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Az ECHA stratégiai terve – 2019–2023ig
Partnereinkkel együtt a vegyi anyagok
biztonságos használatáért dolgozunk.
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Jövőképünk

A vegyi anyagok ipar

Fenntartható

Az ECHA a fenntartható vegyianyag-kezelés
tudásközpontjává kíván válni, az uniós szakpolitikák
és globális kezdeményezések széles körének
szolgálatában, a polgárok és a környezet javára.

általi biztonságos

vegyianyag-kezelés

és fenntartható

uniós jogszabályok

felhasználása

alkalmazásán
keresztül

Az ECHA munkáját az EU-ban felhasznált és az ECHA-nál
regisztrált összes vegyi anyaggal kapcsolatos információra
alapozza.
Az ECHA az uniós tagállamokkal és az Európai Bizottsággal
együtt biztosítja a vegyi anyagok biztonságosabb használatát
Európában az adatbázis javításán, terjesztésén és ellenőrzésén

Az aggodalomra okot adó anyagok
azonosítása és a kockázatok
kezelése

keresztül és azáltal, hogy szükség esetén szabályozási
intézkedéseket hoz.
Ezekkel az intézkedésekkel nyomást gyakorol az iparra, hogy a
szállítói láncon belül biztonságosan kezeljék és használják a vegyi
anyagokat, javítsák a termékek minőségét és fenntarthatóvá
váljanak az európai polgárok, a munkavállalók és a környezet
védelme érdekében.

Összetevők engedélyezése

Az ECHA adataira, tudására és kompetenciáira támaszkodik, hogy
ezeket a stratégiai prioritásokat a gyakorlatba átültesse.
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1. prioritás

élettartamára, a hulladékártalmatlanításra, az újrahasznosításra
és a kitettségi értékelésekre vonatkozóan. Az ECHA fokozza

Az aggodalomra okot adó anyagok

az iparnak és az uniós tagállamoknak azon a téren nyújtott

azonosítása és a kockázatok kezelése

támogatását is, hogy ösztönözze az aggodalomra okot adó
anyagoknak kevésbé veszélyes anyagokkal való helyettesítését.

»» Célkitűzés

3. prioritás

Az adatgenerálás felgyorsítása és az aggodalomra okot adó
anyagok azonosítása.

Fenntartható vegyianyag-kezelés uniós

Az aggodalomra okot adó anyagokkal kapcsolatos szabályozási

jogszabályok alkalmazásán keresztül

intézkedések felgyorsítása.
»» Az ECHA az EU piacán megtalálható összes fő vegyi anyaggal
kapcsolatban kap információt
Számos vállalat azonban nem nyújt be elegendő, a vegyi anyagok
biztonságos felhasználása érdekében szükséges információt.
Ha fontos biztonsági információ hiányzik, az ECHA felkéri a
vállalatot, hogy nyújtson be több adatot.

»» Célkitűzés
Az ECHA tájékoztatással, szaktudással és hozzáértéssel
támogatja az uniós jogszabályok végrehajtását.
»» Az ECHA tudásbázisa és kompetenciái kibővítésén dolgozik,
hogy támogassa az uniós jogszabályok alkalmazását. Az ECHA
a Bizottsággal és az uniós tagállamokkal együtt azonosítja

Az Ügynökség a nemzeti hatóságokkal és a Bizottsággal együtt

azokat a jogszabályokat és szakpolitikai területeket,

dolgozik annak érdekében, hogy az aggodalomra okot adó

amelyekhez hozzá tud járulni.

anyagok, azaz az egészségre és a környezetre valószínűsíthetően
kockázatot jelentő anyagok a figyelem középpontjába kerüljenek.

Az ECHA azokra a területekre fog összpontosítani, amelyeken
jelentősen hozzá tudunk járulni a nagyobb védelmi szint

Az ECHA az adathiány csökkentése érdekében egyre inkább vegyi

biztosításához és amelyeken szinergiák vannak jelenlegi tudása

anyagok csoportjain dolgozik, felgyorsítja az aggodalomra okot

és kompetenciái tekintetében.

adó anyagok által jelentett kockázatok azonosítására irányuló

Az Ügynökség adottságaira és digitális eszközeire alapozva

munkát és az ipart gyorsabb válaszadásra készteti.

kezeli a benyújtott adatokat és azok értelmezését, hogy javítsa

2. prioritás

a vegyi anyagok biztonságos felhasználását és a bizonyíték

A vegyi anyagok ipar általi biztonságos

nemzetközi programokból és az EU-n kívüli országokból származó

és fenntartható felhasználása

alapú szabályozási döntéseket. Az ECHA szinergiákat hoz létre a
adatforrásokkal.

A szállítói láncon belüli hatékony kommunikációnak meghatározóvá
kell válnia.

Stratégiai terv – 2019–2023
https://www.echa.europa.eu/hu/aboutus/the-way-we-work/plans-and-reports

»» A vállalatoknak tájékoztatniuk kell a gyártókat, felhasználókat,
anyagok biztonságos kezelését a szállítói láncon belül.
Az ECHA többek között eszközök, útmutatók, információk és
helyes gyakorlatok rendelkezésre bocsátásával támogatja a
vállalatokat abban, hogy a vegyi anyagokat biztonságosan kezeljék,
fenntarthatóságra és innovációra törekedve.

ECHA – a vegyi anyagok
biztonságos felhasználásának
szolgálatában
A vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogszabályok nemzeti

Az Ügynökség vegyianyag-adatbázisai, elemzései és eszközei a

hatóságokkal és a Bizottsággal együtt történő végrehajtása által

vállalatok, kutatók, ipari társulások és fogyasztói szervezetek

az ECHA:

számára nyilvánosan és ingyenesen hozzáférhetők.

ȽȽ

segíti az ipart a jogszabályi előírások betartásában;

termékekben található vegyi anyagokkal kapcsolatos biztonsági

ȽȽ

elősegíti a vegyi anyagok biztonságos felhasználását;

információk szállítói láncon belüli teljes körű megosztása céljából

ȽȽ

foglalkozik az aggodalomra okot adó vegyi anyagokkal; és

ȽȽ

tájékoztatást nyújt a vegyi anyagokról.

Az ECHA biztosítja, hogy az ipar a vegyi anyagokkal és a

mindinkább igénybe vegye az elérhető eszközöket és formátumokat.
Ehhez tartozik, hogy jobb tájékoztatást nyújt a termék
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kiskereskedőket és fogyasztókat arról, hogyan biztosítják a vegyi
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»» Célkitűzés

