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Allmän rapport 2012
UTVÄRDERINGENS ÅR
Under 2012 prioriterade Echa att se till att ämnesoch underlagsutvärderingarna fungerade väl. Vi
höll tidsfristerna och byggde upp vår kapacitet
och effektivitet på detta område. Vi började också
förbereda oss för den andra tidsfristen för Reachregistrering som går ut den 31 maj 2013.
Som en förberedelse för registreringstidsfristen 2013
uppdaterade vi några av våra IT-system och verktyg.
Vi hjälpte också företag, särskilt små och medelstora
företag, att förbereda sig inför tidsfristen 2013.
Vi uppdaterade vägledningsdokumenten och
anordnade workshoppar och webbseminarier, varav
några riktade sig till ledande registranter. Vi gav
också stöd till registranter genom vår stöd- och
informationspunkt.

UPPFYLLANDE AV UTVÄRDERINGSMÅLEN
Utvärdering är A och O för att uppfylla vårt första
strategiska mål: att förbättra kvaliteten på uppgifterna
i de underlag som kommer från industrin. Arbetet
med utvärdering av underlag gjordes effektivare och
snabbare under 2012. Vi är på god väg att nå vårt mål
som är att i slutet av 2013 ha granskat 5 procent av
underlagen med det högsta mängdintervallet som
lämnades in inom den första registreringstidsfristen
2010. Före den 1 december 2012 hade vi dessutom
granskat alla testförslag som lämnats in inom den
första registreringstidsfristen.
Under 2012 antog Echa och EU:s medlemsstater den
första löpande handlingsplanen för gemenskapen och
upprättade en förteckning över 90 ämnen som ska
utvärderas före utgången av 2014.
UPPFYLLANDE AV UTVÄRDERINGSMÅLEN
Vi uppfyllde Europeiska kommissionens mål att lägga
till ytterligare 67 ämnen på kandidatförteckningen
över ämnen som inger mycket stora betänkligheter
(SVHC-ämnen) och som kräver tillståndsprövning. På
förteckningen finns nu 138 ämnen som konsumenterna
kan begära information om från dem de köper ämnena
av. På så sätt får konsumenterna hjälp med att välja
vad de ska köpa.
Målet att pröva alla ansökningar om konfidentiell
behandling uppfylldes också. Det handlade om de
ansökningar i registreringsunderlag som lämnats
in före slutet av 2011. Efter att ansökningarna
utvärderats kunde omkring 30 000 underlag för nära 8
000 ämnen offentliggöras på vår webbplats 2012.
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NYA FÖRSLAG OM BEGRÄNSNINGAR

Resultatsiffror för 2012

Vi hjälpte kommissionen med förslag om
begränsningar och stödde medlemsstaterna i
identifieringen av ämnen som inger motsvarande
betänkligheter, som ska läggas till på
kandidatförteckningen över SVHC-ämnen. För första
gången togs hormonstörande ämnen, PBT-liknande
ämnen och sensibiliserande ämnen upp och föreslogs
för begränsning.
NYA UPPGIFTER
Vi förberedde oss också för att ta oss an två
ytterligare rättsakter, biocidförordningen
och PIC-förordningen (förordningen om
förhandsgodkännande). Nya experter rekryterades
och utbildades och arbetsrutiner och IT-verktyg togs
fram.
Genom dessa nya uppgifter blev Echa ensam i
sitt slag ur finansieringssynvinkel. Myndigheten
fortsatte att vara helt självfinansierande när det
gällde verksamheten inom ramen för Reach- och
CLP-förordningarna, men fick sina första EU-bidrag
för att fullgöra sina skyldigheter enligt de nya
förordningarna.
Då vi hållit tidsfristerna, uppfyllt målen och
förberett oss under 2012 är vi redo för de
utmaningar som väntar under 2013.

Hjälp till företag att följa
kemikalielagstiftningen
Registreringsunderlag (inklusive
uppdateringar)
Prövade PPORD-anmälningar
Avslutade förfrågningar

9 773
610
1632

Begäranden om tillgång till data äldre än 12 år

109

Avslutade granskningar av testförslag

416

Avslutade kontroller av kravuppfyllelse

354

Behandlade ansökningar om alternativa namn
Kontroller av företagsstorlek

13
315

Framsteg när det gäller säker
användning av kemikalier
Förslag till harmoniserad klassificering och
märkning

25

Ämnen i den löpande handlingsplanen
för gemenskapen som medlemsstaterna
utvärderat

36

information om kemikalier
Behandlade förfrågningar till stöd- och
informationspunkten och pressrummet

~5 700

Prövade ansökningar om konfidentiell
behandling

1 110

hantering av kemikalier som inger
betänkligheter
Förslag om begränsningar
Förslag om identifiering som SVHC-ämne
Tillståndsansökningar

5
67
0

annat
Beslut om tillgång till dokument
Överklaganden
Antal anställda som omfattas av
tjänsteföreskrifterna
Totala utgifter
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70
8
529
95
miljoner

