TÉNYEK ÉS ADATOK
ECHA-14-A-06-HU

2013. évi általános jelentés
Az ECHA három fontos mérföldkövet
határozott meg a 2013. évre: a REACH
szerinti második regisztrálási határidő,
a regisztrálási dokumentációk első 5%ának megfelelőségi ellenőrzése és a biocid
termékekről szóló rendelet hatályba
léptetése.
Új anyagok regisztrálása
A 2013. évi REACH regisztrálási határidő az évi 100 és
1 000 tonna közötti mennyiségben gyártott vagy importált
anyagokra vonatkozott. A regisztrálás sikeresnek bizonyult,
és mintegy 3 000 új anyag került regisztrálásra. Az ECHA
támogatást nyújtott a vállalatok számára, és lehetővé tette
számukra a dokumentációk időben történő benyújtását. A
kis- és középvállalkozásokra megkülönböztetett figyelem
irányult.
A regisztrált anyagokra vonatkozó információknak az
ECHA honlapján való közzététele továbbra is magas
prioritást kapott. 2013-ban az Ügynökség az új
dokumentációkkal kapcsolatos információk jelentős
részét közzétette, kivéve azon dokumentációkat,
amelyeknél a bizalmas kezelés iránti kérelmekre
vonatkozó értékelés folyamatban volt.

Az értékelési célok elérése

többsége a vegyi anyagok biztonságos felhasználásánál
leginkább számításba veendő végpontok vizsgálata
céljából intelligens IT szűrési eszközök segítségével került
kiválasztásra. Ez részét képezi az ECHA első stratégiai
céljának: a magas minőségi színvonalat képviselő adatok
rendelkezésre állásának maximalizálása a vegyi anyagok
biztonságos felhasználásának lehetővé tétele érdekében.

A dokumentációk értékelésének középpontjában a 2010.
évi első regisztrálási határidőre benyújtott dokumentációk
megfelelőségi ellenőrzése állt. Az ECHA a két legnagyobb
mennyiségi sávra vonatkozó regisztrálási dokumentációk
legalább 5%-ánál végezte el a megfelelőségi ellenőrzést,
és ezzel meghaladta a kitűzött célt. A dokumentációk

Ami az anyagok értékelését illeti, a közösségi gördülő
cselekvési terv 62 új anyag hozzáadásával első alkalommal
került aktualizálásra. Az első anyagértékeléseket a
tagállamok végezték. Ennek eredményeképpen olyan
határozattervezetek születtek, amelyek 32 anyag
vonatkozásában további információkat igényeltek.
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A kockázatkezelés terén elért fejlődés
A kockázatkezelést illetően az ECHA végrehajtási
tervet léptetett életbe az Európai Bizottság különös
aggodalomra okot adó anyagokra (SVHC-k) vonatkozó
ütemtervével kapcsolatban. Az ütemterv uniós szintű
elkötelezettséget jelent aziránt, hogy 2020-ig minden
jelenleg ismert SVHC feltüntetésre kerüljön a jelöltlistán.
Beérkezett az első nyolc engedélyezési kérelem, amely
két anyagot és 17 konkrét felhasználást érintett. Számos
harmonizált osztályozásra és címkézésre vonatkozó
javaslatot és néhány korlátozási javaslatot tudományos
véleményezés céljából az ECHA tudományos bizottságai,
a kockázatértékelési bizottság (RAC) és a társadalmigazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság (SEAC) elé
terjesztettek.

Új feladatok vállalása
Az ECHA szeptember 1-jén sikeresen hatályba léptette a
biocid termékekről szóló rendeletet. A rendelet magában
foglalta a tagállamokhoz és az iparághoz kapcsolódó új ITeszközöket, honlapokat, az ECHA információs szolgálata
által nyújtott támogatást, valamint az iránymutatásokat
tartalmazó új dokumentációkat. A vállalatok uniós
engedélyezési kérelmek iránti érdeklődése az eredetileg
becsültnél alacsonyabbnak bizonyult. Az Ügynökség az
előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról
(PIC) szóló rendelet átdolgozásával a jövőbeli feladatokra
is felkészült.

Az ECHA 2013. évi tevékenységeinek fő hajtóereje
A vállalatok támogatása a vegyi anyagokra
vonatkozó jogszabályoknak való megfelelésben
Beérkezett regisztrálási dokumentációk
(az aktualizálásokkal együtt)

14 839

Beérkezett vizsgálati javaslatok

410

Bizalmas kezelés iránti kérelmek – újonnan
beérkezett kérelmek

548

A 12 évesnél régebbi adatokhoz való
hozzáférési kérelmek

106

PPORD (termék- és folyamatorientált
kutatás és fejlesztés)-bejelentések

299

Megkeresések

1 425

Adatmegosztással kapcsolatos
határozatok

11

Vizsgálati javaslatokkal kapcsolatos
határozatok

46

Lezárt megfelelőségi ellenőrzések

925

A KKV-kkel kapcsolatos, vállalatméretre
vonatkozó ellenőrzések

516

Vegyi anyagok biztonságos felhasználásának
elősegítése
Harmonizált osztályozásra és címkézésre
vonatkozó javaslatok

29

A tagállamok által értékelendő anyagok

46

Anyagértékeléssel kapcsolatos
határozatok

32

Problémás vegyi anyagok kezelése

Az ECHA a bizottsági felülvizsgálati jelentés legtöbb
javaslatát átültette tervébe. A 2018. évi határidőre
felkészülve az ECHA kijelölt egy KKV-megbízottat, aki a kisés középvállalkozásokkal kapcsolatos ügyek kapcsolattartó
személye. Az Ügynökség bővítette a tudományos és
szabályozási ismereteit, kiváltképpen a nanoanyagok és
az endokrin rendszert károsító anyagok azonosításának és
kockázatkezelésének szabályozása érdekében.

Beérkezett korlátozási javaslatok
A különös aggodalomra okot adó
anyagként (SVHC) történő azonosításra
vonatkozó beérkezett javaslatok
Beérkezett engedélyezési kérelmek

4
17
8

Tájékoztatás a vegyi anyagokról
Bizalmas kezelés iránti kérelmekkel
kapcsolatos határozatok

198

A dokumentumokhoz való hozzáférés iránti
kérelmekkel kapcsolatos határozatok

53

Általános és sajtótól érkező megkeresések

1 241

Megválaszolt kérdések (REACH-re
vonatkozó tanácsadás, REACH-IT, IUCLID
5, egyéb)

6 698

Sajtóközlemények és hírriadók

95

Egyéb
2013-ban benyújtott fellebbezések
Állandó munkatársak száma

Lásd a 2013. évi általános jelentést:
echa.europa.eu/publications
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Felkészülés a jövőbeli célokra

