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Inledning 

Vid utvärdering av registreringsunderlag kontrollerar Echa om den information som 

registranterna lämnat i sina registreringsunderlag uppfyller kraven i Reachförordningen. Om 

informationen inte uppfyller kraven skickar Echa ett beslut efter utvärdering av 

registreringsunderlag till samtliga registranter i det gemensamma inlämnandet och ber dem att 

lämna ytterligare information inom en viss tidsfrist. 

 

Uppföljning av utvärderingen av registreringsunderlaget startar när den tidsfrist som anges i 

utvärderingsbeslutet har passerat. 

Vad händer vid en uppföljning efter utvärdering av 
registreringsunderlag? 

Om du får ett beslut från Echa efter utvärderingen av ditt registreringsunderlag som säger att 

din registrering inte uppfyller kraven, måste du följa de metoder och villkor som anges i 

beslutet och uppfylla informationskraven i en uppdatering av din registrering inom den 

fastställda tidsfristen. 

 

När denna tidsfrist har passerats kontrollerar Echa att den information du lämnat in i din 

uppdatering (och eventuella anpassningar som du skickat in) uppfyller de informationskrav 

som angetts i beslutet. Under denna uppföljning identifierar och behandlar Echa även 

eventuella problem med den nya information som du lämnar. 

 

Om du till exempel lämnar in en studie kontrollerar Echa att studien utförts på det angivna 

ämnet, att den specifika testmetoden som angavs har använts och att en korrekt (fyllig) 

rapportsammanfattning har bifogats. Myndigheten kontrollerar också om slutsatserna är 

rimliga, att de baseras på nya uppgifter och att du (själv) har gjort en korrekt klassificering, i 

tillämpliga fall. 

Möjliga resultat 

När Echa har gått igenom den nya informationen vidtas en av följande åtgärder: 

a) Den begärda informationen har lämnats 

 

Om uppdateringen innehåller den begärda informationen underrättar1 Echa de behöriga 

myndigheterna i medlemsstaterna och Europeiska kommissionen om att utvärderingen av 

registreringsunderlaget är avslutad. En kopia av meddelandet skickas även till samtliga 

berörda registranter. Echa kan vid behov inleda en ny kontroll av att kraven är uppfyllda i ett 

senare skede. 

 

 

 

 
1 Echa skickar ett meddelande i enlighet med artikel 42.2 i Reach. 
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b) Giltiga anpassningar 

Om du har använt alternativa metoder (t.ex. jämförelse med andra ämnen i en grupp) eller 

andra anpassningar för att kunna uppfylla informationskraven, informerar Echa 

medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen om att utvärderingsprocessen är 

avslutad. En kopia av meddelandet skickas även till samtliga berörda registranter. Vid behov 

kan Echa inleda en ny kontroll av att kraven är uppfyllda i ett senare skede. 

c) Om du inte svarar på begäran 

Om du inte skickar in någon uppdatering eller om de anpassningar du använder som svar på 

begäran i beslutet är uppenbart orimliga, skickar Echa ett meddelande om underlåtenhet att 

svara2 till den nationella tillsynsmyndigheten i ditt land. Dessutom skickas en kopia till 

samtliga berörda registranter. 

 

I meddelandena om underlåtenhet att svara beskrivs vilken information som saknas. I 

tillämpliga fall kan det också nämnas att du har uppgett att en undersökning är försenad. 

 

Information som lämnas in i form av preliminära resultat, interimsrapporter eller 

utkast till rapporter, eller dosfinnande studier kan inte betraktas som ett 

godtagbart svar på informationsbegäran i beslutet. Inlämning av sådan information 

gör därför inte att anmälan till nationella tillsynsmyndigheter skjuts upp. Den 

nationella tillsynsmyndigheten gör en bedömning av anledningen till 

förseningen och överväger verkställighetsåtgärder om så krävs. 

 

d) Information som lämnats uppfyller inte informationsbegäran 

Om den uppdaterade informationen inte uppfyller informationskravet utfärdar Echa ett utkast 

till beslut om uppföljning3 där skälen till att kraven inte är uppfyllda anges, och skickar det till 

dig. 

 

Detta kan till exempel ske om en studie inte uppfyller kraven eller en anpassning är ogiltig. 

Om den inlämnade anpassningen är ”uppenbart orimlig” underrättar Echa omedelbart den 

nationella tillsynsmyndigheten enligt beskrivningen i scenariot ”Om du inte svarar på begäran” 

i avsnitt c). 

 

 

 
2 I meddelandena om underlåtenhet att svara ingår Echas ursprungliga utvärderingsbeslut och all relevant 
kommunikation som myndigheten mottagit efter att beslutet meddelades. 
3 Detta utkast till beslut meddelas i enlighet med artikel 42.1 i Reachförordningen. Det hänvisar till det 
ursprungliga (antagna) utvärderingsbeslutet, anger vilken information som registranten därefter lämnat in och 
förklarar varför informationskravet fortfarande inte anses vara uppfyllt. Precis som med andra 
utvärderingsbeslut följer antagandet av uppföljningsbeslutet det förfarande som beskrivs i artiklarna 50 och 
51. 

Om ett beslut efter utvärdering av registreringsunderlag innehåller flera 

informationskrav avslutas utvärderingsprocessen först när du har tillmötesgått 

samtliga krav. 
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Det antagna uppföljningsbeslutet innehåller Echas slutgiltiga ställningstagande om 

efterlevnaden av informationskravet i fråga. Beslutet kan överklagas till överklagandenämnden 

inom tre månader efter antagandet. 

I det antagna uppföljningsbeslutet anges inte någon ny tidsfrist4 eftersom den 

information som begärs inte har ändrats. Du måste fortfarande uppfylla 

informationskraven i det ursprungliga beslutet. 

Exempel: Registranterna lämnar in en giltig studie av prenatal utvecklingstoxicitet, 

men de doser som användes i testet är för låga och uppfyller inte kraven i OECD:s 

testriktlinjer. 

 

När den tre månader långa överklagandeperioden har löpt ut informerar Echa den nationella 

tillsynsmyndigheten i ditt land. Myndigheten ansvarar för att se till att beslutet verkställs och 

efterlevs, utföra kontroller och utdöma effektiva, proportionella och avskräckande påföljder5. 

e) Informationen som lämnats utlöser en ny begäran om information 

Om uppdateringen uppfyller informationskraven i det ursprungliga beslutet, men de 

uppdaterade uppgifterna ger upphov till en begäran om ny information, kan Echa utfärda ett 

nytt beslut efter utvärdering av registreringsunderlag. 

Detta nya beslut har en ny tidsfrist. Uppdateringen uppfyller informationskraven i 

det ursprungliga beslutet men den information som lämnats in ger upphov till nya 

informationskrav om ämnet. 

Exempel: I det ursprungliga beslutet krävdes en studie av prenatal 

utvecklingstoxicitet på en första art. Registranterna lämnade in den begärda 

studien och resultatet visar att det krävs ytterligare en studie av prenatal 

utvecklingstoxicitet på en andra art6. 

Kontakta nationella myndigheter 

Du kan kontakta Echas stöd- och informationspunkt om du har konkreta frågor om dina 

skyldigheter vad gäller beslutet efter utvärdering av ditt registreringsunderlag. De kan förtydliga 

vilka skyldigheter du har men de kan inte ge dig råd om hur du uppfyller informationskraven 

eller om det finns andra alternativa sätt. 

 

Echa kan inte ändra innehållet i beslutet eller dess tidsfrist, eftersom dessa har 

överenskommits med medlemsstaterna. Myndigheten kan inte heller ge någon preliminär 

information i ärendet innan tidsfristen för beslutet har löpt ut. 

 

Medlemsstaterna är ensamt ansvariga för verkställigheten. Så snart ärendet har lämnats över 

 

 

 
4 Denna punkt bekräftades nyligen av Echas överklagandenämnd i dess beslut i ärende A-001–2019. 
5 Se domstolens dom i mål C-471/18 P, Tyskland mot Esso Raffinage, punkt 143. 
6 Om registranten inlämnar ett testningsförslag för studien av prenatal utvecklingstoxicitet för den andra arten 
kommer Echa att utvärdera detta i enlighet med artikel 40 och inte som ett nytt beslut enligt artikel 42.1. 
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till de nationella myndigheterna ska all kommunikation ske med berörd nationell myndighet. 

Det kan vara bra att diskutera med den nationella myndigheten ifall det sätt som du tänker 

uppfylla informationskravet på är godtagbart, t.ex. om du kan använda generella eller 

specifika anpassningar. 

Tillverkning upphör 

Även om du slutar att tillverka eller importera ditt registrerade ämne måste du ändå lämna 

in den begärda informationen innan tidsfristen har löpt ut om ett utvärderingsbeslut väl har 

fattats. Eftersom beslutet fattades när du fortfarande tillverkade eller importerade ämnet är det 

fortfarande relevant att inhämta information för att förtydliga eventuella faror och risker med 

ämnet. 

 

Om du inte har lämnat den information som begärdes i det ursprungliga beslutet eftersom du 

har upphört med tillverkningen, skickar ECHA ett meddelande om ”underlåtenhet att svara” till 

relevanta nationella myndigheter. 

 

Om du upphör med tillverkningen och underrättar Echa efter att ha mottagit ett utkast till 

beslut som utfärdats i enlighet med artikel 42.1 och som fastställer bristande efterlevnad 

av ett tidigare utvärderingsbeslut (dvs. det nya beslutet utan tidsfrist som beskrivs under 

punkt d), är du fortfarande skyldig att uppfylla det beslutet. 

 

Artiklarna 50.2 och 50.3 i Reach gäller inte utkastet till beslut efter uppföljning eftersom 

det nya beslutet inte kräver ”ytterligare information”. Det beslutet säger endast att Echa har 

gått igenom den information som lämnats in som svar på det ursprungliga beslutet, att 

registreringen fortfarande inte uppfyller informationskraven och att tillsynsmyndigheter kommer 

att informeras om beslutet. De krav som angavs i det första beslutet gäller alltså fortfarande. 

Lägre mängdintervall 

När ett utvärderingsbeslut har fattats måste du lämna den information som krävs i beslutet, 

även om du har minskat ditt mängdintervall av ämnet efter att du fick det slutliga beslutet.7 

Om du inte lämnar den begärda informationen på grund av att du har minskat 

mängdintervallet, leder även detta till ett meddelande om ”underlåtenhet att svara”. 

 

När du registrerar ett ämne inom ett visst mängdintervall får du rätt att marknadsföra ämnet i 

dessa mängder. Du måste då lämna relevant standardinformation till Echa om ditt ämne i det 

registrerade mängdintervallet. Du kan inte minska ditt mängdintervall för att slippa lämna den 

information som begärdes i det ursprungliga utvärderingsbeslutet. 

 

Eftersom du tillverkade eller importerade ämnet i ett visst mängdintervall när 

utvärderingsbeslutet antogs, måste du kunna redogöra för möjliga faror och risker med denna 

 

 

 
7 Observera att om registranten – efter en teknisk minskning av mängdintervallet – får ett godkännande från 
Echa betyder det inte att registranten är undantagen från skyldigheten att uppfylla begäran i det antagna 
utvärderingsbeslutet. 
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användning. 

Överföring av rollen som ledande registrant 

Rollen som ledande registrant kan överföras till en ny ledande registrant efter att ett 

utvärderingsbeslut har antagits. I detta fall kan den nya ledande registranten lämna in 

uppdateringen som innehåller den information som begärdes i beslutet. Det rättsliga ansvaret 

för att följa beslutet ligger dock kvar hos de ursprungliga mottagarna av beslutet. 

Allmänna råd till registranter 

Uppdatera ditt underlag inom den tidsfrist som anges i det ursprungliga beslutet. 

 

Om det innebär att ny faroinformation ska tas fram måste du följa bestämmelserna i artikel 10 

i Reach – inlämnande av (fylliga) rapportsammanfattningar8. 

 

Din uppdatering måste också innehålla alla ändringar i registreringsunderlaget som blir följden 

av kravet på ny information – till exempel vad gäller klassificering och märkning, 

kemikaliesäkerhetsrapporten eller inlämning av testningsförslag. 

 

För varje anpassning som du lämnar in krävs ett giltigt vetenskapligt resonemang och 

omfattande dokumentation, inklusive vetenskapliga belägg. Om dessa villkor inte är uppfyllda 

kommer Echa inte att godkänna anpassningen. 

 

Om du har problem med att lämna in den begärda informationen i tid ska du ändå 

alltid uppdatera ditt underlag inom den angivna tidsfristen och bifoga relevanta 

förklaringar och bevis för varför den blir försenad. 

 

Echa kan inte dra några slutsatser av denna information och kan inte skjuta upp att 

informera relevanta nationella tillsynsmyndigheter om du inte lämnar in begärd 

information i tid. Den nationella tillsynsmyndigheten kan dock använda sig av den 

information du lämnat in när den överväger vilka åtgärder som ska vidtas.  

 

Länkar 

Utvärdering och utvärderingsprocess 

https://echa.europa.eu/sv/regulations/reach/evaluation/evaluation-procedure 

 

Frågor och svar 

https://echa.europa.eu/sv/support/qas-support/qas 

 

 

 

 
8 Se den praktiska vägledningen ”Hur fylliga rapportsammanfattningar ska rapporteras” där det finns 
detaljerad information – Echa kan därmed göra en oberoende bedömning och avsluta uppföljningsprocessen 
utan att kräva mer information från dig i ett uppdaterat registreringsunderlag. 

https://echa.europa.eu/sv/regulations/reach/evaluation/evaluation-procedure
https://echa.europa.eu/sv/support/qas-support/qas
https://echa.europa.eu/sv/practical-guides
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Nationella stöd- och informationspunkter 

https://echa.europa.eu/sv/support/helpdesks 

 

Kontakta Echa 

https://echa.europa.eu/sv/contact 

https://echa.europa.eu/sv/support/helpdesks
https://echa.europa.eu/sv/contact
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