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Vispārējs 2012. gada pārskats
INFORMĀCIJAS NOVĒRTĒŠANAS
GADS

Atbalstu reģistrētājiem sniedza arī Aģentūras
palīdzības dienests.

2012. gadā ECHA prioritāte bija nodrošināt, ka vielu
un dokumentācijas novērtēšana darbojas efektīvi.
ECHA ievēroja noteiktos termiņus un palielināja tās
resursus un efektivitāti šajā jomā. Tuklāt Aģentūra
uzsāka sagatavošanos otrajam REACH reģistrācijas
termiņam 2013. gada 31. maijā.

NOVĒRTĒŠANAS UZDEVUMU IZPILDE
Novērtēšana ir būtiska daļa ECHA pirmā stratēģiska
mērķa sasniegšanā: proti, uzlabot informācijas
kvalitāti dokumentācijā, ko iesniedz nozares
pārstāvji. Dokumentācijas novērtēšanas darbs
2012. gadā tika uzlabots un paātrināts. ECHA cenšas
sasniegt tās mērķi panākt 5% no uzdevuma izpildes
līdz 2013. gada beigām attiecībā uz vislielākā
tonnāžas diapazona dokumentāciju, kas iesniegta
pirms pirmā registrācijas termiņa beigām 2010.
gadā. Turklāt Aģentūra pirms 2012. gada 1. decembra
pārskatīja visus testēšanas priekšlikumus, kas tika
iesniegti pirms pirmās reģistrācijas termiņa beigām.

Lai sagatavotos 2013. gada reģistrācijas termiņam,
ECHA atjaunināja dažas IT sistēmas un rīkus.
ECHA arī palīdzēja uzņēmumiem, jo īpaši MVU,
sagatavoties 2013. gada termiņam.
Aģentūra atjaunināja vadlīniju dokumentus un
organizēja darbnīcas un tiešsaistes seminārus, daži
no kuriem bija paredzēti galvenajiem reģistrētājiem.

ECHA un ES Dalībvalstis 2012. gadā pieņēma pirmo
Kopienas elastīgo rīcības plānu (CoRAP) un uzskaitīja
90 vielas novērtēšanai līdz 2014. gada beigām.
LICENCĒŠANAS UZDEVUMU IZPILDE
ECHA sasniedza Eiropas Komisijas noteikto mērķi
papildus iekļaut 67 licencējamas vielas īpaši bīstamo
vielu (SVHC) kandidātu sarakstā. Pašlaik sarakstā
ir 138 vielas un patērētāji no mazumtirgotājiem
var pieprasīt ar tām saistīto informāciju. Tas palīdz
patērētājiem izvēlēties vielu.
Konfidencialitātes prasību novērtēšanas uzdevums
tika arī izpildīts. To starpā bija prasības reģistrācijas
dokumentācijā, kas tika iesniegtas pirms 2011.
gada beigām. Pēc prasību novērtēšanas 30 000
dokumentāciju tika publicēti, iekļaujot gandrīz 8000
vielu ECHA tīmekļa vietnē 2012. gadā.
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JAUNIE IEROBEŽOJUMU PRIEKŠLIKUMI
ECHA palīdzēja Eiropas Komisijai sagatavot
ierobežojumu priekšlikumus un sniedza atbalstu
dalībvalstīm SVHC kandidātu sarakstā iekļaujamo
vielu, kas rada līdzīgas bažas, noteikšanā Endokrīnās
sistēmas traucējumu izraisītāji, PBT vielas un
sensibilizatori tika pirmoreiz aptverti un izvirzīti
iekļaušanai ierobežojumu sarakstā.
JAUNIE UZDEVUMI
Aģentūra arī gatavojās pildīt divus papildu
normatīvus aktus, proti, regulu par biocīdiem un
PIC regulu. Darbā tika pieņemti un apmācīti jauni
eksperti, tika izstrādātas darba procedūras un IT rīki.
Minēto jauno uzdevumu dēļ ECHA kļuva par vienīgu
aģentūru, no finansiālā aspekta raugoties. Tā
joprojām paliek par pašfinansētu struktūrvienību,
veicot REACH un CLP regulā noteiktās darbības,
bet tā saņem pirmās ES dotācijas, lai segtu tās
pienākumus saskaņā ar jaunajām regulām.
Izpildot noteiktos termiņus un uzdevumus un veicot
sagatavošanās darbu 2012. gadā, ECHA ir gatava
uzņemties jaunus izaicinājumus 2013. gadā.

2012. gada rezultāti
Mēs palīdzam uzņēmumiem ievērot
normatīvajos aktos par ķimikālijām
minētos noteikumus
Reģistrācijas dokumentācijas (ieskaitot
atjauninājumus)
PPORD paziņojumu novērtējumi
Izskatītie izmeklējumi

9 773
610
1632

Pieprasījumi novērtēt datus, kas vecāki par 12
gadiem

109

Pabeigtie testēšanas priekšlikumu
novērtējumi

416

Pabeigtās atbilstības pārbaudes

354

Izskatītie pieprasījumi mainīt nosaukumu
Uzņēmuma lieluma pārbaudes

13
315

Mēs sekmējam drošu ķīmisko vielu
lietošanu
Priekšlikumi saskaņot klasificēšanu un
marķēšanu

25

CoRAP iekļautās vielas, ko novērtējušas
dalībvalstis

36

Mēs nodrošinām informāciju par
ķimikālijām
Palīdzības dienesta un preses telpas izskatītie
pieprasījumi
Konfidencialitātes pieprasījumu novērtējumi

~5 700
1 110

Mēs pievēršam uzmanību ķīmiskajām
vielām, kas rada bažas
Priekšlikumi par ierobežojumiem
Priekšlikumi par SVHC noteikšanu
Licencēšanas pieteikumi

5
67
0

Cita informācija
Piekļuve dokumentiem lēmumiem
Apelācijas
Štata darbinieku skaits
Izdevumi - kopā

annankatu

18 ,

p.o. box

400,

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

70
8
529
95
miljoni

