TÉNYEK ÉS SZÁMOK
ECHA-13-A-08-HU

Többéves munkaprogram 2014-2018
– a vegyi anyagok biztonságos
felhasználásáért dolgozunk
Az ECHA ötéves terve négy stratégiai
célkitűzés mentén határozza meg
azt, hogy az Ügynökség hogyan járul
hozzá a REACH, a CLP, a Biocid
termékekről szóló és a PIC rendelet
célkitűzéseihez1
2014-től 2018-ig.

Az ECHA elképzelése, hogy a vegyi anyagok
biztonságossága terén a világ vezető szabályozó
hatósága legyen..
Az ötéves terv meghatározza az ambiciózus cél
elérését, amely érdekében az ECHA szorosan
együttműködik az európai intézményekkel, a
tagállamokkal és az elismert érdekelt felekkel.
A négy stratégiai célt az ECHA erőforrásainak
a prioritási területekre való összpontosítása
érdekében tűzték ki: biztosítani az ipar által
szolgáltatott biztonsági információkkal kapcsolatos
közbizalmat, csökkenteni az aggodalomra okot adó
vegyi anyagok jelenlétét és expozícióját, és kiépíteni
egy megbízható tudományos tanácsadási kapacitást.
Ugyanakkor az Ügynökség a hatékonyság további
növelésére törekedik.
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A négy célkitűzést minden évre cselekvési
területekre és mérföldkövekre bontják le. Az éves
munkaprogramok több részletet tartalmaznak ez
egyes tevékenységekről.
Az ezen fő mérföldkövek és cselekvési területek
tekintetében a haladást évente mérik, ami lehetővé
teszi az ECHA számára szükség esetén a terv és a
mérföldkövek felülvizsgálatát és frissítését.

1
Az ECHA végrehajtja a vegyi anyagok regisztrálására,
értékelésére, engedélyezésére és korlátozására (REACH);
a vegyi anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére
és csomagolására (CLP), a biocid termékekre (BPR) és az
előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyásra vonatkozó (PIC)
rendeleteket.
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1. stratégiai célkitűzés: A magas
minőségi színvonalat képviselő adatok
rendelkezésre állásának maximalizálása
a vegyi anyagok biztonságos gyártásának
és felhasználásának lehetővé tétele
érdekében.
A REACH és a CLP rendeleteknek köszönhetően
az ECHA rendelkezik a világon a vegyi anyagok
hatásaira kiterjedő legnagyobb adatbázissal. Az
Ügynökség információkat tesz közzé a regisztrált
anyagokról, az osztályozási és a címkézési jegycékbe
bejelentett anyagokról, valamint a szabályozási
tevékenységeiből származó adatokról.
A 2014-2018-as időszak kihívása a regisztrációs
adatok minőségének javítása. Ezeket az adatokat
a vegyi anyagok biztonságos gyártásának és
felhasználásának lehetővé tételéhez hatékonyan
kell használni. A dokumentációk értékelésével és a
kívánt minőséget el nem érő adatokat szolgáltató
vállalkozások elleni azonnali cselekvéssel az
ECHA minden regisztrálónak elősegíti az azonos
feltételeket.
Az Ügynökség támogatja a regisztrálókat és a
továbbfelhasználókat, hogy a teljes szállítási
láncban javuljon a kockázatkezeléssel kapcsolatos
kommunikáció
– egészen a fogyasztók részére gyártott árucikkekig.
2. stratégiai célkitűzés: A hatóságok
arra való ösztönzése, hogy intelligens
módon használják fel az adatokat az
aggodalomra okot adó vegyi anyagok
azonosítására és kezelésére.

A biocid termékekre vonatkozó rendelet hatályba
lépésével az ECHA központi szerepet vállal a
hatóanyagok értékelésének koordinálásában és a
biocid termékek úniószerte való engedélyezésében.
A vegyi anyagokra vonatkozó európai
jogszabályoknak való megfelelés javítása érdekében
az ECHA támogatja a nemzeti hatóságokat
végrehajtási tevékenységük harmonizálásában.
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3. stratégiai célkitűzés: A tudományos
kihívások azáltal történő kezelése,
hogy az Ügynökség a tagállamok, az
európai intézmények és más szereplők
tudományos és szabályozási kapacitása
kialakításának csomópontjaként működik.
A szabályozási tudomány élvonalában maradáshoz
az ECHA szorosan együttműködik a tudományos
közösséggel, követve a legújabb fejlesztéseket és
a felmerülő szabályozási igényeket. Specializált
bizottsági munkacsoportokon, tudományos
találkozókon, tréningeken és műhelytalálkozókon
keresztül csomópont a tagállamok, európai
intézmények és más szereplők kapacitása
felépítésében.
Az elkövetkező években új tudományos szabályozási
stratégia alapján fogják rangsorolni az Ügynökség
tudományos tevékenységeit.
4. stratégiai célkitűzés: Az aktuális és
az új jogszabályi feladatok hatékony és
eredményes támogatása, az erőforrások
elkövetkező korlátozásaihoz való
alkalmazkodás mellett.
2014-től 2018-ig az ECHA a REACH és a CLP
szerinti nagy mennyiségű szabályozási feladattal
áll szemben, és a biocid termékekre vonatkozó,
valamint a PIC rendeletekkel kapcsolatos új
feladatokba is belekezdett. Ugyanakkor az EU
költségvetés megszorításaival is szembe kell
néznie. Ezért az ECHA a feladatai közötti szinergiák
maximalizálására törekszik, az IT eszközök lehető
legjobb alkalmazásával. A folyamatok állandó
javításának célja mind a nagyobb hatékonyság, mind
pedig a fokozott eredményesség.
Olvassa el az ECHA 2014-2018-as többéves
munkaprogramját itt: echa.europa.eu/publications
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Az ECHA szorosan együttműködik a tagállamokkal
és a Bizottsággal a vegyi anyagok kockázatkezelése
közös keretrendszerének fejlesztésében. Törekszik
az adatbázisában lévő információk intelligens
módon való használatára: először megkeresi a
feltehetően legveszélyesebb anyagokat, amelyek
kockázatait esetleg még nem megfelelően
kezelik. Az új anyagoknak kockázatkezelésre való
azonosítására és ezen anyagok a jelöltlistára,
valamint az engedélyezési jegyzékbe történő
felvételére összpontosítva az ECHA hozzájárul
a legveszélyesebb anyagoknak az EU-ban való
helyettesítéséhez.
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