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Arbetsprogram för 2013
Vi arbetar på att bli världens
ledande tillsynsmyndighet för
kemikaliesäkerhet.
Echas strategiska mål

Vi har fyra strategiska mål som dokumenteras i vårt
långtidsprogram för 2013–2015. Nu håller vi på att
utarbeta ett nytt, mer långsiktigt program för perioden
2014–2018 där vi förklarar hur de strategiska målen
kan omvandlas till en fullt utvecklad strategi så att
de ambitiösa mål som fastställs i Reach- och CLPförordningarna uppnås.
ECHAS STRATEGISKA MÅL
• Maximera tillgången till data av hög
kvalitet som stöd för en säker tillverkning och användning av kemikalier.
• Göra det lättare för myndigheter att
använda data på ett intelligent sätt för
att identifiera och hantera kemikalier
som inger betänkligheter.
• Hantera vetenskapliga utmaningar genom att
fungera som ett centrum för medlemsstaternas,
EU-institutionernas och andra aktörers kapacitetsuppbyggnad både inom det vetenskapliga
området och inom tillsynsområdet.
• Hantera aktuell och kommande lagstiftning
på ett effektivt och ändamålsenligt sätt som är
anpassat till kommande resursbegränsningar.

Ett intensivt år ligger framför oss

Den andra tidsfristen för Reach-registrering är den 31
maj 2013. Företag som vill släppa ut kemikalier på den
europeiska marknaden i mängder om 100 ton per år
eller mer måste lämna in registreringsunderlag till Echa.
Biocider används för att skydda människor, djur,
material och varor mot skadliga organismer som
skadedjur och bakterier. EU-förordningen om
biocidprodukter träder i kraft den 1 september
2013, och många företag måste lämna in
registreringsunderlag till Echa för att få tillstånd att
använda ett verksamt ämne. Tidigare måste man ansöka
separat om tillstånd för en biocidprodukt i varje land.
Den nya förordningen innebär att företag också kan
ansöka om tillstånd i alla EU-medlemsstater genom att
lämna in ett enda registreringsunderlag till Echa.

Under året som gått har vi börjat förbereda oss på
förordningen om biocidprodukter inom i stort sett alla
våra verksamhetsområden. Det förberedande arbetet
kommer att fortsätta under 2013.
Tidsfristen för registrering och ikraftträdandet av
förordningen om biocidprodukter kommer att
öka mängden inlämnade registreringsunderlag.
Detta kommer att påverka andra processer, bland
annat bedömningen av underlag. Även mängden
information om ämnen som publiceras och mängden
frågor vi tar emot bland annat via våra stöd- och
informationspunkter kommer att öka. Vi står väl rustade
för att tillhandahålla stöd och hjälp för företag och
myndigheter.
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Referensantaganden och uppskattade resurser för
2013

HJÄLPA FÖRETAG FÖLJA
KEMIKALIELAGSTIFTNINGEN
Registreringsunderlag

15 200

Testningsförslag

410

Begäranden om tillgång till data som är äldre än
12 år

240

PPORD-anmälningar

400

Förfrågningar

1 200

Överklaganden

36

Kontroller av företagsstorlek

300

Ansökningar om alternativa namn

150

Kontroll av att kraven är uppfyllda

560

FRÄMJA SÄKER ANVÄNDNING AV KEMIKALIER

Vetenskapliga utmaningar

Förslag till harmoniserad klassificering och
märkning

70

Beslut om ämnesutvärdering

30

TILLHANDAHÅLLA INFORMATION OM KEMIKALIER
Stöd- och informationspunkter, allmänna
förfrågningar och pressförfrågningar
Begäran om konfidentiell behandling

11 800
770

HANTERA KEMIKALIER SOM INGER BETÄNKLIGHETER
Förslag till begränsningar

Foto: Echa

8

Förslag till identifiering som SVHC

30

Tillståndsansökningar

20

Echa har satt upp som mål för 2013 att slutföra kontrollen
av att kraven är uppfyllda för fem procent av de
registreringsunderlag som inkom före utgången av den
första tidsfristen för registrering.
Ämnesutvärderingen måste pågå för fullt, och de första
underlagen för tillståndsansökningar kommer att lämnas
in under 2013. För att klara dem på ett effektivt sätt måste
nya processer prövas för första gången.
På många sätt kommer 2013 att vara ett hektiskt år för
Echa. Genom att satsa på effektivitet och prioritera de
arbetsuppgifter som hör till vår kärnverksamhet ska vi
klara de utmaningar det nya året innebär.

ÖVRIGT
Beslut om tillgång till handlingar

400

Antal lagstadgad personal

608

Kemikaliemyndighetens budget

107 milj.
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