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Všeobecná správa 2013
Agentúra ECHA dosiahla v roku 2013
tri významné míľniky: druhý termín
registrácie podľa nariadenia REACH,
dosiahnutie prvého 5-percentného cieľa
v rámci kontrol súladu registračných
dokumentácií a začiatok uplatňovania
nariadenia o biocídnych výrobkoch.
Registrácia nových látok
Termín v roku 2013 podľa nariadenia REACH sa týkal
látok vyrobených alebo dovezených v množstve 100
až 1 000 ton ročne. Registrácia prebehla úspešne,
pričom bolo zaregistrovaných asi 3 000 nových látok.
Agentúra ECHA pomáhala spoločnostiam, aby mohli
predložiť dokumentáciu načas. Mimoriadna pozornosť
bola venovaná malým a stredným podnikom.
Vysokou prioritou bolo naďalej publikovanie
informácií o registrovaných látkach na webovej
stránke agentúry ECHA. Agentúra v roku
2013 rozšírila väčšinu informácií o nových
dokumentáciách s výnimkou tých, ktoré podliehajú
posudzovaniu žiadostí o zachovanie dôverného
charakteru.
Plnenie cieľov týkajúcich sa hodnotenia
Hlavný dôraz pri hodnotení dokumentácií sa kládol
najmä na kontrolu súladu dokumentácií predložených
v prvom termíne pre registráciu podľa nariadenia
REACH v roku 2010. Agentúra ECHA prekročila svoj

annankatu

18 ,

p.o. box

400,

cieľ kontroly súladu najmenej o 5 % pre registračné
dokumentácie týkajúce sa dvoch najvyšších
hmotnostných pásiem. Väčšina dokumentácií
bola vybraná inteligentnými IT skríningovými
nástrojmi na preskúmanie tých parametrov, ktoré sú
najdôležitejšie pre bezpečné používanie chemických
látok. To prispieva k prvému strategickému cieľu
agentúry ECHA: maximalizovať dostupnosť údajov
vysokej kvality a umožniť bezpečné používanie
chemických látok.
V súvislosti s hodnotením látok bol aktualizovaný
priebežný akčný plán Spoločenstva najprv o 62
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pridaných nových látok. Členské štáty uskutočnili prvé
hodnotenia látok. To viedlo k návrhom rozhodnutí, čo
vyžadovalo ďalšie informácie o 32 látkach.
Pokrok v oblasti riadenia rizík

Prehľad hlavných aktivít agentúry ECHA v roku
2013
Pomáhať spoločnostiam pri plnení právnych
predpisov týkajúcich sa chemikálií
Prijaté registračné dokumentácie vrátane
aktualizácií

V súvislosti s riadením rizík agentúra ECHA
vypracovala postup na realizáciu plánu Komisie EÚ
pre látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC). V
tomto pláne je zakotvený záväzok EÚ do roku 2020
zaradiť do zoznamu kandidátskych látok všetky
príslušné látky, ktoré sú v súčasnosti známe ako
látky SVHC.
Bolo prijatých prvých osem žiadostí o autorizáciu.
Tieto žiadosti sa týkali dvoch látok a 17 konkrétnych
použití. Vedecké výbory agentúry ECHA, výbor
RAC a výbor SEAC, prijali veľký počet návrhov na
harmonizovanú klasifikáciu a označovanie a niekoľko
návrhov na obmedzenia, aby poskytli vedecké
stanovisko.

14 839

Prijaté návrhy na testovanie

410

Žiadosti o zachovanie dôvernosti - nové
prijaté žiadosti

548

Žiadosti o prístup k údajom starším ako
12 rokov

106

Oznámenia PPORD

299

Žiadosti o informácie

1 425

Rozhodnutia týkajúce sa spoločného
využívania údajov

11

Rozhodnutia týkajúce sa návrhov na
testovanie

46

Vykonané kontroly súladu

925

Kontroly veľkosti spoločností MSP

516

Zlepšovať bezpečné používanie chemických látok

Nové úlohy

Návrhy na harmonizovanú klasifikáciu a
označovanie

29

Látky, ktoré budú hodnotené členskými
štátmi

46

Rozhodnutia týkajúce sa hodnotenia látok

32

Riešenie otázok spojených s chemickými látkami
vzbudzujúcimi obavy
Prijaté návrhy na obmedzenia
Prijaté návrhy na identifikáciu látok ako
látok SVHC
Prijaté žiadosti o autorizáciu

Príprava na budúce ciele

Informácie o chemických látkach

Agentúra ECHA zaradila do svojho plánovania väčšinu
odporúčaní zo správy Komisie o preskúmaní podľa
nariadenia REACH. V rámci prípravy na termín v roku
2018 agentúra ECHA vymenovala zástupcu MSP ako
kontaktnú osobu pre všetky záležitosti týkajúce sa
malých a stredných podnikov. Agentúra zintenzívnila
aj získavanie vedeckých a regulačných poznatkov,
najmä na regulovanie identifikácie a riadenia
rizík spojených s nanomateriálmi a endokrinnými
disruptormi.

Rozhodnutia týkajúce sa žiadostí o
zachovanie dôvernosti
Rozhodnutia o žiadostiach o prístup k
dokumentom
Všeobecné otázky a otázky týkajúce sa
tlače
Zodpovedané otázky (odporúčania
týkajúce sa nariadenia REACH, systému
REACH-IT, aplikácie IUCLID 5 a ďalších)
Tlačové správy a upozornenia na novinky
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Odvolania predložené v roku 2013

Pozri súhrnnú správu 2013:
echa.europa.eu/publications
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Agentúra ECHA úspešne zvládla začatie
uplatňovania nariadenia o biocídnych výrobkoch od
1. septembra. Patrili k tomu nové IT nástroje pre
členské štáty a priemysel, webové stránky, pomoc
asistenčného pracoviska agentúry ECHA a nové
usmerňovacie dokumenty. Záujem spoločností
požiadať o autorizáciu v rámci EÚ bol nižší ako sa
pôvodne očakávalo. Agentúra sa tiež pripravila
na svoje budúce úlohy týkajúce sa prepracovania
nariadenia o udeľovaní predbežného súhlasu po
predchádzajúcom schválení (PIC).

