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Pracovní program – nejdůležitější úkoly roku 2015

V roce 2015 se agentura ECHA
bude i nadále zaměřovat na
bezpečné používání chemických
látek prováděním svých čtyř
strategických cílů.
Kromě řady jiných aktivit podniká
agentura významné kroky ke
zlepšení uživatelské přívětivosti
svých nástrojů ještě před lhůtou pro
registraci v roce 2018 a zefektivňuje
postupy povolování a postupy
týkající se biocidních přípravků.
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Čtyři strategické cíle

1

Maximalizovat dostupnost vysoce kvalitních
informací s cílem umožnit bezpečnou výrobu
a bezpečné používání chemických látek

2

Mobilizovat orgány, aby rozumně
používaly informace k identifikaci a řešení
problematiky chemických látek vzbuzujících
obavy

3

Zabývat se náročnými vědeckými otázkami
a přitom působit jako centrum budování
odborné a regulační kapacity členských států,
evropských orgánů a dalších subjektů

4

Efektivně a účelně vykonávat stávající a nové
legislativní úkoly a současně se přizpůsobit
nadcházejícím omezením zdrojů
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1

Maximalizovat dostupnost vysoce kvalitních
informací s cílem umožnit bezpečnou výrobu a
bezpečné používání chemických látek

Rok 2015 bude pro agenturu ECHA klíčový z
hlediska příprav na poslední lhůtu pro registraci
podle nařízení REACH. Společnosti vyrábějící nebo
dovážející chemické látky v množství jedné tuny
nebo větším za rok musí všechny tyto látky do roku
2018 registrovat. Mezi žadateli o registraci bude
mnoho malých a středních podniků, které nemají
zkušenosti s nařízením REACH. Aby mohly tyto
společnosti ve svých registracích předložit vysoce
kvalitní údaje o látkách, bude podpora, kterou
agentura ECHA zajišťuje, ještě důležitější. Tato
podpora zahrnuje revidované nástroje IT pro přípravu
a předkládání dokumentací, jakož i aktualizované
pokyny a webové stránky.
Kvůli informování společností, které dosud o svých
povinnostech vyplývajících z právních předpisů
EU o chemických látkách neví, navázala agentura
ECHA spolupráci s členskými státy, akreditovanými
partnery a dalšími evropskými sítěmi. Pokud je to
možné, tato spolupráce vede ke konkrétní podpoře
pro dané odvětví.
Kvalitu informací uvedených v registračních
dokumentacích agentura ECHA vyhodnocuje pomocí
kontrol souladu, v nichž se zaměřuje na látky a
rizika, jež jsou z hlediska lidského zdraví a životního
prostředí nejvýznamnější.
Za účelem zpřístupnění informací o chemických
látkách občanům zveřejňuje agentura ECHA
nedůvěrné informace z registračních dokumentací na
svých webových stránkách. V roce 2015 se agentura
pouští do velkého projektu, jehož cílem je zlepšit
uživatelskou přívětivost platformy, a informace o
látkách bude zveřejňovat ve zcela novém formátu.
Jedná se o snadno přístupný formát, v rámci
něhož budou poskytovány informace o vnitřních
vlastnostech látek, jejich nebezpečnosti, použitích a
právním statusu.

2

Mobilizovat orgány, aby rozumně
používaly informace k identifikaci a řešení
problematiky chemických látek vzbuzujících
obavy

Agentura ECHA i orgány členských států kontrolují
databáze agentury a hledají v nich nebezpečné
chemické látky, které vyžadují další řízení rizik.
V roce 2015 tyto činnosti vyústí v další analýzy
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možností řízení rizik a následné návrhy omezení,
povolení nebo harmonizovaných klasifikací
a označení nebezpečných chemických látek.
Předpokládá se, že počet látek vzbuzujících
mimořádné obavy předložených k zařazení na
seznam látek podléhající povolování poroste,
a to v souladu s cílem mít na seznamu v roce
2020 všechny příslušné známé látky vzbuzující
mimořádné obavy.
Členské státy hodnotí všechny látky, jež by pro ně
mohly být zdrojem obav. Po prvních třech letech
hodnocení látek agentura ECHA celý postup, jeho
výsledky a to, jak hodnocení látek přispívá k řízení
rizik a zlepšování kvality údajů, vyhodnotí. Postup
společného monitorování pomůže členským státům
vybrat látky pro efektivní řízení rizik na úrovni EU.
V roce 2015 se očekává velký počet žádostí o
povolení používat konkrétní nebezpečné látky.
Agentura ECHA a její vědecké výbory tyto žádosti
posoudí.
Odhady pro rok 2015

Maximalizace dostupnosti vysoce kvalitních údajů
Počet předložených registračních dokumentací

5 700

Dotazy (související s registrací)

1 400

Žádosti o používání alternativního názvu

150

Oznámení o PPORD
(výzkumu a vývoji zaměřenému na výrobky a
postupy)

400

Rozhodnutí o kontrolách souladu

120

Rozhodnutí o návrzích zkoušek

180

Následné přezkoumání vyhodnocení
dokumentace

400

Mobilizace orgánů k identifikaci a řešení problematiky
chemických látek vzbuzujících obavy
Látky, které mají hodnotit členské státy

55

Rozhodnutí o hodnocení látek

40

Návrhy na omezení

9

Látky vzbuzující mimořádné obavy –
návrhy na identifikaci

50

Návrhy na harmonizovanou klasifikaci a
označení

60

Žádosti o povolení

70
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3

Zabývat se náročnými vědeckými otázkami
a přitom působit jako centrum budování
odborné a regulační kapacity členských států,
evropských orgánů a dalších subjektů

Agentura ECHA rozvíjí svou vědeckou kapacitu
v souladu se svojí vědeckou strategií, přičemž
vymezuje nejdůležitější oblasti z hlediska
regulačního rozhodování.
Až Evropská komise v roce 2015 upraví požadavky
na informace dle nařízení REACH tak, aby lépe
zohledňovaly specifické aspekty nanomateriálů,
provede agentura ECHA aktualizaci svých
souvisejících pokynů a zintenzivní svou činnost
za účelem zlepšení kvality registračních údajů o
nanomateriálech. Agentura pokračuje ve vývoji
nových metod zkoušek a posuzování nebezpečných
chemických látek. Patří sem i práce na alternativních
metodách týkajících se zkoušek na zvířatech.

4

Efektivně a účelně vykonávat stávající a nové
legislativní úkoly a současně se přizpůsobit
nadcházejícím omezením zdrojů

Aby agentura ECHA splnila své ambiciózní cíle
při klesajících personálních zdrojích, bude dále
zlepšovat svou efektivitu. V roce 2015 bude agentura
rovněž investovat do systémů IT, aby lépe sloužily
průmyslovým subjektům i členským státům, zlepší
však také své interní postupy.
Co se týká nařízení o biocidních přípravcích, jsou v roce
2015 prioritami agentury ECHA příprava rozhodnutí a
podpora programu přezkoumání účinných látek. Panuje
zde však značná nejistota ohledně objemu žádostí a
souvisejícího příjmu z poplatků. Použití zdrojů bude v
souladu se skutečným objemem práce.

Odhady pro rok 2015

Biocidní přípravky
Účinné látky k posouzení

50

Žádosti o povolení Unie

12

Žádosti pro dodavatele účinné látky
Žádosti týkající se technické rovnocennosti a
chemické podobnosti

150
30

Předchozí souhlas (PIC)
Oznámení v rámci PIC

4 000

Jiné
Kontaktní místo, dotazy veřejnosti a
sdělovacích prostředků
Ověřování velikosti podniku
Podaná odvolání
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7 100
400
23

Organizační schéma k únoru 2015
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 EU a 2 států EHP

•

1 fórum vnitrostátních orgánů odpovědných za
prosazování právních předpisů

•

rozpočet na rok 2015 ve výši 115 milionů EUR

Pracovní program na rok 2015
echa.europa.eu/publications
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