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Pracovný program – hlavné body na rok 2015

V roku 2015 sa činnosť Európskej
chemickej agentúry (ECHA) bude
naďalej zameriavať na bezpečné
používanie chemikálií, a to
prostredníctvom realizácie jej štyroch
strategických cieľov.
Spomedzi množstva svojich aktivít
agentúra plánuje prijať dôležité
opatrenia na zlepšenie používateľskej
orientácie svojich nástrojov pred
nadchádzajúcim termínom na
registráciu v roku 2018, ako aj na
zjednodušenie procesu autorizácie
a procesov súvisiacich s biocídmi.
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Štyri strategické ciele

1

Maximalizácia dostupnosti vysokokvalitných
informácií s cieľom umožniť bezpečnú výrobu
a používanie chemikálií

2

Mobilizácia orgánov, aby informácie používali
inteligentným spôsobom na identifikovanie a
riešenie problémov v súvislosti s chemickými
látkami vzbudzujúcimi obavy

3

Riešenie vedeckých úloh prostredníctvom
pôsobenia ako centra budovania vedeckých
a regulačných kapacít členských štátov,
európskych inštitúcií a ďalších aktérov

4

Prijímanie aktuálnych a nových legislatívnych
úloh účinným a efektívnym spôsobom
a súčasné prispôsobovanie sa pripravovaným
obmedzeniam zdrojov
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1

Maximalizácia dostupnosti vysokokvalitných
informácií s cieľom umožniť bezpečnú výrobu a
používanie chemikálií

Rok 2015 je dôležitý v rámci prípravy agentúry
ECHA na posledný termín na registráciu podľa
nariadenia REACH. Spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo
dovážajú chemické látky v objeme viac ako jedna
tona ročne, musia do roku 2018 zaregistrovať svoje
látky. Mnohými registrujúcimi budú malé a stredné
podniky, ktoré nemajú skúsenosti s nariadením
REACH. Podpora poskytovaná agentúrou ECHA
bude ešte dôležitejšia, aby práve tieto spoločnosti
dokázali vo svojich registráciách poskytnúť
vysokokvalitné informácie o chemických látkach.
Táto podpora zahŕňa prepracované IT nástroje na
prípravu a predkladanie spisov, ako aj aktualizované
usmerňovacie dokumenty a webový obsah.
S cieľom osloviť spoločnosti, ktoré ešte nepoznajú
svoje povinnosti, ktoré pre ne vyplývajú z právnych
predpisov EÚ o chemických látkach, agentúra ECHA
spolupracuje s členskými štátmi, akreditovanými
zúčastnenými stranami a ďalšími európskymi
sieťami. Tam, kde je to možné, je výsledkom tejto
spolupráce podpora adresovaná jednotlivým
odvetviam.
Agentúra ECHA prostredníctvom kontrol
súladu kontroluje kvalitu informácií uvedených
v registračných dokumentáciách. Pri tom sa
zameriava na látky a sledované parametre, ktoré
sú najvýznamnejšie pre ľudské zdravie a životné
prostredie.
Aby sa občania mohli dostať k informáciám
o chemických látkach, agentúra ECHA na svojej
internetovej stránke uverejňuje informácie
z registračných dokumentácií, ktoré nemajú dôverný
charakter. V roku 2015 agentúra vykonáva dôležitý
projekt, ktorého cieľom je zlepšiť používateľskú
orientáciu platformy, a informácie o látkach bude
uverejňovať v úplne novom formáte. Tieto informácie
zahŕňajú vnútorné vlastnosti, nebezpečnosť, použitia
a regulačný štatút látok v ľahko dostupnom formáte.
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Mobilizácia orgánov, aby informácie používali
inteligentným spôsobom na identifikovanie a
riešenie problémov v súvislosti s chemickými
látkami vzbudzujúcimi obavy

Agentúra ECHA a orgány členských štátov preverujú
databázy agentúry ECHA a identifikujú nebezpečné
chemikálie, ktoré si vyžadujú dodatočný
manažment rizika. V roku 2015 sa v rámci týchto
aktivít budú vykonávať ďalšie analýzy možností
manažmentu rizík, na základe ktorých budú
prijaté návrhy týkajúce sa obmedzení, autorizácie
alebo harmonizovanej klasifikácie a označovania
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nebezpečných chemikálií. Predpokladá sa, že počet
látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré budú
navrhnuté na zaradenie do zoznamu kandidátskych
látok, sa zvýši, čo je v súlade s cieľom, ktorý je
nutné splniť do roku 2020, a to mať na tomto
zozname všetky príslušné známe látky vzbudzujúce
veľmi veľké obavy.
Členské štáty vyhodnotia látky, ktoré by potenciálne
mohli vzbudzovať obavy. Po prvých troch rokoch
hodnotenia látok agentúra ECHA posúdi celý proces,
jeho výsledky a to, akým spôsobom sa hodnotenie
látok podieľa na manažmente rizík a zlepšovaní
kvality údajov. Spoločný skríningový prístup pomôže
členským štátom pri výbere látok pre účinný
manažment rizík na úrovni EÚ.
V roku 2015 sa očakáva veľký počet žiadostí
o autorizáciu na používanie konkrétnych
nebezpečných látok. Tieto žiadosti posúdi agentúra
ECHA a jej vedecké výbory.

Odhady na rok 2015

Maximalizovať dostupnosť vysokokvalitných informácií
Počet predložených registračných dokumentácií

5 700

Otázky (súvisiace s registráciou)

1 400

Žiadosti o alternatívny názov

150

Oznámenia PPORD
(Technologicky orientovaný výskum a vývoj)

400

Rozhodnutia o kontrolách súladu

120

Rozhodnutia o návrhoch na testovanie

180

Následné preskúmania po hodnotení
dokumentácií

400

Mobilizovať orgány, aby identifikovali a riešili problémy
súvisiace s chemickými látkami vzbudzujúcimi obavy
Látky, ktoré majú hodnotiť členské štáty

55

Rozhodnutia o hodnotení látok

40

Návrhy na obmedzenie

9

Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy –
návrhy na identifikáciu

50

Návrhy na harmonizovanú klasifikáciu a
označovanie

60

Žiadosti o autorizáciu

70
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Riešenie vedeckých úloh prostredníctvom
pôsobenia ako centra budovania vedeckých
a regulačných kapacít členských štátov,
európskych inštitúcií a ďalších aktérov

Agentúra ECHA vyvíja svoje vedecké kapacity
v súlade so svojou vedeckou stratégiou, pričom
vymedzuje najdôležitejšie oblasti z pohľadu
regulačného rozhodovania.
Keď Európska komisia v roku 2015 prijme
požiadavky na informácie podľa nariadenia
REACH, s cieľom lepšie zohľadniť špecifické
aspekty nanomateriálov, agentúra ECHA následne
zaktualizuje svoje špecifické usmernenia
a zintenzívni svoje činnosti v oblasti zlepšovania
kvality registračných údajov o nanomateriáloch.
Agentúra sa bude naďalej podieľať na vývoji nových
metód testovania a hodnotenia nebezpečných
chemikálií. K tomu patrí aj činnosť v oblasti
alternatívnych metód testovania na zvieratách.

4

Prijímanie aktuálnych a nových legislatívnych
úloh účinným a efektívnym spôsobom
a súčasné prispôsobovanie sa pripravovaným
obmedzeniam zdrojov

Aby agentúra ECHA dokázala napriek znižujúcemu
sa počtu zamestnancov plniť svoje ambiciózne ciele,
bude i naďalej zlepšovať svoju efektívnosť. V roku
2015 bude agentúra takisto investovať do systémov
IT, aby mohla lepšie slúžiť priemyslu a členským
štátom a tiež aby mohla zlepšiť svoje interné procesy.
Pokiaľ ide o nariadenie   biocídnych výrobkoch,
k prioritám agentúry ECHA na rok 2015 patrí príprava
rozhodnutí a podpora kontrolného programu aktívnych
látok. Na druhej strane však existuje značná neistota
ohľadom množstva žiadostí a súvisiaceho príjmu
z poplatkov. Používanie zdrojov bude v súlade so
skutočným pracovným zaťažením.

Odhady na rok 2015

Biocídy
Aktívne látky na posúdenie

50

Žiadosti o autorizáciu Únie

12

Žiadosti týkajúce sa dodávateľov aktívnych
látok

150

Žiadosti týkajúce sa technickej ekvivalencie
a chemickej podobnosti

30

PIC
Oznámenia o PIC

4 000

Iné
Otázky na asistenčné pracovisko, všeobecné
otázky a otázky médií
Kontroly veľkosti podnikov
Podané odvolania
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Organizačná štruktúra k februáru 2015
Orgány agentúry ECHA
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Stručne o agentúre ECHA
•
•
•
•

Približne 600 zamestnancov pochádzajúcich
z väčšiny krajín EÚ
4 vedecké výbory s odborníkmi z 28 členských
štátov EÚ a 2 štátov EHP
1 fórum vnútroštátnych orgánov na
presadzovanie právnych predpisov
Rozpočet na rok 2015 vo výške 115 miliónov €
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