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2013. aasta üldaruanne
2013. aastal toimus ECHA tegevuses kolm
olulist sündmust: saabus teine REACHregistreerimistähtpäev, saavutati eesmärk
kontrollida 5% registreerimistoimikute
vastavust ja jõustus biotsiidimäärus.

Uute ainete registreerimine
2013. aasta REACH-registreerimistähtaeg oli
ainetele, mida toodetakse või imporditakse 100–
1000 tonni aastas. Registreerimine möödus edukalt
ja registreeriti ligikaudu 3000 uut ainet. ECHA pakkus
ettevõtetele toimikute õigeaegsel esitamisel tuge,
pöörates erilist tähelepanu väike- ja kesksuurtele
ettevõtetele.
Jätkus registreeritud ainete teabe avaldamine ECHA
veebilehel. 2013. aastal avaldas ECHA peaaegu
kõigi uute toimikute teabe, erandina need, mille
konfidentsiaalsustaotlusi alles menetleti.
Hindamiseesmärkide täitmine
Toimikute kontrollimine on keskendunud
nende toimikute vastavuse kontrollimisele,
mis esitati esimeseks, 2010. aasta REACHregistreerimistähtajaks. ECHA ületas eesmärgi
kontrollida kõigist kahe suurima kogusevahemiku
kohta esitatud registreerimistoimikutest vähemalt
5% vastavust. Enamik toimikutest valiti nutikate
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IT-sõelumisvahenditega, uurides kemikaalide
ohutu kasutamise suhtes kõige olulisemaid
kokkupuutenäitajaid. See aitas saavutada ECHA
esimest strateegilist eesmärki: tagada kemikaalide
ohutuks kasutamiseks kvaliteetsete andmete parim
kättesaadavus.
Esimest korda uuendati ainete hindamise ühenduse
tegevuskava, lisades sellesse 62 uut ainet. Esimesed
ainete hindamised korraldasid liikmesriigid. Selle
põhjal koostati otsuste kavandid, milles paluti 32 aine
kohta lisateavet.
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Riskijuhtimine

ECHA 2013. aasta tegevus arvudes

Riskijuhtimise valdkonnas töötas ECHA välja
Euroopa Komisjoni väga ohtlike ainete tegevuskava
jaoks rakenduskava. Tegevuskavas seatakse kogu
Euroopa Liidu ulatuses eesmärk lisada 2020.
aastaks kandidaatainete loetellu kõik asjakohased
teadaolevad väga ohtlikud ained.

Ettevõtete abistamine kemikaaliõigusaktide
nõuete täitmisel

Laekunud katsetamisettepanekuid

410

Saadi esimesed 8 autoriseerimistaotlust – 2
aine ja 17 konkreetse kasutusala kohta. ECHA
riskihindamise komiteele ja sotsiaal-majandusliku
analüüsi komiteele laekus arvukalt ühtlustatud
klassifikatsiooni ja märgistuse ettepanekuid ning
mitu piiranguettepanekut.

Konfidentsiaalsuse taotlemine – laekunud
uusi taotlusi

548

Üle 12 aasta vanustele andmetele
juurdepääsu taotlusi

106

PPORD-teateid

299

Uued ülesanded
ECHA oli valmis biotsiidimääruse jõustumiseks
1. septembril. Muu hulgas töötati selleks välja
uued IT-vahendid liikmesriikidele ja tööstusele
ning veebilehed, laiendati ECHA kasutajatuge ja
koostati uued juhendid. Ettevõtete huvi Euroopa
Liidus autoriseerimise vastu selgus olevat
esialgsest hinnangust väiksem. Samuti tegi
ECHA ettevalmistusi edasisteks ülesanneteks,
mis tulenevad teabel põhineva nõusoleku uuesti
sõnastatud määrusest (PIC-määrus).

Laekunud registreerimistoimikuid
(sh ajakohastamisi)

Päringuid

14 839

1 425

Andmete jagamise otsuseid

11

Katsetamisettepanekute otsuseid

46

Lõpetatud vastavuskontrollimisi

925

VKE suuruse kontrollimisi

516

Kemikaalide ohutu kasutamise edendamine
Ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse
ettepanekuid

29

Liikmesriikide hinnatavaid aineid

46

Ainete hindamise otsuseid

32

Tegevus ohtlike kemikaalidega

ECHA on hõlmanud oma tegevuskavva enamiku
komisjoni REACH-aruande soovitusi. 2018. aasta
tähtajaks valmistudes nimetas ECHA VKE-saadiku,
kes toimiks kontaktisikuna kõigis väikeste ja
kesksuurte ettevõtetega seotud küsimustes. Samuti
suurendas ECHA teadus- ja õigusaktiteadmuse
kogumist, eriti seoses nanomaterjalide ja
endokriinseid häireid põhjustavate ainete
tuvastamise ning nende riskide juhtimisega.

Laekunud piiramisettepanekuid

4

Laekunud väga ohtlikuks aineks
nimetamise ettepanekuid

17

Laekunud autoriseerimistaotlusi

8

Kemikaaliteave
Konfidentsiaalsustaotluste otsuseid

198

Dokumentidele juurdepääsu taotluste
otsuseid

53

Üldisi ja meediapäringuid

1 241

Vastuseid küsimustele (REACH-nõuanded,
REACH-IT, IUCLID 5, muu)

6 698

Pressiteateid ja kiiruudiseid

95

Muu
2013. aastal esitatud kaebusi
Koosseisulisi töötajaid

2013. aasta üldaruanne:
echa.europa.eu/publications
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