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ECHA fornyer sin støtte til ledende
registranter som forberedelse til 2013
ECHA tilskynder ledende registranter til at gøre opmærksom på sig selv, så de
kan få del i særlig støtte til forberedelsen af den næste registreringsfrist den
31. maj 2013.
Helsingfors, den 19. december 2011 – Med henblik på specifikt at bistå ledende registranter i
deres SIEF-aktiviteter og deres forberedelse af den næste registreringsfrist tilbyder ECHA en
række støtteaktiviteter, der indebærer to workshopper for ledende registranter i 2012, en
række webinarer samt andre uddannelsesmuligheder. ECHA har offentliggjort den foreløbige
plan over webinarer i 2011-2013 og en særlig webside om den første workshop for ledende
registranter, der afholdes den 2.-3. februar 2012. Alle webinarerne og workshoppen vil blive
videofilmet og efterfølgende offentliggjort på ECHA’s websted.
Som et yderligere incitament for ledende registranter i SMV’er, der står over for udfordringen
med at lede et SIEF, tilbyder agenturet at godtgøre rejse- og opholdsudgifter for SMV’er, der
ønsker at deltage i workshoppen for ledende registranter, med forbehold af antal ledige
pladser og kontrol af støtteberettigelse.
Disse arrangementer forudsætter invitation af de ledende registranter, der først har
identificeret sig via ECHA’s websted. ECHA vil gerne understrege, at virksomheder, der
anmelder sig som ledende registranter, ikke påtager sig yderligere pligter ud over dem, der
allerede er fastsat i REACH-forordningen.
ECHA vil også offentliggøre identiteten på de udvalgte ledende registranter, under
forudsætning af deres individuelle samtykke, med henblik på at lette SIEF-uddannelsen
yderligere. (Det skal bemærkes, at den ledende registrant, hvis denne giver samtykke til at
offentliggøre sit navn, ikke vil kunne kræve fortrolighed med hensyn til virksomhedens navn i
registreringsdossieret).
Anmeldelse som ledende registrant sikrer ikke blot, at virksomheder vil blive berettiget til
særlig støtte, men hjælper også ECHA til at identificere de specifikke problemer, som
registranter kan støde på i deres SIEF. Herudover kan registranter ved at informere ECHA om
deres fremskridt inden for et SIEF skabe en betydelig sikkerhed på markedet for, at deres
stoffer vil blive registreret, og de vil også hjælpe agenturet til bedre at kunne forudse antallet

af stoffer, der skal registreres, forud for den næste registreringsfrist. Hvis rollen som ledende
registrant overdrages fra en virksomhed til en anden, vil ECHA derfor sætte stor pris på at
blive informeret om en sådan ændring via webformularen.

Yderligere oplysninger:
Anmeldelse som ledende registrant på ECHA’s website
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/LeadRegistrantNotification.aspx
Workshop for ledende registranter den 2.-3. februar 2012
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/b5961cb7-ee61-4c40-9a149068f23f28f9
ECHA’s websted for små og mellemstore virksomheder:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
Webinarer 2011-2013 på ECHA’s websted
http://echa.europa.eu/web/guest/support/training-material/webinars
Liste over stoffer og ledende registranter (kandidater) for fristerne i 2013 og 2018
http://echa.europa.eu/web/guest/reach-2013
ECHA’s pressemeddelelse af 11. maj 2011
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/77a6455a-c28f-4183-91caa854f5c3a176

