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Yleiskertomus 2013
Vuonna 2013 ECHAlla oli kolme tärkeää
etappia: toinen REACH-asetuksen
mukainen rekisteröintimääräaika,
rekisteröintiaineistojen
vaatimustenmukaisuustarkastuksiin
liittyvän ensimmäisen viiden
prosentin tavoitteen saavuttaminen ja
biosidivalmisteasetuksen voimaantulo.
Uusien aineiden rekisteröinti
Vuoden 2013 REACH-asetuksen mukainen
rekisteröintimääräaika koski aineita, joita valmistetaan
tai maahantuodaan 100–1 000 tonnia vuodessa.
Rekisteröinti onnistui hyvin, ja noin 3 000 uutta ainetta
rekisteröitiin. ECHA tuki yrityksiä ja auttoi niitä
toimittamaan aineistonsa ajoissa. Erityistä huomiota
kiinnitettiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.
Rekisteröityjä aineita koskevien tietojen julkaiseminen
ECHAn verkkosivuilla oli edelleen hyvin tärkeää. Vuonna
2013 virasto levitti eniten tietoa uusista aineista.
Poikkeuksena olivat ne aineistot, joita koskevien
salassapitovaatimusten arviointi oli meneillään.

Arviointitavoitteet saavutettiin
Aineistojen arvioinnissa painopiste oli vuoden 2010
ensimmäiseen REACH-rekisteröintimääräaikaan
mennessä toimitettujen aineistojen
vaatimustenmukaisuuden tarkastuksessa. ECHA ylitti
tavoitteensa tehdä vaatimustenmukaisuuden tarkastus
vähintään viidelle prosentille suurimman tonnimäärän
mukaisista rekisteröintiaineistoista. Useimmat
aineistot valittiin älykkäillä IT-seulontatyökaluilla, jotka
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oli kehitetty kemikaalien turvallisen käytön kannalta
tärkeimpien ominaisuuksien tutkimiseen. Tämä liittyy
ECHAn ensimmäiseen strategiseen tavoitteeseen, joka
on laadukkaiden tietojen saatavuuden maksimoiminen
kemikaalien turvallisen valmistuksen ja käytön
varmistamiseksi.
Aineiden arvioinnin osalta säännöllisesti päivitettävä
yhteisön toimintasuunnitelma päivitettiin ensimmäisen
kerran, ja siihen lisättiin 62 uutta ainetta. Jäsenvaltiot
toteuttivat ensimmäiset aineiden arvioinnit. Niiden
perusteella tehtiin päätösluonnoksia, joilla pyydettiin
lisätietoja 32 aineesta.
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Riskinhallinnassa edistyttiin
Riskinhallinnan alalla ECHA laati toteutussuunnitelman
EU-komission erityistä huolta aiheuttavien
aineiden (SVHC-aineiden) etenemissuunnitelmalle.
Etenemissuunnitelma on EU:n laajuinen sitoumus, jolla
pyritään siihen, että kaikki oleelliset tällä hetkellä
tunnetut SVHC-aineet lisätään kandidaattilistaan
vuoteen 2020 mennessä.
Virasto vastaanotti kahdeksan ensimmäistä
lupahakemusta. Nämä koskivat kahta ainetta ja 17:ää
erityistä käyttöä. Lisäksi suuri määrä ehdotuksia
luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistamiseksi
sekä joitakin rajoitusehdotuksia toimitettiin ECHAn
tieteellisille komiteoille, RACille ja SEACille tieteellisiä
lausuntoja varten.

Uusia tehtäviä
ECHA johti uuden biosidivalmisteasetuksen
käyttöönottoa 1. syyskuuta menestyksekkäästi.
Tämä sisälsi uusia jäsenvaltioille ja teollisuudelle
tarkoitettuja IT-työkaluja, verkkosivuja, ECHAn
neuvontapalvelun antamaa tukea sekä uusia
toimintaohjeita. Yritysten halu hakea EU:n laajuista
lupaa oli alun perin arvioitua pienempi. Lisäksi virasto
valmistautui tuleviin tehtäviinsä, jotka liittyvät
ilmoitettua ennakkosuostumusta koskevan asetuksen
(PIC-asetuksen) uudistamiseen.

Tuleviin tavoitteisiin valmistautuminen

Yritysten auttaminen kemikaalilainsäädännön
noudattamisessa
Vastaanotetut rekisteröintiaineistot
(päivitykset mukaan luettuina)

14 839

Vastaanotetut testausehdotukset

410

Salassapitopyynnöt – uudet pyynnöt

548

Tutustumispyynnöt yli 12 vuotta vanhoihin
tietoihin

106

PPORD-ilmoitukset

299

Tiedustelut

1 425

Päätökset tietojen yhteiskäytöstä

11

Päätökset testausehdotuksista

46

Toteutetut
vaatimustenmukaisuustarkastukset

925

Pk-yritysten koon tarkastukset

516

Kemikaalien turvallisen käytön edistäminen
Yhdenmukaistettua luokitusta ja
merkintöjä koskevat ehdotukset

29

Jäsenvaltioiden arvioimat aineet

46

Päätökset aineen arvioinnista

32

Huolta aiheuttavien kemikaalien käsittely
Vastaanotetut rajoitusehdotukset
Vastaanotetut ehdotukset SVHC-aineiksi
määrittämisestä
Vastaanotetut lupahakemukset

4
17
8

Kemikaaleja koskevat tiedot
Salassapitopyyntöjä koskevat päätökset
Asiakirjoihin tutustumista koskevista
pyynnöistä tehdyt päätökset

198
53

Yleiset ja tiedotusvälineiden tiedustelut

1 241

Vastatut kysymykset (REACH-neuvonta,
REACH-IT, IUCLID 5, muut)

6 698

Lehdistötiedotteet ja uutisilmoitukset

95

Muut
Vuonna 2013 jätetyt valitukset
Sääntömääräisten työntekijöiden lkm

Lue yleiskertomus 2013:
echa.europa.eu/publications
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22
553
106
miljoonaa
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ECHA on sisällyttänyt useimmat komission REACHasetuksen arviointikertomuksessa antamat suositukset
suunnitteluunsa. Vuoden 2018 rekisteröintimääräaikaan
valmistautumisen osalta ECHA on nimittänyt ns.
pk-yritysten lähettilään yhteyshenkilöksi kaikkia
pk-yrityksiä koskevia asioita varten. Virasto on
myös tehostanut tieteellisen ja lainsäädännöllisen
tietämyksensä lisäämistä, jotta erityisesti
nanomateriaalien ja hormonitoimintaa häiritsevien
aineiden tunnistamista ja riskinhallintaa voidaan
säännellä.

ECHAn toiminnan tärkeimmät taustatekijät
vuonna 2013

