Hírek

ECHA-17-B-01-HU

2017. évi munkaprogram – Főbb pontok
Az ECHA munkájának célja az emberi egészség és a környezet védelme a vegyi
anyagok mérgező hatásaival szemben. Ugyanakkor előmozdítja az innovációt
és a versenyképességet az EU vegyianyag-ágazatában. Ezt oly módon teszi, hogy
széles körű adatszolgáltatást ír elő a vállalatok számára az általuk gyártott vagy
importált vegyi anyagokra vonatkozóan, és előmozdítja a vegyi anyagok állatok
részvétele nélküli vizsgálatainak az alkalmazását.

Az ECHA négy vegyi anyagokra vonatkozó uniós
jogszabályt hajt végre: ezek a REACH-rendelet; a CLPrendelet (osztályozás, címkézés és csomagolás); a
BPR-rendelet (a biocid termékekről szóló rendelet) és a
PIC-rendelet (az előzetes tájékoztatásról szóló rendelet).
Az ügynökség segíti a vállalatokat a fenti jogszabályoknak
való megfelelésben, és ezáltal előmozdítja a vegyi anyagok
biztonságos felhasználását.
Érdekelt feleivel partnerségben az ECHA a továbbiakban
is hozzá fog járulni a fenntartható fejlődéssel foglalkozó
világszintű csúcstalálkozó céljának eléréséhez, amely
szerint a vegyi anyagokat 2020-ra olyan módszerekkel kell
felhasználni és előállítani, amelyek mellett minimálisra
csökkenthetők az emberi egészséget és a környezetet
érintő jelentős káros hatások.

Az ECHA 2017-ben is törekedni fog négy stratégiai
célkitűzésének elérésére.
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A lehető legtöbb kiváló minőségű információ
rendelkezésre állásának biztosítása a
vegyi anyagok biztonságos gyártása és
felhasználása érdekében

2017 kritikus jelentőségű év lesz, mivel a vállalatok
a 2018-as végső REACH regisztrálási határidőre
készülnek. Az évente legalább egy tonna vegyi anyagot
gyártó vagy importáló vállalatoknak 2018. május 31ig el kell végezniük az anyagok regisztrációját. E
vállalatok közül sokan első alkalommal regisztráló kis- és
középvállalkozások (kkv-k). Az Ügynökség a továbbiakban
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is kiemelten foglalkozik a kkv-kkal, elismerve a pótlólagos
kihívásokat, amelyekkel a jognak való megfelelés során
szembesülnek.

Segítség a vállalatoknak

A vállalatok regisztrálásban való segítése érdekében
2016-ban az IT-eszközök új generációja került
bevezetésre, és az ECHA REACH 2018 weboldalán
megtalálhatók a legújabb iránymutatások. Az
ECHA számára 2017-ben a fő kihívást e támogatás
rendelkezésre állásának a lehető legszélesebb
körben való ismertté tétele jelenti. Alapvető az olyan
vállalatok elérése, amelyek nincsenek tudatában
kötelezettségeiknek.

A kémiai biztonsági információk közlése a szállítói
láncokban

Az Ügynökség segíteni fog a regisztrálóknak és a
továbbfelhasználóknak, hogy javítsák a kockázatkezelési
tanácsok továbbítását a szállítói lánc egészében.
A vegyi anyagok gyártóinak és importőreinek
következetes és használható formában kell információkat
átadniuk vevőiknek arra vonatkozóan, hogy hogyan
használhatják biztonságosan az anyagokat. A vevőknek
(továbbfelhasználók) pedig tájékoztatást kell nyújtaniuk
a szállítók számára arról, hogy hogyan használják fel a
vegyi anyagokat. Ezeket az információkat ezt követően
felhasználják a regisztrálási dokumentációban.
Nagyobb figyelmet fognak fordítani annak biztosítására
is, hogy az importőrök értesítsék az Ügynökséget, ha
keverékeik és árucikkeik különös aggodalomra okot adó
anyagokat (SVHC-k) tartalmaznak.
2016-ban – a regisztrálókat segítendő – egyes ágazatok
számára felhasználási térképeket dolgoztak ki, amelyeket
az ECHA weboldalán közzétettek. 2017-ben új, testre
szabott weboldalak készülnek a szállítói lánc különféle
szereplői számára, hogy segítsék őket kötelességeik
teljesítésében. Az ECHA folytatni fogja ezen eszközök
használatának népszerűsítését, hogy ösztönözze a
biztonságos felhasználásra vonatkozó jó minőségű
információk keresletét a piacon.

hogy a vizsgálatok a legfontosabb információhiányokat
pótolják, és hogy állatokon végzett vizsgálatokra csak
végső esetben kerüljön sor.
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A hatóságok arra való ösztönzése, hogy
intelligens módon használják fel az adatokat
az aggodalomra okot adó vegyi anyagok
azonosítására és kezelésére

Az aggodalomra okot adó anyagok azonosítása és
kockázataik csökkentése
Az ECHA és a tagállami hatóságok szűrik az ECHA
adatbázisait, hogy azonosítsák a potenciálisan
aggodalomra okot adó anyagokat. Eldöntik, mely
értékelési eszközt (megfelelőség-ellenőrzés vagy
anyagértékelés) kell alkalmazni, hogy tovább
vizsgálódjanak aggodalmaikkal kapcsolatban.

A probléma megerősítésekor azonosítják az anyaggal
járó kockázatok kezeléséhez rendelkezésre álló
legmegfelelőbb lehetőséget (korlátozás, engedélyezés
vagy harmonizált osztályozás és címkézés). Ezt
követően a tagállamok egyike vagy az Európai Bizottság
kezdeményezi e lehetőséget. 2017-ben várhatóan
intenzívebbé válik a munka ezen a területen, mivel
a jelöltlistára felterjesztett anyagok számának és a
harmonizált osztályozásra vagy korlátozásokra irányuló
javaslatok számának növekedésére lehet számítani.

A vállalatokra nehezedő terhek csökkentése

Az Európai Bizottság 2016-ban végrehajtási rendeletével
egyszerűsített szabályokat vezetett be a különleges
engedélyezési kérelmek tekintetében, valamint
lehetséges változásokat vezetett be a kapcsolódó díjak
terén, azzal a céllal, hogy segítsen a vállalatok terheinek
és költségeinek csökkentésében. A helyettesítés és az
innováció ösztönzése érdekében további erőfeszítésekre
kerül majd sor, hogy előmozdítsák az alternatív anyagok és
technikák szállítóinak részvételét.

A vegyi anyagokra vonatkozó információk javítása

Az ECHA vegyi anyagokra vonatkozó egyedi adatbázisához
való hozzáférés javítása és annak az ipar, a fogyasztók, a
munkavállalók és a kutatók körében való népszerűsítése
folytatódik.
A biztonsági információk javítása és az anyagok
további kockázatkezelési intézkedések céljából való
azonosítása érdekében a legmagasabb prioritású anyagok
tekintetében megfelelőség-ellenőrzésre kerül majd sor. A
figyelem középpontjában a 100 tonna feletti mennyiségi
sávba tartozó, emberi egészséggel és környezettel
kapcsolatos magasabb szintű végpontok állnak.
A regisztrációs adatok minőségének javításához
ugyancsak hozzá fognak járulni az azon regisztrálóknak
szóló célzott levélkampányok, akiknek a
dokumentációjában hibák mutatkoznak. Az ECHA
ugyanakkor folytatni fogja az anyagok állatokon végzett
vizsgálataira irányuló javaslatok vizsgálatát, biztosítva,

AZ ECHA-RÓL DIÓHÉJBAN
•• Mintegy 600 munkatárs az uniós tagállamok
többségéből
•• 4 tudományos bizottság, amelyek tagjait az
EU 28 tagállama és 2 EGT-állam szakértői
alkotják
•• A nemzeti végrehajtó hatóságok fóruma
•• 109,8 millió eurós költségvetés 2017-re
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A tudományos kihívások kezelése azáltal,
hogy az Ügynökség a tagállamok, az uniós
intézmények és más szereplők tudományos
és szabályozási kapacitásának kialakításáért
felelős csomópontként működik

Alternatív módszerek népszerűsítése

Az ECHA 2017-ben folytatni fogja a tudományos
kapacitásfejlesztésére irányuló módszeres
megközelítését. Az ECHA a továbbiakban is felhívja a
regisztrálók figyelmét a kereszthivatkozási értékelési
keretre (RAAF). Az ECHA egy jelentést is közzé fog tenni
az alternatív módszerek és megközelítések szabályozási
alkalmazhatóságára vonatkozóan, hogy előmozdítsa az
állatkísérletek alternatíváit érintő lehetőségek és azok
korlátainak naprakész értékelését.
A nanoanyagokról szóló frissített útmutató 2017ben készül el. Ez minden bizonnyal segíteni fog a
nanoanyagokra vonatkozó, regisztrációkban szereplő
információk minőségének javításában. Az ECHA útmutatót
dolgoz majd ki az endokrin károsító anyagokra vonatkozó
kritériumok alkalmazásának támogatása érdekében is,
miután a Bizottság véglegesítette e kritériumokat.
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Az aktuális és az új jogalkotási feladatok
hatékony és eredményes támogatása,
alkalmazkodva az elkövetkező
forráscsökkenéshez

Több beruházásra van szükség

Az Ügynökség 2017-ben újra meg fogja vizsgálni ITrendszereinek architektúráját, hogy tovább javítsa az
integrációt, jobban kiszolgálja az ipart és a tagállamokat,
valamint csökkentse a manuális munkát belső
folyamataiban. Időközben a jelenlegi IT-eszközök és
-rendszerek is további beruházást igényelnek, hogy a
szabályozási folyamatokhoz megfelelő támogatás álljon
rendelkezésre. Új felhőalapú szolgáltatások bevezetésére
is sor kerül a kkv-k javára.

A biocidokkal kapcsolatos fokozott munkateher

Ami a biocidokat illeti, az ECHA támogatni fogja a
felülvizsgálati programhoz vagy a biocid termékekben
felhasználandó hatóanyagokra vonatkozó új kérelmekhez
kapcsolódó határozatok előkészítését. Az ECHA törekedni
fog arra is, hogy támogassa a tagállami hatóságokat a
felülvizsgálati program keretében rájuk háruló feladatok
ellátásában.
Végezetül az ECHA aktívan támogatni fogja a Bizottságot
a REACH- és a CLP-rendelet felülvizsgálatában
és a körforgásos gazdaságot ösztönző eszközök
kidolgozásában.

KÜLÖN TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA A KKV-K
SZÁMÁRA
Jóllehet az ECHA közleményei és tanácsai minden
kötelezett számára relevánsak, szolgáltatásainak
nyújtása során 2017-ben továbbra is a kkv-kat fogja
szem előtt tartani:
•
•

•

•

•

•

A 2018-as REACH regisztrálási menetrend külön
támogatást nyújt a kkv-knak.
A kémiai biztonsági jelentésre/expozíciós
forgatókönyvre vonatkozó menetrend szerint
leszállítandó anyagok különösen a szállítói lánc
mentén lejjebb elhelyezkedő kkv-kat támogatják
majd.
A vegyi anyagok adatbázisának és az
elterjesztést célzó internetes oldalnak a
javításai segíteni fognak a kkv-knak abban,
hogy információkat találjanak vegyi anyagaik
tulajdonságára és helyzetére vonatkozóan.
Külön figyelmet fordítunk az engedélyezési
kérelem benyújtását tervező kkv-k segítésére,
hogy a kkv-k tudják, milyen információkra van
szükség.
A kommunikációs tevékenységek során a kkv-kat
és a továbbfelhasználókat fogjuk szem előtt
tartani – mind a tartalom, mind a formátum
tekintetében.
További erőfeszítéseket fogunk tenni, hogy
útmutatást nyújtsunk és a kkv-k számára
releváns egyéb információkat biztosítsunk az
Unió 23 hivatalos nyelvén.

A MUNKATERHELÉSHEZ HOZZÁJÁRULÓ NÉHÁNY FŐ
TÉNYEZŐ 2017-BEN
A jó minőségű adatok elérhetőségének maximalizálása

Benyújtott regisztrálási dokumentációk (az
aktualizálásokkal együtt)
Megkeresések (a regisztrálással
kapcsolatban)

13 000
1 700

PPORD-vel kapcsolatban beérkezett
értesítések

300

A megfelelőségi ellenőrzésekre vonatkozó
végleges határozatok

180

Vizsgálati javaslatra vonatkozó végleges
határozatok

150

A hatóságok arra való ösztönzése, hogy azonosítsák az
aggodalomra okot adó vegyi anyagokat és foglalkozzanak azokkal

Az anyagértékelésekre vonatkozó végleges
határozatok

30

Korlátozásra irányuló javaslatok

12

Különös aggodalomra okot adó anyagok
azonosítására irányuló javaslatok

15

Javaslatok a harmonizált osztályozásra és
címkézésre

70

Engedélyezési kérelmek
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A MUNKATERHELÉSHEZ HOZZÁJÁRULÓ NÉHÁNY
FŐ TÉNYEZŐ 2017-BEN
Egyéb

Biocidok
Új hatóanyagok engedélyezése iránti kérelmek

8

Az Információs szolgálathoz érkezett
megkeresések

11 650

Hatóanyagok meghosszabbításával és
felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmek

2

Kkv-jogállásokra vonatkozó ellenőrzések

330
540

Uniós engedélyezés iránti kérelmek

37

A regisztrálóktól érkező titoktartási kérelmek

A hatóanyagokra vonatkozó vélemények a
felülvizsgálati program keretében

50

A fellebbezési tanácshoz benyújtott
fellebbezések

27

Technikai egyenértékűség és kémiai hasonlóság
iránti kérelmek

37

A fellebbezési tanács által lezárt ügyek

25

PIC
Kiviteli bejelentések

8 900

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
ORGANISATION CHART
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ECHA Bodies

Unit

Executive Director

Staff

Directorate

MSC

SEAC

FORUM

RAC

BPC

DEPUTY EXECUTIVE DIRECTOR*

MANAGEMENT BOARD

BOARD

EXECUTIVE DIRECTOR

REGISTRY OF THE
BOARD OF APPEAL
RBOA

EXECUTIVE OFFICE***
EXO

SCIENTIFIC ADVICE
SSA

OF APPEAL
BOA

INTERNAL AUDIT
IAC

REGISTRATION
C

RISK MANAGEMENT
D

EVALUATION
E

INFORMATION SYSTEMS
I

RESOURCES
R

COMMUNICATIONS
A1

COMMITTEES
SECRETARIAT
B1

DOSSIER SUBMISSION
& PIC
C1

BIOCIDES ASSESSMENT
D1

EVALUATION I
E1

IT INFRASTRUCTURE &
SUPPORT
I1

FINANCE
R1

SUPPORT, FORUM &
HELPNET SECRETARIAT
A2

LEGAL AFFAIRS
B2

SUBSTANCE ID & DATA
SHARING
C2

CLASSIFICATION &
PRIORITISATION
D2

EVALUATION II
E2

BUSINESS
INFORMATION
SYSTEMS
I2

HUMAN RESOURCES
R2

COMPUTATIONAL
ASSESSMENT &
DISSEMINATION
C3

RISK MANAGEMENT
IMPLEMENTATION
D3

EVALUATION III
E3

MANAGEMENT
INFORMATION SYSTEMS
I3

CORPORATE SERVICES
R3

* Exercising also the function of Director of Regulatory Affairs
** Exercising also the function of SME Ambassador
*** The Quality Manager forms part of the Executive Office
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Tervek és jelentések
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0

2
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of working for the
safer use of chemicals

https://echa.europa.eu/about-us/the-waywe-work/plans-and-reports
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