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Årsberetning 2013
ECHA havde sat tre vigtige
milepæle for 2013: den anden
registreringsfrist i henhold til
REACH, opfyldelsen af målsætningen
om overensstemmelseskontrol af
5 % af registreringsdossiererne og
ikrafttrædelsen af forordningen om
biocidholdige produkter.
Registrering af nye stoffer
REACH-fristen i 2013 gjaldt stoffer, der fremstilles
eller importeres i mængder mellem 100 og 1 000 ton
pr. år. Registreringen forløb vellykket, og der blev
registreret ca. 3 000 nye stoffer. ECHA støttede
virksomhederne, så de fik mulighed for at indsende
deres dossierer rettidigt. Der blev navnlig fokuseret
på små og mellemstore virksomheder.
Offentliggørelse af oplysninger om registrerede
stoffer på ECHA’s websted var fortsat højt
prioriteret. I 2013 offentliggjorde agenturet
størstedelen af oplysningerne om de nye dossierer
bortset fra dem, for hvilke anmodninger om fortrolig
behandling var under behandling.
Opfyldelse af mål om vurdering
Dossiervurderingen var hovedsagelig fokuseret
på overensstemmelseskontrol af dossierer,
der blev indsendt til den første REACHregistreringsfrist i 2010. ECHA overgik sit mål
om overensstemmelseskontrol af mindst 5 %
af registreringsdossiererne i de to højeste
mængdeintervaller. Størstedelen af dossiererne blev
udvalgt med intelligente it-screeningsværktøjer for
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at undersøge de effektparametre, der havde størst
betydning for sikker anvendelse af kemikalier. Dette
bidrager til ECHA’s første strategiske mål: Maksimal
tilgængelighed af højkvalitetsdata skal gøre det
muligt at anvende kemikalier sikkert.
Vedrørende stofvurdering blev den rullende
fællesskabshandlingsplan ajourført for første
gang med tilføjelsen af 62 nye stoffer. De
første stofvurderinger blev gennemført af
medlemsstaterne. Dette resulterede i udkast til
afgørelser med anmodning om yderligere oplysninger
om 32 stoffer.
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Status over risikohåndtering

Hoveddrivkræfterne for ECHA’s aktiviteter i 2013

Vedrørende risikohåndtering opstillede ECHA en
plan for gennemførelse af EU-Kommissionens
køreplan for meget problematiske stoffer (SVHCstoffer). Køreplanen indebærer en EU-dækkende
forpligtelse til at få alle kendte relevante SVHCstoffer optaget på kandidatlisten senest i 2020.

Hjælp til virksomhederne til overholdelse af
kemikalielovgivningen

Modtagne forslag til forsøg

410

De første otte ansøgninger om godkendelse blev
modtaget. Ansøgningerne gjaldt to stoffer og 17
specifikke anvendelser. ECHA’s videnskabelige
udvalg RAC og SEAC blev anmodet om
videnskabelige udtalelser om en lang række forslag
til harmoniseret klassificering og mærkning og nogle
forslag om begrænsning.

Nye anmodninger om fortrolig behandling

548

Anmodninger om adgang til data, som er
ældre end 12 år

106

PPORD-anmeldelser

299

Overtagelse af nye opgaver
ECHA forvaltede den vellykkede ikrafttrædelse
af forordningen om biocidholdige produkter
den 1. september. Der var nye it-værktøjer
til medlemsstaterne og industrien, websider,
støtte fra ECHA’s helpdesk og nye vejledninger.
Virksomhedernes interesse for at ansøge om en
EU-godkendelse var mindre end først antaget.
Agenturet forberedte sig desuden på sine fremtidige
opgaver med den omarbejdede forordning om
forudgående informeret samtykke (PIC).
Forberedelse til fremtidige mål

Forespørgsler

14 839

1 425

Afgørelser om dataudveksling

11

Afgørelser om forslag til forsøg

46

Gennemførte
overensstemmelseskontroller

925

Kontrol af SMV’ers størrelse

516

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

29

Stoffer, der skal vurderes af
medlemsstaterne

46

Afgørelser om stofvurdering

32

Behandling af problematiske kemikalier
Modtagne forslag til begrænsning
Modtagne forslag til udpegelse som et
SVHC-stof
Modtagne ansøgninger om godkendelse

4
17
8

Information om kemikalier
Afgørelser om anmodninger om fortrolig
behandling
Afgørelser om anmodninger om aktindsigt

198
53

Generelle henvendelser og
pressehenvendelser

1 241

Besvarede spørgsmål (REACH-rådgivning,
REACH-IT, IUCLID 5 og andet)

6 698

Pressemeddelelser og nyhedsalerts

95

Andet
Klager indgivet i 2013

Se årsberetningen for 2013:
echa.europa.eu/eu/publications
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Antal fastansatte

553

Samlede udgifter

106 mio.
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ECHA har i sin planlægning indarbejdet de fleste
af anbefalingerne i Kommissionens rapport om
gennemgang af REACH. Som forberedelse til
2018-fristen har ECHA udnævnt en SMV-ambassadør
som kontaktpunkt for alle anliggender vedrørende
små og mellemstore virksomheder. Agenturet
har desuden optrappet sin videnskabelige og
regulatoriske videnopbygning, navnlig med henblik
på at regulere identifikationen og risikostyringen af
nanomaterialer og hormonforstyrrende stoffer.

Modtagne registreringsdossierer,
herunder ajourføringer

