FAKTY A ČÍSLA
ECHA-13-A-08-SK

Viacročný pracovný program 2014 – 2018
– na zaistenie bezpečného používania chemických látok
V päťročnom pláne agentúry
ECHA vytvorenom spolu so štyrmi
strategickými cieľmi sa určuje, ako
bude agentúra ECHA prispievať k
cieľom stanoveným v nariadenich
REACH a CLP, nariadení o
biocídnych výrobkoch a nariadení
PIC1 v rokoch 2014 až 2018.

Agentúra ECHA sa chce stať popredným svetovým
regulačným orgánom v oblasti bezpečnosti
chemických látok.
V päťročnom pláne sa stanovuje spôsob dosiahnutia
tohto ambiciózneho cieľa, v záujme ktorého bude
agentúra ECHA úzko spolupracovať s európskymi
inštitúciami a členskými štátmi a tiež so schválenými
zúčastnenými stranami.
Aby sa zdroje agentúry ECHA mohli sústrediť na
prioritné oblasti, boli vytýčené štyri strategické
ciele: zabezpečiť dôveru verejnosti v informácie
o bezpečnosti poskytované priemyslom, znížiť
prítomnosť chemických látok vzbudzujúcich obavy
a expozíciu voči nim a vybudovať kapacitu na
poskytovanie spoľahlivého odborného poradenstva.
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Agentúra sa súčasne snaží o ďalšie zvyšovanie
účinnosti a efektívnosti.
Tieto štyri ciele sú rozdelené na oblasti činností
a míľniky na každý rok. Ročné pracovné programy
poskytnú viac informácií o jednotlivých činnostiach.
Každý rok sa určí pokrok dosiahnutý v súvislosti s
týmito hlavnými míľnikmi a oblasťami činností, čo
agentúre ECHA v prípade potreby umožní zmeniť a
aktualizovať tento plán a míľniky.
1
Agentúra ECHA uplatňuje nariadenie týkajúce sa registrácie,
hodnotenia, autorizácie a obmedzovania chemických látok
(REACH); nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok a
zmesí (CLP); nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR) a nariadenie
o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom schválení
( PIC).
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Strategický cieľ č. 1: Maximalizovať
dostupnosť vysokokvalitných informácií
na umožnenie bezpečnej výroby a
používania chemických látok
Vďaka nariadeniam REACH a CLP má v súčasnosti
agentúra ECHA najväčšiu databázu údajov o vplyve
chemických látok na svete. Agentúra publikuje
informácie o registrovaných látkach, o látkach,
ktoré majú byť zaradené do zoznamu klasifikácie
a označovania a údaje vyplývajúce z regulačných
činností agentúry.
Hlavnou úlohou v rokoch 2014 – 2018 je zlepšenie
kvality registračných údajov. Tieto údaje sa musia
používať efektívne na umožnenie bezpečnej
výroby a používania chemických látok. Hodnotením
dokumentácií a podniknutím okamžitých krokov
proti spoločnostiam, ktorých informácie nie sú
štandardné, agentúra ECHA pomáha zabezpečiť
rovnaké podmienky pre všetkých registrujúcich.
Agentúra podporuje registrujúcich a následných
užívateľov v zlepšovaní oznamovania odporúčaní
týkajúcich sa riadenia rizík prostredníctvom
dodávateľského reťazca až po výrobky v prospech
spotrebiteľov.
Strategický cieľ č. 2: Mobilizácia orgánov,
aby informácie používali inteligentným
spôsobom na identifikovanie a
spravovanie chemických látok
vzbudzujúcich obavy

Spolu s nadobudnutím účinnosti nariadenia o
biocídnych výrobkoch agentúra ECHA prevzala
ústrednú úlohu v koordinovaní hodnotenia účinných
látok a autorizácie biocídnych výrobkov v celej
Európskej únii.
Na zlepšenie zhody s právnymi predpismi týkajúcimi
sa chemických látok v celej Európe agentúra ECHA
podporuje vnútroštátne orgány, aby harmonizovali
svoje činnosti súvisiace s presadzovaním právnych
predpisov.
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Strategický cieľ č. 3: Riešenie vedeckých
problémov tak, že agentúra slúži
ako centrála pre budovanie vedeckej
a regulačnej kapacity členských
štátov, európskych inštitúcií a ďalších
účastníkov
V záujme toho, aby ostala v popredí regulačnej
činnosti agentúra ECHA úzko spolupracuje s
vedeckou komunitou, sleduje najnovší vývoj a
vznikajúce regulačné potreby. Prostredníctvom
špecializovaných pracovných skupín výborov,
vedeckých platforiem, školení a worshopov vytvára
centrálu na budovanie kapacít pre členské štáty,
európske inštitúcie a ďalších účastníkov.
Priority vedeckých činností agentúry v ďalších
rokoch bude určovať nová regulačná stratégia.
Strategický cieľ č. 4: Ujímanie sa
súčasných a nových legislatívnych
úloh účinným a efektívnym spôsobom a
súbežné prispôsobenie sa pripravovaným
obmedzeniam zdrojov
Od roku 2014 do roku 2018 bude mať agentúra
ECHA množstvo regulačných úloh vyplývajúcich z
nariadení REACH a CLP a začne plniť nové úlohy
v súvislosti s nariadením o biocídnych výrobkoch
a nariadením PIC. Súčasne bude potrebné čeliť
obmedzeniam zdrojov z rozpočtu EÚ. Agentúra
ECHA sa preto snaží maximálne zosúladiť svoje
úlohy a čo najlepšie využívať IT nástroje. Cieľom
nepretržitého zlepšovania všetkých činností je
vyššia účinnosť a zvýšená efektívnosť.
Prečítajte si Viacročný pracovný program agentúry
ECHA 2014 – 2018 na stránke: echa.europa.eu/
publications
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Agentúra ECHA úzko spolupracuje s členskými
štátmi a Komisiou na vývoji spoločného rámca
na riadenie rizík chemických látok. Agentúra sa
snaží používať informácie vo svojej databáze
inteligentným spôsobom: najprv vyhľadá tie látky,
ktoré sa zdajú najškodlivejšie a ktorých riziká
ešte nemusia byť náležite riadené. Sústredením
sa na identifikovanie nových látok, ktorých riziká
je potrebné riadiť, a zaradením takýchto látok
do kandidátskeho alebo autorizačného zoznamu,
agentúra ECHA prispieva k nahradzovaniu
najnebezpečnejších látok v EÚ.
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