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Az ECHA a vegyi anyagok biztonságos alkalmazása érdekében végzi tevékenységét.
Végrehajtja az Európai Unió vegyi anyagokról szóló jogszabályait, hogy azok az emberi
egészség és a környezet, valamint az innováció és a versenyképesség javára váljanak.

Az Ügynökség segítséget nyújt a vállalatok számára a
jogszabályoknak való megfelelés terén, elősegíti a vegyi
anyagok biztonságos felhasználását, tájékoztatást nyújt a
vegyi anyagokról, és foglalkozik az aggodalomra okot adó
vegyi anyagokkal.
Az ECHA 2016. évre vonatkozó prioritásait négy stratégiai
célkitűzés határozza meg.
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A lehető legtöbb kiváló minőségű információ
rendelkezésre állásának biztosítása a
vegyi anyagok biztonságos gyártása és
felhasználása érdekében

2016 meghatározó év a REACH szerinti utolsó
regisztrálási határidőre való felkészülés
szempontjából. Az évente legalább egy tonna vegyi
anyagot gyártó vagy importáló vállalatoknak 2018-

ra el kell végezniük az anyagok regisztrációját.
A regisztráló cégek között sok a kis- és
középvállalkozás.
Segítségnyújtás az iparág számára az előírások
teljesítésében
Az ECHA a dokumentációk elkészítésére és
benyújtására alkalmas, felhasználóbarát informatikai
eszközök új generációjának kibocsátásával segíti a
vállalatokat regisztrálásaik elvégzésében. Ezenkívül
gyakorlati útmutatók, tájékoztató dokumentumok
és a nemzeti információs szolgálatok hálózata
formájában további támogatást is nyújt a kkv-knak.
Mindez lehetővé teszi, hogy az ECHA felkérje az új
regisztrálókat, hogy már 2016-ban megkezdjék a
2018. évi határidő által érintett dokumentációik
benyújtását.
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A fontos anyagok ellenőrzése
A vegyi anyagok biztonságának javítása érdekében az
ECHA ellenőrzi, hogy a regisztrációs dokumentációk
megfelelnek-e az előírásoknak. Az ellenőrzés során
az emberi egészség és a környezet szempontjából
legfontosabb anyagokra összpontosít.
Az ECHA regisztrációs dokumentációik javítására és
frissítésére ösztönzi a vállalatokat. Az Ügynökség
előzetesen bejelenti, melyek a megfelelőségi
ellenőrzésre potenciálisan kiválasztott anyagok.
Az ECHA az anyagok gerinces állatokon való
tesztelésére irányuló minden javaslatot megvizsgál.
2016. június 1-ig befejezi a 2013. évi regisztrációs
határidővel kapcsolatban benyújtott, tesztelésre
irányuló javaslatok vizsgálatát.
Adatbázis: tájékoztatás a vegyi anyagokról
Egyedülálló vegyianyag-adatbázisának kialakítása
érdekében az ECHA tovább dolgozik azért, hogy az
adatok még inkább hozzáférhetők és felhasználóbarátok
legyenek. Ez azt jelenti, hogy 120 000 vegyi anyaggal
kapcsolatos információ, többek között az anyagok
lényegi tulajdonságai, veszélyei, felhasználási módjai
és szabályozási állapota válik elérhetővé, könnyen
hozzáférhető elrendezésben.
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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 átvizsgálják az
ECHA adatbázisát, és azonosítják a potenciálisan
veszélyes vegyi anyagokat. Az aggályok kezelése
érdekében kiválasztják a megfelelő értékelési eszközt
(megfelelőségi ellenőrzés vagy anyagminősítés)
vagy kockázatkezelési intézkedést (korlátozások,
engedélyezés vagy harmonizált osztályozás és
címkézés). 2016-ban várhatóan sokkal több anyagot
fognak ezen intézkedések révén ellenőrizni.
Az ECHA arra számít, hogy 2016-ban nagy számban
érkeznek majd veszélyes vegyi anyagok használatának
engedélyezésére irányuló kérelmek. Az engedélyezésre
vonatkozó vélemények elkészítése előtt az Ügynökség
aktívan elő fogja mozdítani a nyilvános konzultációkat
annak érdekében, hogy harmadik felektől információt
gyűjtsön az alternatívát jelentő, kevésbé veszélyes
anyagokról vagy módszerekről.
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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
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Az ECHA tudományos szabályozási stratégiájának
megfelelően fejleszti tudományos kapacitását.
Ez 2016-ban többek között magában foglalja a
környezeti végpontok összehasonlító értékelési
keretét, az állatkísérletek elkerülését segítő, új
vizsgálati módszerek jogszabályi elfogadásával
kapcsolatos munkát, valamint a regisztrációs
dokumentációkban szereplő nanoanyagokra
vonatkozó adatok minőségének javítását.

A 2016-ra vonatkozó becslések

Az aktuális és az új jogalkotási feladatok
hatékony és eredményes támogatása, az
elkövetkező forráskorlátozásokhoz való
alkalmazkodás mellett

Az ECHA mind az ipar támogatása, mind saját
belső adminisztratív folyamatainak ésszerűsítése
érdekében fejleszti informatikai rendszerét.
Biocidok
Az ECHA támogatja a tagállamokat a biocid
termékekről szóló rendelet hatálya alá tartozó
hatóanyagok felülvizsgálati programjában
végzett munkájukban és a biocid termékekkel
foglalkozó bizottság kapcsolódó véleményeinek
előkészítésében. Az Ügynökség törekszik arra, hogy
hatékony modellt alakítson ki a biocid hatóanyagok
és termékek engedélyezésének kezelésére. Emellett
az ipar számára készülő iránymutatást is véglegesíti.

A jó minőségű adatok elérhetőségének maximalizálása

A REACH-rendelet végrehajtásáról szóló jelentés

Benyújtott regisztrálási dokumentációk
(frissítésekkel együtt)

Az ECHA elkészíti a REACH- és a CLP-rendelet
működéséről szóló második ötéves jelentését.
A jelentés középpontjában azok a javaslatok
állnak majd, amelyek célja, hogy a jogszabályok
jövőbeni alkalmazását még hatékonyabbá és
eredményesebbé tegyék.

Megkeresések (a regisztrálással
kapcsolatban)

10 000
1 600

Alternatív név iránti kérelmek

100

A PPORD-dal kapcsolatos értesítések
(Termék- és folyamatorientált kutatás és
fejlesztés)

300

A megfelelőségi ellenőrzésekre vonatkozó
határozatok

180

Vizsgálati javaslatra vonatkozó határozatok

250

Dokumentációértékelések utólagos
vizsgálatai

350

Különleges támogatás a kkv-k számára

Az ECHA az alábbiakon keresztül támogatja a kisés középvállalkozásokat a REACH-rendelet 2018.
évi határidejére való felkészülésben:
•

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

Lezárult anyagértékelések

45

Korlátozásra irányuló javaslatok

10

Javaslatok különös aggodalomra okot adó
anyagok azonosítására

20

Javaslatok a harmonizált osztályozásra és
címkézésre

60

Engedélyezési kérelmek

60
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•
•
•

célzott weboldalak, webináriumok és
útmutatás az új regisztrálók számára
a továbbfelhasználók – azaz a vegyi anyagokat
használó vállalatok – számára biztosított
eszközök és sablonok
jobb tájékoztatás a vegyi anyagokról
útmutató és egyéb vonatkozó dokumentumok
az EU 23 nyelvén

Az állatkísérletek alternatívái

Az ECHA támogatja az alternatív vizsgálati módszerek
alkalmazását, és igyekszik biztosítani, hogy az ipar csak
végső megoldásként folyamodjon az állatkísérletekhez.
Ez többek között az alábbiakat foglalja magába:
•
•
•

a 2018. évi regisztrációs határidő betartásához
használható új vizsgálati és értékelési módszerekkel
kapcsolatos tanácsadás
az állatkísérletekkel szembeni alternatívákat
tartalmazó útmutatók frissítése
a regisztrálási dokumentációkban szereplő
összes vizsgálati javaslat értékelése annak
biztosítása érdekében, hogy a valós igényeknek
megfelelő információk generálására kerüljön
sor, és elkerülhetővé váljanak a szükségtelen
állatkísérletek

A 2016-ra vonatkozó becslések
Biocidok
Értékelendő hatóanyagok
Uniós engedélyezés iránti kérelmek

50
8

Hatóanyag-beszállítói kérelmek

35

Technikai egyenértékűség és kémiai hasonlóság
iránti kérelmek

30

PIC
PIC-bejelentések

6 300

Egyéb
Az Információs Szolgálathoz érkezett
megkeresések
Vállalatméretre vonatkozó ellenőrzések
Benyújtott fellebbezések

7 950
250
26
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I pari partnerek segítségével sor került további támogatási
eszközök és sablonok kidolgozására is a vegyi anyagok
továbbfelhasználói és a regisztrálók számára. Ezek
segítenek eljuttatni az anyagok felhasználására és a
felhasználási feltételekre vonatkozó információkat az
ellátási lánc valamennyi tagjához.
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A szervezeti ábra 2015 februárjában
ECHA-szervek
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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

•

107 millió eurós költségvetés 2016-ra

2016. évi munkaprogram
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