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2012. aasta üldaruanne
HINDAMISTE AASTA
2012. aastal oli ECHA prioriteet tagada, et ainete
ja toimikute hindamise menetlus toimib hästi.
ECHA täitis seatud eesmärgid ja suurendas
valdkonnaga seotud jõudlust ning tõhusust.
ECHA alustas ka ettevalmistusi teiseks REACHregistreerimistähtpäevaks 31. mail 2013.
2013. aasta registreerimistähtajaks valmistumisel
uuendas ECHA IT-süsteeme ja -vahendeid. Tähtajaks
valmistumisel aitas ECHA ka ettevõtteid, eelkõige
väike- ja kesksuuri ettevõtteid.
EHCA uuendas juhendeid ning korraldas seminare ja
veebiseminare, millest mõni oli juhtregistreerijatele.
Registreerijatele anti abi ka kasutajatoe kaudu.

HINDAMISEESMÄRKIDE TÄITMINE
Hindamine on põhielement, mis aitab saavutada
ECHA peamist strateegilist eesmärki – parandada
ettevõtete esitatavate toimikute teabe kvaliteeti.
2012. aastal tõhustati ja kiirendati toimikute
hindamist ning ECHA on lähedal eesmärgile, et
2013. aasta lõpuks on kontrollitud 5% suurima
kogusevahemikuga ainete toimikuid, mis esitati
esimeseks, 2010. aasta registreerimistähtpäevaks.
1. detsembriks 2012 olid hinnatud ka kõik
esimeseks registreerimistähtajaks esitatud
katsetamisettepanekud.
2012. aastal võtsid ECHA ja Euroopa Liidu
liikmesriigid vastu esimese ühenduse
hindamisplaani, mis loetleb 90 ainet, mis tuleb
hinnata enne 2014. aasta lõppu.
AUTORISEERIMISEESMÄRKIDE TÄITMINE
ECHA täitis Euroopa Komisjoni eesmärgi lisada
autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike
kandidaatainete loetellu 67 ainet. Loetelus on
nüüd 138 ainet, mille kohta saavad tarbijad küsida
müüjatelt teavet. Saadud teabe alusel otsustavad
tarbijad, mida osta.
Täideti ka eesmärk hinnata kõiki
konfidentsiaalsustaotlusi, mis olid enne 2011. aasta
lõppu esitatud registreerimistoimikutes. Taotluste
hindamise tulemusel avaldati ECHA veebilehel 2012.
aastal ligi 8000 ainet käsitleva 30 000 toimiku
teave.
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UUED PIIRANGUETTEPANEKUD
ECHA aitas Euroopa Komisjoni piiranguettepanekute
menetlemisel ja toetas liikmesriike
autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike
ainete loetellu samaväärset ohtu põhjustavate
ainete nimetamisel. Esimest korda tehti
piiranguettepanekuid, mis käsitlesid endokriinseid
häireid põhjustavaid aineid, PBT-ainete sarnaseid
aineid ja sensibilisaatoreid.

2012. aasta tegevus arvudes
ETTEVÕTETE ABISTAMINE
KEMIKAALIÕIGUSAKTIDE NÕUETE TÄITMISEL
Registreerimistoimikuid (sh ajakohastamised)
Hinnatud PPORD-teateid
Lõpetatud päringuid

9 773
610
1632

Üle 12 aasta vanustele andmetele juurdepääsu
taotlusi

109

UUED ÜLESANDED
ECHA tegi ka kahe uue õigusakti, biotsiidimääruse
ja PIC-määruse vastuvõtmise ettevalmistusi. Tööle
võeti ja koolitati välja uusi eksperte ning arendati
menetlusi ja IT-vahendeid.

Katsetamisettepanekute lõpetatud
hinnanguid

416

Lõpetatud vastavuskontrollimisi

354

Uute ülesannete tõttu muutus ainulaadseks ECHA
tegevuse rahastamine. REACH- ja CLP-tegevuse
osas on ECHA endiselt isemajandav, kuid uute
määrustega seotud tegevuse osas sai ta 2012.
aastal esimest korda Euroopa Liidu toetuse.

KEMIKAALIDE OHUTU KASUTAMISE
EDENDAMINE

ECHA on täitnud 2012. aasta eesmärgid ja tänu
ettevalmistustele on valmis 2013. aastaks.

Alternatiivse nimetuse menetletud taotlusi
Ettevõtte suuruse kontrollimisi

13
315

Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse
ettepanekuid

25

Ühenduse hindamisplaanis olevaid
liikmesriikide hinnatavaid aineid

36

KEMIKAALITEABE ANDMINE
Kasutajatoele ja ajakirjanduselt laekunud ning
vastatud küsimusi
Hinnatud konfidentsiaalsusnõudeid

~5 700
1 110

TEGEVUS OHTLIKE KEMIKAALIDEGA
Piiramisettepanekuid
Väga ohtlikuks aineks nimetamise
ettepanekuid
Autoriseerimistaotlusi

5
67
0

MUU TEGEVUS
Dokumentidele juurdepääsu otsuseid
Kaebusi
Koosseisulisi töötajaid
Kulud kokku
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