ФАКТИ И ЦИФРИ
ECHA-13-L-04-BG

Общ доклад за 2012 г.
ГОДИНА НА ОЦЕНКИ
През 2012 г. приоритетът на ECHA беше
да гарантира, че се извършват оценки на
веществата и досиетата. ECHA изпълни
определените срокове и увеличи капацитета
и ефективността си в тази област. Агенцията
започна също подготовка за втория срок за
регистрация по REACH, който приключва на 31
май 2013 г.
ECHA обнови някои от своите ИТ системи и
инструменти с цел да се подготви за срока за
регистрация през 2013 г. ECHA подпомогна също
дружествата, особено МСП, да се подготвят за
срока през 2013 г.
Агенцията актуализира ръководствата и
организира практики и уебинари, някои от които
бяха предназначени за водещи регистранти.
Освен това тя предостави подкрепа на
регистрантите чрез информационното си бюро.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ОТНОСНО
ОЦЕНКАТА
Оценката е основното средство за постигане
на първата стратегическа цел на ECHA:
подобряване на качеството на информацията
в досиетата, подадени от индустрията. През
2012 г. дейностите по оценяване на досиетата се
осъществяваха по-ефективно и по-бързо, а ECHA
е на път до края на 2013 г. да постигне целта си
от 5% по отношение на досиетата в най-високата
тонажна група, подадени по първия срок за
регистрация през 2010 г. Освен това Агенцията
разгледа всички предложения за изпитвания до
1 декември 2012 г., които са подадени за първия
срок за регистрация.
През 2012 г. ECHA и държавите членки на ЕС
приеха първия подробен план за действие на
Общността (CoRAP) и посочиха 90 вещества за
оценка преди края на 2014 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ОТНОСНО
РАЗРЕШАВАНЕТО
ECHA постигна целта на Европейската комисия
относно добавянето на още 67 вещества
за разрешаване към Списъка на кандидат
веществата, пораждащи сериозно безпокойство
(SVHC). Понастоящем списъкът съдържа 138
вещества и потребителите могат да поискат
информация за тях от търговците. Това помага
на потребителите да избират какво да купуват.
Целта по оценяване на исканията за
поверителност също беше изпълнена. Това са
искания в регистрационни досиета, подадени
преди края на 2011 г. В резултат от оценяването
им през 2012 г. на уебсайта на ECHA бяха
публикувани около 30 000 досиета, покриващи
почти 8000 вещества.

annankatu

18 ,

p.o. box

400,

fi - 00121 helsinki, finland | echa.europa.eu

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОРАНИЧАВАНЕ
ECHA подпомогна Европейската комисия
с предложения за ограничаване, както и
държавите членки при определянето на вещества
с еквивалентна степен на безпокойство, които
да бъдат добавени към Списъка на кандидат
веществата (SVHC). За пръв път бяха включени
и предложени за ограничаване вещества със
свойствата да разрушават ендокринната система,
PBT-подобни вещества и сенсибилизатори.
НОВИ ЗАДАЧИ
Агенцията се подготви също да приложи два
допълнителни законодателни акта - регламентите
за биоцидите и ПОС. Бяха наети и обучени нови
експерти и се разработиха работни процедури и
ИТ инструменти.
Тези нови задачи направиха ECHA единствена
по рода си агенция от финансова гледна точка.
За дейностите си по регламентите REACH и CLP
тя продължава да се самофинансира, но получи
първите си субсидии от ЕС за покриване на
отговорностите си по новите регламенти.
След като изпълни сроковете и целите и
благодарение на подготвителната работа
през 2012 г., ECHA е готова да посрещне
предизвикателствата на 2013 г.

Резултати за 2012 г.
Подпомагане на дружествата при
спазване на законодателството в
областта на химикалите
Регистрационни досиета (включително
обновяване на досиета)
Оценени нотификации за PPORD
Приключили запитвания

9773
610
1632

Искания за достъп до данни, по-стари от 12
години

109

Приключили проверки на предложения за
изпитвания

416

Приключили проверки за съответствие

354

Обработени искания за алтернативно име
Проверки на размера на дружеството

13
315

Напредък по безопасната употреба на
химикалите
Предложения за хармонизирана
класификация и етикетиране

25

Вещества от CoRAP, оценени от държавите
членки

36

Предоставяне на информация за
химикали
Обработени запитвания от
информационното бюро и новинарския
отдел
Оценени искания за поверителност

~5700
1110

Дейности във връзка с вещества,
пораждащи безпокойство
Предложения за ограничаване
Предложения за определяне като SVHC
Заявления за разрешаване

5
67
0

Други
Достъп до решения за документи
Обжалвания
Брой длъжностни лица
Общо разходи
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70
8
529
95 млн.

