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Obecná zpráva za rok 2012
ROK HODNOCENÍ
V roce 2012 bylo prioritou agentury ECHA
zabezpečit, že práce v oblasti hodnocení látek
a dokumentací probíhají podle plánu. Agentura
ECHA dodržela stanovené termíny a v dané oblasti
zvýšila svoji výkonnost a efektivitu. Začala se také
připravovat na druhou lhůtu pro registraci podle
nařízení REACH, která vyprší 31. května 2013.
S cílem připravit se na lhůtu pro registraci v roce
2013 agentura ECHA aktualizovala některé ze svých
IT systémů a nástrojů. Pomáhala také podnikům,
zejména MSP, s přípravou na lhůtu v roce 2013.
Aktualizovala pokyny a uspořádala workshopy a
webináře, z nichž některé byly zaměřeny na hlavní
žadatele o registraci. Žadatelům o registraci
poskytovala podporu také prostřednictvím svého
kontaktního místa.

SPLNĚNÍ CÍLŮ V OBLASTI HODNOCENÍ
Hodnocení je zásadní činností s ohledem
na dosahování prvního strategického cíle
agentury ECHA: zlepšovat kvalitu informací v
dokumentacích předložených průmyslovými
subjekty. Vyhodnocování dokumentací se v roce
2012 zefektivnilo a zrychlilo. Práce agentury ECHA
týkající se dosažení jejího cíle vyhodnotit do konce
roku 2013 5 % dokumentací, které se vztahují k
nejvyššímu množstevnímu rozmezí a byly předloženy
před vypršením první lhůty pro registraci v roce
2010, uspokojivě probíhají. Agentura navíc do 1.
prosince 2012 přezkoumala všechny návrhy zkoušek,
které byly předloženy v souvislosti s první lhůtou pro
registraci.
V roce 2012 agentura ECHA a členské státy EU
přijaly první průběžný akční plán Společenství
(CoRAP) a na seznam látek, které mají být
vyhodnoceny do konce roku 2014, zařadily 90 látek.
SPLNĚNÍ CÍLŮ V OBLASTI POVOLOVÁNÍ
Agentura splnila cíl Evropské komise spočívající v
přidání 67 dalších látek na seznam látek vzbuzujících
mimořádné obavy (SVHC), které mají být případně
zahrnuty mezi látky podléhající povolení. Seznam
nyní zahrnuje 138 látek. V souvislosti s těmito
látkami mohou spotřebitelé od maloobchodníků
požadovat informace. To jim pomáhá v jejich výběru
při nakupování.
Cíl posoudit všechny žádosti o zachování důvěrnosti
byl rovněž splněn. Jednalo se o žádosti, které byly
součástí registračních dokumentací předložených
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NOVÉ NÁVRHY OMEZENÍ
Agentura ECHA pomáhala Evropské komisi s návrhy
na omezení a poskytovala členským státům podporu
při stanovování látek, které vzbuzují stejné obavy
a měly by být přidány na seznam látek SVHC pro
případné zahrnutí mezi látky podléhající povolení. Na
seznam byly poprvé zařazeny a na omezení navrženy
endokrinní disruptory, látky podobné látkám PBT a
senzibilizující látky.
NOVÉ ÚKOLY
Agentura se také připravovala na úkoly související
s dvěma dalšími právními předpisy, s nařízením o
biocidních přípravcích a s nařízením PIC. Přijala a
proškolila nové odborníky, vypracovala pracovní
postupy a vyvinula IT nástroje.
Vzhledem k těmto novým úkolům se agentura ECHA
stala z finančního hlediska unikátní agenturou.
Nadále v plné míře samofinancovala svoji činnost
podle nařízení REACH a CLP, na plnění úkolů
vyplývajících z nových nařízení však obdržela svoje
první dotace EU.
Agentura ECHA v roce 2012 dodržela příslušné
lhůty a splnila stanovené cíle. Díky svým přípravným
pracím provedeným v roce 2012 je připravena
ujmout se náročných úkolů, které ji čekají v roce
2013.

Výsledné údaje za rok 2012
Pomoc podnikům při plnění právních
předpisů o chemických látkách
Registrační dokumentace (včetně aktualizací)
Posouzená oznámení o PPORD
Vyřízené dotazy

9 773
610
1632

Žádosti o přístup k údajům starším 12 let

109

Uzavřená přezkoumání návrhů zkoušek

416

Uzavřené kontroly souladu

354

Vyřízené žádosti o používání alternativního
názvu
Ověření velikosti podniku

13
315

Podpora bezpečného používání
chemických látek
Návrhy na harmonizovanou klasifikaci
a označení

25

Látky uvedené v plánu CoRAP vyhodnocené
členskými státy

36

Poskytování informací o chemických
látkách
Vyřízené dotazy položené kontaktnímu místu a
tiskovému středisku
Posouzené žádosti o zachování důvěrnosti

~5 700
1 110

Řešení problematiky látek vzbuzujících
obavy
Návrhy na omezení
Návrhy na identifikaci jako látky vzbuzující
mimořádné obavy
Žádosti o povolení

5
67
0

Jiné
Rozhodnutí o přístupu k dokumentům
Odvolání
Počet statutárních zaměstnanců
Celkové výdaje
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70
8
529
95 mil.

