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Munkaprogram – A 2015. év legfontosabb eredményei

2015-ben az ECHA a négy stratégiai
célja megvalósításán keresztül
továbbra is a vegyi anyagok
biztonságos felhasználására helyezi a
hangsúlyt.
Az Ügynökség számos tevékenységet
folytat, ezen belül jelentős lépéseket
tesz eszközei felhasználóbarát
jellegének javítására a 2018-as
regisztrálási határidő előtt, valamint
ésszerűsíti az engedélyezési és a
biocidekre vonatkozó eljárásokat.
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Négy stratégiai cél
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A lehető legtöbb magas minőségű adat rendelkezésre
állásának biztosítása a vegyi anyagok biztonságos
gyártása és felhasználása érdekében
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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

3
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A tudományos kihívások kezelése azáltal, hogy az
Ügynökség a tagállamok, az uniós intézmények
és más szereplők tudományos és szabályozási
kapacitás-kialakításának csomópontjaként működik
Az aktuális és az új jogalkotási feladatok hatékony és
eredményes támogatása, alkalmazkodva a források
jövőbeni korlátozásához
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A lehető legtöbb magas minőségű adat
rendelkezésre állásának biztosítása a vegyi anyagok
biztonságos gyártása és felhasználása érdekében

A 2015. év alapvető fontosságú az ECHA utolsó regisztrálási
határidejére való felkészülés tekintetében. 2018-ra a
vegyi anyagokat legalább évi egy tonna mennyiségben
gyártó vagy importáló vállalatoknak be kell fejezniük
anyagaik regisztrálását. A regisztrálók között számos olyan
kis- és középvállalkozás lesz, amelyek nem rendelkeznek
tapasztalattal a REACH területén. Az ECHA által nyújtott
támogatás itt még nagyobb szerepet kap, hiszen így ezek
a vállalatok is magas minőségű adatokat szolgáltathatnak
regisztrálásaikban az anyagokról. Ez a támogatás magában
foglalja a dokumentáció előkészítésére és benyújtására
szolgáló továbbfejlesztett informatikai eszközöket,
valamint az aktualizált útmutató dokumentumokat és webes
tartalmakat.
Annak érdekében, hogy elérhesse azokat a vállalatokat,
amelyek még nem ismerik a vegyi anyagokra vonatkozó
uniós jogszabályokból fakadó kötelezettségeiket, az ECHA
együttműködik a tagállamokkal, az akkreditált érdekelt
felekkel és egyéb európai hálózatokkal. Amennyiben
csak lehetséges, ez az együttműködés ágazatspecifikus
támogatásban csúcsosodik ki.
Az ECHA megfelelőség-ellenőrzések révén értékeli a
regisztrálási dokumentációkban szereplő információk
minőségét. Ennek során az emberi egészséget és a
környezetet leginkább érintő anyagokra és végpontokra
helyezi a hangsúlyt.
Az ECHA közzéteszi honlapján a regisztrálási
dokumentációkból származó, nem bizalmas jellegű
információkat annak érdekében, hogy a lakosság
tájékozódhasson a vegyi anyagokkal kapcsolatban. 2015ben az Ügynökség nagyszabású projektet indít a fórum
felhasználóbarát jellegének javítása céljából, és az anyagokkal
kapcsolatos információkat teljesen új formátumban teszi
közzé. Ide tartoznak az anyagok lényegi tulajdonságai,
veszélyei, felhasználásai és szabályozási státusza, és mindez
könnyen elérhető formátumban.
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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 ECHA és a tagállami hatóságok átvilágítják az ECHA
adatbázisait, és azonosítják a további kockázatkezelést
igénylő veszélyes vegyi anyagokat. 2015-ben ezek a
tevékenységek még több, kockázatkezelési lehetőségekre
vonatkozó elemzést eredményeznek, amelyekből
korlátozásra, engedélyezésre vagy a veszélyes vegyi
anyagok harmonizált osztályozására és címkézésére
irányuló javaslatok születnek. Az engedélyezési jelöltlistára
előterjesztett, különös aggodalomra okot adó anyagok
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száma várhatóan növekedni fog, ami összhangban áll
a 2020-as célkitűzéssel, miszerint minden releváns,
különös aggodalomra okot adó anyagnak szerepelnie kell a
jelöltlistán.
A tagállamok értékelik a potenciálisan aggodalomra okot
adó anyagokat. Az anyagok értékelésének első három
évét követően az ECHA értékelni fogja az eljárást, annak
eredményeit, valamint azt, hogy az anyagok értékelése
hogyan járul hozzá a kockázatkezeléshez és az adatminőség
javításához. A közös átvilágítási megközelítés lehetővé teszi
a tagállamok számára, hogy kiválasszák az uniós szintű,
tényleges kockázatkezelés tárgyát képező anyagokat.
2015-re számos engedélyezési kérelem várhatóan egy
konkrét veszélyes anyag felhasználásához fog kapcsolódni.
Ezeket a kérelmeket az ECHA és annak tudományos
bizottságai fogják értékelni.

2015-re vonatkozó becslések

A lehető legtöbb magas minőségű adat rendelkezésre
állásának biztosítása
Benyújtott regisztrálási dokumentációk

5 700

Megkeresések (a regisztrálás tárgyában)

1 400

Alternatív névre vonatkozó kérelmek

150

PPORD-bejelentések
(Termék- és folyamatorientált kutatás és
fejlesztés)

400

A megfelelőség ellenőrzésére vonatkozó
határozatok

120

Vizsgálati javaslatokkal kapcsolatos
határozatok

180

Dokumentációértékelések utánkövető
vizsgálatai

400

A hatóságok ösztönzése az aggodalomra okot adó vegyi
anyagok azonosítására és kezelésére
A tagállamok által értékelendő anyagok

55

Anyagértékeléssel kapcsolatos határozatok

40

Korlátozási javaslatok

9

Különös aggodalomra okot adó anyagok –
azonosításra vonatkozó javaslatok

50

Harmonizált osztályozásra és címkézésre
vonatkozó javaslatok

60

Engedélyezési kérelmek

70
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A tudományos kihívások kezelése azáltal, hogy az
Ügynökség a tagállamok, az uniós intézmények
és más szereplők tudományos és szabályozási
kapacitás-kialakításának csomópontjaként 		
		 működik

3

Az ECHA tudományos kapacitásának fejlesztését a
tudományos stratégiájával összhangban hajtja végre,
kiemelve a szabályozási döntéshozatal szempontjából
legfontosabb területeket.
Ha az Európai Bizottság 2015-ben, a nanoanyagokhoz
kapcsolódó speciális szempontok hangsúlyozottabb
figyelembevétele érdekében módosítja a REACH szerinti
tájékoztatási követelményeket, az ECHA aktualizálni
fogja specifikus útmutatóját, és fokozza tevékenységét
a nanoanyagok regisztrálási adatainak minőségjavítása
érdekében. Az Ügynökség továbbra is részt vállal a veszélyes
vegyi anyagok új vizsgálati és értékelési módszereinek
fejlesztésében. Ez magában foglalja az állatkísérletek
alternatív módszerekkel való helyettesítésére irányuló
tevékenységet.
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Az aktuális és az új jogalkotási feladatok hatékony
és eredményes támogatása, alkalmazkodva a
források jövőbeni korlátozásához

Hogy kevesebb emberi erőforrással is elérhesse ezeket
a nagyratörő célkitűzéseket, az ECHA tovább növeli
hatékonyságát. 2015-ben az Ügynökség informatikai
beruházásokat is tervez, amelyek révén mind az iparágat, mind
a tagállamokat hatékonyabban ki tudja szolgálni, és belső
folyamatait is fejleszteni tudja.
A biocid termékekről szóló rendeletet illetően az ECHA 2015ös prioritásait a döntések előkészítése és a hatóanyagok
felülvizsgálati programjának támogatása képezi. Mindazonáltal
a kérelmek mennyiségét és a kapcsolódó díjbevételeket illetően
jelentős a bizonytalanság. Az erőforrások felhasználása a valós
munkateherhez fog igazodni.

2015-re vonatkozó becslések

Biocid termékek
Értékelendő hatóanyagok

50

Uniós engedélyezés iránti kérelmek

12

Hatóanyag-szállításra vonatkozó kérelmek
A technikai egyenértékűségre és a kémiai
hasonlóságra vonatkozó kérelmek

150
30

PIC
PIC-bejelentések

4 000

Egyéb
Információs szolgálat megkeresései, általános
és sajtótól érkező megkeresések
Vállalatméretre vonatkozó ellenőrzések
Benyújtott fellebbezések
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Szervezeti ábra 2015. februártól
ECHA testületek
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Rövid áttekintés az ECHA-ról
•

Mintegy 600 munkatárs az uniós országok többségéből

•

4 tudományos bizottság a 28 EU-tagállamot és 2 EGTtagállamot képviselő szakértőkkel

•

1 fórum a nemzeti végrehajtó hatóságok számára

•

115 millió eurós költségvetés a 2015. évre

echa.europa.eu/publications
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