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Agentura ECHA usiluje o bezpečné používání chemických látek. Uplatňuje právní
předpisy Evropské unie o chemických látkách, které mají sloužit ve prospěch lidského
zdraví a životního prostředí, jakož i na poli inovací a konkurenceschopnosti.

Agentura pomáhá podnikům plnit povinnosti
vyplývající z těchto právních předpisů, přispívá
k bezpečnému používání chemických látek, poskytuje
informace o chemických látkách a zabývá se
problematikou chemických látek vzbuzujících obavy.

z těchto žadatelů o registraci jsou malé a střední
podniky.

V roce 2016 agentura ECHA vymezila své priority
čtyřmi strategickými cíli.

Agentura ECHA zavede uživatelsky přívětivé nástroje IT
nové generace pro přípravu a předkládání dokumentací,
aby společnostem pomohla při přípravě registrací.
Další podpora určená malým a středním podnikům bude
poskytnuta formou praktických průvodců, pokynů a sítě
národních kontaktních míst. Díky tomu může agentura
ECHA vyzývat nové žadatele o registraci, aby začali
předkládat dokumentace již v roce 2016, přestože lhůta
pro registraci vyprší až v roce 2018.
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Maximalizovat dostupnost vysoce
kvalitních informací s cílem umožnit
bezpečnou výrobu a bezpečné používání
chemických látek

Rok 2016 je stěžejním rokem pro přípravu na
poslední lhůtu pro registraci podle nařízení REACH.
Společnosti, které vyrábějí nebo dovážejí chemické
látky v množství jedné tuny nebo větším za rok, musí
všechny tyto látky do roku 2018 registrovat. Mnozí

Pomoc průmyslovým subjektům s dodržováním
předpisů

Ve spolupráci s partnery z odvětví byly vytvořeny
další podpůrné nástroje a šablony pro následné
uživatele chemických látek a žadatele o registraci.
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Kontrola významných látek
Za účelem zlepšování bezpečnosti chemických látek
agentura ECHA kontroluje soulad registračních
dokumentací. Zaměřuje se na látky, jež jsou z hlediska
lidského zdraví a životního prostředí nejvýznamnější.
Agentura ECHA povzbuzuje společnosti k tomu,
aby vylepšovaly a aktualizovaly své registrační
dokumentace. Agentura předem oznamuje látky,
které mohou být vybrány pro kontrolu souladu.
Agentura ECHA též vyhodnocuje všechny návrhy
na provádění zkoušek látek na obratlovcích. Do
1. června 2016 agentura dokončí přezkoumání všech
návrhů zkoušek předložených ve lhůtě pro registraci
v roce 2013.
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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 strategií v oblasti regulační
vědy. V roce 2016 to mezi jiným zahrnuje rámec
pro analogické hodnocení pro sledované vlastnosti
týkající se životního prostředí, práci na právním
přijetí nových zkušebních metod, které pomohou
zamezit zkouškám na zvířatech, a zlepšování
kvality údajů o nanomateriálech v registračních
dokumentacích.

Odhady pro rok 2016

Databáze: informace o chemických látkách

Maximalizace dostupnosti vysoce kvalitních údajů

S cílem zdokonalit svoji jedinečnou databázi
chemických látek bude agentura ECHA dále
zlepšovat dostupnost a uživatelskou přívětivost
údajů. To znamená přehledně uspořádané informace
o 120 000 chemických látkách, včetně údajů
o vnitřních vlastnostech látek, jejich nebezpečnosti,
použitích a právním statusu.

Počet předložených registračních
dokumentací
(včetně aktualizací)
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Mobilizovat orgány, aby rozumně
používaly informace k identifikaci a
řešení problematiky chemických látek
vzbuzujících obavy

Agentura ECHA a orgány členských států kontrolují
databáze agentury, přičemž se snaží identifikovat
potenciálně nebezpečné chemické látky. S cílem
řešit související otázky rozhodují o správném
nástroji pro hodnocení (kontrola souladu nebo
hodnocení látky) nebo opatření k řízení rizik
(omezení, povolení nebo harmonizovaná klasifikace
a označení). Předpokládá se, že v roce 2016 bude
pomocí těchto opatření kontrolováno mnohem více
látek.
Agentura ECHA v roce 2016 očekává velké množství
žádostí o povolení používání nebezpečných
látek. Před vypracováním stanovisek k žádostem
o povolení bude agentura aktivně propagovat
veřejné konzultace s cílem shromáždit informace
o alternativních, méně nebezpečných látkách či
postupech od třetích stran.
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Dotazy (související s registrací)
Žádosti o používání alternativního názvu

Agentura ECHA rozvíjí své informační systémy
jednak proto, aby zajistila podporu průmyslových
subjektů, a jednak proto, aby zefektivnila své interní
administrativní postupy.

10 000
1 600

Agentura ECHA poskytuje členským státům podporu
při práci v rámci programu přezkoumání účinných
látek v souladu s nařízením o biocidních přípravcích
a při vypracování souvisejících stanovisek Výboru
pro biocidní přípravky. Agentura usiluje o vytvoření
účinného modelu pro řízení povolování biocidních
účinných látek a přípravků. Rovněž dokončí pokyny
pro průmyslové subjekty.

Agentura ECHA sestavuje svoji druhou pětiletou
zprávu o provádění nařízení REACH a CLP. Zaměří
se na návrhy, jak zajistit, aby tyto právní předpisy
v budoucnu fungovaly účinněji a efektivněji.

100
300

Rozhodnutí o kontrolách souladu

180

Rozhodnutí o návrzích zkoušek

250

Následné přezkoumání vyhodnocení
dokumentace

350

Poskytování konkrétní podpory pro malé
a střední podniky

Agentura ECHA podporuje malé a střední podniky,
které se připravují na lhůtu pro registraci podle
nařízení REACH v roce 2018, prostřednictvím:
•

Mobilizace orgánů k identifikaci a řešení problematiky
chemických látek vzbuzujících obavy

•

Uzavřená hodnocení látek

45

•
•

Návrhy na omezení

10

Návrhy na identifikaci látek vzbuzujících
mimořádné obavy

20

Návrhy na harmonizovanou klasifikaci
a označení

60

Žádosti o povolení

60

Alternativy k provádění zkoušek na
zvířatech

Agentura ECHA podporuje alternativní zkušební
metody a snaží se zajistit, aby průmyslové
subjekty používaly zkoušky na zvířatech jen jako
poslední možnost. To mezi jiným zahrnuje:
•
•

Biocidní přípravky

Zpráva o provádění nařízení REACH

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

annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu

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

internetových stránek, webinářů a pokynů
určených pro nové žadatele o registraci,
nástrojů a šablon pro následné uživatele –
podniky používající chemické látky,
lepších informací o chemických látkách,
poskytování pokynů a dalších příslušných
dokumentů ve 23 jazycích EU.

•

poskytování poradenství o nových metodách
zkoušek a posuzování, které lze použít pro
lhůtu pro registraci v roce 2018,
aktualizování pokynů prostřednictvím
doplňování alternativ ke zkouškám na
zvířatech,
zkoumání všech návrhů zkoušek
v registračních dokumentacích s cílem zajistit,
aby sestavované informace byly uzpůsobené
skutečným potřebám a aby bylo zamezeno
zbytečným zkouškám na zvířatech.

Odhady pro rok 2016
Biocidní přípravky
Účinné látky k posouzení

50

Žádosti o povolení Unie

8

Žádosti pro dodavatele účinné látky

35

Žádosti týkající se technické rovnocennosti
a chemické podobnosti

30

PIC
Oznámení v rámci PIC

6 300

Jiné
Dotazy na kontaktní místa
Ověřování velikosti podniku
Podaná odvolání

7 950
250
26
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Pomohou předávat informace o používání látek
a o podmínkách jejich používání v dodavatelském
řetězci.
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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

•

Fórum vnitrostátních orgánů odpovědných za
prosazování právních předpisů

•

Rozpočet na rok 2016 ve výši 107 milionů EUR

Pracovní program na rok 2016
echa.europa.eu/publications
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