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2013. évi munkaprogram
Az ECHA arra törekszik, hogy a kémiai
biztonság területén a világ vezető
szabályozó hatóságává váljon.
Az ECHA stratégiai céljai

Az ECHA négy stratégiai célt határozott meg, amelyeket
a 2013-2015. évi hosszú távú munkaprogramjában is
rögzített. Az ECHA jelenleg új, hosszabb távú programot
készít elő a 2014-2018. évre, amelyben bemutatja,
hogyan alakíthatók a stratégiai célok teljes körű
stratégiává, amely biztosítani fogja a REACH- és a CLPrendeletben meghatározott ambiciózus célkitűzések
megvalósítását.
AZ ECHA STRATÉGIAI CÉLJAI
• A magas minőségi színvonalat
képviselő adatok rendelkezésre állásának maximalizálása a vegyi anyagok
biztonságos gyártásának és felhasználásának lehetővé tétele érdekében.
• A hatóságok arra való ösztönzése, hogy
intelligens módon használják fel az adatokat az aggodalomra okot adó vegyi
anyagok azonosítására és kezelésére.
• 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 hatóságok arra való ösztönzése, hogy intelligens módon használják fel az adatokat az
aggodalomra okot adó vegyi anyagok azonosítására és kezelésére.

Mozgalmas év elé nézünk.

A REACH-rendelet szerinti második regisztrálási
határidő 2013. május 31. Az európai piacon vegyi
anyagokat évi 100 tonna vagy azt meghaladó
mennyiségben forgalmazni kívánó vállalatoknak
regisztrálási dokumentációkat kell majd benyújtaniuk az
ECHA-hoz.
A biocid termékek arra szolgálnak, hogy védjék

az embereket, az állatokat, az anyagokat vagy az
árucikkeket a károsító szervezetekkel, például a
kártevőkkel vagy baktériumokkal szemben. A biocid
termékekről szóló európai rendeletet 2013. szeptember
1-jétől kell alkalmazni, és számos vállalatnak kell majd
dokumentációt benyújtania az ECHA-hoz hatóanyag
jóváhagyása érdekében. Korábban a biocid termékek
engedélyezését országonként külön kellett kérelmezni.
Az új rendelet alapján a vállalatok az ECHA-hoz egyetlen
dokumentáció benyújtásával kérhetnek minden európai
uniós tagállamra kiterjedő engedélyt.
Az elmúlt évben az Ügynökség tevékenysége szinte
minden területén megkezdte a biocid termékekről szóló
rendelettel kapcsolatos előkészületeket. Ez az előkészítő
munka 2013-ban is folytatódni fog.
A regisztrálási határidő és a biocid termékekről szóló
rendelet következtében növekedni fog a benyújtott
dokumentációk mennyisége. Ez más folyamatokra is
hatással lesz, például a dokumentációk értékelésére.
Az anyagokra vonatkozóan közzétételre kerülő
információk, valamint az ECHA-hoz például az
információs szolgálaton keresztül beérkező kérdések
mennyisége is nőni fog. Az ECHA felkészült arra,
hogy megfelelő támogatást és segítséget nyújtson a
vállalatoknak és a hatóságoknak.
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Kiindulási feltételezések és becsült erőforrások
2013-ra

A VÁLLALATOK SEGÍTÉSE A VEGYI ANYAGOKRA
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ
MEGFELELÉSBEN
Regisztrálási dokumentációk

15 200

Vizsgálati javaslatok

410

12 évnél régebbi adatokhoz való hozzáférés iránti
kérelmek

240

PPORD bejelentések

400

Megkeresések

1 200

Fellebbezések

36

Vállalatok méretének ellenőrzése

300

Alternatív név iránti kérelmek

150

Megfelelőség ellenőrzése

560

A VEGYI ANYAGOK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁNAK
ELŐMOZDÍTÁSA
Harmonizált osztályozásra és címkézésre
vonatkozó javaslatok

70

Anyagok értékelésére vonatkozó határozatok

30

VEGYI ANYAGOKRA VONATKOZÓ
INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS
Információs szolgálat, általános és sajtó általi
megkeresések
Bizalmas kezelés iránti kérelmek

11 800
770

AGGODALOMRA OKOT ADÓ VEGYI ANYAGOK
KEZELÉSE
Korlátozásra vonatkozó javaslatok

8

SVHC-ként való azonosításra vonatkozó
javaslatok

30

Engedélyezési kérelmek

20

Fotó: ECHA

Tudományos kihívások

Az ECHA vállalta, hogy 2013. végéig véglegesíti az első
regisztrálási határidő előtt beérkezett dokumentációk
5%-a tekintetében a megfelelőség ellenőrzését.
Az anyagok értékelését teljes sebességgel folytatni kell,
az első engedélyezési dokumentációk pedig 2013-ban
fognak beérkezni. Ennek hatékony kezelése érdekében
új eljárások első tesztelésére kerül majd sor.
2013 több szempontból csúcspontnak tekinthető év lesz
az ECHA számára. Az Ügynökség az új év kihívásait oly
módon fogja kezelni, hogy a nagyobb hatékonyságra
helyezi a hangsúlyt, és elsőbbséget biztosít az alapvető
feladatoknak.

EGYÉB
Dokumentumhoz való hozzáférésről hozott
határozatok

400

Állandó személyi állomány létszáma

608

Az Ügynökség költségvetése

107 mill.
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