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2012 m. bendroji ataskaita
VERTINIMO METAI
2012 m. ECHA svarbiausia buvo užtikrinti, kad
cheminių medžiagų ir dokumentacijų vertinimas vyktų
sklandžiai. Agentūra sugebėjo laikytis nustatytų
terminų, išplėtė savo gebėjimus ir ėmė veiksmingiau
dirbti šioje srityje. Ji taip pat pradėjo ruoštis antrajam
cheminių medžiagų REACH registracijos terminui –
2013 m. gegužės 31 d.
Ruošdamasi 2013 m. registracijos terminui, ECHA
atnaujino kai kurias savo IT sistemas ir priemones. Ji
taip pat padėjo 2013 m. terminui ruoštis įmonėms,
ypač MVĮ.
Agentūra atnaujino rekomendacinius dokumentus ir
rengė pratybas bei internetinius seminarus. Keli jų
buvo skirti pagrindiniams registruotojams. Pagalbą
registruotojams taip pat teikė ECHA pagalbos tarnyba.

VERTINIMO UŽDAVINIŲ VYKDYMAS
Vertinimo etapas yra vienas svarbiausių siekiant
pirmojo ECHA strateginio tikslo – gerinti pramonės
įmonių teikiamų dokumentų informacijos kokybę.
2012 m. dokumentacijų vertinimo procesas tapo
veiksmingesnis ir spartesnis, ir agentūrai neblogai
sekasi artėti prie savo tikslo – iki 2013 m. pabaigos
įvertinti 5 proc. iki 2010 m. suėjusio pirmojo
registracijos termino pateiktų didžiausio kiekio
cheminių medžiagų dokumentacijų. Be to, 2012 m.
gruodžio 1 d. agentūra buvo įvertinusi visus iki
pirmojo registracijos termino pateiktus bandymų
pasiūlymus.
2012 m. ECHA ir ES valstybės narės priėmė pirmąjį
Koreguojamąjį Bendrijos veiksmų planą (CoRAP)
ir surašė 90 cheminių medžiagų, kurias numatyta
įvertinti iki 2014 m. pabaigos.
AUTORIZACIJOS UŽDAVINIŲ VYKDYMAS
ECHA pasiekė Europos Komisijos nustatytą tikslą – į
autorizuotinų labai didelį susirūpinimą keliančių
cheminių medžiagų (SVHC) kandidatinį sąrašą įrašė
dar 67 medžiagas. Šiame sąraše dabar yra 138
cheminės medžiagos ir vartotojai iš mažmenininkų
gali reikalauti informacijos apie jas. Tai padeda
vartotojams rinktis, ką pirkti.
Nustatytasis tikslas įvertinti visus konfidencialumo
prašymus taip pat pasiektas. Įvertinti visi iki 2011 m.
pabaigos pateiktų registracijos dokumentacijų
duomenų konfidencialumo prašymai ir 2012 m. ECHA
svetainėje paskelbta 30 tūkst. dokumentacijų su
informacija apie beveik 8 tūkst. cheminių medžiagų.
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NAUJI APRIBOJIMO PASIŪLYMAI

2012 m. rodikliai

ECHA padėjo Europos Komisijai vertinti apribojimo
pasiūlymus, o valstybėms narėms – nustatyti
chemines medžiagas, kurios kelia tokį patį
susirūpinimą kaip SVHC ir turėtų būti įtrauktos į
SVHC kandidatinį sąrašą. Pirmą kartą į šį sąrašą
įrašytos ir apriboti pasiūlytos endokrininę sistemą
ardančios, į PBT panašios ir jautrinančiosios
cheminės medžiagos.

NAUJOS UŽDUOTYS
Agentūra taip pat ruošėsi dviejų naujų teisės aktų
(Biocidinių produktų ir Išankstinio pranešimo
apie sutikimą reglamentų) įsigaliojimui. Įdarbinti
nauji specialistai, darbuotojams pasiūlyti reikiami
mokymai, parengtos darbo procedūros ir IT
priemonės.
Perėmusi šias naujas užduotis, finansiniu požiūriu
ECHA tapo unikali. Ji toliau pati finansuoja pagal
REACH ir CLP reglamentus vykdomą savo veiklą,
tačiau pagal naujuosius reglamentus vykdomai
veiklai finansuoti ji gavo pirmąsias ES dotacijas.
Laiku įvykdžiusi numatytus darbus, pasiekusi
užsibrėžtus tikslus ir pasirengusi 2012 m., ECHA yra
pasiruošusi imtis 2013 m. numatytų uždavinių.

Pagalba įmonėms, vykdančioms cheminių
medžiagų teisės aktų reikalavimus
Registracijos dokumentacijų (įskaitant jų
atnaujinimus)

9 773

Įvertinta PPORD pranešimų
Išnagrinėta užklausų

610
1632

Prašymų susipažinti su senesne nei 12 metų
informacija

109

Išnagrinėta bandymų pasiūlymų

416

Atlikta atitikties patikrų

354

Išnagrinėta prašymų dėl alternatyvių
pavadinimų

13

Atlikta įmonės dydžio patikrų

315

Saugaus cheminių medžiagų naudojimo
skatinimas
Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo
pasiūlymų

25

Valstybių narių įvertintų CoRAP cheminių
medžiagų

36

Informacijos apie chemines medžiagas
teikimas
Pagalbos tarnybos ir spaudos tarnybos
išnagrinėtų užklausų
Įvertinta konfidencialumo prašymų

~5 700
1 110

Susirūpinimą keliančios cheminės
medžiagos
Apribojimo pasiūlymų
Pasiūlymų priskirti labai didelį susirūpinimą
keliančioms cheminėms medžiagoms
Paraiškų autorizacijai gauti

5
67
0

kita
Sprendimų dėl prašymų susipažinti su
dokumentais
Skundų
Statutinių darbuotojų
Iš viso išlaidų
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70
8
529
95 mln.

