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Splošno poročilo 2012
LETO EVALVACIJE
Prednostna naloga agencije ECHA v letu 2012 je bila
zagotoviti dober potek evalvacije snovi in predložene
dokumentacije. Izpolnila je zastavljene roke ter okrepila
svoje zmogljivosti in učinkovitost na tem področju.
Hkrati se je začela pripravljati na drugi rok za registracijo
v skladu z uredbo REACH, ki bo napočil 31. maja 2013.
Da bi bila bolje pripravljena nanj je nadgradila nekatere
svoje informacijske sisteme in orodja. Prav tako je
pomagala podjetjem, zlasti malim in srednje velikim, pri
pripravi na omenjeni rok v letu 2013. Posodobila je svoje
smernice in organizirala delavnice in spletne seminarje,
med katerimi jih je nekaj bilo namenjenih zlasti glavnim
registracijskim zavezancem. Slednjim je pomagala tudi
prek svoje službe za pomoč uporabnikom.

IZPOLNITEV CILJEV V ZVEZI Z EVALVACIJO
Evalvacija je ključni element za doseganje prvega
strateškega cilja agencije ECHA, tj. izboljšati kakovost
informacij v dokumentaciji, ki jo predloži industrija.
V letu 2012 je agencija zagotovila učinkovitejšo in
hitrejšo obdelavo dokumentacije, s čimer se je približala
svojemu cilju, da do konca leta 2013 zaključi z obdelavo
5 % dokumentacije, predložene do prvega roka za
registracijo leta 2010 v zvezi z najvišjim razponom
tonaže. Prav tako je do 1. decembra 2012 pregledala
vse predloge za testiranje, ki so bili predloženi v okviru
prvega roka za registracijo.
V letu 2012 so agencija ECHA in države članice EU
sprejele prvi tekoči akcijski načrt Skupnosti (CoRAP) in
sestavile seznam 90 snovi, katerih evalvacija mora biti
dokončana pred koncem leta 2014.
IZPOLNITEV CILJEV V ZVEZI Z AVTORIZACIJO
Agencija ECHA je dosegla cilj, ki ga je zastavila Evropska
komisija, tj. uvrstiti 67 dodatnih snovi na kandidatni
seznam snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC),
za avtorizacijo. Seznam trenutno vsebuje 138 snovi,
o katerih lahko potrošniki od dobaviteljev zahtevajo
želene informacije. S tem se lažje odločajo, katero snov
kupiti.
Dosežen je bil tudi cilj glede ocene vseh zahtevkov po
zaupnosti informacij. Gre za zahtevke, podane v sklopu
registracijskih dokumentacij, ki so bile predložene pred
koncem leta 2011. Na podlagi ocene teh zahtevkov
je lahko agencija na svoji spletni strani objavila okoli
30 000 registracijskih dokumentacij, ki zajemajo 8 000
snovi.
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NOVI PREDLOGI ZA OMEJEVANJE
Agencija ECHA je pomagala Evropski komisiji pri
pripravi predlogov za omejevanje in zagotavljala
podporo državam članicam pri identifikaciji snovi, ki
vzbujajo enakovredno zaskrbljenost, z namenom, da
se jih doda na seznam kandidatnih snovi SVCH. Prvič
doslej so bili vključeni in predlagani za omejevanje
tudi povzročitelji endokrinih motenj, snovem PBT
podobne snovi in povzročitelji preobčutljivosti.
NOVE NALOGE
Agencija se je pripravljala tudi na uveljavitev dveh
dodatnih zakonodajnih aktov, tj. uredbe o biocidnih
proizvodih in uredbe o postopku soglasja po
predhodnem obveščanju (PIC). V ta namen je zaposlila
in usposobila nove strokovnjake ter zasnovala nove
delovne postopke in informacijska orodja.
Zaradi teh novih nalog je s finančnega vidika postala
edinstvena agencija. Še dalje se v celoti financira
sama iz dejavnosti v zvezi z uredbama REACH in
CLP, za kritje stroškov v zvezi z njenimi novimi
odgovornostmi, ki izhajajo iz obeh novih uredb, pa je
prvič prejela tudi subvencijo EU.
Po uspešno izpolnjenih rokih in ciljih in na podlagi
pripravljalnega dela v letu 2012 je agencija ECHA
sedaj pripravljena na nove izzive, s katerimi se bo
soočila v letu 2013.

Dosežki v letu 2012 v številkah

Pomoč podjetjem pri izpolnjevanju
določb zakonodaje o kemikalijah
Registracijska dokumentacija (vključno s
posodobitvami)

9 773

Ocenjene prijave PPORD

610

Zaključene poizvedbe

1632

Zahtevki za dostop do podatkov, starejših od
12 let

109

Zaključene presoje predlogov za testiranje

416

Zaključena preverjanja skladnosti

354

Obravnavani zahtevki za alternativno ime

13

Preverjanja velikosti podjetja

315

Spodbujanje varne uporabe kemikalij
Predlogi za usklajeno razvrstitev in označitev

25

Snovi na seznamu CoRAP, ki so jih evalvirale
države članice

36

Zagotavljanje informacij o kemikalijah
Obravnavane poizvedbe pri službi za pomoč
uporabnikom in službi za stike z mediji
Ocenjeni zahtevki po zaupnosti

~5 700
1 110

Obravnavanje kemikalij, ki vzbujajo
zaskrbljenost
Predlogi za omejevanje
Predlogi za identifikacijo SVCH

5
67

Vloge za avtorizacijo

0

Drugo
Dostop do sklepov o dokumentaciji

70

Pritožbe
Število zaposlenih
Odhodki skupaj
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