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Pracovní program na rok 2014 –
základy pro budoucnost

V roce 2014 buduje agentura ECHA základy pro
dalších pět let s cílem prosazovat bezpečné
používání chemických látek. K jejím prioritám
patří identifikace nezbytných kroků pro poslední
lhůtu pro registraci podle nařízení REACH v roce
2018, snaha o dosažení politických cílů v oblasti
bezpečného používání chemických látek v roce
2020 a hladce fungující postup povolování látek

annankatu

18 ,

p.o. box

400,

vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) a biocidních
látek a přípravků. Agentura bude rovněž přijímat
opatření v návaznosti na přezkum nařízení REACH
provedený Komisí.
Úzká spolupráce s členskými státy, Evropskou
komisí a akreditovanými partnerskými
organizacemi pomůže agentuře ECHA k dosažení
jejích strategických cílů.
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STRATEGICKÉ CÍLE AGENTURY ECHA

Odhady pro rok 2014

1. Maximalizovat dostupnost vysoce kvalitních
údajů s cílem umožnit bezpečnou výrobu a bezpečné
používání chemických látek

Maximalizace dostupnosti vysoce kvalitních údajů

V zájmu zlepšení kvality registračních dokumentací
musí agentura ECHA, vnitrostátní orgány a
průmyslové subjekty spolupracovat. Tohoto
dlouhodobého cíle bude dosaženo díky kombinaci
regulačních hodnotících opatření a zdokonalení
metod, norem a nástrojů týkajících se chemické
bezpečnosti a jejich předávání v dodavatelském
řetězci. S cílem zlepšit přístup ke svým databázím
bude agentura ECHA také pracovat na příští a
uživatelsky přívětivější generaci svých informací o
chemických látkách.

Rozhodnutí o návrzích zkoušek

200

Žádosti o přístup k údajům starším 12 let

270

Podaná oznámení o PPORD

300

Ve lhůtě pro registraci v roce 2018bude své látky
poprvé registrovat mnoho malých a středních
podniků. Na pomoc těmto podnikům agentura ECHA
zavádí víceleté plány, jejichž cílem je přezkoumat
nástroje a pokyny agentury a zlepšit jejich
přívětivost pro uživatele.
Agentura ECHA bude zvyšovat povědomí
průmyslových subjektů, aby si byly vědomy
svých povinností následných uživatelů. Mezi tyto
povinnosti patří povinnost sdělovat informace
v rámci dodavatelského řetězce, včetně poskytování
aktualizovaných bezpečnostních listů se scénáři
expozice.
Agentura bude zvyšovat povědomí o povinnostech
při označování směsí podle nařízení CLP (nařízení
o klasifikaci, označování a balení), které se stanou
závazné v červnu 2015.
2. Mobilizovat orgány, aby rozumně používaly údaje
k určování a řešení problematiky chemických látek
vzbuzujících obavy

Počet předložených registračních dokumentací

Dotazy
Podaná odvolání

p.o. box

400,

23
600

Žádosti o používání alternativního názvu

100

Rozhodnutí o kontrolách souladu

150

Návrhy na harmonizovanou klasifikaci
a označení

70

Mobilizace orgánů k určování a řešení
problematiky chemických látek vzbuzujících obavy
Látky uvedené v průběžném akčním plánu
Společenství, které mají hodnotit členské státy

50

Rozhodnutí o hodnocení látek

35

Návrhy na omezení

8

Návrhy na identifikaci jako látky vzbuzující
mimořádné obavy

30

Žádosti o povolení

20

Pokud jde o povolení používat látky vzbuzující
mimořádné obavy, agentura ECHA hodlá v rámci
svých výborů vypracovat vysoce kvalitní stanoviska
k prvním žádostem o povolení.

18 ,

1 300

Ověřování velikosti podniku

Stejně jako pro členské státy a Komisi bude i pro
agenturu ECHA rok 2014 prvním rokem realizace
jejího ambiciózního plánu týkajícího se látek SVHC
do roku 2020. Tato činnost by se měla zaměřit
nejen na známé látky vzbuzující mimořádné obavy,
ale i na ty, které dosud známy nejsou. Identifikace
neznámých látek vzbuzujících mimořádné obavy
se bude opírat o důkladnou kontrolu registrační
databáze.
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3. Zabývat se náročnými vědeckými otázkami,
přičemž působit jako centrum budování odborné
a regulační kapacity členských států, evropských
orgánů a dalších subjektů
Agentura ECHA se bude nadále věnovat
problematice nanomateriálů s cílem zajistit
registraci nanomateriálů a jejich použití podle
nařízení REACH. Agentura zřídí odbornou skupinu na
podporu identifikace endokrinních disruptorů.
Dále bude rozvíjet svou vědeckou kompetencia
poskytovat odborné poradenství zákonodárcům ve
věci dalších regulačních otázek týkajících se chemické
bezpečnosti.
4. Efektivně a účelně vykonávat stávající a nové
legislativní úkoly a současně se přizpůsobit
nadcházejícím omezením zdrojů
Agentura ECHA zefektivní své regulační postupy
podle nařízení REACH a CLP a zvýší svou účinnost a
efektivitu. Tato činnost pomůže překonat omezení
zdrojů vyhrazených pro tyto právní předpisy.
Agentura ECHA se rovněž poučí ze svých zkušeností
s cílem nastavit inteligentní a zeštíhlené procesy
pro nařízení o biocidních přípravcích a nařízení
PIC. Pokud jde o biocidní přípravky, urychlení
přezkumného programu předznamená úspěch režimu
schvalování EU pro účinné látky.
Odhady pro rok 2014

Žádosti o informace
Kontaktní místo, dotazy veřejnosti a
sdělovacích prostředků

6 000

Nové legislativní úkoly: biocidní přípravky a
předchozí souhlas (PIC)
Biocidní přípravky
Stanoviska ke schvalování účinných látek

50

Žádosti o povolení Unie

20

Posouzení pro dodavatele účinných látek

300

Posouzení pro technickou rovnocennost a
chemickou podobnost

150

Předchozí souhlas (PIC)
Oznámení v rámci PIC
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Organizační schéma 2014
Orgány agentury ECHA
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Agentura ECHA ve stručnosti
•
•
•
•

přibližně 600 zaměstnanců z většiny zemí EU
4 vědecké výbory s odborníky z 28 členských
států
1 fórum vnitrostátních orgánů odpovědných za
prosazování právních předpisů
rozpočet na rok 2014 ve výši 119 milionů EUR

Pracovní program na rok 2014
echa.europa.eu/publications
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