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Arbejdsprogram for 2013
ECHA arbejder på at blive verdens
førende tilsynsmyndighed i spørgsmål
om kemikaliesikkerhed.
Agenturets strategiske mål

ECHA har fastsat fire strategiske mål, som er
dokumenteret i agenturets langsigtede program
for 2013-2015. ECHA udarbejder i øjeblikket et nyt
langsigtet program for 2014-2018, hvori det forklares,
hvordan de strategiske mål kan udmøntes i en fuldt
udviklet strategi, der sikrer gennemførelse af de
ambitiøse mål i REACH- og CLP-forordningerne.
ECHA’S STRATEGISKE MÅL
• Maksimering af tilgængeligheden af
data af høj kvalitet for at muliggøre
sikker fremstilling og anvendelse af
kemikalier.
• Forøgelse af myndigheders opmærksomhed på intelligent at anvende
data for at identificere og fokusere på
problematiske kemikalier.
• Takling af de videnskabelige udfordringer
ved at fungere som centrum for opbygning af
videnskabelig og regulatorisk ekspertise for
medlemsstater, europæiske institutioner og
andre aktører.
• Effektiv udførelse af nuværende og kommende
lovgivningsmæssige opgaver samtidig med
tilpasning til forestående ressourcebegrænsninger.

Travlt år venter forude

Den anden REACH-registreringsfrist er den 31. maj 2013.
Virksomheder, som ønsker at markedsføre kemikalier
på det europæiske marked i mængder på 100 ton eller
mere pr. år, skal indsende registreringsdossierer til
ECHA.
Biocider anvendes til at beskytte mennesker, dyr,

materialer eller artikler mod skadegørere, såsom
skadedyr eller bakterier. EU-forordningen om
biocidholdige produkter træder i kraft den 1. september
2013, og mange virksomheder vil skulle indsende
dossierer til ECHA for at få godkendt et aktivt stof.
Tidligere skulle der søges om godkendelse for et
biocidholdigt produkt i ét land ad gangen. Med den
nye forordning kan virksomhederne også søge om
godkendelse i hele EU ved blot at indsende ét dossier til
ECHA.
I det seneste år har agenturet inden for praktisk talt
alle sine arbejdsområder arbejdet på at gøre sig klar
til ikrafttrædelsen af forordningen om biocidholdige
produkter. Dette forberedende arbejde fortsætter i
2013.
Registreringsfristen og forordningen om biocidholdige
produkter vil øge mængden af dossierindsendelser.
Denne forøgelse vil påvirke andre processer, som for
eksempel dossiervurdering. Mængden af oplysninger
om stoffer, der offentliggøres, og mængden af
spørgsmål, som modtages af ECHA - for eksempel via
ECHA’s helpdesk - vil også blive forøget. ECHA er godt
forberedt på at kunne yde passende vejledning og
hjælp til virksomheder og myndigheder.
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Referenceantagelser og anslåede ressourcer for
2013

HJÆLP MED DET FORMÅL AT SIKRE VIRKSOMHEDERS
OVERHOLDELSE AF KEMIKALIELOVGIVNINGEN
Registreringsdossierer

15 200

Forslag til forsøg

410

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

240

PPORD-anmeldelser

400

Forespørgsler

1 200

Klager

36

Kontrol af virksomhedsstørrelse

300

Anmodninger om alternative navne

150

Overensstemmelseskontroller

560

FREMME AF SIKKER ANVENDELSE AF KEMIKALIER

Videnskabelige udfordringer

Forslag til harmoniseret klassificering og
mærkning

70

Afgørelser i forbindelse med stofvurdering

30

TILVEJEBRINGELSE AF OPLYSNINGER OM
KEMIKALIER
Helpdesk, generelle forespørgsler og
forespørgsler til ECHA's Newsroom

11 800

Anmodninger om fortrolig behandling

770

FOKUSERING PÅ PROBLEMATISKE KEMIKALIER
Begrænsningsforslag

Foto: ECHA

8

Forslag til identificering af særligt problematiske
stoffer

30

Ansøgninger om godkendelse

20

ECHA har forpligtet sig til inden udgangen af 2013
at afslutte overensstemmelseskontrol af 5 % af
de dossierer, der er modtaget inden den første
registreringsfrist.
Der skal være fuld fart på stofvurderingen, og de første
dossierer med ansøgning om godkendelse ankommer
i 2013. For at sikre effektiv håndtering af dette vil nye
processer blive afprøvet for første gang.
2013 vil på mange måder være et rekordår for ECHA.
Agenturet planlægger at håndtere de udfordringer, det
nye år vil bringe, ved at fokusere på højere effektivitet
og prioritere kerneopgaver.

ANDET
Adgang til dokumentafgørelser

400

Antal fastansatte

608

Agenturets budget

107 mio.
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