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Splošno poročilo za leto 2013
Agencija ECHA je v letu 2013 dosegla
tri pomembne mejnike: drugi rok za
registracijo iz uredbe REACH, izpolnitev
cilja v zvezi s preverjanjem skladnosti
pri vsaj 5 % predložene dokumentacije
in začetek uporabe uredbe o biocidnih
proizvodih.
Registracija novih snovi
Rok za registracijo iz uredbe REACH za leto 2013
je veljal za snovi, proizvedene ali uvožene v količini
100–1 000 ton na leto. Registracijski postopek je
bil uspešen in registriranih je bilo 3 000 novih snovi.
Agencija ECHA je zagotovila podporo za podjetja,
da so lahko pravočasno predložila dokumentacijo.
Posebno pozornost je namenila malim in srednje velikim
podjetjem.
Prednost je bila posvečena tudi objavi informacij o
registriranih snoveh na spletišču agencije ECHA. V
2013 je agencija ECHA objavila večino informacij v
zvezi z novimi dokumentacijami z izjemo informacij, za
katere še vedno poteka postopek presoje na podlagi
zahtevkov po zaupnosti.

Izpolnitev ciljev v zvezi z evalvacijo
Glavni poudarek pri evalvaciji dokumentacij je bil na
pregledu skladnosti dokumentacije, oddane do prvega
roka za registracijo iz uredbe REACH, tj. do roka v letu
2010. Agencija ECHA je pri tem presegla svoj cilj v
zvezi s preverjanjem skladnosti pri vsaj 5 % predložene
registracijske dokumentacije za snovi v obeh največjih
količinskih razponih. Večina dokumentacij za preverjanje
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je bil skrbno izbrana z uporabo pametnih orodij
informacijske tehnologije, s katerimi so se v izbranih
dokumentacijah pregledale končne točke, ki so najbolj
pomembne za varno uporabo kemikalij. To je pripomoglo
k doseganju prvega strateškega cilja agencije ECHA, tj.
čim večji razpoložljivosti visokokakovostnih podatkov,
na podlagi katere je mogoče zagotoviti varno uporabo
kemikalij.
Na področju evalvacije snovi je bil prvič posodobljen
tekoči akcijski načrt Skupnosti, pri čemer je bilo
dodanih 62 novih snovi. Države članice so zaključile prve
evalvacije snovi. Rezultat tega so bili osnutki sklepov z
zahtevami po dodatnih informacijah za 32 snovi.
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Glavni gonilniki dejavnosti agencije ECHA v letu 2013

Napredek na področju obvladovanja
tveganja
Glede obvladovanja tveganja je agencija ECHA
oblikovala program za izvajanje načrta Komisije v zvezi
s snovmi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC). Načrt
vključuje zavezo, v skladu s katero si bodo vse države
članice EU prizadevale za vključitev vseh znanih snovi,
ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, na seznam kandidatnih
snovi do leta 2020.
Predloženih je bilo prvih osem vlog za avtorizacijo.
Nanašale so se na dve snovi in 17 posebnih uporab.
Znanstvenima odboroma agencije ECHA, tj. odboroma
RAC in SEAC, so bili predloženi številni predlogi za
usklajeno razvrstitev in označitev in nekateri predlogi
za omejitve, na podlagi čeasr bosta odbora pripravila
znanstvena mnenja.

Pomoč podjetjem na področju usklajevanja z
zakonodajo o kemikalijah
Prejeta registracijska dokumentacija, vključno
s posodobitvami

14 839

Prejeti predlogi za testiranje

410

Nove zahteve po zaupnosti

548

Zahteve za dostop do podatkov, starejših od
12 let

106

Prijave PPORD

299

Poizvedbe

1 425

Sklepi o souporabi podatkov

11

Prevzemanje novih nalog

Sklepi o predlogih za testiranje

46

Agencija ECHA je bila uspešna pri pripravi na začetek
uporabe uredbe o biocidnih proizvodih 1. septembra
2013. Del teh priprav so bili uvedba novih orodij IT
za države članice in industrijo, vzpostavitev spletnih
strani, zagotavljanje podpornih storitev službe
agencije ECHA za pomoč uporabnikom in objava
novih dokumentov s smernicami. Zanimanje podjetij
za avtorizacijo na ravni EU je bilo manjše od prvotno
pričakovanega. Agencija ECHA se je pripravljala tudi
na prihodnje naloge v zvezi s prenovljeno uredbo o
postopku soglasja po predhodnem obveščanju (uredba
PIC).

Zaključena preverjanja skladnosti

925

Preverjanja velikosti malih in srednje velikih podjetij

516

Priprave na cilje v prihodnosti

Prejeti predlogi za omejitev

Agencija ECHA je v svoje načrte vključila skoraj
vsa priporočila iz poročila Komisije o pregledu
uredbe REACH. Kot del priprav na rok v letu 2018 je
agencija ECHA imenovala zastopnika malih in srednje
velikih podjetij, ki ima vlogo glavne kontaktne točke
za vse zadeve, povezane z malimi in srednje velikimi
podjetji. Agencija ECHA je okrepila tudi prizadevanja
za izobraževanje na znanstvenem in regulativnem
področju, zlasti v zvezi s predpisi v zvezi z identifikacijo
nanomaterialov in povzročiteljev endokrinih motenj ter
obvladovanjem tveganja na tem področju.

Prejeti predlogi za identifikacijo snovi kot
snovi SVHC

Spodbujanje varne uporabe kemikalij
Predlogi za usklajeno razvrščanje in
označevanje

29

Snovi, ki jih morajo evalvirati države članice

46

Sklepi o evalvaciji snovi

32

Obravnavanje kemikalij, ki vzbujajo zaskrbljenost

17
8

Informacije o kemikalijah
Sklepi o zahtevah po zaupnosti
Sklepi o zahtevkih za dostop do dokumentov

198
53

Splošne poizvedbe in poizvedbe medijev

1 241

Odgovorjena vprašanja (nasveti glede REACH,
REACH-IT, IUCLID 5 in drugo)

6 698

Sporočila za medije in pomembne novice

95

Drugo
Pritožbe, predložene v letu 2013
Število zaposlenih

Glejte splošno poročilo za leto 2013:
echa.europa.eu/publications
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Prejete vloge za avtorizacijo
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