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O ANO DA AVALIAÇÃO
Em 2012, a prioridade da ECHA foi assegurar o bom
funcionamento das avaliações das substâncias e
dos dossiês. A ECHA cumpriu os prazos definidos e
melhorou a sua capacidade e eficácia neste domínio.
A Agência iniciou igualmente a preparação para o
segundo prazo de registo REACH, em 31 de maio de
2013.
Tendo em vista a preparação para o prazo de registo
de 2013, a ECHA procedeu à atualização de alguns
dos seus sistemas e ferramentas de TI. A ECHA
ajudou ainda as empresas, especialmente as PME, a
prepararem-se para o prazo de 2013.
A Agência atualizou os seus Guias de Orientação
e organizou workshops e webinars, alguns dos
quais consagrados aos registantes principais,
proporcionando igualmente apoio aos registantes
através do seu serviço de assistência.

CONSECUÇÃO DAS METAS DE AVALIAÇÃO
A avaliação é um aspeto fundamental para a
consecução do primeiro objetivo estratégico da
ECHA: melhorar a qualidade da informação nos
dossiês apresentados pela indústria. O processo de
avaliação dos dossiês é agora mais eficaz e expedito
desde 2012, e a ECHA estás mais perto de atingir o
seu objetivo de alcançar a meta de 5 % até ao final
de 2013 para os dossiês da gama de tonelagem mais
elevada apresentados durante o primeiro prazo de
registo em 2010. Além disso, a Agência examinou
todas as propostas de ensaio até 1 de dezembro de
2012 apresentadas para o primeiro prazo de registo.
Em 2012, a ECHA e os Estados-Membros da UE
adotaram o primeiro plano de ação evolutivo
comunitário (CoRAP) que inclui 90 substâncias a
avaliar antes do final de 2014.
CONSECUÇÃO DAS METAS DE AVALIAÇÃO
A ECHA atingiu a meta da Comissão Europeia que
previa a inclusão de mais 67 substâncias na Lista
de Substâncias Candidatas que suscitam elevada
preocupação (SVHC) sujeitas a autorização. A
lista contém atualmente 138 substâncias cujas
informações os consumidores podem solicitar aos
retalhistas. Isto ajuda os consumidores a tomar
decisões sobre os produtos que pretendem comprar.
Foi também cumprida a meta de avaliação de todos
pedidos de confidencialidade. Estes pedidos
constavam dos dossiês de registo submetidos antes
do final de 2011. A avaliação dos pedidos permitiu
a publicação de cerca de 30 000 dossiês que
abrangeram quase 8000 substâncias no sítio Web da
ECHA em 2012.
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NOVAS PROPOSTAS DE RESTRIÇÕES
A ECHA auxiliou a Comissão Europeia em matéria
de propostas de restrições e colaborou com os
Estados-Membros na identificação de substâncias
de suscitem preocupações equivalentes a incluir
na Lista de Substâncias Candidatas SVHC. Pela
primeira vez, foram incluídos e propostos para
restrição os desreguladores endócrinos, as
substâncias PBT e os sensibilizantes.
NOVAS TAREFAS
A Agência começou também a preparar-se
para incorporar dois novos atos legislativos,
nomeadamente o Regulamento relativo aos
produtos biocidas e o Regulamento PIC. Foram
recrutados e formados novos peritos, e criados
procedimentos de trabalho e ferramentas de TI.
Graças a estas novas tarefas, a ECHA tornouse numa agência única do ponto de vista do
financiamento. Continuou a ser autofinanciada
no que respeita às suas atividades ao abrigo dos
regulamentos REACH e CRE mas recebeu as suas
primeiras subvenções da UE para o financiamento
das atividades que lhe são consagradas ao abrigo
dos novos regulamentos.
Tendo cumprido os prazos e metas, e graças ao
trabalho preparatório realizado em 2012, a ECHA
está preparada para enfrentar os desafios com que
se depara em 2013.

Dados dos resultados em 2012
Ajudar as empresas a cumprir a
legislação em matéria de produtos
químicos
Dossiês de registo (incluindo atualizações)

9 773

Notificações PPORD avaliadas

610

Inquéritos realizados

1632

Pedidos de acesso a dados com mais de 12
anos

109

Análises de propostas de ensaio realizadas

416

Verificações de conformidade realizadas

354

Pedidos de nomes alternativos processados

13

Verificações de tamanho de empresa

315

Promoção da utilização segura de
produtos químicos
Propostas de classificação e rotulagem
harmonizadas

25

Substâncias incluídas no CoRAP avaliadas
pelos Estados-Membros

36

Fornecimento de informações sobre
produtos químicos
Pedidos ao serviço de assistência e à sala de
redação processados
Pedidos de confidencialidade analisados

~5 700
1 110

Gestão de substâncias químicas que
suscitam preocupação
Propostas de restrições
Propostas para identificação como SVHC
Pedidos de autorização

5
67
0

Outros
Decisões de acesso a documentos
Recursos
Número de pessoal do quadro
Despesa total
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70
8
529
95
milhões

