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Allmän rapport 2013
Echa hade tre viktiga milstolpar att
uppnå under 2013: Den andra tidsfristen
för registrering enligt Reach, att uppnå
det första målet på 5 % när det gäller
kontroller av att kraven är uppfyllda för
registreringsunderlag och ikraftträdandet
av biocidförordningen.
Registrering av nya ämnen
Tidsfristen för registrering enligt Reach under
2013 gällde ämnen som tillverkas eller importeras
i mängder på 100-1 000 ton per år. Registreringen
avklarades och cirka 3 000 nya ämnen registrerades.
Echa stödde företagen så att de kunde lämna in sina
registreringsunderlag i tid. Särskild uppmärksamhet
riktades mot små och medelstora företag.
Publicering av informationen om registrerade ämnen
på Echas webbplats hade fortsatt hög prioritet.
Under 2013 offentliggjorde myndigheten det
mesta av informationen om de nya underlagen, med
undantag av de som genomgår bedömning efter
begäran om konfidentiell behandling.
Uppfyllande av utvärderingsmålen
Tyngdpunkten vid underlagsutvärderingen låg
på kontrollen av att kraven är uppfyllda för
de underlag som lämnades in vid den första
tidsfristen för registrering enligt Reach 2010.
Echa överträffade sitt mål att kontrollera minst
5 % av registreringsunderlagen för de två högsta
mängdintervallen. De flesta underlagen valdes ut
med hjälp av intelligenta IT-screeningverktyg för att
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undersöka de endpoints som har störst betydelse för
säker användning av kemikalier. Detta bidrar till Echas
första strategiska mål: att maximera tillgången till
data av hög kvalitet som stöd för säker användning av
kemikalier.
Angående ämnesutvärdering uppdaterades
gemenskapens löpande handlingsplan för
första gången med 62 nya ämnen tillagda. De
första ämnesutvärderingarna slutfördes av
medlemsstaterna. Detta resulterade i förslag till
beslut där man begär ytterligare information om 32
ämnen.
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Framsteg inom riskhantering
När det gäller riskhantering har Echa tagit fram
en genomförandeplan för EU-kommissionens
färdplan avseende ämnen som inger mycket
stora betänkligheter (SVHC-ämnen). Färdplanen
innebär ett EU-omfattande åtagande att ha alla
relevanta, idag kända SVHC-ämnen upptagna i
kandidatförteckningen senast år 2020.

De främsta drivkrafterna för Echas verksamhet
under 2013
Hjälp till företagen att följa
kemikalielagstiftningen
Mottagna registreringsunderlag, inklusive
uppdateringar

14 839

Mottagna testningsförslag

410

De första åtta tillståndsansökningarna
togs emot. Dessa gällde två ämnen och
17 särskilda användningar. Ett stort antal
förslag på harmoniserad klassificering och
märkning samt vissa begränsningsförslag
lämnades till Echas vetenskapliga kommittéer,
riskbedömningskommittén(RAC) och kommittén
för socioekonomisk analys (SEAC), för att få deras
vetenskapliga yttrande.

Begäranden om konfidentiell behandling mottagna nya begäranden

548

Begäranden om tillgång till data äldre än
12 år

106

PPORD-anmälningar

299

Beslut om datautbyte

11

Övertagande av nya uppgifter

Beslut om testningsförslag

46

Echa hanterade med framgång ikraftträdandet
av biocidförordningen den 1 september. Detta
medförde nya IT-verktyg för medlemsstaterna och
industrin, webbsidor, stöd från Echas stöd- och
informationspunkter och nya vägledningsdokument.
Intresset från företagen att ansöka om EUgodkännande var lägre än vad som ursprungligen
uppskattats. Myndigheten förberedde sig
också inför framtida uppgifter med den
omarbetade PIC-förordningen (förordningen om
förhandsgodkännande sedan information lämnats).

Förfrågningar

1 425

Avslutade kontroller av kravuppfyllelse

925

Kontroll av storlek hos SMF-företag

516

Främja säker användning av kemikalier
Förslag till harmoniserad klassificering och
märkning

29

Ämnen som ska utvärderas av
medlemsstaterna

46

Beslut om ämnesutvärderingar

32

Hantering av kemikalier som inger betänkligheter
Mottagna begränsningsförslag

Echa har införlivat de flesta av rekommendationerna
från kommissionens rapport om översynen av Reachförordningen. För att förbereda sig inför tidsfristen
för registrering 2018 har Echa utnämnt en SMFambassadör som en kontaktpunkt när det gäller
alla ärenden som rör små och medelstora företag.
Myndigheten har också gradvis ökat sin vetenskapliga
och rättsliga kunskapsuppbyggnad, i synnerhet
för att reglera identifiering och riskhantering av
nanomaterial och hormonstörande ämnen.

Mottagna förslag till identifiering som
SVHC-ämnen
Mottagna tillståndsansökningar

4
17
8

Information om kemikalier
Beslut om begäranden om konfidentiell
behandling
Beslut om begäranden om tillgång till
dokument

198
53

Allmänna förfrågningar och pressfrågor

1 241

Besvarade frågor (råd om Reach, Reach-IT,
IUCLID 5, övriga)

6 698

Press- och nyhetsmeddelanden

95

Övrigt
Inlämnade överklaganden under 2013
Antalet fast anställda

Se den allmänna rapporten 2013:
echa.europa.eu/sv/publications
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Totala utgifter

400,
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22
553
106 miljoner
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Förberedelse inför framtida mål

