
 
“Compliance check” and “Quality 

Observation Letters” 

 
Kontrola súladu registrácií a 

QOBL    
 
 

 

 

 

Chémia 2011, Liptovský Ján, 5 október 2011 

 Eva Valkovičová 

 ECHA, Directorate of Evaluation  
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Hodnotenie v rámci REACH 

 

• Hodnotenie (Evaluation) 

– Hodnotenie dokumentácie (Dossier 
evaluation) 

– Hodnotenie látok (Substance 
evaluation) 

 

• Klasifikácia a označovanie  

• Autorizácia 

• Reštrikcie 

ECHA a MS-CAs 

 skontrolujú  

a vyžiadajú ďalšie info  

ak je to potrebné 

 

COM,  

s podporou ECHA a MS-CAs 

MSs 

Priemysel dodá informácie 

•Predregistrácia 

•Zdieľanie údajov 

•Registrácia 
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Čo je hodnotenie? (1) 

Hodnotenie dokumentácie  

(Dossier evaluation) 

Hodnotenie látky 
(Substance evaluation) 

Preskúmanie návrhov na 

testovanie  

(Testing proposals = TP) 

Kontrola súladu registrácií  

(Compliance check = CCH) 

Výsledok, napríklad: 

•Odsúhlasenie/zamietnutie návrhu na testovanie  

•Požiadanie o doplňujúce dáta, pretože dokumentácia nie je v súlade so zákonom 

Zhodnotenie informácií o látke 

MSCAs 
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Čo je hodnotenie? (2) 

 

• ECHA hodnotí: 

– Všetky návrhy na testovanie (čl. 40) 

– Kontrola súladu registrácií, minimálne 5% z každého hmotnostného 
pásma (čl. 41) 

 

 

• Kompetentné autority členských štátov hodnotia: 

– Vybrané chemické látky 

– Kritériá (čl. 44): na základe rizika: 

• Hazard 

• Expozícia 

• Agregované množstvá 

– CoRAP - list (ECHA) = do 1 Decembra 2011 (čl. 44) 

 

Hodnotenie dokumentácie (Dossier evaluation) 

Hodnotenie látky (Substance evaluation) 
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Kontrola súladu registrácií 

Hodnotenie dokumentácie  

(Dossier evaluation) 

Kontrola súladu registrácií  

(Compliance check = CCH) 

Výsledok, napríklad: 

•Požiadanie o doplňujúce dáta, pretože dokumentácia nie je v súlade so zákonom 
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Ciele kontroly súladu (CCH) 

• Skontrolovať či všetky zákonom dané 

informácie sa nachádzajú v registračnom 

dosieri  

• Podporovať kvalitu registrácií 

• ! Hlavný nástroj na vyžiadanie chýbajúcich 

informácií 
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Kedy agentúra začne kontrolu 

súladu registrácií?  
 

• ECHA môže skontrolovať hociktorý registračný dosier.  

 

• V súčasnosti je výber robený na základe (napríklad 
toxických/ekotoxických vlastnosti, široké použitie/expozícia, veľa 
waiverov, read-acrosov/kategórií 

 

• Niektoré priority sú uvedené v REACH: 

– Dokumentácie v ktorých sú informácie dodané separátne (opting-
out of joint submission) 

– Dokumentácie  [1, 10t] , kde nie sú dodané informácie podľa 
prílohy VII (nespĺňajúce kritéria prílohy III) 

– Látka sa nachádza na CoRAP liste (hodnotenie látok) 

 

• Náhodný výber (v súčasnosti okolo 25 %) 
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Čo sa hodnotí? 

Že či: 
1. Informácie v technickom dosieri spĺňajú požiadavky  

článkov 10, 12 a 13 a príloh III a VI až X; 

2. Úprava štandardných požiadaviek na informácie v technickej 
dokumentácii je v súlade s prílohami VII to XI; 

3. Hodnotenie chemickej bezpečnosti (CSA) a Správa o 
chemickej bezpečnosti (CSR) spĺňa požiadavky prílohy I a že 
navrhované Opatrenia na manažment rizika (RMM) sú 
primerané; 

4. Vysvetlenia pre separátne podania registrácie majú objektívny 
základ. 
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Možné závery kontroly súladu:  

• Súhrnná správa (interný dokument): nezasiela sa 
registrantovi  

• Komunikácia s registrantom 
– (Návrh) Rozhodnutie ((Draft) Decision = DD): požiadavka doplniť 

chýbajúce informácie + deadline na ich zaslanie 

• Právne záväzné rozhodnutie 

• Oznámené príslušným orgánom členských štátov  

 

– Quality OBservation Letter (QOBL): komentáre/poznámky, 
registrant je oboznámený ako by mohol vylepšiť kvalitu 
registračnej dokumentácie 

• Právne nezáväzné 

• Zaslané pre informáciu príslušným orgánom členských štátov  
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QOBL versus Rozhodnutie 

• QOBL môže byť zaslaný kedykoľvek 

– V súčasnosti zasielaný spolu s 
návrhom na rozhodnutie = 
informovaná je aj MSCAs 

• QOBL neobsahuje nedostatky, ktoré 
by mohli byť uvedené v návrhu 
rozhodnutia 

• Nekonzultované s MSCA ani MSC 

• QOBL nie je súčasťou formálneho 
rozhodovacieho procesu a nie je 
právne záväzný  

• Poukazuje na vedecké/technické 
nedostatky dokumentácie, ale tieto 
nemusia byť právne podložené  

• Obsahuje cieľový dátum doplnenia 
údajov 

• Voči QOBL sa nedá podať odvolanie  

• Predpokladaný výsledok – registrant 
aktualizuje registráciu  

 

• Návrh na rozhodnutie musí byť 
zaslaný 12 mesiacov po otvorení 
kontroly súladu dokumentácie 

• V podstate nezameniteľné s 
QOBL – rozhodnutie je 
vypracované v prípade keď 
dokumentácia nie je v súlade s 
REACH 

• Konzultované s MSCA a MSC 

• Právne záväzné 

• Musí obsahovať dôvody nesúladu 

• Obsahuje dátum, do ktorého 
registrant musí odstrániť dôvody 
nesúladu 

• Registrant sa môže odvolať 

• Registrant aktualizuje registráciu a 
ECHA skontroluje súlad 

QOBL (Návrh na) Rozhodnutie 
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Po zaslaní záverečného 

 rozhodnutia 

 Registrant aktualizuje svoju registračnú dokumentáciu do zadaného 
termínu:   

a) ECHA 

- Skontroluje či aktualizovaný dosier má odstránené 
nedostatky identifikované v rozhodnutí 

- Informuje Komisiu a Členské štáty  

b) Možné EU následky  

- MSCAs/ECHA: zahrnutie do CoRAP (Community Rolling 
Action Plan) 

- MSCA: príloha XV návrh na autorízáciu 

- MSCA: príloha XV návrh na reštrikciu 

- MSCA: návrh na CLH  

 

V prípade, že registrujúci neaktualizuje dosier  členský štát je 
informovaný a môže začať presadzovanie podľa REACH 
(enforcement) 
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Návrhy na testovanie (TP) 

Hodnotenie dokumentácie  

(Dossier evaluation) 

Preskúmanie návrhov na 

testovanie  

(Testing proposals = TP) 

Výsledok, napríklad: 

•Odsúhlasenie/zamietnutie návrhu na testovanie  
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Ciele preskúmania návrhov na 

testovanie  

(testing proposal evaluation = 

TPE) 

• Podporiť priemysel vo vhodnom a 

účelnom testovaní 

 

• Testovať iba v potrebných prípadoch 

hlavne v prípade testoch na stavovcoch 

 

• Obmedziť testovanie na stavovcoch  
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Kedy je potrebný návrh na 

testovanie? 

Ak je potrebné vykonať test podľa REACH prílohy IX a X: 

 

 

– Registrant identifikuje chýbajúce informácie a nemôže inak 
splniť požiadavky podľa REACH; 

 

 

– Testovanie je potrebné pretože, napríklad: 

• Dostupné informácie o látke sú nedostatočné; 

• Sú potrebné dodatočné informácie  
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Úlohy ECHA 

Článok 40: Agentúra preskúma všetky návrhy na testovanie 
predložené v žiadosti o registráciu alebo v správe následného 
užívateľa 

 

Termíny: 
– Pre nezavedené látky: 180 dní od ich prijatia 

 

– Pre zavedené látky: 

- Do 1 decembra 2012 (ak prijaté do 1 Dec 2010; >1000 tpa, 
CMR…) 

- do 1 júna 2016 (ak prijaté do 1 júna 2013; 100-1000 tpa) 

- Do 1 júna 2022 (ak prijaté do 1 júna 2018; 1-100 tpa) 
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Ako hodnotiť návrhy na 

testovanie? 

Je návrh na testovanie odôvodnený? 
- Je test potrebný podľa prílohy IX-X? 

- Sú využité všetky dostupné informácie? 

- Aký vplyv bude mať test na charakterizáciu rizika, klasifikáciu a 

označovanie alebo PBT/vPvB?  

- Aké sú informácie poskytnuté tretími stranami počas verejnej 

konzultácie? 

Je návrh na testovanie adekvátny?  
- Je navrhnutá metóda relevantná a spoľahlivá? 

- Je potrebné modifikovať podmienky testu? 

- Je ďalšie testovanie nutné? 
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Možné závery kontroly 

 návrhov testovania:  

1. Súhlas s vykonaním navrhovaného testu (+ termín na 

predloženie) 

2. Súhlas s vykonaním navrhovaného testu ale za 

zmenených podmienok (+ termín na predloženie) 

3. Zamietnutie návrhu na testovanie 

4. Súhlas alebo zamietnutie + jeden alebo viac 

dodatočných testov (+ termín na predloženie) 

5. Súhlas pre viacerých registrujúcich s rovnakých 

návrhom, s požiadavkou aby bol test vykonaný iba 

jedným registrujúcim 
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Proces rozhodovania 
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Proces rozhodovania (1) 

• Rovnaký pre návrhy testovania aj kontrolu súladu 

• Jednoduchý prípad: ak MS-CAs nezašlú návrhy na zmenu 

Pripomienky 

30 dní 

  

Návrhy na zmeny 

30 dní 

Ak MS-CAs 

nenavrhne zmeny 

v rozhodnutí 

ECHA Registrant, DU 

MS-CAs 

Draft decision 1 

Final decision 

Draft decision 2 
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Komentovanie návrhu rozhodnutia 

• Registrant má dve možnosti na komentovanie: 
– 1: môže komentovať prvý návrh rozhodnutia (Draft Decision1), ktorý 

dostal od ECHy; má taktiež možnosť neformálne komunikovať s ECHou 
(telefónna konferencia) 

– 2: môže komentovať návrhy na zmeny návrhu rozhodnutia, ktoré 
navrhla kompetentná autorita 

• Členské štáty môžu navrhnúť návrhy na zmenu druhého návrhu 
rozhodnutia (Draft Decision2), v ktorom ECHA už zobrala do úvahy 
pripomienky od registranta 

• Keď ECHA pripravuje tretí návrh rozhodnutia (Draft Decision3) pre 
výbor členských štátov (MSC) , ECHA berie do úvahy: 
– Draft decision2 

– Návrhy na zmenu draft decision2 od členských štátov, a  

– Pripomienky registrujúceho k návrhom na zmeny od členských štátov 

• Registrant je pozvaný na míting výboru členských štátov (MSC) na 
diskusiu jeho prípadu   
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Pripomienky  

Návrhy na zmeny 

 

+pripomienky 

V prípade 

jednohlasného 

súhlasu 

Ak jednotný súhlas 

nie je dosiahnuteľný 

Proces rozhodovania (2) 

ECHA Draft decision 1 

Draft decision 2 

Draft decision 3 

Registrant, DU 

MS-CAs 

MS Committee 

Final decision 

Commission 
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Kto to všetko hodnotí v ECHA? 

dossier 

Scientific Dossier 

Manager = SDM 

Scientific Expert 

Group = SEG 

Fyzikálny chemik 

Ekotoxikológ 

Toxikológ 

Špecialista na expozíciu 

Dossier Evaluation Groups = DEGs 

Dossier Evaluation Meeting = DEMs 

http://echa.europa.eu/doc/ECHADocuments/procedure_dossier_ev

aluation_20110329.pdf  

http://echa.europa.eu/doc/ECHADocuments/procedure_dossier_evaluation_20110329.pdf
http://echa.europa.eu/doc/ECHADocuments/procedure_dossier_evaluation_20110329.pdf
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Stav kontroly dokumentácie  
 

• ECHA ciele na 2011 - 2013 

– 600 paralelných kontrôl dosierov 

– 570 dosierov ktoré obsahujú návrh na testovanie musí byť skontrolovaných do 
decembra 2012 

– Do konca 2013 skontrolovať 5% dosierov s najvyšším hmotnostným pásmom 
(~1000 dosierov)  

• Výsledky doposiaľ: 

– Návrhy na testovanie: 46 dosierov s TPs uzavretých v 2011 (celkovo 62) 
– Kontrola súladu registrácií: 137 v 2011 (celkovo 242)  

• 84 % návrhov alebo záverečných rozhodnutí;  

• 12 % quality observation letters;  

• 4 % iba interný dokument (napríklad v prípade keď registrant sám aktualizoval 
dokumentáciu, alebo stiahol návrh testovania) 

• Správa o pokroku hodnotenia 2010: 
http://echa.europa.eu/doc/evaluation_under_reach_progress_report_2010_sk
.pdf  

24 

http://echa.europa.eu/doc/evaluation_under_reach_progress_report_2010_sk.pdf
http://echa.europa.eu/doc/evaluation_under_reach_progress_report_2010_sk.pdf
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Nezabudnite, že registračný dosier 

(dokumentácia) je Vaša a Vy zodpovedáte za jej 

kvalitu!!! 
 

 Ako vylepšiť vašu registračnú 

dokumentáciu? 

10 Top Tips 

 
http://www.echa.europa.eu/reach/evaluation_en.asp  

http://www.echa.europa.eu/reach/evaluation_en.asp
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Top tips 1 - 5 

1. Identifikujte chemickú látku jednoznačne! 

2. Zabezpečte vhodné osobitné úpravy štandardných požadovaných 

informácií  

– Zodpovedajú požiadavkám prílohy XI alebo druhého stĺpca príloh VII – 

X REACH;  

– Osobitná úprava (adaptácia) je dostatočne odôvodnená!  

3. Podajte návrh testovania v prípade, ak test nemáte a je potrebný 

podľa prílohy IX alebo X – test môžete vykonať až po obdržaní 

rozhodnutia! 

4. Pripravte správne Robust Study Summaries  

5. Skontrolujte, že klasifikácia a označovanie je správna 

26 
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http://chesar.echa.europa.eu/  
6. Používajte Chesar 

• IT nástroj na: 

– Vykonanie hodnotenia chemickej bezpečnosti (CSA) 

– Prípravu správy o chemickej bezpečnosti (CSR) 

– Prípravu expozičných scenárov (ES)  pripojených k rozšírenej KBU 
(extended-SDS)  

 

• Výhody 

– Systematické a jednotné zaznamenávanie v CSR formáte 

• Ľahko sa dajú vidieť chýbajúce alebo nejednotné informácie 

– Vytvorí ES vhodný pre komunikáciu  

• Zabezpečí konzistenciu medzi CSA a ES pre SDS  

– Informácie uložené v databáze   

• Zjednodušená aktualizácia CSR a ES   

http://chesar.echa.europa.eu/
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7. Skontrolujte jednotnosť informácií 

• Medzi CSR a IUCLID dosierom 

• Medzi rôznymi časťami CSR a IUCLID 

8. Vždy poskytnite odôvodnenie pre 

• Vypustenie alebo modifikáciu štandardných elementov CSR (REACH 

príloha I) (napr. ak nie je možné určiť DNEL alebo PNEC) 

• Odklon od usmernení (napríklad keď sú použité neštandardné faktory na určenie 

PNEC alebo DNEL)  

9. Poskytnite detailné opodstatnenie a podporné informácie, ktorými 

vysvetlíte váš prípad (napríklad. read-across) 

10. Zabezpečte transparentnosť 

• Uveďte detaily použitých parametrov, modelov 

http://echa.europa.eu/reach/evaluation_en.asp  

 
DNEL = Derived No-Effect Level; PNEC = Predicted No-Effect Concentration 

Top tips 7 - 10 

http://echa.europa.eu/reach/evaluation_en.asp
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Bonus tip: Využite neformálny a 

formálny spôsob na komunikáciu 

s ECHA 
 
• 1: Po obdržaní návrhu rozhodnutia 

– Registrant môže pripomienkovať a aktualizovať dosier počas 30 dní 

– Využite aj možnosť neformálnej komunikácie - telekonferencia 

– ECHA môže podľa pripomienok pozmeniť návrh rozhodnutia alebo rozhodnúť že rozhodnutie už nie je 
potrebné  

 

• 2: Po tom ako členské štáty navrhli návrhy na zmeny  

 návrhu rozhodnutia 
– Registrant môže komentovať v rámci 30 dní  

 

• 3: Počas Výboru členských štátov (MSC) 
– Registrant, ktorý obdržal návrh rozhodnutia sa môže zúčasniť diskusie vo výbore  

– Rozhodnutie odsúhlasené v MSC je právoplatné 

 

Praktická príručka 12: Ako komunikovať s agentúrou ECHA pri hodnotení 

dokumentácie -   
http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_12/pg_12_how_to_comm_
with_echa_in_dossier_evaluation_sk.pdf   

http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_12/pg_12_how_to_comm_with_echa_in_dossier_evaluation_sk.pdf
http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_12/pg_12_how_to_comm_with_echa_in_dossier_evaluation_sk.pdf
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Ďalší termín registrácie  

 = 31 May 2013  

• Chemické látky: 

 Zavedené chemické látky v 

množstve viac ako 100 

ton/rok  

 

• Výrobcovia, dovozcovia a 

výhradný zástupcovia:  

Začnite s prípravou už 

TERAZ! 

 

  echa.europa.eu/2013 
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Optimálna situácia 
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Tipy pre registrantov 2013 (1) 

• Skontrolujte, či je Vaša látka už zaregistrovaná na ECHA 

webstránke: 

http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx  

• Zistite kto sú Vaši co-registranti a zorganizujte SIEF 

• Dohodnite sa na Hlavnom Registrantovi (Lead Registrant) 

a nominujte ho do ECHA 
– https://comments.echa.europa.eu/Comments/LeadRegistrantNotification.aspx 

– 845 hlavných registrantov (LR) na rok 2013 už informovalo ECHu 

• Využite skúsenosti registrantov z  2010 – kontaktujte Vašu 

asociáciu, národný helpdesk alebo ECHA helpdesk 

 

http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx
http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx
http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx
https://comments.echa.europa.eu/Comments/LeadRegistrantNotification.aspx
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Tipy pre registrantov 2013 (2)  

 

• Oboznámte sa s ECHA IT nástrojmi a procesom podania registrácií už 

TERAZ: 

– http://echa.europa.eu/reachit_en.asp 

– http://iuclid.echa.europa.eu/  

• Použite ECHA nástroje na skontrolovanie dosierov pred podaním 

– Skontrolujte kompletnosť (“TCC – Technical Completeness Check tool”) 

– Odhadnite výšku faktúry (“Fee calculator tool”) 

– Skontrolujte, ktoré informácie z vášho dosiera ECHA uverejní na 

webstránke (“Dissemination tools”) 

• Ak máte registrovať viac látok zamerajte sa najskôr na jednu a 

zaregistrujte ju čo najskôr 

– Získané skúsenosti vám uľahčia následné podania   

 

http://echa.europa.eu/reachit_en.asp
http://iuclid.echa.europa.eu/


www.echa.europa.eu  34 

• Dva Lead Registrants workshopy 

– Február 2012: Povinnosti hlavného registrujúceho (LR) a administrácia 
SIEFu  

– Jeseň 2012: Hodnotenie chemickej bezpečnosti (CSA), príprava 
technickej dokumentácie a jej úspešné podanie do ECHA 

• Séria webinárov vysvetľujúca kroky k úspešnému podaniu registrácií  

– Identifikácia chemických látok a zdieľanie údajov:  
Jar 2012 

– Informačné požiadavky a hodnotenie chemickej bezpečnosti:  
Jar 2012 

– Príprava dosieru, IT nástroje a podanie do ECHA:  
Jeseň 2012 - jar 2013 

• Predchádzajúce webináre: 
http://echa.europa.eu/news/webinars_en.asp  

Plánovaná podpora pre priemysel 

http://echa.europa.eu/news/webinars_en.asp
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Sledujte čo sa deje!  

www.echa.europa.eu/2013   

http://www.echa.europa.eu/2013
http://www.echa.europa.eu/2013

