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Raport general 2012
Anul evaluării
În 2012, prioritatea ECHA a fost să se asigure că
evaluările substanţei şi dosarului au decurs bine.
ECHA a respectat termenele şi şi-a creat propria
capacitate şi eficienţă în domeniul respectiv. De
asemenea, agenţia a început pregătirile pentru cel deal doilea termen de înregistrare REACH, care va fi la
31 mai 2013.
În scopul pregătirii pentru termenul de înregistrare
2013, ECHA şi-a actualizat unele dintre sistemele şi
instrumentele sale informatice. ECHA a oferit sprijin
şi întreprinderilor, în special IMM-urilor, în pregătirile
pentru termenul 2013.
Agenţia a actualizat ghidurile şi a organizat ateliere şi
seminarii web, iar unele dintre acestea aveau ca public
ţintă solicitanţii principali. Aceasta a furnizat sprijin
solicitanţilor şi prin intermediul biroului său de asistenţă
tehnică.

ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR EVALUĂRII
Evaluarea este un element cheie pentru atingerea
primului obiectiv strategic al ECHA: să amelioreze
calitatea informaţiilor din dosarele transmise de
sectorul industrial. Activitatea de evaluare a dosarului
a fost realizată mai eficient şi mai rapid în 2012, iar
ECHA este pe cale să îşi atingă scopul de realizare a
obiectivului de 5%, până la sfârşitul anului 2013, pentru
dosarele cu intervalul cantitativ cel mai mare, transmise
până la primul termen de înregistrare din 2010. Mai
mult, până la 1 decembrie 2012, agenţia a examinat
toate propunerile de testare care fuseseră transmise
pentru primul termen de înregistrare.
În 2012, ECHA şi statele membre ale UE au adoptat
primul plan comunitar de acţiune (CoRAP) şi au
întocmit o listă cu 90 de substanţe care să fie evaluate
până la sfârşitul anului 2014.
ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR DE AUTORIZARE
ECHA a îndeplinit obiectivul stabilit de Comisia
Europeană privind adăugarea a 67 de substanţe
suplimentare la lista substanţelor candidate care
prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC =
Substances of Very High Concern) în scopul autorizării.
În prezent, lista conţine 138 de substanţe, iar
consumatorii pot solicita informaţii despre acestea de la
comercianţii cu amănuntul. Informaţiile obţinute îi ajută
pe consumatori să aleagă ceea ce cumpără.
Şi obiectivul de evaluare a tuturor cererilor de
confidenţialitate a fost îndeplinit. Este vorba despre
cererile din dosarele de înregistrare care au fost
transmise până la sfârşitul lui 2011. Evaluarea cererilor
a făcut posibilă publicarea a circa 30 000 de dosare
care cuprind aproximativ 8000 de substanţe pe site-ul
internet al ECHA în 2012.

annankatu

18 ,

p.o. box

400,

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

NOI PROPUNERI DE RESTRICŢIONARE
ECHA a oferit asistenţă Comisiei Europene în privinţa
propunerilor de restricţionare şi a sprijinit statele
membre la identificarea substanţelor care prezintă
motive de îngrijorare echivalente pentru a fi adăugate
la lista substanţelor candidate care prezintă motive de
îngrijorare deosebită (SVHC). Pentru prima dată, au
fost incluşi şi propuşi pentru restricţionare perturbatori
endocrini, substanţe de genul PBT (substanţe
persistente, bioacumulative şi toxice) şi sensibilizanţi.
MISIUNI NOI
Agenţia s-a pregătit şi pentru preluarea a încă două
acte legislative, Regulamentele privind produsele
biocide şi PIC. Noi experţi au fost recrutaţi şi formaţi
şi au fost dezvoltate proceduri de lucru şi instrumente
informatice.
Datorită acestor noi misiuni, ECHA a devenit o agenţie
unică din perspectiva finanţării. Aceasta a continuat
să se autofinanţeze în totalitate pentru activităţile
desfăşurate în cadrul Regulamentelor REACH şi CLP,
dar a fost subvenţionată pentru prima dată din fonduri
UE pentru a-şi acoperi responsabilităţile în conformitate
cu noile regulamente.
Având în vedere că a respectat termenele şi că
şi-a îndeplinit obiectivele, dar şi datorită lucrărilor
preliminare asumate în 2012, ECHA este pregătită să
accepte provocările cu care se confruntă în 2013.

Cifre de realizare pentru 2012

Sprijinirea întreprinderilor în
vederea respectării legislaţiei privind
produsele chimice
Dosare de înregistrare (inclusiv actualizarea
acestora)

9 773

Notificări PPORD (activităţi de cercetare şi
dezvoltare orientate spre produse şi procese)
evaluate
Investigaţii finalizate

610
1632

Cereri de acces la informaţii mai vechi de 12
ani

109

Examinări de propuneri de testare finalizate

416

Verificări de conformitate finalizate

354

Cereri de utilizare a unei denumiri chimice
alternative prelucrate

13

Verificări privind mărimea întreprinderilor

315

Promovarea utilizării în siguranţă a
produselor chimice
Propuneri de clasificare şi etichetare
armonizate

25

Substanţe înscrise în planul comunitar de
acţiune (CoRAP) evaluate de statele membre

36

Furnizarea de informaţii despre
produsele chimice
Investigaţii prelucrate în biroul de asistenţă şi
în biroul de presă
Cereri de confidenţialitate evaluate

~5 700
1 110

Mod de abordare a substanţelor care
prezintă motive de îngrijorare
Propuneri de restricţionare
Propuneri de identificare a SVHC
Cereri de autorizare

5
67
0

Altele
Accesul la deciziile privind documentele
Contestaţii
Numărul personalului statutar
Cheltuieli totale
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70
8
529
95 mil.

