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2014. évi munkaprogram – a jövő
építése

2014-ben az ECHA lerakja az elkövetkező
öt év alapjait, mégpedig azzal a céllal, hogy
még biztonságosabbá tegye a vegyi anyagok
felhasználását. Az alábbi feladatok élveznek
prioritást: a 2018-as, utolsó regisztrálási
határidőig megteendő lépések azonosítása;
törekvés a vegyi anyagok biztonságos
felhasználására irányuló szakpolitikai célok
elérésére 2020-ig; a különös aggodalomra okot
adó anyagok (SVHC-k), valamint a biocid anyagok
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és termékek zökkenőmentes engedélyezési
eljárásának biztosítása. Az Ügynökség a
bizottsági REACH-felülvizsgálatot is figyelemmel
fogja kísérni.
Az Európai Bizottság és az akkreditált érdekelt
felek szervezetei a tagállamokkal szoros
együttműködésben támogatni fogják az ECHA-t
stratégiai célkitűzései elérésében.
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2014-re vonatkozó becslés

AZ ECHA STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEI
1. A lehető legtöbb magas minőségű adat
rendelkezésre állásának biztosítása a vegyi anyagok
biztonságos gyártása és felhasználása érdekében
A regisztrálási dokumentációk minőségének javítása
érdekében az ECHA-nak, a nemzeti hatóságoknak és
az iparágnak együtt kell működniük. Ez a hosszú távú
cél a szabályozási értékelő intézkedések és a kémiai
biztonságra irányuló módszerek, követelmények és
eszközök fejlesztésének kombinációjaként, valamint
mindennek a szállítói láncban történő közlésével
érhető el. Az ECHA az adatbázisaihoz való jobb
hozzáférés érdekében arra is figyelmet fog fordítani,
hogy a vegyi anyagokkal kapcsolatos tájékoztatások
következő generációja még felhasználóbarátabb
legyen.
A 2018-as regisztrálási határidőreszámos
kis- és középvállalkozás (kkv) első alkalommal
fogja regisztrálni anyagait. Az ECHA e vállalatok
támogatása céljából többéves tervet dolgoz ki
az eszközök és iránymutatások felülvizsgálatára,
valamint azok felhasználóbarát jellegének
javítására.
Az ECHA felhívja az iparágak figyelmét
továbbfelhasználói kötelezettségeik betartására.
E kötelezettségek magukban foglalják a szállítói
láncban történő tájékoztatást, beleértve az
expozíciós forgatókönyveket tartalmazó, aktualizált
biztonsági adatlapokat.
Az Ügynökség felhívja a figyelmet a keverékek CLP
(osztályozás, címkézés és csomagolás) szerinti
címkézésével kapcsolatos kötelezettségekre,
amelyek 2015 júniusától lépnek érvénybe.
2. A hatóságok arra való ösztönzése, hogy intelligens
módon használják fel az adatokat az aggodalomra
okot adó vegyi anyagok azonosítására és kezelésére
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Vállalatméretre vonatkozó ellenőrzések

2014 lesz az első olyan teljes év, amikor az ECHA
a tagállamokkal és a Bizottsággal közösen hajtja
végre a különös aggodalomra okot adó anyagokra
vonatkozó, 2020-ig terjedő ambiciózus ütemtervét.
Ez az ütemterv nemcsak az SVHC-ként már
azonosított anyagokra összpontosít, hanem a most
még ismeretlenekre is. A különös aggodalomra okot
adó anyagokként (SVHC-k) még nem azonosított
anyagok azonosítása a regisztrációs adatbázis
részletes szűrésén fog alapulni.
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3. A tudományos kihívások kezelése azáltal, hogy
az Ügynökség a tagállamok, az uniós intézmények
és más szereplők tudományos és szabályozási
kapacitás-kialakításának csomópontjaként
működik.
Az ECHA továbbra is foglalkozik a nanoanyagok
kérdésével annak érdekében, hogy az említett
anyagok és felhasználásaik REACH szerinti
regisztrálása megtörténjen. Az Ügynökség
az endokrin rendszert károsító anyagok
azonosításának támogatására szakértői csoportot
hoz létre.
Ezenkívül fejleszti tudományos kompetenciáját
azáltal, hogytudományos tanáccsal látja el a
jogalkotót a kémiai biztonsággal kapcsolatos további
szabályozási kérdéseket illetően.
4. Az aktuális és az új jogalkotási feladatok hatékony
és eredményes támogatása, az elkövetkező
forráskorlátozásokhoz való alkalmazkodás mellett
Az ECHA ésszerűsíti a REACH és a CLP szerinti
szabályozási eljárásait, valamint hatékonyabban
és eredményesebben kíván működni. Ezzel jobban
kezelhető az e jogszabályok számára fenntartott
források csökkenése.
Az ECHA saját tapasztalatából is okulva
intelligens és takarékos eljárásokat kíván életbe
léptetni a biocid termékekről szóló rendelettel
és a PIC-rendelettel kapcsolatban.. A biocidok
esetében a felülvizsgálati program meggyorsítása
meghatározza a hatóanyagok uniós jóváhagyási
rendszerének sikerességét.
2014-re vonatkozó becslés

Információ iránti kérelmek
Információs szolgálat megkeresései, általános
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Rövid áttekintés az ECHA-ról
•
•
•
•

Mintegy 600 munkatárs az uniós országok
többségéből
4 tudományos bizottság 28 tagállamot képviselő
szakértőkkel
1 fórum a nemzeti végrehajtó hatóságok számára
A 2014. év költségvetése 119 millió €

2014. évi munkaprogram
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