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Årsberetning 2012
VURDERINGERNES ÅR
ECHA's prioritet i 2012 var at sikre, at stof- og
dossiervurderingerne virkede efter hensigten. De
fastsatte tidsfrister blev overholdt, og kapaciteten
og effektiviteten på området blev øget. Agenturet
indledte desuden forberedelserne til den anden
REACH-registreringsfrist, som er den 31. maj 2013.
Som en del af forberedelserne til REACHfristen i 2013 opdaterede agenturet nogle af
sine it-systemer og -værktøjer, og det hjalp
virksomhederne, især de små og mellemstore, med
at forberede sig på 2013-fristen.
Agenturet opdaterede vejledningsdokumenter og
organiserede workshopper og webinarer, hvoraf
nogle var henvendt til ledende registranter. Det
ydede desuden support til registranter via sin
Helpdesk.

OPFYLDELSE AF VURDERINGSMÅLENE
Vurdering er et nøgleelement i opnåelsen af
ECHA's første strategiske mål, nemlig at forbedre
kvaliteten af oplysningerne i de dossierer, som
industrien indsender. Dossiervurderingsarbejdet
blev gjort mere effektivt og hurtigere i 2012, og
ECHA er godt på vej til, inden udgangen af 2013, at
nå sit mål på 5 % for dossiererne med de højeste
mængdeintervaller, som blev indsendt inden den
første registreringsfrist. Pr. 1. december 2012
havde agenturet desuden gennemgået samtlige
forslag til forsøg, der var indgivet inden den første
registreringsfrist.
I 2012 vedtog ECHA og EU-medlemsstaterne den
første rullende fællesskabshandlingsplan (CoRAP)
og udarbejdede en liste over 90 stoffer, som skulle
vurderes inden udgangen af 2014.
OPFYLDELSE AF GODKENDELSESMÅLENE
ECHA nåede Europa-Kommissionens mål om at
opføre yderligere 67 stoffer på kandidatlisten over
særligt problematiske stoffer (SVHC'er) med henblik
på godkendelse. Listen indeholder for øjeblikket 138
stoffer. Forbrugerne kan få oplysninger om disse
stoffer hos de detailhandlende, hvilket er til stor
hjælp for dem, når de skal vælge, hvad de vil købe.
Målet om at vurdere alle fortrolighedskrav blev også
nået. Disse var krav i de registreringsdossierer, som
var indsendt inden udgangen af 2011. Vurderingen
af kravene gjorde det muligt at offentliggøre ca.
30 000 dossierer, der dækkede knap 8 000 stoffer,
på ECHA's websted i 2012.
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NYE FORSLAG OM BEGRÆNSNING
ECHA bistod Kommissionen med at udarbejde
forslagene om begrænsning og hjalp
medlemsstaterne med at identificere andre stoffer
af samme problematiske karakter, som skal opføres
på kandidatlisten over særligt problematiske
stoffer. For første gang blev hormonforstyrrende
stoffer, PBT-lignende stoffer og allergener opført
med et forslag om begrænsning.
NYE OPGAVER
Agenturet gjorde sig også klar til at tage to nye
retsakter i anvendelse, nemlig forordningen om
biocidholdige produkter og PIC-forordningen. Der
blev ansat og givet kurser til nye eksperter, og der
blev udviklet arbejdsprocedurer og it-værktøjer.
På grund af disse nye opgaver blev ECHA et unikt
agentur ud fra et økonomisk synspunkt. Det var
fortsat fuldt ud selvfinansierende med hensyn
til de aktiviteter, der er fastlagt i REACH- og CLP
forordningerne, men modtog det første EU-tilskud
til at dække de ansvarsområder, det er blevet tillagt
med de nye forordninger.
I og med, at ECHA har overholdt tidsfristerne og nået
sine mål, og takket være det forberedende arbejde
i 2012, er agenturet klar til de nye udfordringer, der
venter i 2013.

Resultater for 2012
Hjælp til virksomheder med
henblik på opfyldelse af kravene i
kemikalielovgivningen
Registreringsdossierer (inkl. opdateringer)
Vurderede PPORD-anmeldelser
Behandlede forespørgsler

9 773
610
1632

Anmodninger om adgang til oplysninger, der er
mere end 12 år gamle

109

Afsluttede vurderinger af forslag til forsøg

416

Afsluttede overensstemmelseskontroller

354

Behandlede anmodninger om alternative
navne
Kontroller af virksomhedsstørrelse

13
315

Fremme af sikker anvendelse af
kemikalier
Forslag til harmoniseret klassificering og
mærkning

25

Stoffer på CoRAP-listen, der er vurderet af
medlemsstater

36

Formidling af information om kemikalier
Behandlede henvendelser til ECHA's helpdesk
og nyhedsrum
Vurderede fortrolighedskrav

~5 700
1 110

Arbejde med problematiske stoffer
Forslag om begrænsning
Forslag om identificering som SVHC
Ansøgninger om godkendelse

5
67
0

andet
Adgang til dokumenter / afgørelser
Klager
Antal vedtægtsbestemte ansatte
Udgifter i alt
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70
8
529
95 mio.

