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Obecná zpráva za rok 2013
Činnosti agentury ECHA určovaly v roce
2013 tři významné milníky: druhá lhůta
pro registraci podle nařízení REACH,
dosažení první cílové úrovně 5 % kontrol
souladu registračních dokumentací a
vstup nařízení o biocidních přípravcích v
účinnost.
Registrace nových látek
Lhůta podle nařízení REACH stanovená na rok 2013
platila pro látky vyráběné či dovážené v množství
100–1 000 tun za rok. Registrace proběhla úspěšně
a zaregistrováno bylo asi 3 000 nových látek. ECHA
poskytovala společnostem podporu, a umožnila
jim tak předložit jejich dokumentace včas. Zvláštní
pozornost byla věnována malým a středním podnikům.
Hlavní prioritou bylo i nadále zveřejňování informací
o registrovaných látkách na webových stránkách
agentury ECHA. V roce 2013 zveřejnila agentura
většinu informací o nových dokumentacích s
výjimkou těch, u nichž probíhalo posuzování
požadavků na zachování důvěrnosti.
Dosažení cílů hodnocení
Hodnocení dokumentací se soustředilo především
na kontrolu souladu dokumentací předložených v
první lhůtě pro registraci podle nařízení REACH v
roce 2010. ECHA překonala svůj cíl zkontrolovat
soulad u alespoň 5 % dokumentací ze dvou nejvyšších
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množstevních rozmezí. Většina dokumentací byla
vybrána pomocí inteligentních screeningových
IT nástrojů zkoumajících ty sledované vlastnosti,
které jsou pro bezpečné používání chemických látek
nejpodstatnější. To přispívá k prvnímu strategickému
cíli agentury ECHA: maximalizovat dostupnost vysoce
kvalitních údajů, aby se umožnilo bezpečné používání
chemických látek.
Co se týče hodnocení látek, průběžný akční plán
Společenství byl poprvé aktualizován, a to doplněním
62 nových látek. Členské státy dokončily první
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hodnocení látek. To vedlo k návrhům rozhodnutí, jež si
vyžádaly další informace o 32 látkách.

Hlavní impulzy činnosti agentury ECHA v roce
2013

Pokrok v řízení rizik

Pomoc společnostem při plnění právních předpisů
o chemických látkách

V oblasti řízení rizik vypracovala agentura ECHA
prováděcí plán pro plán Evropské komise týkající
se látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC).
Tento plán stanoví závazek celé EU zařadit všechny
v současnosti známé látky vzbuzující mimořádné
obavy do roku 2020 na seznam látek pro případné
zahrnutí do přílohy XIV.

obdržené registrační dokumentace
(včetně aktualizací)

Bylo přijato prvních osm žádostí o povolení. Týkaly
se dvou látek a 17 specifických použití. Vědeckým
výborům agentury ECHA RAC a SEAC byl se žádostí
o jejich vědecké stanovisko předložen vysoký počet
návrhů harmonizované klasifikace a označení a
několik návrhů na omezení.
Převzetí nových úkolů
Agentura ECHA úspěšně zvládla vstup nařízení o
biocidních přípravcích v účinnost ke dni 1. září. To
zahrnovalo nové IT nástroje pro členské státy a
průmysl, webové stránky, podporu kontaktního místa
agentury ECHA a nové pokyny. Zájem společností
o žádosti o povolení EU byl nižší, než se původně
předpokládalo. Agentura se rovněž připravovala
na své budoucí úkoly související s přepracováním
nařízení o předchozím souhlasu (PIC).

obdržené návrhy zkoušek

410

žádosti o zachování důvěrnosti – nově
obdržené žádosti

548

žádosti o přístup k údajům starším 12 let

106

oznámení PPORD

299

šetření

11

rozhodnutí o návrzích zkoušek

46

uzavřené kontroly souladu

925

ověření velikosti MSP

516

Podpora bezpečného používání chemických látek
návrhy harmonizované klasifikace a
označení

29

látky, které mají hodnotit členské státy

46

rozhodnutí o hodnocení látek

32

Řešení problematiky chemických látek
vzbuzujících obavy
obdržené návrhy na identifikaci jako látky
vzbuzující mimořádné obavy
obdržené žádosti o povolení

4
17
8

Informace o chemických látkách
rozhodnutí o požadavcích na zachování
důvěrnosti
rozhodnutí --o žádostech o přístup
k dokumentům

198
53

obecné dotazy a dotazy tisku

1 241

zodpovězené dotazy (poradenství o
nařízení REACH, REACH-IT, IUCLID 5, jiné)

6 698

tiskové zprávy a upozornění na novinky

95

Jiné
odvolání podaná v roce 2013

Viz Obecnou zprávu za rok 2013:
echa.europa.eu/publications
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počet statutárních zaměstnanců
celkové výdaje

400,
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22
553
106 milionů
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Agentura ECHA do svého plánování začlenila
většinu doporučení uvedených ve zprávě Komise o
přezkumu nařízení REACH. Aby se připravila na lhůtu
v roce 2018, jmenovala agentura ECHA vyslance
pro malé a střední podniky, který bude sloužit jako
kontaktní místo pro veškeré záležitosti týkající se
MSP. Agentura rovněž zintenzivnila své budování
vědeckých a regulačních znalostí, zejména s cílem
upravit právními předpisy identifikaci a řízení rizik
nanomateriálů a endokrinních disruptorů.

1 425

rozhodnutí o sdílení údajů

obdržené návrhy na omezení

Příprava na cíle do budoucna

14 839

