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Algemeen verslag 2013
In 2013 bereikte ECHA drie belangrijke
mijlpalen: de tweede registratiedeadline
voor REACH, de verwezenlijking van
de doelstelling van ten minste 5%
nalevingscontroles op registratiedossiers
en de inwerkingtreding van de
biocidenverordening.
Registratie van nieuwe stoffen
De REACH-deadline van 2013 was bedoeld voor stoffen
die in hoeveelheden van 100 tot 1 000 ton per jaar worden
vervaardigd of ingevoerd. De registratie verliep succesvol
en circa 3 000 nieuwe stoffen werden geregistreerd. ECHA
gaf ondersteuning aan ondernemingen, zodat deze op tijd
hun dossiers konden indienen. Daarbij ging de aandacht in
het bijzonder uit naar kleine en middelgrote ondernemingen.
De publicatie van informatie over geregistreerde stoffen
op de website van ECHA bleef een belangrijke prioriteit. In
2013 verspreidde het Agentschap het grootste deel van
de informatie over de nieuwe dossiers, met uitzondering
van de dossiers waarvoor vertrouwelijkheidsverzoeken
worden beoordeeld.

Voldoen aan beoordelingsdoelstellingen
Bij de beoordeling van dossiers lag de belangrijkste
focus op de nalevingscontrole van dossiers die waren
ingediend vóór de eerste REACH-deadline voor registratie
in 2010. ECHA overschreed zijn doelstelling om op ten
minste 5% van de registratiedossiers in de twee hoogste
hoeveelheidsklassen de nalevingscontrole uit te voeren.
De meeste dossiers werden geselecteerd met behulp van
slimme IT-screeningtools, teneinde de eindpunten die het
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meest relevant zijn voor het veilige gebruik van chemische
stoffen te onderzoeken. Dit draagt bij tot de verwezenlijking
van de eerste strategische doelstelling van ECHA: het
optimaliseren van de beschikbaarheid van gegevens van
hoge kwaliteit ten behoeve van een veilig gebruik van
chemische stoffen.
Wat betreft de beoordeling van stoffen werd het
communautair voortschrijdend actieplan voor de eerste
keer geactualiseerd, waarbij 62 nieuwe stoffen werden
toegevoegd. De eerste stoffenbeoordelingen werden door
de lidstaten afgerond. Dit resulteerde in ontwerpbesluiten
waarin om aanvullende informatie over 32 stoffen werd
verzocht.
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Belangrijkste werkzaamheden van ECHA in 2013

Voortgang in het risicobeheer
ECHA ontwikkelde op het gebied van risicobeheer een
plan voor de tenuitvoerlegging van de routekaart voor
zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) van de Europese
Commissie. De routekaart weerspiegelt een EU-brede
verbintenis om alle relevante, op dit moment bekende
SVHC's tegen 2020 in de lijst van stoffen die daartoe in
aanmerking komen, te hebben opgenomen.
De eerste acht autorisatieaanvragen werden ontvangen.
Deze hadden betrekking op twee stoffen en zeventien
specifieke toepassingen. Een groot aantal voorstellen
voor geharmoniseerde indeling en etikettering en enkele
beperkingsvoorstellen gingen voor wetenschappelijk
advies naar de wetenschappelijke comités RAC en SEAC.

Nieuwe taken
ECHA was verantwoordelijk voor de succesvolle
inwerkingtreding van de biocidenverordening op 1
september. Dit omvatte nieuwe IT-instrumenten voor de
lidstaten en de industrie, webpagina's, ondersteuning
door de helpdesk van ECHA en nieuwe leidraden. De
belangstelling van ondernemingen om een EU-autorisatie
aan te vragen, was kleiner dan aanvankelijk verwacht. Ook
bereidde het Agentschap zich voor op zijn toekomstige
taken in verband met de herschikte verordening inzake
voorafgaande geïnformeerde toestemming (PICverordening).

Ontvangen registratiedossiers, inclusief
updates

14 839

Ontvangen testvoorstellen

410

Vertrouwelijkheidsverzoeken – ontvangen
nieuwe aanvragen

548

Verzoeken om toegang tot gegevens van
ouder dan 12 jaar

106

PPORD-kennisgevingen

299

Verzoeken

1 425

Besluiten over het delen van gegevens

11

Besluiten over testvoorstellen

46

Voltooide nalevingscontroles

925

Omvangcontroles voor kleine en
middelgrote ondernemingen

516

Bevorderen van het veilige gebruik van chemische
stoffen
Voorstellen voor geharmoniseerde indeling
en etikettering

29

Door de lidstaten te beoordelen stoffen

46

Besluiten over stoffenbeoordeling

32

Aanpakken van zorgwekkende stoffen

ECHA heeft de meeste aanbevelingen uit het
evaluatieverslag inzake REACH van de Commissie
in zijn planning opgenomen. Ter voorbereiding op de
deadline van 2018 heeft ECHA een ambassadeur voor
het midden- en kleinbedrijf benoemd, die als contactpunt
zal fungeren voor alle zaken die kleine en middelgrote
ondernemingen betreffen. Voorts heeft het Agentschap
de opbouw van wetenschappelijke kennis en kennis van
de wet- en regelgeving opgeschroefd, met name om de
identificatie en het risicobeheer van nanomaterialen en
hormoonontregelende stoffen te reguleren.

Ontvangen beperkingsvoorstellen
Ontvangen voorstellen voor identificatie
als SVHC
Ontvangen autorisatieaanvragen

4
17
8

Informatie over chemische stoffen
Besluiten over
vertrouwelijkheidsverzoeken
Besluiten over verzoeken om toegang tot
documenten

198
53

Algemene verzoeken en verzoeken van de
pers

1 241

Beantwoorde vragen (advies inzake
REACH, REACH-IT, IUCLID 5, andere)

6 698

Pers- en nieuwsberichten

95

Overig
In 2013 ingestelde beroepen
Aantal statutaire personeelsleden
Zie het Algemeen verslag 2013:
echa.europa.eu/publicaties
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Voorbereiden van toekomstige
doelstellingen

Ondernemingen helpen bij naleving van de
wetgeving inzake chemische stoffen

