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Relatório Geral 2013
A ECHA tinha três metas importantes em
2013: o segundo prazo de registo ao abrigo
do REACH, atingir o primeiro objetivo de
5 % na verificação da conformidade dos
dossiês de registo e a entrada em vigor
do Regulamento relativo aos Produtos
Biocidas.

Registo de novas substâncias
O prazo de 2013 do REACH destinava-se a substâncias
fabricadas ou importadas em quantidades de 100 a 1000
toneladas por ano. O registo decorreu com sucesso, tendo
sido registadas cerca de 3000 substâncias novas. A ECHA
apoiou as empresas, permitindo-lhes apresentar os dossiês
dentro do prazo. Foi dada especial atenção às pequenas e
médias empresas.
A publicação de informações sobre as substâncias
registadas no sítio Web da ECHA continuou a ser uma
prioridade. Em 2013, a Agência divulgou a maioria da
informação sobre os novos dossiês, à exceção dos dossiês
em processo de avaliação de pedidos de confidencialidade.

Consecução das metas de avaliação
O principal foco da avaliação de dossiês foi a verificação
da conformidade dos dossiês apresentados em 2010, no
primeiro prazo de registo do REACH. A ECHA ultrapassou
a meta de verificação da conformidade de pelo menos 5 %
dos dossiês de registo para as duas gamas de tonelagem
mais elevadas. A maioria dos dossiês foi selecionada com
a ajuda de ferramentas de TI de triagem inteligente, para
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examinar os parâmetros de perigo mais importantes para a
utilização segura das substâncias químicas. Isto contribuiu
para o primeiro objetivo estratégico da ECHA: maximizar a
disponibilidade de dados de alta qualidade para permitir a
utilização segura das substâncias químicas.
Em relação à avaliação das substâncias, o plano de ação
evolutivo comunitário foi atualizado pela primeira vez com
a adição de 62 novas substâncias. As primeiras avaliações
de substâncias foram concluídas pelos Estados-Membros,
tendo resultado em projetos de decisão, com a solicitação
de informações adicionais sobre 32 substâncias.
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Principais motivadores para as atividades da
ECHA em 2013

Progresso na gestão de riscos
Relativamente à gestão de riscos, a ECHA desenvolveu
um plano de implementação para o Roteiro sobre
as substâncias que suscitam elevada preocupação
(SVHC) da Comissão Europeia. O roteiro representa o
compromisso em toda a União Europeia de incluir todas
as SVHC atualmente conhecidas na Lista de Substâncias
Candidatas até 2020.
Foram recebidos os primeiros oito pedidos de autorização,
relativos a duas substâncias e 17 utilizações específicas.
Foi apresentado um grande número de propostas de
classificação e rotulagem harmonizadas e algumas
propostas de restrição aos comités científicos RAC e
SEAC da ECHA, para obter o seu parecer científico.

Novas tarefas
A ECHA geriu com êxito a entrada em vigor do
Regulamento relativo aos produtos biocidas em 1 de
setembro. Isto incluiu novas ferramentas de TI para os
Estados-Membros e para a indústria, páginas Web, o apoio
do Serviço de assistência da ECHA e novos documentos de
orientação. O interesse demonstrado pelas empresas em
pedir uma autorização da UE foi inferior ao inicialmente
estimado. A Agência também se preparou para as tarefas
futuras através da reformulação do Regulamento relativo
ao procedimento de prévia informação e consentimento
(PIC).

Ajudar as empresas a cumprir a legislação em
matéria de produtos químicos
Dossiês de registo recebidos, incluindo
atualizações

14 839

Propostas de ensaio recebidas

410

Pedidos de confidencialidade - novas
reivindicações recebidas

548

Pedidos de acesso a dados com mais de 12
anos

106

Notificações PPORD

299

Pedidos de informação

1 425

Decisões sobre partilha de dados

11

Decisões sobre propostas de ensaios

46

Verificações de conformidade concluídas

925

Verificações das dimensões de PME

516

Promoção da utilização segura de produtos
químicos
Propostas de harmonização da
classificação e rotulagem

29

Substâncias a serem avaliadas pelos
Estados-Membros

46

Decisões referentes à avaliação de
substâncias

32

Gestão de substâncias químicas que suscitam
preocupação

Preparação para metas futuras

Propostas de restrição recebidas
Propostas de identificação como SVHC
recebidas
Pedidos de autorização recebidos

4
17
8

Informações sobre produtos químicos
Decisões relativas a pedidos de
confidencialidade
Decisões relativas a pedidos de acesso a
documentos

198
53

Pedidos de informação gerais e da
imprensa

1 241

Perguntas respondidas (Aconselhamento
REACH, REACH-IT, IUCLID 5, outros)

6 698

Comunicados de imprensa e alertas
noticiosos

95

Outros
Recursos apresentados em 2013
Número de pessoal do quadro
Consulte o Relatório Geral de 2013:
echa.europa.eu/publications
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Despesa total

400,
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22
553
106 milhões
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A ECHA incorporou no seu planeamento a maioria das
recomendações do Relatório de verificação do REACH da
Comissão. Em preparação para o prazo de 2018, a ECHA
nomeou um Embaixador para as PME como ponto de
contacto relativamente a todas as matérias referentes
às pequenas e médias empresas. A Agência também
aprofundou o seu corpo de conhecimento científico e
regulamentar, em particular com o objetivo de regulamentar
a identificação e gestão de riscos dos nanomateriais e
desreguladores endócrinos.

