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INDLEDNING 

1. Det Europæiske Kemikalieagentur (herefter "agenturet" eller "ECHA"), der ligger i 

Helsinki, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/20061. 

Dets hovedopgaver er at sikre såvel et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og 

miljøet som den frie bevægelighed på det indre marked for stoffer og samtidig styrke 

konkurrenceevne og innovation. Agenturet fremmer også udviklingen af alternative metoder 

til vurdering af stoffers farlighed2

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN 

. 

2. Retten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, 

direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i agenturets 

overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af 

andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.  

REVISIONSERKLÆRING 

3. I overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF) har Retten: 

a) revideret agenturets årsregnskab, som omfatter årsopgørelsen3 og beretningen om 

budgetgennemførelsen4

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for 

regnskabet. 

 for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2014, og 

                                                      

1 EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1. 

2 En oversigt over agenturets beføjelser og aktiviteter vises i bilag II til orientering. 

3 Denne omfatter balancen og resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over 
ændringer i nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre 
forklarende bemærkninger. 

4 Denne omfatter regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen og bilaget til regnskabet 
over resultatet af budgetgennemførelsen. 
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Ledelsens ansvar 

4. Ledelsen er ansvarlig for at udarbejde et årsregnskab for agenturet, som giver et retvisende 

billede, og for, at de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet, er lovlige og formelt rigtige5

a) Ledelsens ansvar med hensyn til agenturets årsregnskab omfatter udformning, gennemførelse 

og opretholdelse af et internt kontrolsystem, som sikrer, at der udarbejdes en årsopgørelse, 

som giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl, udvælgelse og anvendelse af passende regnskabspraksis på grundlag af de 

regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt

: 

6

b) Ledelsens ansvar med hensyn til de underliggende transaktioners lovlighed og formelle 

rigtighed og overholdelse af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning omfatter 

udformning, gennemførelse og opretholdelse af et effektivt og produktivt internt 

kontrolsystem, hvori indgår tilstrækkelig overvågning og passende foranstaltninger, som kan 

forhindre uregelmæssigheder og besvigelser samt, hvis det er nødvendigt, sikre, at der 

iværksættes retlige procedurer med henblik på at inddrive uberettiget udbetalte eller anvendte 

midler.  

, og udøvelse af regnskabsmæssige 

skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Direktøren godkender agenturets årsregnskab, 

når agenturets regnskabsfører har udarbejdet det på grundlag af alle tilgængelige oplysninger 

og skrevet en note, som vedlægges regnskabet, og hvori han bl.a. erklærer, at han har rimelig 

sikkerhed for, at regnskabet i alt væsentligt giver et retvisende billede af agenturets finansielle 

stilling 

                                                      

5 Artikel 39 og 50 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 (EUT L 328 af 
7.12.2013, s. 42). 

6 De regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt, er baseret på de internationale 
regnskabsstandarder for den offentlige sektor (International Public Sector Accounting 
Standards, IPSAS), som er udgivet af International Federation of Accountants, og - hvor det er 
relevant - på International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting 
Standards (IFRS) udgivet af International Accounting Standards Board. 
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Revisors ansvar 

5. Det er Rettens ansvar på baggrund af sin revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet 

og Rådet7

6. Revisionen omfatter udførelse af handlinger med henblik på at opnå revisionsbevis vedrørende 

beløbene og oplysningerne i regnskabet og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle 

rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risiciene for 

væsentlig fejlinformation i regnskabet og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang 

ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om det skyldes besvigelser 

eller fejl. Ved vurderingen af disse risici tager revisor både hensyn til den interne kontrol, som skal 

sikre, at der udarbejdes et retvisende årsregnskab, og til de overvågnings- og kontrolsystemer, der er 

indført for at sikre de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, og udformer 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. Revisionen omfatter også en 

vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn er 

rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. Retten tog i forbindelse med 

udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring det revisionsarbejde, der er udført af 

uafhængige eksterne revisorer i relation til agenturets regnskab, med i betragtning som fastsat i 

artikel 208, stk. 4,i EU's finansforordning

 om årsregnskabets rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle 

rigtighed. Retten udfører sin revision i overensstemmelse med IFAC's Internationale Standarder om 

Revision og etiske regler og INTOSAI's internationale standarder for overordnede revisionsorganer 

(International Standards of Supreme Audit Institutions). Ifølge disse standarder skal Retten 

planlægge og udføre revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om agenturets 

årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for det, er 

lovlige og formelt rigtige. 

8

7. Retten mener, at det tilvejebragte revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 

denne revisionserklæring.  

. 

                                                      

7 Artikel 107 i forordning (EU) nr. 1271/2013. 

8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 
26.10.2012, s. 1). 
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Erklæring om regnskabernes rigtighed 

8. Det er Rettens opfattelse, at agenturets årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede 

af dets finansielle stilling pr. 31. december 2014 og af resultaterne af dets transaktioner og 

pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser 

og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. 

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for 

regnskabet 

9. Det er Rettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for agenturets årsregnskab for 

det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2014, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.  

10. Bemærkningerne i det følgende drager ikke Rettens erklæringer i tvivl. 

BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN 

11. Budgetgennemførelsesgraden for regnskabsåret 2014 var forbedret i forhold til det 

foregående år. Der var fremført 8,5 millioner euro i forpligtede bevillinger til 2014 under 

afsnit III, IV og V (aktionsudgifter), hvilket svarer til 35 % (2013: 10,6 millioner euro, dvs. 

46 %). Fremførslerne skyldtes hovedsagelig den flerårige karakter af nogle planlagte IT-

udviklingsprojekter (4,5 millioner euro), udgifter til oversættelser, der blev bestilt i 2014, 

men ikke modtaget og betalt før årets udgang (0,5 millioner euro), og en række 

stofvurderinger med lovbestemt frist i 2015 (1,9 millioner euro). Udgifterne til procedurer i 

tilknytning til en ny specifik aktivitet for agenturet, nemlig gennemførelsen af forordningen 

om biocidholdige produkter9, skulle i princippet dækkes af de gebyrer, som ansøgere 

erlægger for registrering af disse produkter10

                                                      

9 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1). 

. De gebyrer, som blev opkrævet i 2014, 

dækkede imidlertid kun 17 % af disse udgifter, og den resterende del blev i realiteten 

finansieret af bidrag til agenturets budget fra Unionen (6,3 millioner euro) og EFTA-landene 

(0,2 millioner euro). 

10 Artikel 80, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 528/2012. 
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OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS BEMÆRKNINGER 

12. En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på de 

bemærkninger, Retten fremsatte sidste år, vises i bilag I

 

. 

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Milan Martin CVIKL, medlem af Revisionsretten, i 

Luxembourg på mødet den 8. september 2015. 

 På Revisionsrettens vegne 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Formand 
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Bilag I 

Opfølgning på sidste års bemærkninger 

År Rettens bemærkning 
Korrigerende foranstaltning 

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke 
relevant) 

2013 

Som i det foregående år var budgetgennemførelsesgraden i regnskabsåret 2013 tilfredsstillende 
for afsnit I og II. Omfanget af forpligtede bevillinger, der blev fremført til 2014, var fortsat stort 
under afsnit III, IV og V (aktionsudgifter), 10,6 millioner euro (46 %), men det skyldtes 
hovedsagelig den flerårige karakter af nogle planlagte IT-udviklingsprojekter (6,3 millioner euro), 
udgifter til oversættelser, der blev bestilt i 2013, men ikke modtaget før årets udgang 
(1,3 millioner euro), og en række stofvurderinger, hvis lovbestemte frist var februar 2014 
(1,7 millioner euro). 

Ikke relevant 

2013 

I sin erklæring for 2013 angiver ECHA's administrerende direktør, at han har rimelig sikkerhed for, 
at midlerne er anvendt til de tilsigtede formål og i overensstemmelse med principperne for 
forsvarlig økonomisk forvaltning, og at de eksisterende kontrolprocedurer giver den nødvendige 
garanti for de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Den administrerende 
direktør tager dog et forbehold, fordi agenturets mandat ikke omfatter kontroller og inspektioner 
på nationalt niveau, og det derfor ikke kan bekræftes, at der på EU-markedet kun fandtes 
registrerede eller godkendte stoffer, for hvilke der er betalt gebyrer til agenturet. 

Ikke relevant 
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Bilag II 

Det Europæiske Kemikalieagentur  

(Helsinki) 

Beføjelser og aktiviteter 

Unionens 
kompetenceområder 
i henhold til 
traktaten 

Indsamling af information 
− Retsgrundlaget for ECHA's grundforordning, REACH-forordningen (EF) 

nr. 1907/2006, er artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. 

Agenturets 
beføjelser 
(som fastsat i 
Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning 
(EF) nr. 1907/2006 
(REACH-
forordningen), 
Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning 
(EF) nr. 1272/2008 
(klassificering, 
mærkning og 
emballering af stoffer 
og blandinger (CLP-
forordningen)), 
Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning 
(EU) nr. 528/2012 
(forordningen om 
biocidholdige 
produkter) og 
Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning 
(EU) nr. 649/2012 
(forordningen om 
forudgående 
informeret samtykke) 

Mål 
− Formålet med REACH-forordningen og CLP-forordningen er at sikre såvel 

et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet, herunder 
fremme af alternative metoder til vurdering af stoffers farlighed, som fri 
bevægelighed for stoffer i det indre marked og samtidig styrke 
konkurrenceevne og innovation (artikel 1, stk. 1, i REACH-forordningen 
og artikel 1 i CLP-forordningen) 

− ECHA blev oprettet til at forvalte og i nogle tilfælde udføre de tekniske, 
videnskabelige og administrative aspekter af REACH-forordningen og 
sikre konsekvens på EU-plan for så vidt angår disse aspekter (artikel 75 i 
REACH-forordningen) og til at forvalte de opgaver vedrørende 
klassificering og mærkning af kemiske stoffer, der følger af CLP-
forordningen. 

Opgaver 
− Modtage registreringer og andre dossierer vedrørende kemiske stoffer 

og foretage en fuldstændighedskontrol heraf (afsnit II i REACH-
forordningen) 

− Behandle forespørgsler vedrørende registreringerne og træffe afgørelse i 
tvister vedrørende datadeling (afsnit III i REACH-forordningen) 

− Undersøge, om registreringsdossiererne er i overensstemmelse med 
REACH-forordningen, gennemgå forslagene til udførelse af forsøg og 
koordinere stofvurderingsprocessen (afsnit VI i REACH-forordningen) 

− Behandle forslag vedrørende særligt problematiske stoffer med henblik 
på kandidatlisten og fremsætte anbefalinger om, at nogle af disse stoffer 
kan medtages på godkendelseslisten, og behandle ansøgninger om 
godkendelse (afsnit VII i REACH-forordningen) 

− Behandle begrænsningsdossierer (afsnit VIII i REACH-forordningen) 
− Oprette og vedligeholde en offentlig database/offentlige databaser med 

oplysninger om alle registrerede stoffer og offentliggøre visse 
oplysninger via internettet (artikel 77 og 119 i REACH-forordningen) 

− Levere tekniske og videnskabelige værktøjer og vejledning, hvor dette er 
hensigtsmæssigt (artikel 77 i REACH-forordningen og artikel 50, stk. 2, i 
CLP-forordningen samt forordning (EU) nr. 528/2012 om biocidholdige 
produkter) 
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− Yde medlemsstaterne og EU-institutionerne den bedst mulige 
videnskabelige og tekniske rådgivning i spørgsmål vedrørende kemikalier, 
der falder ind under dets referenceområde, og som det får forelagt i 
overensstemmelse med bestemmelserne i REACH- og CLP-forordningen 
(artikel 77, stk. 1, i REACH-forordningen og artikel 50, stk. 1, i CLP-
forordningen) 

− Modtage anmeldelser af klassificering og mærkning, vedligeholde et 
offentligt register over klassificering og mærkning, behandle 
anmodninger om alternative betegnelser og behandle forslag til 
harmoniseret klassificering og mærkning af stoffer (CLP) 

− Udføre tekniske og videnskabelige opgaver i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. 528/2012 om biocidholdige produkter, der trådte i 
kraft den 1. september 2013 

− Varetage opgaver under forordning (EU) nr. 649/2012 om forudgående 
informeret samtykke (PIC-forordningen), som trådte i kraft i marts 2014. 

Ledelse Bestyrelsen 
En repræsentant for hver medlemsstat udnævnt af Rådet og højst seks 
repræsentanter udnævnt af Kommissionen, inklusive tre enkeltpersoner 
uden stemmeret fra interesserede parter, samt to uafhængige personer 
udpeget af Europa-Parlamentet (artikel 79 i REACH-forordningen) 
Opgaver  
Artikel 78 i REACH-forordningen og rammefinansforordningen for 
agenturerne. Primært at vedtage det årlige og det flerårige arbejdsprogram, 
det endelige budget, en almindelig beretning, forretningsordenen, at 
udnævne en disciplinærmyndighed over den administrerende direktør og at 
udpege et klageudvalg og medlemmer af udvalg. 
Den administrerende direktør 
Opgaver  
Artikel 83 i REACH-forordningen. 
REACH-udvalg  
Agenturet har tre videnskabelige udvalg (Udvalget for Risikovurdering, 
Medlemsstatsudvalget og Udvalget for Socioøkonomisk Analyse). 
Opgaver  
Artikel 77, stk. 3, litra a)-c), i REACH-forordningen. 
Udvalget for Biocidholdige Produkter 
Agenturet har et udvalg for biocidholdige produkter. 
Opgaver  
Artikel 75, stk. 1, i forordningen om biocidholdige produkter. 
Forum for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter 
Opgaver 
Artikel 77, stk. 4, litra a)-h), i REACH-forordningen. 
Sekretariatet 
Opgaver 
Artikel 77, stk. 2, litra a)-o), i REACH-forordningen. 
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Klageudvalget 
Opgaver 
Artikel 76, stk. 1, litra h), i REACH-forordningen. 
Ekstern revision 
Den Europæiske Revisionsret 
Intern revision 
Europa-Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS). 
Dechargemyndighed 
Europa-Parlamentet efter henstilling fra Rådet, artikel 97, stk. 10, i REACH-
forordningen. 

Agenturets 
disponible 
ressourcer i 2014 
(2013) 

Budget (herunder ændringsbudgetter) 
− 113,2 (107,7) millioner euro, herunder:  

− Indtægter fra gebyrer: 27,2 (86,1) millioner euro; 
25,9 (85,8) millioner euro fra gebyrer og afgifter i henhold til 
REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006 og 1,3 (0,3) millioner euro 
fra gebyrer og afgifter opkrævet i henhold til forordning (EU) 
nr. 528/2012 om biocidholdige produkter 

− Unionens bidrag: 7,8 (8,6) millioner euro inklusive støtte til 
gennemførelsen af forordning (EU) nr. 528/2012 om 
tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige 
produkter (5,1 millioner euro), udligningstilskud (1,2 millioner 
euro), et EFTA-bidrag (0,2 millioner euro) og et bidrag i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 
4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier (1,3 millioner 
euro). 

Ansatte pr. 31. december 2014 
− Antal stillinger i henhold til stillingsfortegnelsen: 495 (503) 
− Besatte stillinger: 479, hvoraf 9 var ved at blive besat (468) 
− Andre ansatte: 118 (95) (106 kontraktansatte, hvoraf 1 var ved at blive 

ansat og 12 var udstationerede nationale eksperter) 
− Ansatte i alt: 587 (563), der varetager følgende opgaver*: 

− Operationelle opgaver: 78 % / 458 (386) 
− Administrative opgaver og støttefunktioner: 22 % / 129 (177). 

* Baseret på benchmarkingundersøgelsen. 

Aktiviteter og 
tjenesteydelser i 
2014 (2013) 

ECHA's arbejdsprogram var opdelt i følgende 17 aktiviteter: 
Registrering, præregistrering og datadeling 
− Antal behandlede registreringsdossierer: 9 001 (14 839) 
− Antal færdigbehandlede anmodninger om fortrolig behandling: 636 

(860) vurderinger (indledende og endelige), heraf 67 (198) negative 
afgørelser 

− Antal modtagne nye forespørgsler: 1 000 (1 903) 
− Antal afgørelser om uoverensstemmelser vedrørende datadeling: 5 (11)  
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− Antal stoffer, som der er offentliggjort oplysninger om (ekskl. fortrolige 
oplysninger): 12 888 (10 561) 

Evaluering 
− Antal gennemførte overensstemmelseskontroller: 283 (637) 
− Antal endelige afgørelser om forslag til forsøg: 204 (111) 
Risikoforvaltning 
− Antal stoffer identificeret til kandidatlisten: 10 (13) 
− Antal anbefalinger af stoffer til listen over godkendte stoffer: 1 (1) 
− Antal begrænsningsdossierer forelagt for Kommissionen med henblik på 

afgørelse: 4 (2) 
− Antal modtagne anmodninger om godkendelse: 19 (8) 
− Antal anmeldelser af stoffer på kandidatlisten i varer: 14 (93) 
Klassificering og mærkning 
− Antal modtagne anmeldelser af klassificering og mærkning: 6,4 millioner 

for over 133 000 stoffer (hvoraf over 118 000 indgår i de offentliggjorte 
anmeldelser) 

− Antal modtagne forslag til harmoniseret klassificering og mærkning: 
44 (29) 

− Antal modtagne anmodninger om alternative benævnelser af stoffer i 
blandinger: 28 (28) 

Rådgivning og bistand 
− Antal spørgsmål besvaret af ECHA Helpdesk: 7 628 (5 975)  
− Antal udsendte nye vejledninger: 10 (1)  
− Antal udsendte opdateringer og berigtigelser af vejledninger: 9 (3) 

opdateringer og 8 (4) berigtigelser  
Videnskabelige IT-redskaber 
− 2 nye versioner af R4BP blev udsendt i 2014 
− Udvikling og lancering af en "SPC-editor" for at støtte udarbejdelsen af 

strukturerede produktegenskabsresuméer for biocider 
− Et nyt system til at støtte varetagelsen af opgaver under PIC-

forordningen, ePIC, blev lanceret tidsnok til, at det kunne bruges til at 
forvalte anmeldelserne for 2015 

− Det eksisterende formidlingssystem blev forbedret, så det også kunne 
omfatte data om biocider og PIC, og så den operationelle effektivitet 
kunne styrkes  

− Udsendelse af en opdatering af produktet Chesar 2 (version 2.3)  
− Sagsbehandlingsplatformen Dynamic Case blev lanceret og havde 

allerede ydet støtte til 17 REACH&CLP-processer ved årets udgang 
− Udsendelse af 2 nye versioner af Odyssey  
− Udsendelse af 2 nye vedligeholdelsesversioner af ECM-DEP 
Videnskabelig og teknisk rådgivning til EU-institutioner og -organer 
− Afholdelse af en vellykket "Topical Scientific Workshop on Regulatory 

Challenges in Risk Assessment of Nanomaterials" i oktober 2014 
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− Offentliggørelse i henhold til artikel 117, stk. 3, i REACH-forordningen af 
ECHA's anden rapport om anvendelsen af forsøgsmetoder uden brug af 
dyr  

− Opdatering af ECHA's toårige arbejdsplan vedrørende nanomaterialer 
− Afholdelse af to møder i arbejdsgruppen om nanomaterialer 

− Bidrag til Kommissionens arbejde med henblik på revision af REACH-
bilagene vedrørende specifikke krav til nanomaterialer 

− ECHA's og JRC's offentliggørelse af rapporten "Awareness of non-animal 
methods for the assessment of chemicals - View to promote non-animal 
testing and alternative methods" 

− Bidrag til udviklingen af OECD's testretningslinjer og -strategier (IATA), 
navnlig på områderne hud- og øjenirritation/ætsning, hudsensibilisering, 
genotoksicitet, hormonforstyrrende stoffer, reproduktionstoksicitet og 
akvatisk og terrestrisk økotoksicitet 

Udvalg og forum 
− Antal enstemmige aftaler - Medlemsstatsudvalget: 149 (155) 
− Antal udtalelser fra Udvalget for Risikovurdering: 88 (41) 
− Antal udtalelser fra Udvalget for Socioøkonomisk Analyse: 34 (3) 
Klageudvalget 
− Antal indgivne klager: 18 (22) 
− Antal afgørelser om klager: 16 (8) 
Kommunikation 
− Afholdelse af 3 arrangementer for interessenter: 

o 2 Stakeholders' Days  
o Workshop med akkrediterede interessenter  

− 8 webinarer med 2 060 deltagere 
− 264 (250) oversættelser 
− 1 481 986 besøgende på webstedet med i alt ca. 4 430 136 besøg 
− 61 (53) publikationer 
− 21 pressemeddelelser og 49 interview med medier 
− 57 nyhedsalerts, e-News-bulletiner og nyhedsbreve  
− 1 136 tweets, 51 Facebook-opdateringer og 38 LinkedIn-opdateringer  
Samarbejde 
− Videnskabeligt og teknisk samarbejde med OECD (f.eks. IUCLID) og 

ligestillede agenturer (i Australien, Canada, Japan og USA) samt teknisk 
støtte til Kommissionens internationale arbejde (f.eks. FN's GHS) 

Forvaltning 
− Fortsat udvikling og forbedring af administrations- og 

forvaltningssystemer 
− ISO 9001-certificering 
Finanser, indkøb og regnskabsføring 
− Stram forvaltning af budget og kontantbeholdning 
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− I 2014 indkøbte ECHA videnskabelige tjenester, IT-tjenester, 
kommunikationstjenester og administrationstjenester under sine 
eksisterende rammekontrakter (548 specifikke kontrakter/ordrer) og 
gennem indkøbsprocedurer (188). Navnlig gennemførte agenturet med 
gode resultater åbne udbud med henblik på udarbejdelse af nye 
rammekontrakter vedrørende sprogkurser, certificering af ECHA's IQMS-
system efter standarden ISO 9001:2008 og almindelige bankydelser, og 
det iværksatte et projekt for at øge produktiviteten i indkøbs- og 
kontraktforvaltningen og de hermed forbundne finansielle processer  

− Samlet antal selskaber kontrolleret med hensyn til SMV-status: 271 (516) 
Menneskelige ressourcer og erhvervstjenester 
− 22 (27) afsluttede udvælgelsesprocedurer: 62 (87) ansatte rekrutteret 

(midlertidigt ansatte og kontraktansatte) 
Informations- og kommunikationsteknologi  
− Lancering af de første moduler af HRMS (Human Resources Management 

System) 
− Der er taget et helt omstruktureret dokumentforvaltningssystem i brug  
Biocider  
− 2 094 ansøgninger vedrørende biocider (ansøgninger vedrørende nye 

aktive stoffer, fornyelse eller gennemgang, EU-godkendelser af 
produkter) behandlet og fremsendt til medlemsstaterne 

− 4 uoverensstemmelser vedrørende datadeling løst 
− Vurdering af leverandørers ansøgninger vedrørende aktive stoffer og 

ajourføring af listen over godkendte leverandører: 1 afgørelse 
− Vurdering af ansøgninger om fastslåelse af teknisk ækvivalens: 

7 afgørelser 
− Vurdering af virksomme stoffers kemiske lighed: 1 sag 
PIC 
− 5 289 meddelelser blev behandlet.  

Kilde: Agenturet. 

 



Det Europæiske Kemikalieagentur 

ECHA_DA 

 
 

AGENTURETS SVAR 
 
 

11. ECHA påskønner Den Europæiske Revisionsrets konklusioner og vil fortsat bestræbe sig på at undgå at 

fortage ubegrundede fremførsler. 

Det er korrekt, at de gebyrer, som blev erlagt i 2014 i forbindelse med ansøgninger i henhold til forordningen 

om biocidholdige produkter, kun til dels dækkede agenturets udgifter. Kommissionens oprindelige antagelse, 

at agenturet hovedsageligt skulle være selvbærende, har vist sig at være forkert, da det for biocidholdige 

produkter forholder sig sådan, at der på lands- og EU-plan gøres brug snarere af nationale ansøgninger og 

gensidig anerkendelse end af EU-godkendelser. 

Kommissionen har imidlertid flere gange nedjusteret sine overslag over gebyrindtægter og erkender nu 

behovet for et løbende årligt EU-bidrag til dækning af omkostningerne ved ECHA's ikke-gebyrrelaterede 

aktiviteter. Kommissionen har desuden i 2015 indledt en uafhængig undersøgelse, som forventes at 

tilvejebringe det fornødne input til at foretage en gennemgang af gebyrforordningen, som fastsat i 

forordningen om biocidholdige produkter. 
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