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2013 m. bendroji ataskaita
2013 m. Europos cheminių medžiagų agentūrai
(toliau – ECHA) buvo svarbūs trys įvykiai:
teko užtikrinti REACH reglamente nustatyto
antrojo galutinio termino taikymą, taip
pat imtis veiksmų, kad iš viso registracijos
dokumentacijų skaičiaus būtų patikrinta
5% registracijos dokumentacijų atitiktis, ir
Biocidinių produktų reglamento įsigaliojimas.
Naujų cheminių medžiagų registracija
2013 m. buvo pradėtas taikyti REACH reglamente
nustatytas galutinis terminas tų cheminių medžiagų
atžvilgiu, kurių pagaminama ar importuojama nuo 100 iki
1000 tonų per metus Ši registracija atlikta sėkmingai ir
įregistruota apie 3 000 naujų cheminių medžiagų. ECHA
teikė paramą bendrovėms, kad savo dokumentacijas jos
sugebėtų įteikti nustatytu laiku. Ypatingas dėmesys skirtas
mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms.
Visų pirmiausiai stengtasi ECHA svetainėje skelbti
informaciją apie įregistruotas chemines medžiagas.
2013 m. agentūra išplatino didesniąją dalį informacijos
apie naujas dokumentacijas, išskyrus tas dokumentacijas,
kurios buvo vertinamos, ar jos atitinka slaptumo prašymo
reikalavimus.

Vertinimo tikslų siekimas
Atliekant dokumentacijos vertinimą pirmiausiai siekta
nustatyti dokumentacijų, įteiktų iki REACH reglamente
nurodyto 2010 m. pirmojo galutinio termino, atitiktį.
ECHA su kaupu įvykdė savo įsipareigojimą patikrinti
dviejų cheminių medžiagų, kurių pagaminamas ar
importuojamas didžiausias kiekis (tonomis), ne mažiau
negu 5 % registracijos dokumentacijų. Siekiant išnagrinėti
tuos įverčius, kurie yra svarbiausi vertinant cheminių
medžiagų naudojimo saugumą, didesnė dokumentacijų
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dalis buvo pasirenkama naudojant išmaniąsias informacinių
technologijų atrankos priemones. Ši veikla padėjo siekti
esminio ECHA tikslo: užtikrinti kuo geresnį aukštos kokybės
duomenų prieinamumą, kad chemines medžiagas būtų
įmanoma naudoti saugiai.
Kalbant apie cheminių medžiagų vertinimą, pirmą kartą
buvo atnaujintas Koreguojamasis Bendrijos veiksmų planas
ir į jį įtrauktos 62 naujos cheminės medžiagos. Pirmuosius
cheminių medžiagų vertinimus atliko valstybės narės.
Valstybėms narėms įvertinus chemines medžiagas buvo
parengti sprendimų projektai, dėl kurių pateikti prašymai
nurodyti papildomos informacijos apie 32 chemines
medžiagas.
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Pažanga užtikrinant rizikos valdymą

Pagrindinės ECHA veiklos 2013 m. paskatos

Siekdama užtikrinti rizikos valdymą ECHA parengė ES
Komisijos labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų
(SVHC) veiksmų plano įgyvendinimo priemones. Į veiksmų
planą įrašytas visoje ES taikomas įpareigojimas, kad visos
šiuo metu žinomos SVHC iki 2020 m. būtų įtrauktos į
kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą.

Padėti bendrovėms vykdyti cheminių medžiagų
teisės aktų reikalavimus

Buvo gautos pirmosios aštuonios paraiškos suteikti
autorizaciją. Jos susijusios su dviem cheminėmis
medžiagomis ir 17 konkretaus naudojimo atvejų.
ECHA moksliniams Rizikos vertinimo ir Socialinės ir
ekonominės analizės komitetams buvo įteikta daug
suderintos klasifikacijos ir ženklinimo pasiūlymų bei
keletas apribojimo pasiūlymų, kad šie komitetai parengtų
moksliniais argumentais pagrįstą nuomonę.

Gautų dokumentacijų skaičius, įskaitant
atnaujinimus

14 839

Gautų pasiūlymų atlikti bandymus skaičius

410

Prašymai taikyti slaptumo reikalavimus – gauta
naujų paraiškų

548

Prašymai suteikti prieigą prie senesnių negu 12
metų duomenų

106

Pranešimai apie produkto ir technologinį tyrimą
ir plėtrą (PPORD)

299

Užklausos

Naujos vykdytinos užduotys
ECHA sėkmingai užtikrino Biocidinių produktų reglamento
įsigaliojimą rugsėjo 1 d. Šiuo tikslu valstybėms narėms ir
sektoriui ECHA parengė naujas informacinių technologijų
priemones, sukūrė svetaines, užtikrino paramą ECHA
pagalbos tarnybai bei paruošė naujus rekomendacinius
dokumentus. Bendrovės pateikė mažiau paraiškų, negu
iš pradžių buvo tikėtasi, gauti ES autorizaciją. Agentūra
taip pat pasirengė atlikti būsimas užduotis, susijusias su
Reglamento dėl išankstinio pranešimo apie sutikimą (PIC)
nauja redakcija.

Pasirengimas atlikti būsimas užduotis

Sprendimai dėl dalijimosi duomenimis

11

Sprendimai dėl pasiūlymo atlikti bandymą

46

Užbaigtos atitikties patikros

925

Mažų ir vidutinio dydžio įmonių dydžio patikros

516

Saugaus cheminių medžiagų naudojimo tobulinimas
Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo pasiūlymai

29

Valstybių narių vertintinos cheminės medžiagos

46

Sprendimai dėl cheminės medžiagos vertinimo

32

Su susirūpinimą keliančiomis cheminėmis
medžiagomis susijusi veikla
Gauti apribojimo pasiūlymai
Gauti pasiūlymai priskirti SVHC
Gautos paraiškos suteikti autorizaciją

4
17
8

Informacija apie chemines medžiagas
Sprendimai dėl prašymo taikyti slaptumo
reikalavimus
Sprendimai dėl prašymų suteikti prieigą prie
dokumentų

198
53

Bendrieji ir spaudos atstovų prašymai

1 241

Atsakyti klausimai (REACH Advice, REACH-IT,
IUCLID 5, kiti)

6 698

Pranešimai spaudai ir naujienų pranešimai

95

Kiti
2013 m. įteiktos apeliacijos
Nuolatinių darbuotojų skaičius

Žr. 2013 m. bendrąją ataskaitą:
echa.europa.eu/publications
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ECHA į savo planus įtraukė didesniąją dalį rekomendacijų,
nurodytų Komisijos REACH reglamento persvarstymo
ataskaitoje. Siekdama pasirengti numatytajam 2018 m.
galutiniam terminui ECHA paskyrė Mažo ir vidutinio dydžio
įmonių skyriaus pareigūną, atsakingą už visus klausimus,
kurių iškyla mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms. Agentūra
taip pat ėmė nuosekliau kaupti mokslinio pobūdžio
ir reguliavimui būtinas žinias, visų pirma siekdama
reglamentuoti nanomedžiagų ir endokrininę sistemą
ardančių medžiagų tapatybės nustatymą ir jų rizikos
valdymą.
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