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2012. évi jelentés
a vezető regisztrálókat célozta meg. A regisztrálók
számára az ügyfélszolgálaton keresztül is nyújtott
támogatást.

AZ ÉRTÉKELÉS ÉVE
2012-ben az ECHA prioritásként jelölte ki, hogy
az anyag- és a dokumentációértékelések jól
működjenek. Az ECHA teljesítette a kitűzött
határidőket, és e téren javított készségein és
hatékonyságán. Az Ügynökség megkezdte a
második, 2013. május 31-én esedékes REACH
regisztrálási határidőre való felkészülést.
A 2013. évi regisztrálási határidőre való felkészülés
keretein belül az ECHA aktualizálta az informatikai
rendszereinek és eszközeinek egy részét. Az ECHA
segítséget nyújtott a vállalatok, különösen a kis- és
középvállalkozások számára a 2013-as határidőre
való felkészülésben.
Az Ügynökség frissítette az útmutató
dokumentumokat, műhelymunkákat és
webináriumokat szervezett, amelyek közül néhány

AZ ÉRTÉKELÉSI CÉLOK ELÉRÉSE
Az értékelés lényeges elem az ECHA első stratégiai
céljának elérésében: az ipar által benyújtott
dokumentációkban szereplő információ minőségének
a javítása a cél. A dokumentációk értékelése
az eddiginél hatékonyabban és gyorsabban
zajlott 2012-ben, így az ECHA jóval túlteljesíti a
célkitűzését a 2010. évi első regisztrálási határidővel
benyújtott, legmagasabb mennyiségi besorolásba
tartozó dokumentációkhoz kapcsolódóan a 2013
végére elérendő 5%-os cél tekintetében. Ezenfelül
az Ügynökség az első regisztrálási határidőre
benyújtott valamennyi vizsgálati javaslatot
áttekintette 2012 december 1-ig.
2012-ben az ECHA és az EU-tagállamok elfogadták
az első közösségi gördülő cselekvési tervet (CoRAP)
és 90 olyan vegyi anyagot jelöltek ki, amelyeket
2014 vége előtt kell értékelni.
AZ ENGEDÉLYEZÉSI CÉLOK ELÉRÉSE
Az ECHA teljesítette az Európai Bizottság által
kitűzött célt, amellyel 67 további vegyi anyag került
fel az engedélyhez kötött, különös aggodalomra okot
adó anyagok jelöltlistájára (SVHC). A lista jelenleg
138 anyagot tartalmaz, amelyekről a fogyasztók
információkat kérhetnek. Így a fogyasztók
tájékozottabban választhatnak vásárlásaik során.
Teljesült a bizalmas kezelés iránti kérelmek
értékelésére vonatkozó cél is. Ezek a 2011 vége
előtt benyújtott regisztrálás dokumentációkra
vonatkozó kérelmek voltak. A kérelmek értékelése
révén 30 ezer, közel 8 ezer anyagra vonatkozó
dokumentáció lett közzé téve az ECHA weboldalán
2012-ben.
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ÚJ KORLÁTOZÁSI JAVASLATOK
Az ECHA segítséget nyújtott az Európai
Bizottságnak a korlátozási javaslatok terén, és
támogatást nyújtott a tagállamoknak az SVHC-k
jelöltlistájára szánt, hasonló kockázatot jelentő
anyagok azonosításában. Első alkalommal az
endokrin rendszert károsító anyagok, a perzisztens,
bioakkumulatív és mérgező jellegű anyagok és
szenzibilizáló anyagok kerültek fel a listára, amiket
korlátozásra javasoltak.
ÚJ FELADATOK
Az Ügynökség felkészült a két további
jogszabályrészre, a biocid termékekre vonatkozó és
PIC-ről (előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási
eljárás) szóló rendeletekre. Új szakértőket vettek
fel, akik képzésekben részesültek, valamint
kidolgozták az eljárásokat és kifejlesztették az
informatikai eszközöket.
Az új feladatok ellátásával az ECHA pénzügyi
szempontból egyedi ügynökséggé vált. A REACH és
CLP rendeletek keretében végzett tevékenysége
továbbra is teljes mértékben önfinanszírozó, az új
rendeletek alá tartozó felelősségkörök ellátására
pedig megkapta az első EU-támogatásokat.
A 2012-es határidők, célok és felkészülési
munkálatok teljesítése után az ECHA kész a 2013ban várható kihívásokra.

Teljesítményi adatok 2012-ben
Segítségnyújtás vállalatok számára
a vegyianyag-rendeletnek való
megfelelés terén
Regisztrálási dokumentációk (beleértve
aktualizálások)
PPORD (termék- és folyamatorientált kutatás
és fejlesztés) bejelentések értékelése
Teljesített lekérdezések

9 773
610
1632

A 12 évesnél régebbi adatokhoz való
hozzáférési kérelmek

109

Lezárt vizsgálati javaslatok

416

Lezárt megfelelőségi ellenőrzések

354

Alternatív névre vonatkozó kezelt kérelmek
Vállalatméretre vonatkozó ellenőrzések

13
315

Vegyi anyagok biztonságos
felhasználásának elősegítése
Harmonizált osztályozásra és címkézésre
vonatkozó javaslatok

25

Tagállamok által értékelt, CoRAP-on szereplő
anyagok

36

tájékoztatás a vegyi anyagokról
Feldolgozott ügyfélszolgálati és sajtószobai
megkeresések
Bizalmas kezelés iránti feldolgozott kérelmek

~5 700
1 110

Problémás vegyi anyagok kezelése
Korlátozási javaslatok
A különös aggodalomra okot adó anyagként
(SVHC) történő azonosításra vonatkozó
javaslatok
Engedély iránti kérelmek

5
67
0

egyéb
Dokumentumokhoz való hozzáférésre
vonatkozó javaslatok
Fellebbezések
Állandó munkatársak száma
Kiadások összesen
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