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Sprawozdanie ogólne za 2012 r.
ROK OCENY

W 2012 r. priorytetem ECHA było dopilnowanie, aby
oceny substancji i dokumentacji były prawidłowo
przeprowadzone. ECHA dotrzymała terminów i
rozwinęła swoje możliwości przetwarzania i wydajność
w tym zakresie. Agencja rozpoczęła również
przygotowania do drugiego terminu rejestracji REACH,
który wyznaczono na dzień 31 maja 2013 r.
Aby przygotować się na termin rejestracji w 2013
r. ECHA zaktualizowała część swoich systemów i
narzędzi informatycznych. ECHA pomaga również
przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, w przygotowaniu
się na termin w 2013 r.
Agencja zaktualizowała swoje poradniki i
zorganizowała warsztaty i seminaria internetowe, z
których część skierowano do wiodących rejestrujących.
Oferowała również wsparcie dla rejestrujących za
pośrednictwem swojego centrum informacyjnego.

DOTRZYMANIE TERMINÓW OCENY
Ocena jest kluczowym elementem, który pozwala
ECHA osiągnąć pierwszy cel strategiczny
ECHA: poprawa jakości informacji zawartych w
dokumentacjach przedkładanych przez przemysł. W
2012 r. zwiększono wydajność w pracach nad oceną
dokumentacji oraz je przyspieszono, a ECHA jest
bliska osiągnięcia 5% celu do końca 2013 r. w zakresie
dokumentacji w najwyższym przedziale tonażowym
złożonych w pierwszym terminie rejestracji w 2010
r. Ponadto Agencja zbadała do dnia 1 grudnia 2012 r.
wszystkie propozycje przeprowadzenia badań, które
złożono w ramach pierwszego terminu rejestracji.
W 2012 r. ECHA i państwa członkowskie UE przyjęły
pierwszy wspólnotowy kroczący plan działań (CoRAP)
i wyszczególniła 90 substancji, które zostaną ocenione
przed końcem 2014 r.
DOTRZYMANIE TERMINÓW UDZIELENIA
ZEZWOLEŃ
ECHA udało się zrealizować cel Komisji Europejskiej
dodania 67 dodatkowych substancji do listy
kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże
zagrożenie (SVHC) do celu udzielenia zezwoleń. Lista
zawiera teraz 138 substancji, a konsumenci mogą
domagać się informacji od sprzedawców na ich temat,
co pomaga konsumentom w wyborze przy zakupie.
Zrealizowano również cel oceny wszystkich wniosków
o zastrzeżenie poufności. Były to wnioski zawarte w
dokumentacjach rejestracyjnych przedłożonych przed
końcem 2011 r. Ocena tych wniosków umożliwiła
publikację około 30 000 dokumentacji obejmujących
prawie 8000 substancji na stronie internetowej ECHA
w 2012 r.
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NOWE PROPOZYCJE WPROWADZENIA
OGRANICZENIA
ECHA wspomagała Komisję Europejską w zakresie
propozycji wprowadzenia ograniczenia i wspierała
państwa członkowskie w określaniu substancji o
podobnym stopniu zagrożenia do dodania do listy
kandydackiej substancji SVHC. Po raz pierwszy
uwzględniono i zaproponowano do objęcia
ograniczeniem zaburzacze hormonalne, substancje
podobne do PBT i substancje działające uczulająco.
NOWE ZADANIA
Agencja przygotowywała się również do zajęcia się
dwoma nowymi aktami prawnymi – rozporządzeniami
w sprawie produktów biobójczych i PIC. Zatrudniono
i przeszkolono nowych ekspertów oraz opracowano
procedury robocze i narzędzia informatyczne.
Ze względu na te nowe zadania ECHA stała się
unikalną agencją pod względem finansowania.
Agencja w dalszym ciągu była samowystarczalna
finansowo dzięki swoim zadaniom w ramach
rozporządzeń REACH i CLP, choć otrzymała swoje
pierwsze dotacje unijne na pokrycie kosztów
obowiązków w ramach nowych rozporządzeń.
Po zrealizowaniu terminów i celów oraz dzięki
pracom przygotowawczym podjętym w 2012 r. ECHA
jest przygotowana na podjęcie wyzwań, które stoją
przed nią w 2013 r.

Wyniki za 2012 r. w ujęciu liczbowym
Pomoc przedsiębiorstwom w
przestrzeganiu przepisów dotyczących
chemikaliów
Dokumentacje rejestracyjne (w tym
aktualizacje)
Ocenione zgłoszenia PPORD
Zapytania, na które udzielono odpowiedzi

9 773
610
1632

Wnioski o dostęp do danych starszych niż 12
lat

109

Zrealizowane propozycje przeprowadzenia
badań

416

Zrealizowane kontrole zgodności

354

Przetworzone wnioski o alternatywną nazwę
Kontrole rozmiarów przedsiębiorstwa

13
315

Zwiększenie bezpieczeństwa stosowania
chemikaliów
Propozycje zharmonizowanej klasyfikacji i
oznakowania

25

Substancje w ramach pierwszego
wspólnotowego kroczącego programu działań
oceniane przez państwa członkowskie

36

udzielanie informacji na temat
chemikaliów
Obsłużone zapytania do centrum
informacyjnego i centrum prasowego
Ocenione wnioski o zachowanie poufności

~5 700
1 110

chemikalia stanowiące zagrożenie
Propozycje wprowadzenia ograniczeń
Propozycje określenia jako SVHC
Wnioski o udzielenie zezwolenia

5
67
0

inne
Dostęp do dokumentów decyzje
Odwołania
Liczba zatrudnionych pracowników
Wydatki ogółem
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70
8
529
95 mln

