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Všeobecná správa za rok 2012
ROK HODNOTENIA
V roku 2012 bolo prioritou agentúry ECHA zabezpečiť
dobré fungovanie hodnotenia látok a dokumentácií.
Agentúra ECHA v tejto oblasti dodržala stanovené
termíny, zvýšila svoju kapacitu a efektívnosť. Agentúra
tiež začala s prípravou na druhý termín registrácie
podľa nariadenia REACH, ktorým je 31. máj 2013.
V rámci prípravy na termín registrácie v roku 2013
agentúra ECHA aktualizovala niektoré svoje informačné
systémy a nástroje. ECHA takisto pomáhala
spoločnostiam, najmä MSP, s prípravou na termín
registrácie v roku 2013.
Agentúra aktualizovala dokumenty s usmerneniami a
usporiadala praktické a webové semináre, z ktorých
niektoré boli zamerané na hlavných registrujúcich.
Takisto poskytla pomoc registrujúcim prostredníctvom
svojho asistenčného pracoviska (helpdesk).

PLNENIE CIEĽOV V OBLASTI HODNOTENIA
Hodnotenie je kľúčovým prvkom pri dosahovaní prvého
strategického cieľa agentúry ECHA, ktorým je zlepšenie
kvality informácií v dokumentácii, ktorú predkladajú
priemyselné subjekty. Činnosť v oblasti hodnotenia
dokumentácií bola v roku 2012 efektívnejšia a
rýchlejšia a agentúra ECHA je na dobrej ceste
dosiahnuť svoj cieľ, ktorým je 5 % do konca roka 2013
v súvislosti s dokumentáciou týkajúcou sa najvyššieho
hmotnostného pásma, predloženou do prvého termínu
registrácie v roku 2010. Agentúra okrem toho do
1. decembra 2012 preskúmala všetky návrhy na
testovanie, ktoré boli predložené pred uplynutím
prvého termínu registrácie.
V roku 2012 agentúra ECHA spolu s členskými štátmi
EÚ prijali prvý priebežný akčný plán Spoločenstva a
pripravili zoznam 90 látok, ktorých hodnotenie sa má
vykonať do konca roku 2014.
PLNENIE CIEĽOV V OBLASTI AUTORIZÁCIE
Agentúra ECHA dosiahla cieľ stanovený Európskou
komisiou, ktorým bolo pridanie ďalších 67 látok
do zoznamu látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy
navrhovaných na autorizáciu. Tento zoznam v
súčasnosti obsahuje 138 látok a spotrebitelia si
môžu vyžiadať informácie o nich od maloobchodníkov.
Spotrebiteľom sa takto poskytne pomoc pri
rozhodovaní, čo kúpiť.
Takisto sa dosiahol aj cieľ posúdiť žiadosti o dôverný
charakter údajov. Išlo o žiadosti v registračných
dokumentáciách predložených do konca roka 2011. Na
základe vyhodnotenia žiadostí bolo v roku 2012 možné
uverejniť približne 30 000 dokumentácií, ktoré sa
vzťahovali na takmer 8 000 látok, na webovej stránke
agentúry ECHA.
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NOVÉ NÁVRHY OBMEDZENÍ
Agentúra ECHA pomohla Európskej komisii pri práci
v oblasti návrhov obmedzení a podporila členské
štáty pri identifikácii látok vzbudzujúcich rovnaké
obavy, ktoré sa majú pridať na zoznam navrhovaných
látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy. Po prvýkrát
boli zahrnuté a navrhnuté na obmedzenie endokrinné
disruptory, látky podobné PBT (perzistentným,
bioakumulatívnym a toxickým) látkam a senzibilizátory.
NOVÉ ÚLOHY
Agentúra tiež vykonala prípravy na zohľadnenie ďalších
dvoch právnych dokumentov, ktorými sú nariadenie
o biocídnych výrobkoch a nariadenie PIC. Boli prijatí
a zaškolení noví odborníci a vyvinuté nové postupy a
nástroje IT.
Vzhľadom na tieto nové úlohy sa agentúra ECHA z
finančného hľadiska stala jedinečnou agentúrou.
Naďalej plne financovala z vlastných zdrojov svoju
činnosť vyplývajúcu z nariadení REACH a CLP, dostala
však prvé dotácie od EÚ na plnenie svojich úloh
vyplývajúcich z uvedených nových nariadení.
Po dodržaní termínov a splnení cieľov a vďaka
prípravnej činnosti vykonanej v roku 2012 je agentúra
ECHA pripravená prijať nové výzvy, ktoré prináša rok
2013.

Výsledky za rok 2012 v číslach

Pomoc spoločnostiam pri dodržiavaní
právnych predpisov v oblasti chemikálií
Registračné dokumentácie (vrátane
aktualizácií)
Posúdené oznámenia PPORD (technologicky
orientovaného výskumu a vývoja)
Vybavené žiadosti o informácie

9 773
610
1632

Žiadosti o prístup k údajom starším ako 12
rokov

109

Vybavené preskúmania návrhov testovania

416

Uskutočnené kontroly súladu

354

Spracované žiadosti o alternatívny názov
Kontroly veľkosti podnikov

13
315

Zlepšenie bezpečného používania
chemikálií
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a
označovania

25

Látky vyhodnotené čl. štátmi v rámci
priebežného akčného plánu Spoločenstva

36

poskytovanie informácií o chemikáliách
Spracované žiadosti adresované asistenčnému
pracovisku (helpdesk) a tlač. oddeleniu
Posúdené žiadosti o dôverný charakter
informácií

~5 700
1 110

činnosť v oblasti chemikálií
vzbudzujúcich obavy
Návrhy obmedzení
Návrhy identifikácie ako látok vzbudzujúcich
veľmi veľké obavy
Žiadosti o autorizáciu

5
67
0

iné
Rozhodnutia o prístupe k dokumentom
Odvolania
Počet štatutárnych zamestnancov
Celkové výdavky
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70
8
529
95 mil.

