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Pracovný program 2014 –
budovanie budúcnosti

Agentúra ECHA položí v roku 2014 základy na
nasledujúcich päť rokov s cieľom napredovať
v oblasti bezpečného používania chemických
látok. Medzi jej priority patria identifikácia
nevyhnutných opatrení pre posledný termín
registrácie podľa nariadenia REACH v roku 2018;
práca na dosiahnutí politických cieľov v oblasti
bezpečného používania chemických látok do
roku 2020; a hladký proces autorizácie látok
annankatu

18 ,

p.o. box

400,

vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC), ako aj
biocídnych látok a výrobkov. Agentúra takisto
prijme opatrenia v nadväznosti na revíziu Komisie
týkajúcu sa nariadenia REACH.
Úzka spolupráca agentúry ECHA s členskými
štátmi, Európskou komisiou a akreditovanými
organizáciami zúčastnených strán jej pomôže
dosiahnuť jej strategické ciele.
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STRATEGICKÉ CIELE AGENTÚRY ECHA

Prognózy na rok 2014

1. Maximalizácia dostupnosti vysokokvalitných
údajov na umožnenie bezpečnej výroby a používania
chemických látok

Maximalizovať dostupnosť veľmi kvalitných údajov

V záujme zlepšenia kvality registračných
dokumentácií musia agentúra ECHA, vnútroštátne
orgány a priemyselné odvetvie spolupracovať. Tento
dlhodobý cieľ bude možné dosiahnuť prostredníctvom
kombinácie regulačných hodnotiacich činností a
zlepšení v oblasti metód, štandardov a nástrojov
pre chemickú bezpečnosť a informovanie o nej v
dodávateľskom reťazci. S cieľom zlepšiť prístup k
jej databázam bude agentúra ECHA pracovať aj na
nasledujúcej, ľahšie použiteľnej tvorbe informácií o
chemických látkach.

Rozhodnutia o návrhoch na testovanie

200

Žiadosti o prístup k údajom starším než 12
rokov

270

Počet predložených oznámení PPORD

300

V rámci termínu registrácie v roku 2018 budú mnohé
malé a stredné podniky (MSP) registrovať látky po
prvýkrát. S cieľom pomôcť týmto spoločnostiam,
agentúra ECHA vypracúva viacročné plánovanie s
cieľom posúdiť svoje nástroje a usmernenia a zlepšiť
používateľskú nenáročnosť.
Agentúra ECHA zvýši informovanosť priemyselného
odvetvia, aby si bolo vedomé povinností následných
užívateľov. Patrí sem povinnosť oznamovania
informácií v rámci dodávateľského reťazca vrátane
aktualizovaných kariet bezpečnostných údajov spolu
s expozičnými scenármi.
Agentúra bude informovať aj o povinnostiach
týkajúcich sa označovania zmesí podľa ustanovení
nariadenia CLP (o klasifikácii, označovaní a balení
látok a zmesí), ktoré budú povinné od júna 2015.
2. Mobilizácia orgánov, aby údaje využívali
inteligentným spôsobom na identifikovanie a
riešenie problémov súvisiacoch s chemickými
látkami vzbudzujúcimi obavy

Počet predložených registračných dokumentácií

Žiadosti o informácie
Podané odvolania

p.o. box

400,

23
600

Žiadosti o používanie alternatívneho názvu

100

Rozhodnutia o kontrole súladu

150

Návrhy na harmonizovanú klasifikáciu a
označovanie

70

Mobilizácia orgánov, aby identifikovali a riešili problémy
súvisiace s chemickými látkami vzbudzujúcimi obavy
Látky na zozname CoRAP, ktoré majú hodnotiť
členské štáty

50

Rozhodnutia o hodnotení látok

35

Návrhy na obmedzenie

8

Návrhy na identifikáciu ako látky vzbudzujúcej
veľmi veľké obavy

30

Žiadosti o autorizáciu

20

Pokiaľ ide o autorizáciu použitia látok SVHC,
agentúra ECHA sa v rámci svojich výborov zameria
na vypracovanie veľmi kvalitných stanovísk
týkajúcich sa prvých žiadostí o autorizáciu.

18 ,

1 300

Kontroly veľkosti spoločností

Rok 2014 bude prvým rokom, v ktorom bude
agentúra ECHA spolu s členskými štátmi a Komisiou
uplatňovať ambiciózny plán pre SVHC do roku 2020.
Ten by sa nemal zameriavať iba na známe SVHC, ale
aj na tie, ktoré boli doteraz neznáme. Identifikácia
neznámych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy
bude založená na zbežnej kontrole registračnej
databázy.

annankatu

5 800
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3. Riešenie vedeckých výziev tak, že agentúra slúži
ako stredisko pre budovanie vedeckej a regulačnej
kapacity členských štátov, európskych inštitúcií a
osttaných účastníkov.
Agentúra ECHA bude naďalej pracovať na probléme
nanomateriálov s cieľom zabezpečiť registráciu
nanomateriálov a ich použitie podľa nariadenia
REACH. Agentúra vytvorí expertnú skupinu na
podporu identifikovania endokrinných disruptorov.
Okrem toho rozvinie aj svoju vedeckú odbornosť a
zákonodarnému orgánu bude poskytovať vedecké
poradenstvo týkajúce sa ďalších regulačných otázok
súvisiacich s chemickou bezpečnosťou.
4. Efektívne a účinné zvládnutie existujúcich
a nových legislatívnych úloh pri súčasnom
prispôsobovaní sa pripravovaným obmedzeniam
zdrojov
Agentúra ECHA zjednoduší svoje regulačné procesy
podľa nariadení REACH a CLP, ktoré tak budú
efektívnejšie a účinnejšie. To pomôže zmierniť
zníženie finančných prostriedkov vyčlenených na
tieto právne predpisy.
Agentúra ECHA využije aj svoje skúsenosti na
prípravu inteligentných a spoľahlivých procesov
pre nariadenie PIC a nariadenie o biocídnych
výrobkoch. Pokiaľ ide o biocídy, urýchlenie programu
preskúmania rozhodne o úspechu schvaľovacieho
režimu EÚ pre účinné látky.
Prognózy na rok 2014

Žiadosti o informácie
Otázky na asistenčné pracovisko, všeobecné
otázky a otázky médií

6 000

Nové legislatívne úlohy: biocídy a PIC
Biocídne výrobky
Stanoviská k schvaľovaniu účinných látok

50

Žiadosti o autorizáciu na úrovni Únie

20

Hodnotenia pre dodávateľov účinných látok

300

Posúdenie technickej ekvivalencie a chemickej
podobnosti

150

PIC
Oznámenia o PIC

4 000

annankatu

18 ,

p.o. box

400,
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Agentúra ECHA v číslach
•
•
•
•

Približne 600 zamestnancov z väčšiny krajín EÚ
4 vedecké výbory s odborníkmi z 28 členských
štátov
1 fórum vnútroštátnych orgánov na
presadzovanie právnych predpisov
Rozpočet na rok 2014 vo výške 119 miliónov EUR

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