FEITEN EN CIJFERS
ECHA-12-A-04-NL

Werkprogramma voor 2013
Op weg om ‘s werelds belangrijkste
regelgevingsinstantie inzake de
veiligheid van chemische stoffen te
worden.
Strategische doelen van ECHA

ECHA heeft zichzelf vier strategische doelen gesteld, die
zijn vastgelegd in het meerjarig programma voor 20132015. ECHA is nu bezig met een nieuw programma
over een langere termijn voor 2014-2018, waarin zal
worden uitgelegd hoe de strategische doelen kunnen
worden omgezet in een volledige strategie waarmee
de ambitieuze, in de REACH- en CLP-verordeningen
gestelde doelen kunnen worden bereikt.
STRATEGISCHE DOELEN VAN ECHA
• Maximaliseren van de beschikbaarheid van hoogwaardige gegevens
voor veilige vervaardiging en veilig
gebruik van chemische stoffen.
• Instanties mobiliseren om gegevens
intelligent te gebruiken en om
zorgwekkende chemische stoffen te
identificeren en aan te pakken.
• Aanpakken van de wetenschappelijke uitdagingen door te dienen als het middelpunt voor
het bouwen van wetenschappelijke en regelgevende capaciteiten van lidstaten, Europese
instellingen en andere actoren.
• Huidige en nieuwe wetgevingstaken efficiënt
en effectief omarmen, en tegelijk aanpassen
aan komende budgettaire beperkingen.

Druk jaar voor de boeg

De tweede uiterste datum voor REACH-registratie
is op 31 mei 2013. Bedrijven die chemische stoffen
in hoeveelheden van 100 ton of meer per jaar op
de Europese markt willen brengen, moeten hun
registratiedossiers bij ECHA indienen.
Biociden worden gebruikt om mensen, dieren,

materialen of voorwerpen te beschermen tegen
schadelijke organismen, zoals ongedierte of bacteriën.
De Europese Biocidenverordening zal op 1 september
2013 in werking treden en veel bedrijven zullen dossiers
bij ECHA moeten indienen om goedkeuring voor een
werkzame stof te krijgen. Vroeger moest er per land
om goedkeuring voor een biocide worden verzocht.
Met de nieuwe verordening kunnen bedrijven door
slechts één dossier bij ECHA in te dienen verzoeken om
goedkeuring in alle EU-lidstaten.
In het afgelopen jaar is het Agentschap op al zijn
werkgebieden begonnen met voorbereidingen op de
Biocidenverordening. Dit voorbereidingswerk zal in
2013 doorgaan.
De uiterste registratiedatum en de Biocidenverordening
zullen leiden tot een groter volume aan
dossierindieningen. Deze toename zal van invloed
zijn op andere processen, zoals dossierbeoordelingen.
De hoeveelheid informatie die over stoffen wordt
gepubliceerd en het aantal vragen dat ECHA
bijvoorbeeld via de ECHA Helpdesk ontvangt, zullen
ook groeien. ECHA is goed voorbereid om de passende
assistentie te bieden en bedrijven en instanties te
helpen.
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Uitgangsveronderstellingen en geschatte middelen
voor 2013

BEDRIJVEN HELPEN MET DE NALEVING VAN
WETGEVING INZAKE CHEMISCHE STOFFEN
Registratiedossiers

15 200

Testvoorstellen

410

Verzoeken om toegang tot gegevens ouder dan
12 jaar

240

PPORD-kennisgevingen

400

Verzoeken om informatie

1 200

Beroepschriften

36

Controles van bedrijfsomvang

300

Aanvragen voor alternatieve namen

150

Nalevingscontroles

560

BEVORDEREN VAN VEILIG GEBRUIK VAN CHEMISCHE
STOFFEN
Voorstellen voor geharmoniseerde indeling en
etikettering

70

Besluiten ten aanzien van stoffenbeoordeling

30

INFORMATIE VERSTREKKEN OVER CHEMISCHE
STOFFEN
Informatieverzoeken aan de helpdesk,
nieuwsredactie en algemene verzoeken

11 800

Vertrouwelijkheidsverzoeken

770

AANPAKKEN VAN ZORGWEKKENDE CHEMISCHE
STOFFEN
Beperkingsvoorstellen

8

Voorstellen voor identificatie als SVHC

30

Autorisatieaanvragen

20
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Wetenschappelijke uitdagingen

ECHA is van plan om de nalevingscontroles van 5% van
de dossiers die voor de eerste uiterste registratiedatum
zijn ingediend tegen het eind van 2013 te voltooien.
De stoffenbeoordeling zal op volle kracht vooruit moeten
en de eerste dossiers voor autorisatieaanvragen zullen in
2013 binnenkomen. Om dit efficiënt te beheren, zullen
er nieuwe processen voor het eerst worden getest.
2013 zal op meerdere vlakken een piekjaar worden
voor ECHA. Het Agentschap is van plan de uitdagingen
van het nieuwe jaar aan te gaan door zich te richten op
hogere efficiëntie en prioriteitstelling op kerntaken.

OVERIGE
Toegang tot documenten, besluiten

400

Aantal statutair personeel

608

Begroting van het Agentschap

107 mln
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