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Arbetsprogram – i fokus under 2015

2015 ligger fokus för Echa fortfarande
på säker användning av kemikalier
genom genomförande av fyra
strategiska mål.
Som en av många andra aktiviteter
vidtar kemikaliemyndigheten nu
omfattande åtgärder för att öka
användarvänligheten hos sina verktyg
före registreringstidsfristen 2018 och
man genomför en harmonisering av
processerna för godkännanden och
biocidprodukter.
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Fyra strategiska mål
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Maximera tillgången till information av hög
kvalitet för att möjliggöra säker tillverkning
och användning av kemikalier
Mobilisera myndigheterna så att de använder
informationen på ett rationellt sätt för att
identifiera och kontrollera kemikalier som
inger betänkligheter
Hantera de vetenskapliga utmaningarna
genom att verka som ett nav för uppbyggnad
av vetenskaplig och reglerande kapacitet
inom medlemsstaterna, europeiska
institutioner och andra aktörer
Bejaka gällande och nya lagstadgade
uppgifter ändamålsenligt och effektivt
och samtidigt anpassa sig till kommande
resursbegränsningar
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Maximera tillgången till information av hög
kvalitet för att möjliggöra säker tillverkning
och användning av kemikalier

2015 är viktigt för Echas förberedelse för den sista
registreringstidsfristen för Reach. 2018 måste
företag som tillverkar eller importerar kemikalier i
mängder om ett ton eller mer per år ha registrerat
sina ämnen. Bland registranterna kommer det att
finnas många små och medelstora företag som inte
har någon erfarenhet av Reach. Stödet från Echa
kommer att bli ännu viktigare för att dessa företag
ska kunna tillhandahålla data av hög kvalitet om de
ämnen de registrerar. Stödet inkluderar omarbetade
IT-verktyg för förberedelse och inlämning av
underlag, liksom uppdaterade vägledningar och
webbinnehåll.
För att nå ut till företag som fortfarande inte
är medvetna om sina skyldigheter enligt EU:s
kemikalielagstiftning samarbetar Echa med
medlemsstaterna, ackrediterade intressenter och
andra europeiska nätverk. Där så är möjligt leder
detta samarbete till ett branschspecifikt stöd.
Echa utvärderar kvaliteten på informationen i
registreringsunderlagen genom att utföra kontroller
av att kraven är uppfyllda. I dessa kontrollerar
fokuserar man på de ämnen och endpoints som har
störst betydelse för hälsa och miljö.
För att ge medborgarna tillgång till information
om kemikalier publicerar Echa icke-konfidentiell
information från registreringsunderlagen på sin
hemsida. Under 2015 driver kemikaliemyndigheten
ett stort projekt för att öka plattformens
användarvänlighet och kommer att publicera
information om ämnen i ett helt nytt format. Det
inkluderar ämnenas inneboende egenskaper,
faror, användningar och lagstiftningsstatus i ett
lättillgängligt format.
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Mobilisera myndigheterna så att de använder
informationen på ett rationellt sätt för att
identifiera och kontrollera kemikalier som
inger betänkligheter

Echa och medlemsstaternas myndigheter
genomsöker Echas databaser och identifierar
farliga kemikalier som kräver ytterligare
riskhanteringsåtgärder. Under 2015 leder
dessa aktiviteter till fler analyser av
riskhanteringsalternativ och efterföljande förslag
till begränsningar, tillstånd eller harmoniserad
klassificering och märkning av farliga kemikalier.
Antalet ämnen som inger mycket stora
betänkligheter på kandidatlistan för tillstånd
förväntas öka på grund av 2020 års mål om att
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samtliga relevanta kända ämnen som inger mycket
stora betänkligheter ska finnas på listan.
Medlemsstaterna utvärderar ämnen som inger dem
betänkligheter. Efter de tre första årens utvärdering
av ämnen bedömer Echa processen, dess resultat
och hur ämnesutvärderingen bidrar till riskhantering
och förbättrad datakvalitet. En gemensam
screeningmetod hjälper medlemsstaterna att välja ut
ämnen för effektiv riskhantering på EU-nivå.
Under 2015 förväntas det komma in ett stort antal
ansökningar om tillstånd att använda specifika
farliga ämnen. Dessa kommer att utvärderas av Echa
och dess vetenskapliga expertkommittéer.

Uppskattningar för 2015

Maximera tillgången till data av hög kvalitet
Inlämnade registreringsunderlag

5 700

Förfrågningar (relaterade till registrering)

1 400

Förfrågningar om alternativa namn

150

PPORD-anmälningar
(Produkt- och processinriktad forskning och
utveckling)

400

Beslut om kontroll av att kraven är uppfyllda

120

Beslut om testningsförslag

180

Uppföljande undersökningar av utvärderade
registreringsunderlag

400

Mobilisera myndigheter för att identifiera och
kontrollera kemikalier som inger betänkligheter.
Ämnen som ska bedömas av medlemsstaterna

55

Beslut om ämnesutvärdering

40

Förslag på begränsning

9

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter –
identifieringsförslag

50

Förslag på harmoniserad klassificering och
märkning

60

Tillståndsansökningar

70
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Hantera de vetenskapliga utmaningarna
genom att verka som ett nav för uppbyggnad
av vetenskaplig och reglerande kapacitet
inom medlemsstaterna, europeiska
institutioner och andra aktörer

Echa utvecklar sin vetenskapliga kapacitet i enlighet
med den vetenskapliga strategin och definierar vilka
områden som är viktigast ur lagstiftningsperspektiv.
När Europeiska kommissionen under 2015 anpassar
informationskraven i Reach för att ta bättre hänsyn
till de specifika aspekterna hos nanomaterial
kommer Echa att uppdatera sin särskilda
vägledning och öka sina aktiviteter för att förbättra
kvaliteten på registreringsdata för nanomaterial.
Kemikaliemyndigheten fortsätter att bidra till att
utveckla nya metoder för testning och bedömning av
farliga kemikalier. Detta innefattar arbete för att ta
fram alternativa metoder till djurförsök.
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Bejaka gällande och nya lagstadgade
uppgifter ändamålsenligt och effektivt
och samtidigt anpassa sig till kommande
resursbegränsningar

För att kunna uppnå dessa ambitiösa mål med
minskade personalresurser kommer Echa att öka
sin effektivitet ytterligare. Under 2015 kommer
Kemikaliemyndigheten också att investera i ITsystem som både ska erbjuda bättre service till
branschen och medlemsstaterna och förbättra de
interna processerna.
Vad gäller förordningen om biocidprodukter är Echas
prioriteringar för 2015 att förbereda beslutsunderlag
och understödja granskningsprogrammet av
verksamma ämnen.
Det råder dock stor osäkerhet angående volymen av
ansökningar och inkomsterna genom de relaterade
avgifterna. Användningen av resurserna kommer att
anpassas efter den reella arbetsbelastningen.
Uppskattningar för 2015

Biocider
Verksamma ämnen som ska bedömas

50

Ansökningar om unionsgodkännande

12

Bedömningar för leverantörer av verksamma
ämnen
Bedömningar för teknisk ekvivalens och kemisk
likhet

150
30

PIC
PIC-anmälningar

4 000

Övrigt
Stöd- och informationspunkt, förfrågningar
från allmänheten och media
Kontroller av företagsstorlek
Inlämnade överklaganden
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Echa i korthet
•
•
•
•

Cirka 600 personer från de flesta EU-länderna
4 vetenskapliga expertkommittéer från 28
medlemsstater och 2 EES-stater
1 forum för nationella verkställande
myndigheter
Budget på 115 miljoner euro för 2015
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