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Werkprogramma – Hoogtepunten voor 2015

In 2015 blijft de focus van ECHA
het veilig gebruik van chemische
stoffen door toepassing van zijn vier
strategische doelen.
Als een van zijn vele activiteiten
neemt het Agentschap grote
stappen in het verbeteren van
de gebruikersvriendelijkheid
van zijn tools met het oog op
de registratietermijn van 2018.
Ook worden de procedures ten
aanzien van autorisatie en biociden
gestroomlijnd.
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Vier strategische doelen

1

De beschikbaarheid van hoogwaardige gegevens
optimaliseren om de veilige vervaardiging
en het veilige gebruik van chemische stoffen
mogelijk te maken

2

De autoriteiten mobiliseren om gegevens slim te
gebruiken om zorgwekkende chemische stoffen
te identificeren en aan te pakken

3

De wetenschappelijke uitdagingen
aanpakken door als hub te fungeren voor
capaciteitsopbouw op het gebied van
wetenschap en regelgeving voor de lidstaten, de
Europese instellingen en andere actoren

4

De huidige en nieuwe wetgevingstaken efficiënt
en effectief aanpakken, en tegelijkertijd
rekening houden met de toekomstige
beperkingen van de beschikbare middelen
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1

De beschikbaarheid van hoogwaardige gegevens
optimaliseren om de veilige vervaardiging en het
veilige gebruik van chemische stoffen mogelijk
te maken

Het jaar 2015 is cruciaal voor de voorbereiding
van ECHA op de laatste REACH-registratietermijn.
Bedrijven die chemische stoffen vervaardigen of
importeren in een hoeveelheid van een ton of meer
per jaar moeten in 2018 hun stoffen geregistreerd
hebben. Onder de registranten zullen zich vele kleine
en middelgrote ondernemingen bevinden die geen
ervaring met REACH hebben. De door ECHA geboden
ondersteuning zal nog belangrijker worden om te
zorgen dat deze bedrijven hoogwaardige gegevens
over stoffen in hun registraties kunnen verstrekken.
Deze ondersteuning omvat herziene IT-tools voor het
opstellen en indienen van dossiers en geactualiseerde
richtsnoeren en webcontent.
Om bedrijven te bereiken die nog altijd niet op de
hoogte zijn van hun plichten in het kader van EUwetgeving op het gebied van chemische stoffen,
werkt ECHA samen met de lidstaten, erkende
belangenorganisaties en andere Europese netwerken.
Waar mogelijk leidt deze samenwerking tot
sectorspecifieke ondersteuning.
ECHA evalueert de kwaliteit van de informatie
in registratiedossiers door nalevingscontroles
te verrichten. Hierbij richt het zich op stoffen en
eindpunten die het belangrijkst zijn voor de menselijke
gezondheid en het milieu.
Om te zorgen dat burgers toegang hebben tot
informatie over chemische stoffen, publiceert ECHA
niet-vertrouwelijke informatie uit registratiedossiers
op zijn website. In 2015 voert het Agentschap
een groot project uit ter verbetering van de
gebruikersvriendelijkheid op het platform en zal
het informatie over stoffen in een geheel nieuw
format publiceren. Hierbij gaat het om de intrinsieke
eigenschappen, gevaren, gebruiksvormen en wettelijke
status van de stoffen in een gemakkelijk toegankelijk
format.

2

De autoriteiten mobiliseren om gegevens slim
te gebruiken om zorgwekkende chemische
stoffen te identificeren en aan te pakken

ECHA en de autoriteiten in de lidstaten screenen de
databanken van ECHA en identificeren gevaarlijke
chemische stoffen waarvoor extra risicobeheer
noodzakelijk is. In 2015 leiden deze activiteiten tot
meer analyses van de mogelijkheden van risicobeheer
en vervolgens tot voorstellen voor beperkingen,
autorisatie of geharmoniseerde indeling en
etikettering van gevaarlijke chemische stoffen. Het

annankatu

18 ,

p.o. box

400,

aantal zeer zorgwekkende stoffen die aangedragen
worden voor de kandidaatslijst voor autorisatie zal
naar verwachting toenemen, in lijn met het doel van
2020 om alle relevante, bekende zeer zorgwekkende
stoffen op de lijst te hebben.
Lidstaten beoordelen stoffen die zij mogelijk
zorgwekkend vinden. Na de eerste drie jaar van
stoffenbeoordeling zal ECHA de procedure en de
resultaten ervan beoordelen, evenals de mate waarin
stoffenbeoordeling bijdraagt aan risicobeheer en
de verbetering van de kwaliteit van de gegevens.
Een gemeenschappelijke screeningsbenadering zal
lidstaten helpen om stoffen te selecteren voor effectief
risicobeheer op EU-niveau.
Voor 2015 wordt een groot aantal
autorisatieaanvragen voor het gebruik van specifieke
gevaarlijke stoffen verwacht. Deze zullen door ECHA en
zijn wetenschappelijke comités worden beoordeeld.

3

De wetenschappelijke uitdagingen
aanpakken door als hub te fungeren voor
capaciteitsopbouw op het gebied van
wetenschap en regelgeving voor de lidstaten, de
Europese instellingen en andere actoren

ECHA ontwikkelt zijn wetenschappelijke capaciteit
in lijn met zijn wetenschappelijke strategie. Daarbij
worden de belangrijkste gebieden vanuit het oogpunt
van wettelijke besluitvorming afgebakend.
Als de Europese Commissie in 2015 de informatieeisen van REACH aanpast om beter rekening te houden
met de specifieke aspecten van nanomaterialen,
zal ECHA zijn specifieke richtsnoeren bijwerken
en meer activiteiten ondernemen om de kwaliteit
van de registratiegegevens voor nanomaterialen te
verbeteren. Het Agentschap blijft bijdragen aan het
ontwikkelen van nieuwe test- en beoordelingsmethoden
voor gevaarlijke chemische stoffen. Hierbij gaat het ook
om werk aan alternatieven voor dierproeven.

4

De huidige en nieuwe wetgevingstaken efficiënt
en effectief aanpakken, en tegelijkertijd
rekening houden met de toekomstige
beperkingen van de beschikbare middelen

Om zijn ambitieuze doelen met een slinkend aantal
medewerkers te bereiken, zal ECHA zijn efficiëntie
verder verhogen. In 2015 zal het Agentschap ook
investeren in IT-systemen om zowel de industrie als
de lidstaten beter te dienen, maar ook om zijn interne
processen te verbeteren.
Wat betreft de Biocidenverordening zijn de prioriteiten
van ECHA in 2015 het opstellen van besluiten en het
ondersteunen van het beoordelingsprogramma van
werkzame stoffen. Er is echter aanzienlijke onzekerheid
wat betreft het aantal aanvragen en de bijbehorende
inkomsten uit vergoedingen. Het gebruik van middelen zal
in lijn zijn met de feitelijke werklast.

Ramingen voor 2015
Ramingen voor 2015

De beschikbaarheid van hoogwaardige gegevens
optimaliseren
Ingediende registratiedossiers

5 700

Informatieverzoeken (met betrekking tot
registratie)

1 400

Aanvragen voor alternatieve namen

Biociden

150

PPORD-kennisgevingen
(onderzoek en ontwikkeling gericht op
producten en procedés)

400

Besluiten inzake nalevingscontrole

120

Besluiten inzake testvoorstellen

180

Vervolgonderzoeken na dossierbeoordeling

400

Te beoordelen werkzame stoffen

50

Aanvragen voor autorisatie in de Unie

12

Aanvragen voor leveranciers van werkzame
stoffen
Aanvragen voor technische gelijkwaardigheid
en chemische overeenkomst

PIC-kennisgevingen

4 000

Overige

Door de lidstaten te beoordelen stoffen

55

Informatieverzoeken: voor de helpdesk,
algemeen en van de media

Besluiten ten aanzien van stoffenbeoordeling

40

Controles van de grootte van ondernemingen
Ingediende beroepen

9

Zeer zorgwekkende stoffen identificatievoorstellen

50

Voorstellen voor geharmoniseerde indeling en
etikettering

60

Autorisatieaanvragen

70
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30

PIC

Instanties mobiliseren om zorgwekkende chemische
stoffen te identificeren en aan te pakken

Voorstellen tot beperkingen

150
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Organigram per februari 2015
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ECHA in een notendop
Ongeveer 600 medewerkers uit de meeste EUlanden

•

4 wetenschappelijke comités met deskundigen
uit 28 EU-lidstaten en 2 EER-staten

•

1 forum van nationale handhavingsinstanties

•

Een begroting van 115 miljoen euro voor 2015
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