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TEVÉKENYSÉGEK
ELŐSZÓ

Előszó
Az ECHA 2019-ben kezdte meg ötéves stratégiai terve végrehajtását,
amelynek az alapvető szabályozási folyamatok, az Ügynökség
hatásának maximalizálása, valamint a hosszú távú jövő megalapozása
állt a középpontjában.
Ennek támogatásához az év elején átalakítottuk az Ügynökséget, hogy
a munkatársak kompetenciái és az operatív feladatok egybegyűjtése
és összehangolása révén kiaknázhassuk a megnövelt hatékonyság
előnyeit, és hatásosabbá tegyük a munkánkat. Ebből adódóan az
Ügynökség működését fokozott együttműködés és személyzeti
elkötelezettség jellemzi, ami valós és jelentős előrelépést eredményez
a vegyi anyagok biztonságosságának garantálására irányuló munka
során, amelyet a partnereinkkel végzünk.
A tavalyi évben végrehajtott több mint 300 teljes körű megfelelőségi
ellenőrzés jól példázza a döntéshozatal előtérbe helyezéséből
és egyszerűsítéséből származó megújult hatékonyságot. Az
elkövetkezendő években továbbra is prioritást élvez majd ez a
terület. Ahhoz, hogy eldöntsük, bizonyos anyagok biztonságosak-e,
vagy aggodalomra adnak-e okot az emberi egészség és a környezet
szempontjából, és szükség esetén kockázatkezelési intézkedéseket
tegyünk, ellenőriznünk kell, hogy a regisztrálók milyen mértékben
nyújtanak be a tájékoztatási követelményeknek megfelelő adatokat.
Ez a tevékenység az Európai Bizottság REACH-rendelettel kapcsolatos
második felülvizsgálatát követi nyomon, és együtt nagyratörő közös
értékelési cselekvési tervet dolgoztunk ki. A terv értelmében az
Ügynökségnek 2027-re el kell végeznie az 1 és 100 tonna közötti
tartományra vonatkozó összes, a végső regisztrálási határidőn belül
benyújtott regisztrálás átvilágítását, valamint valamennyi olyan
anyag megfelelőségét ellenőriznie kell, amely esetében az adathiány
miatt nem lehet levonni a szükséges következtetéseket a lehetséges
aggályokkal kapcsolatban.
Az engedélyezési eljárás fontos és hatásos eszköz a különös
aggodalomra okot adó anyagokkal járó kockázatok kezelése
szempontjából. 2019-ben a Törvényszék iránymutatást adott
az engedélyezési eljárással kapcsolatban, és nyomon követtük
az érdekelt felek és az Európai Parlament visszajelzéseit. Az
igazgatótanács számos javító célú intézkedés támogatásában és
végrehajtásában aktív szerepet játszott. Ennek eredményeként
átdolgozott formátumok születtek azzal kapcsolatban, hogy az ECHA
bizottságainak hogyan kell tömörebb és következetesebb módon
ismertetniük a véleményüket.
A biocid termékek esetében cselekvési tervet dolgoztunk ki annak
érdekében, hogy újból proaktívan felgyorsítsuk a felülvizsgálati
programot. A terv az anyagok rangsorolását, a tagállamok
támogatását, valamint az értékelések és a szakmai vizsgálatok
észszerűsítését javasolja.

Ennek támogatásához az
év elején átalakítottuk az
Ügynökséget, hogy a személyzeti
kompetenciák és az operatív
feladatok egybegyűjtése
és összehangolása révén
kiaknázhassuk a megnövelt
hatékonyság előnyeit,
és hatásosabbá tegyük a
munkánkat.
Bjorn HANSEN
ügyvezető igazgató
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Az ECHA emellett az új feladatok vállalása terén is jelentős előrelépést
tett: kialakított egy adatbázist az árucikkekben előforduló, különös
aggodalomra okot adó anyagok számára, egy olyan online szolgáltatás
elindítására készül, amelynek segítségével a vállalatok áttekinthetik a
saját anyagaik szempontjából releváns uniós jogszabályokat (EUCLEF),
és megteszi a szükséges előkészületeket azoknak az anyagoknak az
értékeléséhez, amelyek kapcsolatba kerülnek az ivóvízzel.
Rendkívül ösztönző, hogy az új jogszabályi hatásköröket és
feladatokat sikerült zökkenőmentesen beépíteni az Ügynökség bővülő
portfóliájába. Ez azt szemlélteti, hogy az ECHA megvalósítja azt a
kitűzött jövőképet, hogy a vegyi anyagok fenntartható kezelésével
kapcsolatos tudásközponttá váljon, az uniós szakpolitikák és globális
kezdeményezések széles körét szolgálja, és a polgárok és a környezet
javát szolgálja.

Ahhoz, hogy az ECHA meg
tudjon felelni bővülő jogszabályi
megbízatásának és jövőképének,
előre azonosítania és értékelnie
kell, hogy milyen erőforrásokra
lesz szükség az Ügynökség
összes új feladatának sikeres
teljesítéséhez.
Sharon McGUINNESS
az igazgatótanács elnöke

Ugyanakkor ahhoz, hogy az ECHA meg tudjon felelni bővülő jogszabályi
megbízatásának és jövőképének, előre azonosítania és értékelnie
kell, hogy milyen erőforrásokra lesz szükség az Ügynökség összes új
feladatának sikeres teljesítéséhez.
Középtávon az Unió következő többéves pénzügyi keretére,
valamint az Egyesült Királyság EU-ból történő kilépésének pénzügyi
következményeit övező bizonytalanságra kell összpontosítanunk.
Úgy gondoljuk, hogy új szervezetünknek és elkötelezett
munkatársainknak köszönhetően felkészültünk a következő évek
kihívásaira. Az Unió politikai menetrendje – konkrétabban a Bizottság
zöld megállapodása és jövőbeli, vegyi anyagokra vonatkozó stratégiája
– olyan terület, amelyhez az ECHA értékteremtő módon hozzá tud
és hozzá fog járulni. Ezt a kijelentést nemcsak a 2019-es, hanem az
elmúlt 12 év során elért eredményeinkre alapozzuk.

Célunk: a vegyi anyagok biztonságos alkalmazása
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A 2019-es évben a von der Leyen vezette Bizottsághoz köthető európai zöld megállapodás és európai
növekedési stratégia, az ECHA kémiai biztonság javítására irányuló ötéves stratégiai terve, az Ügynökség
új helyszínre történő átköltözéséhez kapcsolódó készületek, valamint az ECHA Egyesült Királyság
Unióból történő kilépésében érintett érdekeltjeinek bizonytalan helyzete nyomán új politikai prioritások
születtek.
A REACH-rendelet második felülvizsgálatából származó értékes információk segítségével1 azokat a területeket
tudtuk előtérbe helyezni, ahol a legjelentősebb munkát végezhetjük az emberi egészség védelme és a környezeti
károk megelőzése érdekében. Ennek figyelembevételével alakítottuk ki az ECHA 2019–2023-as időszakra
irányuló új stratégiai tervét. A tervben foglalt három stratégiai prioritás megvalósítását a személyzeti
kompetenciák és az Ügynökség birtokában lévő adatok teszik lehetővé.
1. ÁBRA: Az ECHA küldetése, jövőképe és értékei
Átlátható
Független
Megbízható
Hatékony
Elkötelezett mások jólléte mellett

ÉRTÉKEK

Partnereinkkel együtt a vegyi
anyagok biztonságos
használatáért dolgozunk.

KÜLDETÉS

JÖVŐKÉP

A fenntartható
vegyianyag-kezelés
tudásközpontjává kívánunk válni
az uniós szakpolitikák és globális
kezdeményezések széles
körének szolgálatában, hogy
működésünkkel a polgárok és a
környezet javát szolgáljuk.

STRATÉGIA
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Az aggodalomra okot adó anyagok
azonosítása és a kockázatok
kezelése.

A vegyi anyagok ipar általi
biztonságos és fenntartható
felhasználása.

Fenntartható vegyianyag-kezelés
uniós jogszabályok végrehajtásán
keresztül.

Az első prioritás keretében végrehajtjuk feladatainkat, amelyeket következetesen beépítünk tevékenységünkbe.
A második prioritás értelmében e feladatokat arra használjuk, hogy megvalósítsuk az iparágon belül a vegyi
anyagok biztonságosabb és fenntarthatóbb használatát. A harmadik prioritás keretében pedig biztosítjuk,
1

A Bizottság általános jelentése a REACH-rendelet működéséről és egyes elemeinek felülvizsgálatáról (COM(2018) 116 final).
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Vezetői összefoglaló
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hogy feladataink összhangban álljanak a vegyi anyagokra vonatkozó többi uniós jogszabállyal, valamint hogy
tudományos és technikai támogatást nyújtsunk a nemzetközi tevékenységek számára. Az említett három
területen elért eredmények támogatják az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési céljai megvalósításának
irányába tett előrelépéseket2.
A következőket mutatják be:
• átfogó alapkövetelmények azon anyagok azonosításához, amelyek esetében a kapcsolódó kockázatok
kezelése további munkát igényel;
• olyan anyagok, amelyek tekintetében további információra van szükségünk;
• milyen lépéseket tesz az iparág a vegyi anyagok biztonságos és fenntartható használatának garantálása
érdekében; valamint
• milyen esetekben járult hozzá az Ügynökség a vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogszabályok nagyobb fokú
koherenciájához.
2019-ben érvénybe lépett átszerveződésünk szorosabbra fűzte az egyes folyamatokat, kiaknázta a fokozott
hatékonyságot, és lehetővé tette az ECHA számára, hogy hatásosabban végezze tevékenységét3. Az ECHA ezáltal
agilisnak bizonyult, és szemléltette, hogy képes kezelni a jelentős szervezeti változásokat. Az erőforrásokat
az Ügynökség rendelkezésére álló korlátozott erőforrások miatt a prioritást élvező tevékenységekre kellett
átcsoportosítanunk. Ez különösen az aggodalomra okot adó anyagok kockázatainak azonosítását és kezelését
(1. számú stratégiai prioritás) foglalta magában, ami azt jelenti, hogy más kiemelt területek számára kevesebb
erőforrást tudtunk elkülöníteni.

A stratégiai prioritások eredményei
1. Az aggodalomra okot adó anyagok azonosítása és a kockázatok kezelése
Az ECHA több mint 21 000 anyagra kiterjedő ellenőrzési és rangsorolási tevékenysége4 terén megfelelő
előrelépés történt az adatok előállításának felgyorsítása, illetve az emberi egészség vagy a környezet
szempontjából aggodalomra okot adó vegyi anyagok azonosítása, és az azokra irányuló szabályozási intézkedések
meghozatala tekintetében. 2020-ra össze tudjuk majd hasonlítani az eredményeket, valamint az alapértékként
kezelt 2019-es számadatokat megvizsgálva be tudunk számolni az előrehaladásról.
A magasabb mennyiségi tartományba tartozó, egyelőre nem besorolt anyagok speciális prioritási csoportba
kerülnek az alapján, hogy prioritást élveznek-e a szabályozási kockázatkezelés szempontjából, jelenleg
alacsony prioritási kategóriába tartoznak-e a további szabályozási intézkedések tekintetében, vagy több
adatra van-e szükség ahhoz, hogy ezt meg tudjuk ítélni. Abban az esetben, ahol további adatokra van szükség,
az anyagok dokumentáció- vagy anyagértékelésen esnek át. Jelenleg nagyjából 1500 olyan anyag szerepel az
évi 100 tonnánál magasabb tartományban regisztráltak között, amely esetében több adatra van szükség ahhoz,
hogy a hatóságok besorolhassák azokat az említett csoportok valamelyikébe5.
2019-ben nyolc további anyagot azonosítottunk és vezettünk fel az engedélyezési jegyzékbe való felvételre váró
anyagok jelöltlistájára. Az ECHA emellett 18 anyag felvételét ajánlotta a Bizottság számára az engedélyezési
jegyzékbe. A tagállamok és az ECHA három korlátozási javaslatot nyújtottak be, a Bizottság pedig egy ilyet
elfogadott, így kézzelfogható előrelépés történt az Unión belüli kockázatkezelés javítása terén. Végezetül a
kockázatértékelési bizottság (RAC) 51 véleményt fogadott el az osztályozási és címkézési dokumentációkkal
kapcsolatban.
2

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals

3

Lásd még: Az ECHA teljesítménymenedzsment-modelljének munkaterhelést alakító tényezői és teljesítménymutatói (I. függelék).

4
További részletekért lásd „Az aggodalomra okot adó vegyi anyagok csoportjai szempontjából releváns információk előállítása, nyomon követése és szabályozása” című részt.
5

Az ECHA éves integrált szabályozási stratégiáról szóló jelentése részletes információkat bocsát rendelkezésre.
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A szállítói különböző részei közötti eredményes kommunikáció megteremtése elengedhetetlen a vegyi anyagok
biztonságos felhasználásának garantálásához. Az ECHA a fő érdekeltekkel együttműködve azonosítani igyekszik
a jelenlegi rendszer azon fejlesztésre szoruló területeit, amelyekkel biztosítható, hogy a célnak megfelelő
biztonsági információk álljanak rendelkezésre a veszélyes anyagok és keverékek tekintetében. Munkánkat
jóváhagyták a fő szakpolitikai érdekeltek, így áttérünk a fejlesztési szakaszra. E változtatások egyben azt a
célt is szolgálják, hogy a vállalatok az említett információk segítségével eredményesen megfelelhessenek a
vonatkozó, munkahelyi egészségvédelemről és környezetről szóló jogszabályokban foglalt kötelezettségeiknek.
3. Fenntartható vegyianyag-kezelés uniós jogszabályok végrehajtásán keresztül
A cél megvalósítása érdekében tett lépések szemléltették, hogy az ECHA vegyi anyagok biztonságos
felhasználásával kapcsolatos információi, ismeretei és kompetenciái hogyan támogatják az uniós jogszabályok
végrehajtását. Ez belső szinergiákhoz vezetett az új szabályozási feladatok végrehajtása terén, illetve külső
szinergiahatásokat eredményezett a partnerekkel folytatott együttműködés tekintetében. Azáltal, hogy a SCIP
adatbázis, illetve az ivóvízzel potenciálisan kapcsolatba kerülő anyagok értékelésére szolgáló előkészületek
formájában új feladatokat építettünk be a portfóliónkba, sikeresen megmutattuk, hogy megfelelő kompetenciával
és szakértelemmel rendelkezünk a REACH-, a CLP, a BPR-, a PIC- és a POP-rendeleteket érintő munka során
nyert tapasztalatok kiaknázásához. Az ECHA e tudást új területeken alkalmazhatja a meglévő informatikai
platformok újrafelhasználása és a méretgazdaságosság megvalósítása alkalmával. Hosszú távú projektek
vették kezdetüket – ilyen például az IUCLID mint szolgáltatás megosztása az Európai Élelmiszerbiztonsági
Hatósággal.
Az ECHA rövid távon támogatást nyújtott a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó
Ügynökség számára az adatvédelmi szolgáltatások területén, és az Unió környezetvédelmi ügynökségeivel
együtt szakmai vizsgálatot végzett az általános kockázatokkal kapcsolatban, ami fokozta az együttműködést
és a bevált gyakorlatok cseréjét.
Az ECHA tájékoztatási tevékenységei globális szinten támogatják a vegyi anyagok fenntartható kezelését.
Szisztematikus megközelítés kialakításába kezdtünk a harmadik országokban történő kapacitásépítés területén.
Ennek segítségével ezek az országok olyan, vegyi anyagok kezelésére szolgáló rendszereket fejleszthetnek ki,
amelyek részesülhetnek az európai vegyianyag-kezelési és kockázatértékelési módszerek kínálta előnyökből.
2. ÁBRA: Az ECHA új tevékenységi területei az évek során
A környezetben tartósan megmaradó szerves
szennyező anyagokról (POP-k) szóló rendelet
A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok

Az anyagok és keverékek osztályozásáról,
címkézéséről és csomagolásáról szóló A biocid termékekről
szóló rendelet (BPR)
(CLP) rendelet
A vegyi anyagok osztályozása és címkézése

2007

Biocid termékek

2011
2008

REACH-rendelet
Vegyi anyagok
regisztrálása, értékelése,
engedélyezése és
korlátozása

OEL-ek és toxikológiai központok
- Munkahelyi expozíciós határértékek (OEL-ek)
- Uniós toxikológiai központok

2014
2013

2016
2015

Endokrin károsító
anyagok

Az előzetes tájékoztatáson
alapuló jóváhagyási
eljárásról (PIC) szóló
Az endokrin károsító
anyagokra vonatkozó uniós
rendelet
megközelítés végrehajtása
/ fogalmának
meghatározása

Előzetes tájékoztatáson
alapuló jóváhagyás

2018
2017

Nanoanyagok
Nanoanyagokkal
foglalkozó uniós
megfigyelőközpont

2020
2019

Az EUCLEF és a hulladékokról
szóló keretirányelv

Az ivóvízről szóló
irányelv

- A vegyi anyagokra vonatkozó Az ivóvízzel kapcsolatba
uniós jogszabályok
kerülő anyagokban
keresőszolgáltatása (EUCLEF)
biztonságosan
- A hulladékokról szóló
felhasználható vegyi
keretirányelv
anyagok felsorolása.
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Összességében hatékonyan és eredményesen hajtottuk végre a REACH-, CLP-, BPR-, PIC- és POP-rendeletekkel
kapcsolatos feladatainkat, valamint a toxikológiai központok, a munkahelyi expozíciós határértékek, a hulladékokról
szóló keretirányelv, a vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogszabályok keresőszolgáltatása, és a nanoanyagokkal
foglalkozó uniós megfigyelőközpont formájában új tevékenységi területekre összpontosítottunk.
2019-re a következő főbb operatív területeken kívánunk eredményeket elérni:
• A vegyi anyagokkal kapcsolatos nem megfelelő információkat közvetlenül kezeltük, és jelentős előrelépéseket
tettünk a szükséges veszélyességi információk előállítása terén. Felgyorsítottuk a dokumentációk értékelését, és
további intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy növeljük az ellenőrzött dokumentációk arányát. 50%-kal
több teljes körű megfelelőség-ellenőrzést hajtottunk végre, mint 2018-ban6. 301 teljes körű ellenőrzést végeztünk
274 egyedi anyagon, 64 egyedi anyagot pedig 89 célzott ellenőrzésnek vetettünk alá. A teljes körű ellenőrzések
a vegyi anyagok hosszú távú hatásaira összpontosítottak, és a legtöbbet olyan tulajdonságok vonatkozásában
hajtottuk végre, amelyek fontosak az egészség és a környezet szempontjából. Az előbbihez tartozik a mutagenitás
és a prenatális fejlődési toxicitás, míg az utóbbihoz kapcsolódik a hosszú távú vízi toxicitás vizsgálata. A Bizottság
és az ECHA közös értékelési cselekvési tervével7 lefektettük az olyan anyagokkal kapcsolatos információszerzés
alapjait, amelyek esetében nem egyértelmű, hogy biztonságosak-e vagy sem.
információs mező

A BIZOTTSÁG ZÖLD MEGÁLLAPODÁSA – AZ ECHA ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
A Bizottság zöld megállapodása iránymutatást biztosít azzal kapcsolatban, hogy hogyan járulhatunk hozzá a levegő- és
vízminőség javításához, a veszélyes vegyi anyagok, ipari kibocsátások, növényvédő szerek és endokrin károsító anyagok
kockázatainak csökkentéséhez, valamint a körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési tervet bocsát rendelkezésre.
Az ECHA tudásbázisa, valamint a stratégiai tervében előirányzott kimagasló minőségű tudományos és operatív munkája
megfelelő alapot biztosít az olyan fenntartható innováció támogatásához, amely hozzájárul a zöld megállapodás
célkitűzéseinek megvalósításához. Ez olyan kritikus fontosságú területeket is érinthet, mint a körforgásos gazdaság, a
fenntarthatóság, az éghajlatváltozás vagy a toxikus anyagoktól mentes környezet biztosítása.
2019-ben felvázoltuk, hogy hogyan nyújthat az ECHA stratégiai támogatást a Bizottság számára a zöld megállapodás
végrehajtásához. Úgy gondoljuk, hogy tevékenységünk szinergiákat hozhat létre, és nagyobb hatékonyságot teremthet
a különböző uniós jogszabályok által meghatározott tudományos és technikai feladatok terén. Ez a következők
megvalósítása révén nemcsak egyszerűsítené, de meg is erősítené a jogi keretet:
• az Unió vegyi anyagok és termékbiztonság koherens európai szabályozására irányuló tevékenységének átláthatóbbá
tétele;
• az „egy anyag – egy értékelés” megközelítés lehetséges alkalmazásának értékelése;
• a hasonló vegyi anyagok csoportjainak értékelése a kockázatkezelés felgyorsítása, valamint az egységesség
megteremtése érdekében; valamint
• annak elérése, hogy az ECHA tudományos tevékenysége képezze a vegyi anyagok biztonságos értékei
meghatározásának, valamint a munkavállalók ráktól és egyéb káros hatásoktól való védelmének alapját.
Az ECHA jelentősebb szerepet tölthet be az európai ipar versenyképességének előmozdításában. Ennek egy módja, ha
határozottabb ellenőrzés és szabályozás érvényre juttatása – például a vámhatóságokkal történő információmegosztás
– révén biztosítja, hogy az Unió határainál kövessék és betartsák a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályokat.

6
A megfelelőség teljes körű ellenőrzése az aggodalomra okot adó anyagok azonosítása szempontjából leglényegesebb információs
követelményekre összpontosul. Ezek az ellenőrzések minimálisan a genotoxicitásra, az ismételt dózisú toxicitásra, a prenatális fejlődési
toxicitásra, a reprodukciós toxicitásra, a rákkeltő hatásra, a hosszú távú vízi toxicitásra, a biológiai lebonthatóságra és a bioakkumulációra
terjednek ki.
7

https://echa.europa.eu/documents/10162/21877836/final_echa_com_reach_evaluation_action_plan_en
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• Az ECHA 2019 óta négy olyan korlátozáson dolgozik, amelyekkel célirányosabbá tehető, hogy hogyan kezeljük
az emberi egészséget és a környezetet fenyegető kockázatokat. Két kiemelkedő törekvésről számolhatunk be.
Először is lehetséges, hogy intelligensebb alternatívákkal helyettesíthetjük azokat a mikroműanyagokat, amelyeket
bizonyos termékekhez szándékosan hozzáadnak, majd idővel nagy mennyiségben a környezetbe kerülnek, ahol
nagyon sok ideig jelen vannak. Másodsorban a veszélyes vegyi anyagok tetoválótintákban és tartós sminkben történő
használatának korlátozására irányuló javaslat a rák kockázatát, a termékenységre gyakorolt negatív hatásokat, és a
bőrirritáció előfordulását igyekszik csökkenteni.
• Mivel uniós szintén késedelmek tapasztalhatók a biocid termékek hatóanyagaira irányuló felülvizsgálati program
végrehajtása terén, az ECHA kidolgozott egy cselekvési tervet, amellyel növelni kívánja a tagállamok által szakmai
vizsgálatra benyújtott dokumentációk számát. Az ECHA a cselekvési terv részeként fokozta a tagállamokkal
folytatott együttműködését, és konkrét támogatást nyújt számukra ahhoz, hogy véglegesíthessék a döntéshozatalra
váró dokumentációikat.
• Az ECHA keretrendszert alakított ki az új feladatok – például a vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogszabályok
keresőszolgáltatása, vagy a munkahelyi expozíciós határértékekhez kapcsolódó eseti feladatok – saját portfóliójába
történő beillesztéséhez. Ez a keretrendszer figyelembe veszi, hogy az Ügynökség mennyire tudja megfelelően
teljesíteni e feladatokat a meglévő képességek és struktúrák segítségével, illetve az alapján, hogy az új feladatok
mennyire építhetők be az ECHA biztonságosabb vegyi anyagokra irányuló holisztikusabb megközelítés támogatására
irányuló tevékenységébe.
• Az igazgatótanács átfogó felülvizsgálatot végzett saját működésével és munkamódszereivel kapcsolatban, hogy
továbbra is stratégiai iránymutatást és határozott irányítást biztosíthasson az Ügynökség számára.
• Felülvizsgáltuk az integrált irányítási rendszerre vonatkozó stratégiát és keretrendszert, hogy segítsünk
az Ügynökségnek következetesebb módon megvalósítani stratégiai prioritásait. A stratégia magas szintű
kötelezettségvállalásokat fogalmaz meg, amelyek az elkövetkezendő években irányt szabnak az Ügynökség
tevékenységének, valamint egységesebbé teszik és integrálják az ECHA irányítási rendszerének különböző elemeit.
A 2019 kezdetén bevezetett új szervezeti struktúra megerősítette kapcsolódási pontjainkat, megteremtette
az együttműködőbb munkavégzés feltételeit, és figyelmünket azokra a meglévő feladatokkal kapcsolatos
kompetenciáinkra fordította, amelyek területén az elmúlt években szinergiákat alakítottunk ki. Jelentős erőforrásokat
fektettünk a struktúránk elemzésébe, valamint olyan módszerek azonosításába, amelyekkel tökéletesíthetjük azt az
érdekelt felek igényeinek megfelelőbb kiszolgálása érdekében.
Mivel a fogyasztók egyre tudatosabbak a vegyi anyagok mindennapi életükre gyakorolt hatásaival kapcsolatban,
kommunikációs stratégiánkat úgy alakítottuk ki, hogy a segítségével elérjük a téma iránt érdeklődő közönségeket, és
releváns, egyszerűen használható nyelven közzétett, tényalapú információkkal elégítsük ki az érdekeltek igényeit.
Stratégiánk iránymutatásával a kémiai biztonság és a vonatkozó uniós jogszabályok tudásközpontjaként olyan
tartalmakat hozunk létre, amelyet a főbb médiumok és a téma iránt érdeklődő közönségek megosztanak majd. Így
megsokszorozódik a tartalmak hatása, és nő a tudatosság az általunk végzett fontos tevékenységekkel kapcsolatban.
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• Az ECHA lépéseket tett annak érdekében, hogy egyértelműbbé váljon, hogyan folyamodhatnak a vállalatok
engedélyért anyagaik további forgalmazásához és felhasználásához, miután bekerültek az engedélyezési jegyzékbe.
Idetartozik annak kifejtése a kérelmezők számára, hogy mikor van szükség helyettesítési tervek rendelkezésre
bocsátására, valamint olyan, következetesebb és tömörebb vélemények kidolgozása, amelyek meghatározzák az
ECHA bizottságai tudományos szakvéleményének határait. Ezeket a véleményformátumokat elkezdtük átültetni
a gyakorlatba, és átalakítottuk munkavégzési gyakorlatainkat, hogy nagyobb számú engedelyezési kérelem
feldolgozását tegyük lehetővé, és egyúttal biztosítsuk az emberi egészségre és a környezetre vonatkozó kockázatok
megfelelő ellenőrzését, illetve azt, hogy a különös aggodalomra okot adó anyagok helyét biztonságosabb alternatívák
vegyék át.
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