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HET JAAR VAN DE BEOORDELING
In 2012 had ECHA als prioriteit te zorgen voor een goed
verloop van de beoordelingen van stoffen en dossiers.
ECHA haalde de gestelde uiterste termijnen en heeft
zijn capaciteit en efficiëntie op dat terrein vergroot. Het
begon ook met de voorbereiding van de tweede REACHregistratietermijn die op 31 mei 2013 afloopt.
ECHA moderniseerde enkele van zijn IT-systemen en
-tools ten behoeve van de registratiedeadline in 2013.
Ook hielp het het bedrijfsleven, vooral het midden- en
kleinbedrijf (mkb/kmo's), om tijdig in 2013 gereed te
zijn.
Het Agentschap werkte richtsnoeren bij en
organiseerde workshops en webinars, waarvan er enkele
bedoeld waren voor hoofdregistranten. Voorts werden
via zijn Helpdesk registranten geholpen.

DE BEOORDELINGSDOELSTELLINGEN
Beoordeling is een sleutelelement van het eerste
beleidsdoel van ECHA: verbetering van de kwaliteit
van informatie in de door het bedrijfsleven ingediende
dossiers. De beoordeling van dossiers werd in 2012
efficiënter en verliep sneller en ECHA zal eind 2013
waarschijnlijk zijn doelstelling halen van 5% van de
dossiers in de hoogste hoeveelheidsklasse die in de
eerste registratietermijn in 2010 waren ingediend.
Bovendien had het Agentschap op 1 december 2012
alle testvoorstellen bestudeerd, die voor de eerste
registratietermijn waren ingezonden.
In 2012 stelden ECHA en de EU-lidstaten het eerste
communautaire voortschrijdende actieplan (CoRAP)
vast en noemden 90 stoffen die vóór eind 2014 moeten
zijn beoordeeld.
DE AUTORISATIEDOELSTELLINGEN
ECHA haalde het doel van de Europese Commissie om
nog eens 67 stoffen toe te voegen aan de lijst van zeer
zorgwekkende stoffen die in aanmerking komen voor
verplichte autorisatie. De lijst omvat nu 138 stoffen
en de consument kan hierover informatie vragen van de
detailhandel. Zo kunnen consumenten beter kiezen wat
zij kopen.
Ook het doel van beoordeling van alle verzoeken om
vertrouwelijke behandeling werd gehaald. Dit betrof
de verzoeken in registratiedossiers die vóór eind 2011
waren ingediend. De beoordeling daarvan maakte het
mogelijk in 2012 zo'n 30 000 dossiers voor bijna 8 000
stoffen op de website van ECHA te publiceren.
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NIEUWE BEPERKINGSVOORSTELLEN
ECHA hielp de Europese Commissie met
beperkingsvoorstellen en steunde de lidstaten bij
het vaststellen van zorgwekkende stoffen die aan
de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen
moeten worden toegevoegd. Voor het eerst werden
er hormoonontregelende stoffen, PBT-achtige en
allergene stoffen opgenomen en voor beperking
voorgesteld.
NIEUWE TAKEN
Het Agentschap maakte zich ook op om twee
aanvullende wetten uit te voeren, de verordeningen
over biociden en over voorafgaande geïnformeerde
toestemming (prior informed consent - PIC).
Er werden nieuwe deskundigen aangeworven
en geschoold en werkprocedures en IT-tools
ontwikkeld.
Dankzij deze nieuwe taken werd ECHA financieel
gezien een uniek agentschap. Het bleef zichzelf
volledig financieren voor zijn activiteiten onder de
REACH- en CLP-verordeningen, maar kreeg zijn
eerste EU-subsidies voor zijn taken onder de nieuwe
verordeningen.
Omdat ECHA de deadlines en doelstellingen heeft
gehaald en zich in 2012 goed heeft voorbereid, staat
het nu klaar om de uitdagingen van 2013 aan te gaan.

Resultaten in 2012
Bedrijven helpen voldoen aan de
wetgeving over chemische stoffen
Registratiedossiers (inclusief bijwerkingen)

9 773

Beoordeling PPORD-kennisgevingen
Afhandeling verzoeken

610
1632

Verzoeken om toegang tot gegevens ouder dan
12 jaar

109

Afgeronde onderzoeken van testvoorstellen

416

Afgeronde nalevingscontroles

354

Behandeling verzoeken voor alternatieve naam

13

Controles bedrijfsomvang

315

Bevordering van een veilig gebruik van
chemische stoffen
Voorstellen voor geharmoniseerde indeling en
etikettering

25

Door lidstaten beoordeelde stoffen in het
CoRAP

36

Verstrekking van informatie over
chemische stoffen
Behandeling verzoeken bij Helpdesk en
Persvoorlichting
Beoordeling verzoeken om vertrouwelijke
behandeling

~5 700
1 110

Aanpak zorgwekkende chemische stoffen
Beperkingsvoorstellen
Voorstellen tot vaststelling als SVHC
Autorisatieaanvragen

5
67
0

Overige
Besluiten over toegang tot documenten
Beroepschriften
Aantal statutaire medewerkers
Totaal aan uitgaven
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70
8
529
95 miljoen

