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Общ доклад за 2013 г.
През 2013 г. ECHA достигна три важни
етапа: втория краен срок за регистрация
по REACH, постигането на първата цел
от 5% на проверките за съответствие на
регистрационните досиета и влизането
в действие на Регламента за биоцидни
продукти.
Регистриране на нови вещества
Крайният срок по REACH за 2013 г. беше за
вещества, произведени или внесени в количества
от 100 до 1000 тона за година. Регистрацията
премина успешно и бяха регистрирани около 3000
нови вещества. ECHA поддържаше дружествата,
като им даваше възможност да изпращат
досиетата си навреме. Специално внимание беше
обърнато на малките и средните предприятия.
Публикуването на информация за регистрирани
вещества на уебсайта на ECHA продължи да
бъде първостепенен приоритет. През 2013 г.
Агенцията предостави по-голямата част от
информацията за новите досиета, с изключение
на досиетата с текуща оценка на искания за
поверителност.
Изпълнение на целите относно
оценката
Основният фокус на оценката на досиета беше
върху проверката за съответствие на досиетата,
изпратени за първия краен срок за регистрация
по REACH през 2010 г. ECHA преизпълни целта си
за проверка на съответствието на най-малко 5%
от регистрационните досиета в двете най-високи
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тонажни групи. По-голямата част от досиетата
бяха подбрани с интелигентни ИТ инструменти
за скрининг, за да се изследват крайните точки
от най-голямо значение за безопасната употреба
на химикалите. Това допринесе за първата
стратегическа цел на ECHA: максимално
увеличаване на наличността от висококачествени
данни, позволяващи безопасна употреба на
химикалите.
Що се отнася до оценките на вещества, Планът
за действие на Общността беше актуализиран
за първи път с добавяне на 62 нови вещества.
Първите оценки на вещества бяха приключени от
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държавите членки. Това доведе до приемането
на проекторешения с искане за допълнителна
информация за 32 вещества.

Основни движещи фактори за дейностите на
ECHA през 2013 г.

Напредък в управлението на риска

Подпомагане на дружествата да спазват
законодателството в областта на химикалите

В областта на управлението на риска ECHA
разработи план за прилагане на пътната карта на
Европейската комисия за вещества, пораждащи
сериозно безпокойство (SVHC). Пътната карта
задава паневропейски ангажимент за включване
на всички значими понастоящем известни SVHC
в списъка на кандидатите до 2020 г.
Бяха получени първите осем заявления за
разрешаване. Те бяха за две вещества и 17
специфични употреби. Голям брой предложения
за хармонизирана класификация и етикетиране
и някои предложения за ограничаване бяха
изпратени на научните комитети RAC и SEAC на
ECHA за научното им становище.
Поемане на нови задачи

14 839

Получени предложения за изпитвания

410

Искания за поверителност — получени
нови искания

548

Искания за достъп до данни, по-стари
от 12 години

106

Нотификации за PPORD

299

Запитвания

1425

Решения за споделяне на данни

11

Решения за предложения за изпитвания

46

Приключили проверки за съответствие

925

Проверки на размера на малки и средни
дружества

516

Напредък по безопасната употреба на
химикалите
Предложения за хармонизирана
класификация и етикетиране

29

Вещества за оценка от държавите
членки

46

Решения за оценки на вещества

32

Дейности във връзка с вещества,
пораждащи безпокойство
Получени предложения за ограничаване

Подготовка за бъдещи цели
ECHA е включила в своето планиране повечето
препоръки от доклада на Комисията за преглед
на REACH. С цел подготовката за крайния срок
през 2018 г., ECHA е номинирала МСП посланик
като лице за контакт по всички въпроси, засягащи
малките и средните предприятия. Агенцията също
така активизира своята дейност по натрупването
на научни и регулаторни знания, по-специално за
регулиране на идентифицирането и управлението
на риска за наноматериалите и веществата,
нарушаващи функциите на ендокринната система.

Получени предложения за определяне
като SVHC
Получени заявления за разрешаване

4
17
8

Информация за химикали
Решения по искания за поверителност
Решения по искания за достъп до
документи
Общи запитвания и запитвания от
пресата
Въпроси, получили отговор (REACH
Advice, REACH-IT, IUCLID 5, други)
Съобщения за пресата и известия за
новини

198
53
1241
6698
95

Други
Подадени жалби през 2013 г.
Брой длъжностни лица

Вижте Общ доклад за 2013 г.
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ECHA контролираше успешно влизането в
действие на Регламента за биоцидните продукти
на 1 септември. Това включваше нови ИТ
инструменти за държавите членки и индустрията,
уеб страници, поддръжка от информационното
бюро на ECHA и нови ръководства. Интересът
на дружествата да подават заявления
за разрешаване в ЕС беше по-нисък от
първоначално очаквания. Агенцията се подготви
и за бъдещите си задачи чрез преразглеждането
на Регламента за предварителното обосновано
съгласие (PIC).

Получени регистрационни досиета
(включително обновяване на досиета)

