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Arbejdsprogram for 2014 –
grundlaget for fremtiden

I 2014 skaber ECHA det grundlag, der skal fremme
sikker brug af kemikalier de kommende fem år. Til
de prioriterede punkter hører tiltag i forbindelse
med den sidste REACH-registreringsfrist i 2018,
opfyldelse af de politiske mål om sikker brug af
kemikalier i 2020 og strømlinet godkendelse af
særligt problematiske stoffer (SVHC), biocider og
biocidholdige produkter. Agenturet vil desuden

annankatu

18 ,

p.o. box

400,

følge op på Kommissionens gennemgang af
REACH.
ECHA's strategiske mål vil blive fremmet
gennem tæt samarbejde med medlemsstaterne,
Europa-Kommissionen og akkrediterede
interessentorganisationer.
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ECHA’S STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER

Anslåede tal for 2014

1. Maksimal tilgængelighed af højkvalitetsdata skal
muliggøre risikofri produktion og brug af kemikalier
For at forbedre kvaliteten af
registreringsdossiererne må ECHA, de nationale
myndigheder og industrien samarbejde. Dette
langsigtede mål skal opnås ved kombineret brug
af vurderingstiltag og bedre metoder, normer og
værktøjer til kemikaliesikkerhed og formidling heraf
i leverandørkæden. Desuden vil ECHA give bedre
adgang til sine databaser med den næste, mere
brugervenlige generation af agenturets information
om kemikalier.
Forud for registreringsfristen 2018 vil mange små
og mellemstore virksomheder (SMV) registrere
stoffer for første gang. ECHA er ved at opstille en
flerårig plan for gennemgang af sine værktøjer og
vejledninger og øget brugervenlighed for at hjælpe
disse virksomheder.
ECHA vil øge bevidstheden i industrien om
downstream-brugerens pligter. Hertil hører pligten
til at videregive oplysninger i leverandørkæden,
bl.a. med ajourførte sikkerhedsdatablade med
eksponeringsscenarier.
Agenturet vil skærpe bevidstheden om pligterne
til mærkning af blandinger i henhold til CLP
(klassificering, mærkning og emballering), som bliver
obligatorisk i juni 2015.
2. Tilskyndelse af myndighederne til intelligent
dataudnyttelse med henblik på identifikation og
behandling af problematiske kemikalier.

Maksimering af tilgængeligheden af data af høj
kvalitet
Indsendte registreringsdossierer
Afgørelser om forslag til forsøg:

200

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

270

Indsendte PPORD-anmeldelser

300

Forespørgsler

p.o. box

400,

23

Kontroller af virksomhedsstørrelse

600

Anmodninger om anvendelse af alternative
navne

100

Afgørelser om overensstemmelseskontrol

150

Forslag til harmoniseret klassificering og
mærkning

70

Tilskyndelse af myndighederne til identifikation
og behandling af problematiske kemikalier.
Stoffer, der er opført på den rullende
fællesskabshandlingsplan (CoRAP-listen), og
som skal vurderes af medlemsstaterne

50

Afgørelser om stofvurdering

35

Forslag til begrænsning

8

Forslag til udpegelse som et SVHC-stof

30

Ansøgninger om godkendelse

20

Til godkendelse af brugen af SVHC-stoffer stræber
ECHA mod, at agenturets forskellige udvalg afgiver
udtalelser af høj kvalitet om de første ansøgninger
om godkendelse.

18 ,

1 300

Indgivne klager

2014 vil blive det første hele år, hvor ECHA
sammen med medlemsstaterne og Kommissionen
gennemfører den ambitiøse 2020-køreplan for
SVHC-stoffer. Den vil ikke kun være rettet mod
kendte SVHC -stoffer, men også mod dem, der endnu
ikke kendes. Identifikationen af ukendte særligt
problematisk stoffer vil blive baseret på avanceret
screening af registreringsdatabasen..
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3. Håndtering af videnskabelige spørgsmål ved
at tjene som omdrejningspunkt for opbygning
af videnskabelig og regulatorisk ekspertise hos
medlemsstaterne, de europæiske institutioner og
andre aktører
ECHA vil fortsætte arbejdet med nanomaterialer, så
det sikres, at nanomaterialer og deres anvendelser
registreres i henhold til REACH. Agenturet vil
oprette en ekspertgruppe til identifikation af
hormonforstyrrende stoffer.
Det vil desuden udvikle sin videnskabelige
kompetencetil at yde videnskabelig rådgivning til
lovgiverne om andre lovgivningsmæssige spørgsmål
vedrørende kemikaliers sikkerhed.
4. Håndtering af aktuelle og nye lovgivningsopgaver
effektivt og økonomisk, tilpasset til forestående
ressourcebegrænsninger.
ECHA vil strømline sine regulatoriske processer i
henhold til REACH og CLP og blive mere økonomisk
og effektivt. Dette vil medvirke til at opveje de
ressourcebeskæringer, der vil blive denne lovgivning
til del.
ECHA vil desuden udnytte sine erfaringer til
at etablere intelligente, ressourcebesparende
processer vedrørende forordningerne om
biocidholdige produkter og om forudgående
informeret samtykke. For biocider vil
fremskyndelsen af vurderingsprogrammet
blive afgørende for succesen af EU's
godkendelsesordning for aktivstoffer.
Anslåede tal for 2014

Anmodninger om oplysninger
Helpdesk-, generelle og medierelaterede
forespørgsler

6 000

Nye lovgivningsopgaver: Biocider og foregående
informeret samtykke
Biocider
Udtalelser om godkendelse af aktivstoffer

50

Ansøgninger om EU-godkendelse

20

Vurderinger vedrørende leverandører af
aktivstoffer

300

Vurderinger vedrørende teknisk ækvivalens og
kemisk lighed

150

Forudgående informeret samtykke
Anmeldelser om forudgående informeret
samtykke
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Organisationsplan 2014
ECHA-organer
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Hurtigt overblik over ECHA
•
•
•
•

Ca. 600 ansatte fra de fleste EU-lande
4 videnskabelige udvalg med eksperter fra 28
medlemsstater
1 forum af nationale håndhævende myndigheder
Budget for 2014: 119 millioner €

Arbejdsprogram 2014
http://echa.europa.eu/da/publications
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