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Víceletý pracovní program na období 2014–2018
– usilujeme o bezpečné používání chemických látek
Pětiletý plán agentury ECHA opírající
se o čtyři strategické cíle definuje,
jak agentura přispívá k naplňování
cílů nařízení REACH a CLP, nařízení
o biocidních přípravcích a nařízení o
předchozím souhlasu 1
v letech 2014–2018.

Agentura ECHA usiluje o to, aby se stala předním
světovým regulačním orgánem v oblasti bezpečnosti
chemických látek..
Tento pětiletý plán stanovuje, jak tohoto
ambiciózního cíle dosáhnout. Za tímto účelem
agentura ECHA úzce spolupracuje s evropskými
institucemi, členskými státy a se svými
akreditovanými partnery.
Aby se zdroje agentury ECHA soustředily do
prioritních oblastí, byly stanoveny čtyři strategické
cíle: upevnit důvěru veřejnosti v informace o
bezpečnosti poskytované průmyslovými subjekty,
snížit výskyt chemických látek vzbuzujících obavy,
redukovat vystavení těmto látkám a budovat
kapacitu poskytování spolehlivého vědeckého
poradenství. Zároveň se agentura snaží dále
zvyšovat efektivitu a účelnost.
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Čtyři zmíněné cíle určují zároveň oblasti činnosti
a mezníky pro každý rok. Roční pracovní programy
poskytnou podrobnější popis jednotlivých činností.
Pokrok v dosahování hlavních mezníků a v
jednotlivých oblastech činnosti bude každoročně
vyhodnocován, což agentuře ECHA umožní, aby
v případě potřeby plán i mezníky přehodnotila a
aktualizovala.

1
Agentura ECHA provádí nařízení o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek (REACH), nařízení o
klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), nařízení o
biocidních přípravcích (BPR) a nařízení o předchozím souhlasu
(PIC).
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1. strategický cíl: Maximalizovat
dostupnost vysoce kvalitních informací
s cílem umožnit bezpečnou výrobu a
bezpečné používání chemických látek.
Díky nařízením REACH a CLP agentura ECHA v
současné době disponuje nejrozsáhlejší databází na
světě týkající se dopadu chemických látek. Agentura
zveřejňuje informace o registrovaných látkách, o
látkách oznámených za účelem jejich zapsání na
seznam klasifikací a označení a údaje vyplývající z
její regulační činnosti.
Hlavním úkolem pro období 2014–2018 je zlepšit
kvalitu registračních údajů. Tyto údaje je třeba
využívat efektivně, aby se umožnila bezpečná
výroba a bezpečné používání chemických látek.
Prostřednictvím vyhodnocování dokumentací a
přijímání bezodkladných opatření vůči podnikům,
jejichž údaje nesplňují stanovené požadavky,
agentura ECHA pomáhá zajišťovat rovné podmínky
pro všechny žadatele o registraci.
Agentura podporuje žadatele o registraci a následné
uživatele ve zlepšování komunikace týkající se
poradenství v oblasti řízení rizik v rámci celého
dodavatelského řetězce – až po předměty, ve
prospěch spotřebitelů.
2. strategický cíl: Mobilizovat orgány,
aby rozumně používaly údaje k určování
a řešení problematiky chemických látek
vzbuzujících obavy.

Okamžikem, kdy vstoupilo v platnost nařízení o
biocidních přípravcích, převzala agentura ECHA
ústřední roli v koordinaci vyhodnocování účinných
látek a v povolování biocidních přípravků v rámci celé
Evropské unie.
Aby se posílil soulad právních předpisů o chemických
látkách ve všech evropských státech, agentura
ECHA podporuje vnitrostátní orgány při harmonizaci
prosazování těchto předpisů.

3. strategický cíl: Zabývat se náročnými
vědeckými otázkami, což agentura
vykonává tak, že slouží jako centrum
budování odborné a regulační kapacity
členských států, evropských orgánů a
dalších subjektů.
Agentura ECHA úzce spolupracuje s vědeckou
komunitou, aby mohla sledovat nejnovější vývoj a
nově vznikající regulační potřeby, a díky tomu si
uchovala čelní postavení v oblasti tvorby předpisů.
Prostřednictvím specializovaných pracovních skupin
výborů, vědeckých platforem, školení a seminářů
formuje centrum budování kapacity členských států,
evropských orgánů a dalších subjektů.
V nadcházejících letech bude určovat prioritu
vědeckých aktivit agentury ECHA nová strategie
regulace.
4. strategický cíl: Efektivně a účelně
vykonávat stávající a nové legislativní
úkoly a současně se přizpůsobit
nadcházejícím omezením zdrojů.
V letech 2014–2018 stojí před agenturou ECHA
velké množství úkolů v oblasti regulace podle
nařízení REACH a CLP, agentura se také ujala
nových úkolů vztahujících se k nařízení o biocidních
přípravcích a k nařízení o předchozím souhlasu.
Zároveň je třeba se vyrovnat s omezováním
finančních prostředků z rozpočtu EU. Proto se
agentura ECHA snaží maximalizovat součinnost
mezi svými úkoly co nejdokonalejším využíváním
informačních technologií. Cílem neustálého
zlepšování všech činností je zvýšení efektivity a
účelnosti.
Přečtěte si víceletý pracovní program agentury ECHA
na období 2014–2018 na adrese echa.europa.eu/
publications
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Agentura ECHA úzce spolupracuje s členskými
státy a Evropskou komisí na vytvoření společného
rámce pro řízení rizik spojených s chemickými
látkami. Snaží se rozumně využívat informací ze své
databáze: především vyhledávat ty látky, které se
zdají být nejškodlivější a jejichž rizika dosud nejsou
dobře řízena. Agentura ECHA přispívá k nahrazování
nejnebezpečnějších látek v rámci EU tím, že se
soustřeďuje na identifikaci nových látek, jejichž
rizika je třeba řídit, a zařazování takových látek na
seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV a
na seznam látek podléhajících povolení.
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