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Κατάλογος αρκτικόλεξων
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CHESAR
CLP
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ΚΚΕρ
∆Σ
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MSCA
ΟΟΣΑ
PDB
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PPORD
(Q)SAR
RAC
REACH
REACH-IT
REHCORN
SEAC
ΦΑΠΟ
SVHC
UNECE SC GHS
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Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων
Ιδρυθείς την 1η Ιουνίου 2007, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων (ECHA) αποτελεί
την καρδιά του νέου κοινοτικού ρυθµιστικού συστήµατος για τα χηµικά προϊόντα που θεσπίστηκε
µε τον κανονισµό 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων
(REACH). Στις αρχές του 2009, ο κανονισµός REACH συµπληρώθηκε από τον κανονισµό για
την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία ουσιών και µειγµάτων [κανονισµός (ΕΚ) CLP
αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου]. Οι νοµοθετικές αυτές
πράξεις ισχύουν σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ χωρίς να απαιτείται µεταφορά τους στο εθνικό
δίκαιο.
Σκοπός του συστήµατος REACH είναι να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας για την
ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον, να προωθήσει εναλλακτικές µεθόδους που θα
αντικαταστήσουν τις δοκιµές που πραγµατοποιούνται σε ζώα για την αξιολόγηση της
επικινδυνότητας των χηµικών προϊόντων, να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία ουσιών εντός
της ενιαίας αγοράς και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία. Στην πράξη, το
νέο καθεστώς αναµένεται να καλύψει το κενό γνώσης για τις χηµικές ουσίες που κυκλοφόρησαν
στην ευρωπαϊκή αγορά πριν από το 1981, να επιταχύνει την είσοδο ασφαλών και καινοτόµων
χηµικών προϊόντων στην αγορά και να καταστήσει περισσότερο αποτελεσµατική τη διαχείριση
κινδύνων όσον αφορά τις εν λόγω ουσίες, κυρίως µεταφέροντας την ευθύνη εντοπισµού και
ελέγχου των κινδύνων από τις αρχές στις επιχειρήσεις. Για την επιτυχή εφαρµογή του
κανονισµού REACH είναι απαραίτητη η καλή λειτουργία του Οργανισµού, ο οποίος θα πρέπει να
είναι σε θέση να παρέχει ανεξάρτητες, υψηλού επιπέδου και επιστηµονικά τεκµηριωµένες
γνώµες εντός αυστηρών, νοµικά προβλεπόµενων προθεσµιών, καθώς επίσης και να διασφαλίζει
την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρησιακών πτυχών της νοµοθεσίας. Ωστόσο, η
αποτελεσµατική λειτουργία του REACH εξαρτάται επίσης από τους θεσµικούς εταίρους του
ECHA, κυρίως από τα κράτη µέλη της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σκοπός του κανονισµού CLP είναι να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας για την
ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον, καθώς και να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία
ουσιών, µειγµάτων και αντικειµένων, µέσω της εναρµόνισης των κριτηρίων ταξινόµησης ουσιών
και µειγµάτων, αλλά και των κανόνων επισήµανσης και συσκευασίας. Στις επικίνδυνες ιδιότητες
των χηµικών περιλαµβάνονται οι κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες καθώς και οι κίνδυνοι για
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων για τη στοιβάδα
του όζοντος. Επιπλέον, ο κανονισµός CLP αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά στο έργο της
παγκόσµιας εναρµόνισης των κριτηρίων ταξινόµησης και επισήµανσης το οποίο εκπονήθηκε
στους κόλπους των Ηνωµένων Εθνών (UN GHS).
Αµφότεροι οι κανονισµοί θα πρέπει να συµβάλουν στην ολοκλήρωση της στρατηγικής
προσέγγισης για τη διεθνή διαχείριση χηµικών ουσιών (SAICM) που θεσπίστηκε στο Ντουµπάι
στις 6 Φεβρουαρίου 2006.
Η αποστολή του ECHA
Αποστολή του ECHA είναι να διαχειριστεί το σύνολο του έργου των κανονισµών REACH και CLP
που του έχει ανατεθεί, αναλαµβάνοντας ή συντονίζοντας τις απαραίτητες δραστηριότητες
προκειµένου να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρµογή τους σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς και να
παράσχει στα κράτη µέλη και στα θεσµικά όργανα της ΕΕ όσο το δυνατόν καλύτερες
επιστηµονικές συµβουλές σε ζητήµατα σχετικά µε την ασφάλεια και τις κοινωνικοοικονοµικές
προεκτάσεις της χρήσης χηµικών προϊόντων. Ο Οργανισµός θα επιτύχει τον στόχο αυτό
διασφαλίζοντας µια αξιόπιστη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αξιοποιώντας τις καλύτερες
επιστηµονικές, τεχνικές και ρυθµιστικές δυνατότητες και εργαζόµενος ανεξάρτητα µε
αποτελεσµατικό, διαφανή και συνεπή τρόπο.
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Το όραµα του ECHA
Όραµα του ECHA είναι να καταστεί ο διεθνώς αναγνωρισµένος οργανισµός αναφοράς για
οποιοδήποτε ζήτηµα σχετίζεται µε την ασφάλεια των βιοµηχανικών χηµικών προϊόντων και να
αποτελέσει πηγή αξιόπιστων και ποιοτικών πληροφοριών για τα χηµικά προϊόντα. Ο ECHA θα
αποτελεί µια έµπιστη, αποτελεσµατική και διαφανή ρυθµιστική αρχή και θα προσελκύσει
ταλαντούχο προσωπικό µε υψηλά κίνητρα εφαρµόζοντας τις πιο σύγχρονες διοικητικές
πρακτικές και πολιτικές προσωπικού. Ο ECHA θα αναγνωρίζεται ως ένας αξιόπιστος εταίρος
που θα παρέχει τις συµβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεται.

Εισαγωγή
Το παρόν πρόγραµµα εργασιών περιγράφει τους στόχους του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Χηµικών Προϊόντων για το 2010, το τρίτο κατά σειρά πλήρες έτος λειτουργίας του. Βάση
του παρόντος ετήσιου προγράµµατος εργασιών αποτελεί το πολυετές πρόγραµµα
εργασιών 2009-2012, το οποίο εγκρίθηκε τον Σεπτέµβριο του 2008 από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του ECHA. Η διάρθρωση του προγράµµατος εργασιών έχει αναθεωρηθεί από
το 2009, και πλέον το πρόγραµµα εργασίας χωρίζεται σε δεκαπέντε δραστηριότητες, κάθε
µία από τις οποίες διαθέτει τους δικούς της στόχους και τα δικά της παραδοτέα, καθώς και
τους δικούς της δείκτες, οι οποίοι καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της προόδου.
Ο σχεδιασµός του παρόντος προγράµµατος εργασιών βασίζεται στα αριθµητικά στοιχεία
αναφοράς που παρουσιάζονται στο παράρτηµα 2, τα οποία αποτελούν ουσιαστικά
επικαιροποίηση των εκτιµήσεων που είχε κάνει η Επιτροπή κατά την εκπόνηση του
κανονισµού REACH. Επισηµαίνεται ότι τα αριθµητικά στοιχεία αναφοράς εξακολουθούν
να χαρακτηρίζονται από µεγάλο βαθµό αβεβαιότητας, γεγονός που σηµαίνει ότι απαιτείται
διαρκής παρακολούθηση του όγκου εργασίας, και πιθανώς, επανακαθορισµός των
προτεραιοτήτων και ανακατανοµή των πόρων κατά τη διάρκεια του έτους. Η αβεβαιότητα
αφορά ως επί το πλείστον τον όγκο των φακέλων καταχώρισης και των κοινοποιήσεων
C&L που θα υποβάλουν οι εταιρείες, ενώ ακολουθεί ο βαθµός αποδοτικότητας του
συστήµατος REACH-IT. Ο προγραµµατισµός του Οργανισµού για το 2010 περιλαµβάνει
βεβαίως και σχέδια έκτακτης ανάγκης, τα οποία µπορούν να εφαρµοστούν σε περίπτωση
που αλλάξουν σηµαντικά τα σενάρια αναφοράς.
Οι εκτιµήσεις των πόρων βασίζονται στις εκτιµήσεις του προσχεδίου του προϋπολογισµού
που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ECHA τον Φεβρουάριο του 2009.
Εντούτοις, η δηµοσιονοµική λιτότητα ώθησε την Επιτροπή να εισηγηθεί πολύ µικρότερο
προϋπολογισµό για τον ECHA. Ο τελικός προϋπολογισµός και ο πίνακας προσωπικού θα
εγκριθούν τον ∆εκέµβριο του 2009 αφού πρώτα η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή
(Συµβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) εγκρίνει το τελικό ποσό της επιχορήγησης και
τον αριθµό των υπαλλήλων του ECHA. Ο τελικός προϋπολογισµός δεν θα βασίζεται µόνο
στο τελικό ποσό της επιχορήγησης, αλλά και σε επανεκτίµηση των εσόδων από τα τέλη
για ολόκληρο το έτος, που αντιστοιχούν στο επικαιροποιηµένο σύνολο των φακέλων
καταχώρισης τους οποίους αναµένει να λάβει ο ECHA κατά τη διάρκεια του 2010. Σε
περίπτωση που τα συνολικά έσοδα ή ο εγκεκριµένος αριθµός υπαλλήλων διαφέρουν
σηµαντικά από τις τρέχουσες εκτιµήσεις, το πρόγραµµα εργασιών θα προσαρµοστεί
αναλόγως τον ∆εκέµβριο του 2009.
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Οι προκλήσεις και οι προτεραιότητες του ECHA για το 2010

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παραλαβής του µεγάλου όγκου των
προκαταχωρίσεων το 2008, ο ECHA καλείται να ανταποκριθεί στη δεύτερη σηµαντική
προθεσµία που λήγει στις 30 Νοεµβρίου 2010. Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή, ο κλάδος
οφείλει να υποβάλει φακέλους καταχώρισης για όλες τις ουσίες παραγόµενες σε µεγάλες
ποσότητες καθώς και για ορισµένες κατηγορίες ουσιών που προκαλούν ανησυχία. Λίγο
αργότερα, στις 3 Ιανουαρίου 2011, λήγει η τρίτη προθεσµία στην οποία καλείται να
ανταποκριθεί ο ECHA. Οι εταιρείες οφείλουν µέχρι την εν λόγω ηµεροµηνία να
υποβάλουν κοινοποιήσεις για τις ουσίες τους, ανεξαρτήτως των ποσοτήτων που
παράγουν ή πωλούν, προκειµένου να µπορέσει ο ECHA να καταρτίσει κατάλογο
ταξινόµησης και επισήµανσης.
Η διαχείριση του σταθερά αυξανόµενου αριθµού επιστηµονικών φακέλων που
υποβάλλουν ταυτοχρόνως οι αρχές συνιστά πρόκληση για τον Οργανισµό: προτάσεις για
περιορισµούς, προτάσεις για την ταυτοποίηση ουσιών που προκαλούν πολύ µεγάλη
ανησυχία ή προτάσεις για εναρµονισµένη ταξινόµηση και επισήµανση. Ο ECHA οφείλει
επίσης να προβαίνει εγκαίρως σε επικαιροποιήσεις του καταλόγου των υποψήφιων
ουσιών που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία και να δίνει προτεραιότητα στις ουσίες του
εν λόγω καταλόγου τις οποίες σκοπεύει να προτείνει προς συµπερίληψη στον κατάλογο
αδειοδότησης. Ο Οργανισµός θα προβεί ακόµη στην επεξεργασία των πρώτων
προτάσεων για περιορισµούς. Παράλληλα, ο ECHA οφείλει να αναπτύξει ικανότητες για
την επιτέλεση λειτουργικών καθηκόντων που επίκεινται ή που αναµένεται να
παρουσιάσουν φόρτο εργασίας, και συγκεκριµένα για την εξέταση των αιτήσεων
αδειοδότησης και για την επιστηµονικά τεκµηριωµένη αξιολόγηση των πολυάριθµων
φακέλων καταχώρισης για χηµικές ουσίες που θα λάβει µέχρι τη λήξη της προθεσµίας το
2010. Επιπλέον, ο ECHA καλείται να παρέχει επιστηµονικές συµβουλές στα ευρωπαϊκά
θεσµικά όργανα κατόπιν αιτήµατός τους.
Όσον αφορά τη µεγαλύτερη πρόκληση που αντιµετωπίζει, η οποία αφορά τη λήξη της
προθεσµίας πρώτης καταχώρισης, ο ECHA δεν γνωρίζει τον αριθµό των φακέλων
καταχώρισης που θα λάβει και θα πρέπει να επεξεργαστεί. Κατά την εκπόνηση του
κανονισµού REACH, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσισε την αξιολόγηση επιπτώσεων στην
οποία προέβη στον εκτιµώµενο αριθµό των τουλάχιστον 130.000 προκαταχωρίσεων για
συνολικά 70.000 περίπου ουσίες (περίπου 30.000 χηµικές ουσίες στην αγορά και 40.000
ενδιάµεσα προϊόντα)1. Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας πρώτης καταχώρισης το 2010,
αναµένονται 25.000 φάκελοι καταχώρισης. Ωστόσο, πέρυσι, ο ECHA έλαβε περισσότερες
από 2.700.000 προκαταχωρίσεις για περίπου 150.000 ουσίες. Σε 250.000 από τις
προκαταχωρίσεις αυτές για 50.000 ουσίες εκδηλωνόταν η πρόθεση καταχώρισης µέχρι τη
λήξη της πρώτης προθεσµίας. Από ανάλυση των στοιχείων των προκαταχωρίσεων στους
κόλπους του Οργανισµού προέκυψε ότι ο αριθµός των καταχωρίσεων το 2010 θα
προσεγγίσει, κατά πάσα πιθανότητα, την εκτίµηση της Επιτροπής, αλλά διαπιστώθηκε,
επίσης, ότι ο αριθµός αυτός µπορεί να είναι και τρεις φορές υψηλότερος από τον
εκτιµώµενο αριθµό. Η αβεβαιότητα αυτή είναι εποµένως ο βασικότερος λόγος για τον
οποίο ο ECHA προέβη στην εκπόνηση σχεδίων εφεδρείας.
Σε κάθε περίπτωση, έχει ήδη καταστεί εµφανές ότι η υποβολή των φακέλων θα έχει δύο
περιόδους αιχµής, µία τον Σεπτέµβριο -λόγω της καταχώρισης στην οποία θα προβούν
βασικοί καταχωρίζοντες που επιθυµούν να λάβουν ανατροφοδότηση από τον ECHA πριν
από τις καταχωρίσεις άλλων µελών ΦΑΠΟ - και άλλη µία, τον Νοέµβριο -λόγω της
καταχώρισης στην οποία θα προβούν άλλοι βασικοί καταχωρίζοντες και άλλα µέλη
ΦΑΠΟ. Ακόµη κι αν οι καταχωρίσεις ανέλθουν σε 25.000 όπως αναµενόταν αρχικά, θα
1

∆εν υπήρχαν διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία για τα ενδιάµεσα προϊόντα.
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χρειαστεί οπωσδήποτε επιπλέον προσωπικό για τη στήριξη των λειτουργιών που
σχετίζονται µε την υποβολή των φακέλων και µε το γραφείο υποστήριξης κατά τη διάρκεια
αυτών των περιόδων αιχµής, καθώς και για την ενίσχυση του προσωπικού που θα
ελέγχει την πληρότητα των φακέλων από τεχνικής άποψης από τον Οκτώβριο του 2010
µέχρι τον Φεβρουάριο του 2011. Για την κάλυψη των αναγκών αυτών θα αποσπαστούν
επιστηµονικό και διοικητικό δυναµικό από άλλες δραστηριότητες, γεγονός που θα
επηρεάσει κατά πρώτον την αξιολόγηση -λόγω της άµεσης σύνδεσής της µε την
καταχώριση-, και στη χειρότερη περίπτωση, σχεδόν όλες τις άλλες δραστηριότητες.
Το 2010 αναµένεται άλλη µία σηµαντική αύξηση του φόρτου εργασίας, η οποία θα
κορυφωθεί τον ∆εκέµβριο, λόγω της λήξης της προθεσµίας στις 3 Ιανουαρίου 2011, για
κοινοποιήσεις ταξινόµησης και επισήµανσης επικίνδυνων χηµικών ουσιών ανεξαρτήτως
ποσότητας. Ο ECHA οφείλει να δηµιουργήσει και να τηρεί κατάλογο ταξινόµησης και
επισήµανσης µε τη µορφή βάσης δεδοµένων, ο οποίος θα βασίζεται στις σχετικές
κοινοποιήσεις του κλάδου. Η παραλαβή των κοινοποιήσεων συνιστά ιδιαίτερα σηµαντική
πρόκληση, συγκρίσιµη µε την πρόκληση των προκαταχωρίσεων το 2008, καθώς ο
αριθµός τους εκτιµάται ότι θα είναι εξίσου υψηλός (για τους σκοπούς του
προγραµµατισµού χρησιµοποιήθηκε ο αριθµός των 2 εκατοµµυρίων2). ∆εδοµένης της
αβεβαιότητας που υπάρχει για τον αριθµό των προς υποβολή κοινοποιήσεων, η οποία
είναι παρόµοια µε την αβεβαιότητα που επικρατούσε για τις προκαταχωρίσεις, ο ECHA
πρέπει να είναι προετοιµασµένος να επεξεργαστεί πολύ υψηλότερο αριθµό
κοινοποιήσεων από τον αρχικά προβλεπόµενο.
Για µεγαλύτερη ασφάλεια, τα συστήµατα πληροφορικής που υποστηρίζουν αυτές τις
διαδικασίες θα αναπτυχθούν και θα δοκιµαστούν µε αρκετά µεγαλύτερο συντελεστή
φόρτου εργασίας από αυτόν που υποδεικνύουν οι τρέχουσες εκτιµήσεις. Ο ECHA εξετάζει
διάφορες λύσεις για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που θα αντιµετωπίσει σε επίπεδο
ανθρώπινου δυναµικού, σε περίπτωση που δεχθεί µεγαλύτερο αριθµό καταχωρίσεων και
κοινοποιήσεων. Για τον σκοπό αυτό, ο ECHA θα υπογράψει σύµβαση µε πάροχο
υπηρεσιών ο οποίος είναι σε θέση να παράσχει εν ευθέτω χρόνω πρόσθετο προσωπικό
για την αντιµετώπιση των απρόβλεπτων αιχµών του φόρτου εργασίας, και, επιπλέον, θα
εκπαιδεύσει υπαλλήλους από άλλες υπηρεσίες του ώστε να µπορούν να επιβλέπουν το
εν λόγω πρόσθετο προσωπικό.
Ως συνέπεια της αναθεώρησης της κοινοτικής νοµοθεσίας για τα βιοκτόνα, για την οποία
κινήθηκε διαδικασία συναπόφασης το 20093, ο ECHA αναµένεται να επιφορτιστεί µε
πρόσθετα καθήκοντα. Ο ECHA ενηµέρωσε ήδη την Επιτροπή για τις ανάγκες που θα έχει
σε οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους µετά το 2010, δεδοµένου του χρόνου που
απαιτείται για την πρόσληψη και την εκπαίδευση επιστηµονικών εµπειρογνωµόνων
καθώς και για την προσαρµογή των συστηµάτων ΤΠ. Οι πόροι που απαιτούνται για τις εν
λόγω προπαρασκευαστικές δραστηριότητες δεν καλύπτονται από τα τέλη που
προβλέπουν οι κανονισµοί REACH και CLP. Ο ECHA θα παρακολουθήσει εποµένως από
πολύ κοντά τη νοµοθετική διαδικασία και θα γνωστοποιήσει τις ανάγκες του στους
συννοµοθέτες και στην Επιτροπή.
∆εδοµένου ότι το επιστηµονικό επίπεδο των δραστηριοτήτων του ECHA είναι άµεσα
συνδεδεµένο µε τις δυνατότητες πρόσληψης, εκπαίδευσης και διατήρησης ιδιαίτερα
εξειδικευµένου προσωπικού για επιστηµονικά και τεχνικά καθήκοντα, προγραµµατίζονται
ειδικές διαδικασίες για την πρόσληψη και την εκπαίδευση 120 καινούργιων υπαλλήλων µε
επιστηµονική κυρίως κατάρτιση το 2010. Οι διαδικασίες αυτές θα ενισχυθούν µε την
εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης του προσωπικού στη βέλτιστη επιστηµονική
τεχνογνωσία και µε την ενίσχυση της συµµετοχής του στις συναφείς διεθνείς
επιστηµονικές κοινότητες.
2
3

Η εκτίµηση ήταν 130.000.
(COM(2009)267 τελικό.

-8-

Μεταξύ των προκλήσεων που καλείται να αντιµετωπίσει ο Οργανισµός το 2010
συγκαταλέγονται η προσαρµογή των εγκαταστάσεών του στις ιδιαίτερες ανάγκες του, η
διασφάλιση των δηµοσιονοµικών διαδικασιών, η περαιτέρω ανάπτυξη ικανοτήτων και
µεθόδων διαχείρισης, και η ενίσχυση της λειτουργικότητας και της απόδοσης των
υφιστάµενων (επιστηµονικών) συστηµάτων ΤΠ.
Επιπλέον, προκειµένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα και η συνοχή των αποφάσεων
που λαµβάνονται και των γνωµών, ο ECHA οφείλει να αναπτύξει και να τελειοποιήσει τις
διαδικασίες και τις οδηγίες εργασίας που τεκµηριώνουν τις βασικές του διαδικασίες και να
εκπαιδεύσει νέο προσωπικό. Πρόκειται για µια εν εξελίξει δραστηριότητα η οποία, από τα
τέλη του 2008, εξελίχθηκε σε εταιρικό πρόγραµµα ποιότητας υπό την καθοδήγηση της
διοίκησης, µε σκοπό τη συµµόρφωση προς τα πρότυπα ISO 9001 µέσα στα επόµενα
χρόνια. Παράλληλα, ο ECHA άρχισε να αναπτύσσει το 2009 ένα πρόγραµµα διαχείρισης
επιχειρηµατικού περιεχοµένου ως βάση για τη διαχείριση εγγράφων, αρχείων και ροών
εργασίας, το οποίο θα υποστηρίζει το σύστηµα REACH-IT. Τα προαναφερθέντα
προγράµµατα θα εξακολουθήσουν να υλοποιούνται και το 2010, συµβάλλοντας ιδίως
στην αποτελεσµατική και λειτουργική διαχείριση της ροής εργασιών, και στη δηµοσίευση
των βασικών ποιοτικών διαδικασιών που εφαρµόζει ο ECHA.
Το ζήτηµα της ασφάλειας συνιστά µία ακόµη διαρκή πρόκληση για τον ECHA, ήδη από
την ίδρυσή του. Εκτιµάται ότι η ασφάλεια των πληροφοριών διατρέχει τον µεγαλύτερο
κίνδυνο. Το 2008 άρχισε να υλοποιείται ένα πρόγραµµα ISO 27001, το οποίο κατέληξε σε
τριετές σχέδιο δράσης βασιζόµενο σε ανάλυση κινδύνων για το διάστηµα 2008-2010.
Στην πράξη, οι πτυχές της ασφάλειας στις οποίες δίδεται προτεραιότητα είναι, για
παράδειγµα, η σωµατική προστασία του προσωπικού και των επισκεπτών, καθώς και η
προστασία των κτιριακών εγκαταστάσεων, και ο έλεγχος της πρόσβασης. Με παρόµοιο
τρόπο ρυθµίζεται και το θέµα της επιχειρησιακής συνέχειας. Εντούτοις, είναι σαφής η
ανάγκη ανάπτυξης ολοκληρωµένης πολιτικής ασφαλείας και συστήµατος διαχείρισης
κινδύνων που θα βασίζονται σε ολοκληρωµένη ανάλυση των κινδύνων που αντιµετωπίζει
ο ECHA. Πριν το τέλος του 2009 θα αρχίσει να διενεργείται εκτίµηση των κινδύνων, ενώ
από το 2010 και µετά θα εφαρµοστούν τα προκύπτοντα περαιτέρω µέτρα περιορισµού
των κινδύνων για την ενίσχυση της ασφάλειας και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής
συνέχειας σε κάθε περίσταση.
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Πρόγραµµα 1:
Λειτουργικές δραστηριότητες Εφαρµογή των διαδικασιών του
κανονισµού REACH

- 10 -

∆ραστηριότητα 1: Καταχώριση, προκαταχώριση και κοινοχρησία δεδοµένων
1. Βασικές προκλήσεις για το 2010
Ο κανονισµός REACH βασίζεται στην αρχή ότι όλοι οι παρασκευαστές και εισαγωγείς
χηµικών προϊόντων οφείλουν να προσδιορίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους που
σχετίζονται µε τις ουσίες τις οποίες παρασκευάζουν και διαθέτουν στην αγορά. Για ουσίες
που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες ενός τόνου ή µεγαλύτερες ανά έτος και ανά
εταιρεία, οι παρασκευαστές και οι εισαγωγείς πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν προβεί
σε όλες τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες µέσω της δηµιουργίας φακέλου καταχώρισης,
ο οποίος υποβάλλεται στον Οργανισµό. Για ουσίες άνω των 10 τόνων ανά έτος, οι
εταιρείες πρέπει επιπλέον να συντάσσουν έκθεση χηµικής ασφάλειας η οποία
περιλαµβάνει σενάρια έκθεσης σε χηµικές ουσίες, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσµα τη
βελτίωση της ακρίβειας των εκτιµήσεων κινδύνου και τη λήψη ακριβέστερων µέτρων για
τη διαχείρισή τους.
Ο ECHA ελέγχει τις καταχωρίσεις προκειµένου να βεβαιώνεται ότι είναι δυνατή η
επεξεργασία τους (έλεγχος επιχειρηµατικών κανόνων) και ότι είναι πλήρεις από τεχνικής
άποψης (έλεγχος τεχνικής πληρότητας). Στη συνέχεια, ο Οργανισµός προβαίνει στην
έκδοση τιµολογίων, κατά την οποία λαµβάνονται υπόψη το µέγεθος της εταιρείας, ο τύπος
της καταχώρισης και τα αιτήµατα εµπιστευτικότητας. Για την ταυτοποίηση της ουσίας
µπορεί ενδεχοµένως να απαιτούνται περαιτέρω εργασίες. Οι εταιρείες που σκοπεύουν να
καταχωρίσουν νέες (µη σταδιακά εισαγόµενες) ουσίες οφείλουν επιπλέον να υποβάλουν
αίτηµα διερεύνησης συνοδευόµενο από λεπτοµερή περιγραφή της ταυτότητας των
ουσιών, το οποίο ελέγχεται από τον ECHA και, εάν η ουσία είναι ήδη καταχωρισµένη, ο
ECHA οφείλει να φέρνει σε επαφή τις εταιρείες προκειµένου να διευκολύνεται η
κοινοχρησία δεδοµένων και να αποφεύγονται οι περιττές δοκιµές. Σε περίπτωση που τα
µέρη δεν κατορθώσουν να καταλήξουν σε συµφωνία, ο ECHA καλείται να λάβει τις
σχετικές αποφάσεις.
Το 2010 ο αναµενόµενος αριθµός καταχωρίσεων υφιστάµενων (σταδιακά εισαγόµενων)
ουσιών και νέων (µη σταδιακά εισαγόµενων) ουσιών θα ανέλθει σε περίπου 25.000,
γεγονός που επαληθεύει την αρχική εκτίµηση της Επιτροπής. Ο ECHA αναµένει επίσης
να λάβει περίπου 1.500 αιτήµατα διερεύνησης πριν από την καταχώριση, 300
κοινοποιήσεις για ουσίες που αποτελούν αντικείµενο έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων
και διαδικασιών παρασκευής (PPORD), και να λάβει 500 αποφάσεις περί κοινοχρησίας
δεδοµένων. Αυτά τα αριθµητικά στοιχεία αναφοράς παρουσιάζονται επίσης στο
παράρτηµα 2.
Σχεδόν όλα τα αιτήµατα καταχώρισης θα υποβληθούν µέχρι τη λήξη της προθεσµίας
πρώτης καταχώρισης για σταδιακά εισαγόµενες ουσίες, ήτοι στις 30 Νοεµβρίου 2010. Οι
εταιρείες καλούνται, µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, να υποβάλουν φακέλους καταχώρισης
για τις ουσίες που παράγουν σε µεγάλες ποσότητες (1.000 τόνοι ετησίως και άνω) και για
ορισµένες κατηγορίες ουσιών που προκαλούν ανησυχία. Η βασική πρόκληση που
αντιµετωπίζει ο ECHA είναι να διασφαλίσει ότι τα συστήµατα και το προσωπικό είναι σε
θέση και έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν αυτόν τον µεγάλο αλλά αβέβαιο αριθµό
καταχωρίσεων. Αν και στον αρχικό προγραµµατισµό για τον κανονισµό REACH
προβλέπονταν περίοδοι αιχµής του φόρτου εργασίας, η ανατροφοδότηση από πιθανούς
καταχωρίζοντες καταδεικνύει πλέον ότι ο φόρτος εργασίας κατά τις εν λόγω περιόδους
αιχµής θα είναι πολύ µεγαλύτερος σε σχέση µε τις εκτιµήσεις. Πλέον εκτιµάται ότι η
υποβολή των περισσότερων φακέλων καταχώρισης θα λάβει χώρα σε δύο περιόδους
αιχµής (βασικοί καταχωρίζοντες που θα υποβάλουν τους φακέλους τους στο τέλος του
καλοκαιριού και µη βασικοί καταχωρίζοντες που θα υποβάλουν τους φακέλους τους κοντά
στη λήξη της προθεσµίας), αντί σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους.
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Από την εµπειρία που αποκόµισε ο ECHA από τις προκαταχωρίσεις και από το έργο που
επιτέλεσε το περασµένο έτος προκύπτει ότι ο φόρτος εργασίας θα είναι σηµαντικά
υψηλότερος από τον αρχικά προβλεπόµενο στο δηµοσιονοµικό δελτίο που συντάχθηκε
για τον κανονισµό REACH. Σε αντίθεση µε τις παραδοχές που περιέχονταν στο
δηµοσιονοµικό δελτίο, κάποιες εργασιακές διαδικασίες δεν είναι πλήρως
αυτοµατοποιηµένες ούτε µπορούν να αυτοµατοποιηθούν πλήρως. Εποµένως, θα
απαιτείται πάντοτε µεγάλο ποσοστό µη αυτόµατης επεξεργασίας για κάθε καταχώριση.
Την κατάσταση δυσχεραίνει το γεγονός ότι η υποβολή των καταχωρίσεων θα
παρουσιάσει περιόδους αιχµής όπως αναφέρεται ανωτέρω.
Ο ECHA προσπάθησε να εξηγήσει στον κλάδο τι συνεπάγεται ο υψηλός αριθµός
προκαταχωρίσεων για τον αναµενόµενο αριθµό καταχωρίσεων το 2010. Είναι γεγονός ότι
ο αριθµός των προκαταχωριζόντων κατά τη διάρκεια της φάσης υποβολής των
προκαταχωρίσεων το 2008 επιβράδυνε τη δηµιουργία φόρουµ ανταλλαγής πληροφοριών
για τις ουσίες (ΦΑΠΟ) και επιπλέον δυσχεραίνει περισσότερο από το αναµενόµενο την
επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων σε αυτά. Ως εκ τούτου, µέχρι τα µέσα του 2009 ο
κλάδος µπόρεσε να παράσχει περιορισµένες µόνο πληροφορίες για τον αριθµό των
ΦΑΠΟ και των συµµετεχόντων στα ΦΑΠΟ οι οποίοι σκοπεύουν να υποβάλουν
καταχωρίσεις µέχρι τη λήξη της προθεσµίας το 2010.
Ο ECHA ανέλυσε τα συναφή µε τις προκαταχωρίσεις στοιχεία σε µια προσπάθεια να
εκτιµήσει εκ νέου τον αριθµό των καταχωρίσεων που θα υποβληθούν µέχρι τη λήξη της
προθεσµίας πρώτης καταχώρισης. Από την εν λόγω ανάλυση προέκυψε ότι ο αριθµός
των ουσιών που προβλέπεται να καταχωριστούν µέχρι το 2010 – περίπου 9.200 – είναι
παραπλήσιος µε την αρχική εκτίµηση που έγινε προτού αρχίσουν οι διαδικασίες του
κανονισµού REACH (8.730). Παρότι ο αριθµός των ουσιών και των καταχωρίσεων πρέπει
ακόµη να επιβεβαιωθεί από τον κλάδο, ο αριθµός των αναµενόµενων καταχωρίσεων
δηµιουργεί µεγάλη αβεβαιότητα. Έχουν γίνει διάφορες απόπειρες υπολογισµού από τις
οποίες προκύπτει ότι οι καταχωρίσεις ενδέχεται να κυµανθούν από 25.000 έως και
75.000. Χωρίς περαιτέρω ολοκληρωµένη ανατροφοδότηση από τον κλάδο, ο βασικός
σχεδιασµός για το πρόγραµµα εργασιών 2010 θα παραµείνει στις 25.000 καταχωρίσεις
για το 2010.
Επί του παρόντος, ορισµένες διαδικασίες και, συγκεκριµένα, η ταυτοποίηση των ουσιών,
η τιµολόγηση, ο έλεγχος τεχνικής πληρότητας, η σύνταξη ρυθµιστικών αποφάσεων, ο
καθορισµός των αιτηµάτων εµπιστευτικότητας, και η παροχή απαντήσεων στα ερωτήµατα
που υποβάλλονται στο γραφείο υποστήριξης, δεν µπορούν, σε µεγάλο ποσοστό, να
γίνουν αυτόµατα. Παρά την περαιτέρω πρόοδο που σηµειώθηκε το 2009 στον τοµέα του
αυτοµατισµού, δεν πρόκειται να εξαλειφθεί η ανάγκη επεξεργασίας µεγάλου µέρους των
εργασιακών διαδικασιών µε µη αυτόµατο τρόπο. Από τις προαναφερθείσες διαδικασίες,
µόνο η τιµολόγηση ενδέχεται να αυτοµατοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό. Ακόµη, ανθρώπινη
επέµβαση απαιτείται και για την αντιµετώπιση των αστοχιών του συστήµατος ΤΠ.
Επιπλέον, το σύστηµα ΤΠ είναι ακόµη υπό ανάπτυξη και παρότι θα υποβληθεί σε πλήθος
δοκιµών, είναι µάλλον απίθανο να αντιµετωπιστούν όλες οι πιθανές κατηγορίες αστοχιών
προτού αρχίσουν οι βασικοί καταχωρίζοντες να υποβάλλουν τους πολύπλοκους
φακέλους καταχώρισής τους.
Λαµβανοµένων υπόψη των περιόδων αιχµής όσον αφορά την υποβολή των φακέλων
καταχώρισης και του υψηλού ποσοστού µη αυτόµατης εργασίας που θα χρειαστεί για την
επεξεργασία των καταχωρίσεων, ακόµη κι αν υποτεθεί ότι ο ECHA θα λάβει µόνο τις
25.000 καταχωρίσεις που είχαν αρχικά προβλεφθεί, οι πρόσθετοι πόροι που απαιτούνται
για τον χειρισµό του αναµενόµενου φόρτου εργασίας, ιδίως προς το τέλος της περιόδου
καταχώρισης, θα υπερβούν κατά πολύ τις αρχικές εκτιµήσεις που έγιναν πριν από την
ίδρυση του ECHA, ενώ αναµένεται να αυξηθούν ακόµη περισσότερο κατά τη διάρκεια των
έξι µηνών πριν από τη λήξη της προθεσµίας. Εποµένως απαιτείται πολύ µεγαλύτερος
αριθµός υπαλλήλων σε σχέση µε τους αρχικούς υπολογισµούς και σηµαντική εισροή
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βραχυπρόθεσµης διοικητικής υποστήριξης. Για την περίοδο αιχµής θα χρειαστεί επιπλέον
εσωτερική ανακατανοµή του προσωπικού.

2. Στόχοι και δείκτες
Στόχοι
1. Εξέταση όλων των φακέλων και των συναφών µε την κοινοχρησία δεδοµένων
διαφορών, και αξιολόγηση των κοινοποιήσεων PPORD και των αιτηµάτων
εµπιστευτικότητας, σύµφωνα µε τις τυποποιηµένες διαδικασίες που έχει
θεσπίσει ο ECHA, εντός των προθεσµιών που προβλέπει ο κανονισµός REACH.
2. ∆ιεκπεραίωση των αιτηµάτων διερεύνησης σύµφωνα µε τις τυποποιηµένες
διαδικασίες που έχει θεσπίσει ο ECHA, εντός της προθεσµίας-στόχου των 20
εργάσιµων ηµερών.
3. Αποφάσεις υψηλής τεχνικής και επιστηµονικής ποιότητας για τις καταχωρίσεις
και τις κοινοποιήσεις PPORD.

∆είκτες επιδόσεων & στόχοι
∆είκτης

Στόχος το 2010

Ποσοστό καταχωρίσεων,
κοινοποιήσεων PPORD και συναφών
µε την κοινοχρησία δεδοµένων
διαφορών που υποβάλλονται σε
επεξεργασία εντός των
προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία
προθεσµιών.

100 %

Ποσοστό αιτηµάτων διερεύνησης
που υποβάλλονται σε επεξεργασία
εντός της καθορισµένης προθεσµίας
(20 εργάσιµες ηµέρες).

Όχι κάτω του 90%

Χρόνος που
καταγράφεται στη
µηνιαία έκθεση
REACH-IT

Όχι άνω του 10% των
αποφάσεων

Παρακολούθηση των
αντιδράσεων στις
αποφάσεις σε µηνιαία
βάση

Αριθµός προσφυγών κατά
αποφάσεων που υποβάλλουν οι
καταχωρίζοντες και οι φορείς
κοινοποίησης.

Μέσα και συχνότητα
ελέγχου
Χρόνος που
καταγράφεται στη
µηνιαία έκθεση
REACH-IT

3. Βασικά αποτελέσµατα
•

Σχέδια εφεδρείας για την αύξηση των δυνατοτήτων επεξεργασίας του
αναµενόµενου αριθµού και της διανοµής των φακέλων, τα οποία πρέπει να είναι
έτοιµα στις αρχές του 2010.
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•

Αύξηση του αριθµού των εκπαιδευόµενων υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης
Καταχώρισης & Εργαλείων ΤΠ αλλά και άλλων υπηρεσιών του Οργανισµού.

•

Ανάπτυξη λεπτοµερών και ακριβών προδιαγραφών για την ενίσχυση του REACHIT, ώστε να καταστεί δυνατή η αυτοµατοποίηση της πλειονότητας των
διαδικασιών.

•

Ενηµερωµένα εγχειρίδια,
καταχωρίζοντες.

•

Επεξεργασία φακέλων, αποστολή τιµολογίων και είσπραξη πληρωµών εντός των
προβλεπόµενων προθεσµιών.

οδηγίες

και

λοιπές

πληροφορίες

για

τους

4. Κίνδυνοι
Σηµαντική πρόκληση θα αποτελέσει για τον ECHA ο αριθµός και η χρονική στιγµή
υποβολής των φακέλων καταχώρισης, γεγονός που θα θέσει σε κίνδυνο τη διαδικασία
καταχώρισης.
Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή, ακόµη κι αν το πρόγραµµα εργασίας 2010
εξακολουθήσει να βασίζεται στην αρχική εκτίµηση των 25.000 καταχωρίσεων µέχρι τη
λήξη της προθεσµίας το 2010, υπάρχει κίνδυνος ο αριθµός των φακέλων να είναι πολύ
υψηλότερος. Κατά συνέπεια, παρότι χρησιµοποιεί τα αρχικά αριθµητικά στοιχεία ως
σηµείο αναφοράς, ο ECHA ετοιµάζει σχέδια εφεδρείας για την επεξεργασία 50.000 και
75.000 φακέλων καταχώρισης, για την επεξεργασία διαφόρων βαθµίδων αποδοτικότητας
του συστήµατος ΤΠ, για την αντιµετώπιση περιπτώσεων αστοχίας του REACH-IT και των
συστηµάτων υλικού, καθώς και για άλλες περιστάσεις διακοπής των εργασιών.
Τα σχέδια εφεδρείας θα περιλαµβάνουν, εκτός από ανακατανοµή των καταρτισµένων
εσωτερικών υπαλλήλων, την πρόσληψη πολύ µεγαλύτερου αριθµού πρόσθετων
έκτακτων υπαλλήλων και εµπειρογνωµόνων για την επιτέλεση του απαιτούµενου έργου.
Αναλόγως της κατάστασης, ο ECHA θα επαναπροσδιορίσει την προτεραιότητα των
δραστηριοτήτων του προκειµένου να στηρίξει την επεξεργασία των καταχωρίσεων για
µικρό χρονικό διάστηµα, ενώ ταυτόχρονα θα µεριµνήσει για την επιτέλεση των λοιπών
βασικών του καθηκόντων - όπως αυτά περιγράφονται στη νοµοθεσία που διέπει τη
σύστασή του. Ως εκ τούτου, ακόµη κι αν ο αριθµός των φακέλων που θα υποβληθούν
ανταποκρίνεται στο αρχικό σχέδιο, ο ECHA σκοπεύει να µεριµνήσει για την εκπαίδευση
περισσότερων εν ενεργεία υπαλλήλων ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν ή να
επιβλέπουν τις διαδικασίες καταχώρισης. Έτσι, θα είναι δυνατή η ανακατανοµή
υπαλλήλων σε εργασίες καταχώρισης κατά τη διάρκεια των περιόδων αιχµής του φόρτου
εργασίας.
Όσον αφορά τους κινδύνους που σχετίζονται µε το σύστηµα REACH-IT, έχει ήδη υπάρξει
µέριµνα για την επιτυχή εφαρµογή, εντός του 2009 και στις αρχές του 2010, πολλών εκ
των λειτουργιών που δεν περιλαµβάνονταν αρχικά στο εν λόγω σύστηµα: στις λειτουργίες
αυτές περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η περαιτέρω αυτοµατοποίηση των ροών εργασίας
που αφορούν την υποβολή φακέλων, την υποβολή αιτηµάτων διερεύνησης και αιτηµάτων
εµπιστευτικότητας, την κοινοχρησία και τη διάδοση των δεδοµένων. Εάν παρουσιαστούν
αστοχίες κατά την επιτέλεση µίας ή περισσότερων εκ των λειτουργιών αυτών, ο ECHA θα
αναγκαστεί να τις εκτελέσει µε µη αυτόµατο τρόπο, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίσει
σηµαντικές ελλείψεις σε προσωπικό. Εποµένως, το προσωπικό θα εκπαιδευτεί στην
επιτέλεση ορισµένων καθηκόντων, τα οποία, παρότι θα αυτοµατοποιηθούν µε τη χρήση
του συστήµατος REACH-IT, θα είναι επιρρεπή σε αστοχίες. Υπάρχει επίσης το
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ενδεχόµενο να γενικευθούν οι αστοχίες που θα παρουσιάσει το σύστηµα REACH-IT και
να επηρεάσουν την υποβολή των φακέλων. Για την αντιµετώπιση αυτού του κινδύνου
προβλέπεται εναλλακτική λύση στο πλαίσιο της δραστηριότητας 6.
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∆ραστηριότητα 2: Αξιολόγηση
1. Βασικές προκλήσεις για το 2010
Ο κανονισµός REACH κάνει διάκριση µεταξύ αξιολόγησης φακέλου και αξιολόγησης
ουσίας. Η αξιολόγηση φακέλου διακρίνεται περαιτέρω σε εξέταση προτάσεων δοκιµής και
σε έλεγχο συµµόρφωσης.
Ο ECHA υποχρεούται να εξετάζει όλες τις προτάσεις δοκιµών που υποβάλλονται από
τους καταχωρίζοντες ή τους µεταγενέστερους χρήστες, και να συντάσσει σχέδιο
απόφασης εντός των προθεσµιών που προβλέπει ο κανονισµός REACH. Για µη σταδιακά
εισαγόµενες ουσίες, το σχέδιο απόφασης πρέπει να συντάσσεται εντός 6 µηνών, ενώ για
σταδιακά εισαγόµενες ουσίες που θα καταχωριστούν µέχρι την 1η ∆εκεµβρίου 2010, το
σχέδιο απόφασης πρέπει να είναι έτοιµο µέχρι την 1η ∆εκεµβρίου 2012.
Επιπλέον, ο ECHA υποχρεούται να εκπονεί ελέγχους συµµόρφωσης τουλάχιστον στο 5%
των υποβαλλόµενων φακέλων καταχώρισης ανά ποσοτική κατηγορία. Ωστόσο, λόγω των
µεγάλων διαφορών που παρατηρούνται όσον αφορά τον αριθµό των φακέλων που
υποβάλλονται κάθε χρόνο, και δεδοµένου ότι ο κύριος όγκος των φακέλων καταχώρισης
αναµένεται να υποβληθεί τα έτη 2010, 2013 και 2018, η νοµοθεσία δεν έχει ορίσει
προθεσµία για την επίτευξη του στόχου του 5%. Βάσει των φακέλων καταχώρισης και των
προτάσεων δοκιµής που θα υποβληθούν, ο ECHA θα εκπονήσει, µέχρι τον ∆εκέµβριο του
2009, πολυετές χρονοδιάγραµµα για την επίτευξη του στόχου του 5% όσον αφορά τους
ελέγχους συµµόρφωσης.
Μέσα στο 2010 προβλέπεται να αρχίσει η αξιολόγηση 400 περίπου νέων φακέλων
(σύνολο ελέγχων συµµόρφωσης και εξέτασης προτάσεων δοκιµών) και να ληφθούν
αποφάσεις για 70 περίπου φακέλους. Στα προαναφερθέντα αριθµητικά στοιχεία
περιλαµβάνονται επιπλέον 50 περίπου φάκελοι για κοινοποιηθείσες νέες ουσίες για τις
οποίες οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών δεν έλαβαν οριστικές αποφάσεις περί
περαιτέρω δοκιµών, και, ως εκ τούτου, είναι πιθανό να µην υπάρχουν διαθέσιµες
ολοκληρωµένες πληροφορίες για τις εν λόγω ουσίες. Εάν ο αριθµός των εισερχόµενων
προτάσεων δοκιµών είναι σηµαντικά χαµηλότερος από τον προβλεπόµενο στον αρχικό
σχεδιασµό, ο ECHA µπορεί να αυξήσει ανάλογα τον αριθµό των ελέγχων συµµόρφωσης.
Εντούτοις, η ανάγκη ανακατανοµής πόρων για την υποστήριξη των ελέγχων τεχνικής
πληρότητας κοντά στη λήξη της προθεσµίας πρώτης καταχώρισης θα επηρεάσει
πρόσκαιρα την ικανότητα του ECHA να επεξεργάζεται αξιολογήσεις φακέλων το τελευταίο
τρίµηνο του 2010.
Το πρώτο κοινοτικό κυλιόµενο σχέδιο δράσης για ουσίες για τις οποίες απαιτείται
αξιολόγηση ουσίας πρέπει να υποβληθεί µέχρι την 1 ∆εκεµβρίου 2011. Σύµφωνα µε τον
κανονισµό REACH, ο Οργανισµός πρέπει να αναπτύξει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη,
κριτήρια για την ιεράρχηση των ουσιών που προορίζονται για αξιολόγηση ουσίας. Το
2010, ο ECHA θα συνεχίσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες σε συνεργασία πάντοτε µε
τα κράτη µέλη.
Επίσης, αναγκαία κρίνεται η περαιτέρω διερεύνηση αρκετών άλλων πτυχών που
σχετίζονται µε την αξιολόγηση στο πλαίσιο του κανονισµού REACH προκειµένου να
διασφαλιστεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης, συµπεριλαµβανοµένων των διασυνδέσεων µε
άλλες διαδικασίες REACH, µπορεί να καταστεί πλήρως λειτουργική πριν από τη λήξη της
προθεσµίας πρώτης καταχώρισης το 2010. Στις εν λόγω πτυχές συγκαταλέγονται, µεταξύ
άλλων, τα κριτήρια για την επιλογή φακέλων στο πλαίσιο της αξιολόγησης φακέλου, οι
πτυχές ή τα στοιχεία των φακέλων καταχώρισης όπου πρέπει να επικεντρώνεται ο
έλεγχος συµµόρφωσης, η διασύνδεση µεταξύ αξιολόγησης φακέλου και αξιολόγησης
ουσίας, και η σχέση µεταξύ αξιολόγησης και µέτρων διαχείρισης κινδύνων.

- 16 -

Επιπλέον, απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη των επιστηµονικών και διοικητικών ικανοτήτων
για τη διαχείριση της αιχµής του φόρτου εργασίας την περίοδο µετά το 2010. Οι
παραγόµενες σε µεγάλες ποσότητες σταδιακά εισαγόµενες ουσίες που θα καταχωριστούν
µέχρι την 1η ∆εκεµβρίου 2010 θα περιέχουν τις περισσότερες πληροφορίες ανά φάκελο,
και ο ECHA προβλέπει ότι µεγάλο µέρος των εν λόγω πληροφοριών δεν έχει εκπονηθεί
µε την πρόσφατη τυποποιηµένη µεθοδολογία δοκιµών διασφαλισµένης ποιότητας. Αυτό
θα περιπλέξει αναπόφευκτα την αξιολόγηση των φακέλων και θα εγείρει πολύπλοκα και
δύσκολα -από επιστηµονικής άποψης- ερωτήµατα. Ο ECHA θα συνεχίσει συνεπώς να
προσλαµβάνει προσωπικό, να ενισχύει το επιστηµονικό του δυναµικό και τα εσωτερικά
επιστηµονικά δίκτυα µε εξωτερικούς εµπειρογνώµονες, να αναπτύσσει στρατηγικές για
αποτελεσµατικές και αποδοτικές αξιολογήσεις, να εφαρµόζει ένα υποστηρικτικό εργαλείο
αξιολόγησης ΤΠ και να εκπαιδεύει υπαλλήλους χαµηλότερων και υψηλότερων βαθµίδων.
Όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης, επιβάλλεται να συνεχιστεί η οργάνωση
εκπαιδευτικών σεµιναρίων και εργαστηρίων, και η παροχή συµβουλών στα κράτη µέλη
σχετικά µε τον ρόλο τους στις διαδικασίες αξιολόγησης. Απαιτείται ακόµη η υποστήριξη
του κλάδου όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας των φακέλων καταχώρισης.
2. Στόχοι και δείκτες
Στόχοι
1. Σύνταξη επιστηµονικά στοιχειοθετηµένων σχεδίων αποφάσεων σύµφωνα µε τις
νοµικές προδοαγραφές.

∆είκτες επιδόσεων & στόχοι
∆είκτης

Στόχος το 2010

Ποσοστό ελέγχων συµµόρφωσης
που πραγµατοποιούνται εντός των
προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία
προθεσµιών.

100 %

Ποσοστό προτάσεων δοκιµών που
εξετάζονται εντός των
προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία
προθεσµιών.

100 %

Εσωτερική τριµηνιαία
έκθεση

Ποσοστό των σχεδίων αποφάσεων
που εγκρίνονται οµόφωνα από την
Επιτροπή των Κρατών Μελών

90 %

Ετήσια εσωτερική έκθεση

0

Ετήσια εσωτερική έκθεση

Αριθµός µη κερδισµένων
προσφυγών.

Μέσα και συχνότητα
ελέγχου
Εσωτερική τριµηνιαία έκθεση

3. Βασικά αποτελέσµατα
•

Έναρξη ή ολοκλήρωση αξιολόγησης
συµµόρφωσης και προτάσεις δοκιµών).
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400

περίπου

φακέλων

(έλεγχοι

•

Συµφωνία µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών όσον αφορά τους στόχους
των ελέγχων συµµόρφωσης. Ο καθορισµός των στόχων συνιστά
προαπαιτούµενο για την επεξεργασία µεγάλου αριθµού φακέλων κάθε χρόνο.

•

Συµφωνία µε τα κράτη µέλη για τα κριτήρια ιεράρχησης των ουσιών που
προορίζονται για αξιολόγηση ουσίας, στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την
υποβολή του πρώτου κοινοτικού κυλιόµενου προσχεδίου δράσης για
αξιολόγηση ουσιών µέχρι την 1η ∆εκεµβρίου 2011.

•

∆ηµοσίευση της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στον κανονισµό REACH.

•

Ανάπτυξη ικανοτήτων για αξιολόγηση φακέλου, συµπεριλαµβανοµένης της
πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού, αλλά και της εκπαίδευσης υπαλλήλων
χαµηλότερων βαθµίδων κατά την εργασία.

•

∆ιαρκής ανάπτυξη των γνώσεων υπαλλήλων χαµηλότερων και υψηλότερων
βαθµίδων µέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων και σεµιναρίων για
επιλεγµένα θέµατα στους τοµείς της τοξικολογίας, της οικοτοξικολογίας και της
αξιολόγησης της έκθεσης σε χηµικές ουσίες.

•

∆ιαρκής ανάπτυξη των επιστηµονικών ικανοτήτων του ECHA για την
αντιµετώπιση επιστηµονικών ζητηµάτων που προκύπτουν από τη διαδικασία
αξιολόγησης.

•

Σύσταση δικτύου εξωτερικών εµπειρογνωµόνων για την παροχή ενηµερωµένης
επιστηµονικής εµπειρογνωµοσύνης στο πλαίσιο των διαδικασιών αξιολόγησης.

4. Κίνδυνοι
Ένας πρώτος κίνδυνος αφορά την ποιότητα των φακέλων καταχώρισης, ο οποίος µπορεί
να καθυστερήσει ή ακόµη και να καταστήσει αδύνατη την αξιολόγηση. Παρότι η
συλλεχθείσα εµπειρία από την αξιολόγηση φακέλων είναι ακόµη περιορισµένη, η
Γραµµατεία του ECHA έχει εντοπίσει σηµαντικές αδυναµίες οι οποίες δυσχεραίνουν την
ταχεία επεξεργασία των φακέλων, π.χ. διφορούµενη ή ασαφής ταυτότητα ουσίας (όσον
αφορά τόσο την υπό καταχώριση ουσία όσο και τη διασταύρωση µε άλλες ουσίες),
έλλειψη αιτιολόγησης ή ασαφής αιτιολόγηση σχετικά µε την εφαρµογή των γενικών
κανόνων για την προσαρµογή των τυποποιηµένων µεθοδολογιών δοκιµής σύµφωνα µε
το παράρτηµα ΧΙ (δηλώσεις παραίτησης) και ελλιπείς (µη τεκµηριωµένες) περιλήψεις
µελετών. Ο ECHA θα αναπτύξει δράσεις επικοινωνίας και ενηµέρωσης για την αποφυγή
τέτοιων προβληµάτων.
Ένας δεύτερος ειδικός κίνδυνος που αφορά τις δραστηριότητες αξιολόγησης - οι οποίες
απαιτούν υψηλού βαθµού εµπειρογνωµοσύνη - είναι η πιθανή δυσκολία πρόσληψης
επαρκούς αριθµού υπαλλήλων µε κατάλληλο επιστηµονικό υπόβαθρο και επίπεδο
εµπειρογνωµοσύνης στην (ρυθµιστική) τοξικολογία, στην οικοτοξικολογία και στην
αξιολόγηση της έκθεσης σε χηµικές ουσίες, ακόµη κι αν η οικονοµική κρίση φαίνεται να
ευνοεί τις προσλήψεις. Για τον περιορισµό αυτού του κινδύνου, ο Οργανισµός πρέπει να
είναι προετοιµασµένος να διαθέσει σηµαντικούς πόρους στην εκπαίδευση επιστηµονικού
προσωπικού χαµηλότερων βαθµίδων.
Ένας τρίτος κίνδυνος αφορά τα συναφή µε την καταχώριση σχέδια εφεδρείας, τα οποία,
σε ορισµένα σενάρια, µπορεί να απαιτήσουν την προσωρινή ανακατανοµή επιστηµονικού
και διοικητικού προσωπικού στο έργο της καταχώρισης.
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∆ραστηριότητα 3: Αδειοδότηση και περιορισµοί
1. Βασικές προκλήσεις για το 2010
1.1 Αδειοδότηση
Τον Οκτώβριο του 2008, ο ECHA δηµοσίευσε τον πρώτο κατάλογο υποψήφιων ουσιών
που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία (SVHC), τον οποίο έχει δεσµευτεί να ενηµερώνει
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Εντούτοις, οι περαιτέρω αναθεωρήσεις του εν λόγω
καταλόγου εξαρτώνται από την υποβολή φακέλων δυνάµει του παραρτήµατος XV εκ
µέρους είτε των κρατών µελών είτε του ECHA, κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής. Σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών και την Επιτροπή, ο ECHA όρισε
συγκεκριµένες ηµεροµηνίες υποβολής των νέων φακέλων για τις SVHC του
παραρτήµατος XV. ∆εδοµένων των απαιτήσεων δηµόσιας διαβούλευσης, ο ECHA θα
χρειαστεί τέσσερις έως πέντε µήνες µέχρι να εξακριβώσει ποιες SVHC πληρούν τα
κριτήρια για να ενταχθούν στον κατάλογο των υποψήφιων ουσιών. ∆εδοµένου ότι στον
κατάλογο υποψήφιων ουσιών θα προστεθούν κι άλλες ουσίες οι οποίες πληρούν τα
κριτήρια προτεραιότητας ή δεδοµένου ότι θα προκύψουν νέες πληροφορίες που θα
αιτιολογούν την παροχή προτεραιότητας σε ουσίες στις οποίες δεν έχει δώσει ακόµη
προτεραιότητα ο ECHA, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί στην Επιτροπή το 2010 νέα
σύσταση για SVHC προς συµπερίληψη στον κατάλογο των ουσιών που υπόκεινται σε
αδειοδότηση (παράρτηµα XIV, «κατάλογος αδειοδότησης»).
Με βάση τις ενδείξεις που προέρχονται από τα κράτη µέλη, ο ECHA εκτιµά ότι θα
µπορέσει να επεξεργαστεί περίπου 15 φακέλους για την ταυτοποίηση SVHC που
υποβλήθηκαν το 2009, και περίπου 30 νέους φακέλους που θα υποβληθούν το 2010.
Την 1η Ιουνίου 2009, ο ECHA υπέβαλε στην Επιτροπή τις πρώτες συστάσεις του για τον
κατάλογο αδειοδότησης υποθέτοντας ότι το αντίστοιχο παράρτηµα XIV θα εγκριθεί από
την Επιτροπή το 2010, γεγονός που σηµαίνει ότι οι αιτήσεις για έγκριση της χρήσης
οποιασδήποτε εκ των ουσιών αυτών θα υποβληθούν στα τέλη του 2011 ή στις αρχές του
2012. Παρότι οι εταιρείες µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις το 2010, σε επίπεδο
σχεδιασµού έχει γίνει επί του παρόντος η υπόθεση ότι δεν θα υποβληθούν αιτήσεις το
2010. Εντούτοις, ο ECHA θα µεριµνήσει για την περαιτέρω ανάπτυξη και οριστικοποίηση
των διαδικασιών επεξεργασίας των αιτήσεων αδειοδότησης, ώστε να είναι δυνατή η
επεξεργασία των αιτήσεων που ενδεχοµένως υποβληθούν νωρίς.
1.2 Περιορισµοί
Την 1η Ιουνίου 2009 τέθηκε σε εφαρµογή ο τίτλος VIII (Περιορισµοί) του κανονισµού
REACH. Σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών και την Επιτροπή, ο
ECHA όρισε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες για την υποβολή φακέλων που αφορούν
περιορισµούς δυνάµει του παραρτήµατος XV.
Βασιζόµενος στις ενδείξεις που προέρχονται από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή, ο
ECHA εκτιµά ότι το 2010 θα µπορέσει να επεξεργαστεί έξι φακέλους του παραρτήµατος
XV σχετικά µε προτάσεις περιορισµών. Ο ECHA αναµένεται επίσης να επανεξετάσει,
κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, τα διαθέσιµα στοιχεία προκειµένου να αναθεωρήσει
τους ισχύοντες περιορισµούς για τις φθαλικές ενώσεις και για τον υδράργυρο στα όργανα
µέτρησης, σύµφωνα µε τις ρήτρες αναθεώρησης που αφορούν τους ισχύοντες
περιορισµούς για τις εν λόγω ουσίες του παραρτήµατος XVII του κανονισµού REACH.
Για αµφότερες τις διαδικασίες αδειοδότησης και περιορισµού, επιβάλλεται η συνέχιση της
οργάνωσης εκπαιδευτικών σεµιναρίων και εργαστηρίων και η παροχή συµβουλών στα
κράτη µέλη σχετικά µε τον τρόπο επιτέλεσης των καθηκόντων τους όσον αφορά τη
σύνταξη των φακέλων σύµφωνα µε το παράρτηµα XV για ουσίες που προκαλούν πολύ
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µεγάλη ανησυχία ή για περιορισµούς, και όσον αφορά την επεξεργασία των
παρατηρήσεων που διατυπώνονται κατά τη διάρκεια των δηµόσιων διαβουλεύσεων. Θα
πρέπει ακόµη να παρασχεθεί υποστήριξη και εκπαίδευση στις αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών, προκειµένου να ενισχυθούν οι γνώσεις τους γύρω από την πρακτική
εφαρµογή των κοινωνικοοικονοµικών αξιολογήσεων και να παρασχεθεί επίσης περαιτέρω
καθοδήγηση για την επιλογή των βέλτιστων επιλογών διαχείρισης SVHC καθώς και
άλλων ουσιών για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η διαχείριση κινδύνων. Επιβάλλεται ακόµη
η υποστήριξη του κλάδου προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθή κατανόηση των
υποχρεώσεών του όσον αφορά τις διαδικασίες περιορισµού και αδειοδότησης, καθώς και
των δυνατοτήτων του να συµβάλλει αποτελεσµατικά σε αυτές.
2. Στόχοι και δείκτες
Στόχοι
i)

Αδειοδότηση
1. Εκπόνηση επικαιροποιηµένου καταλόγου υποψήφιων ουσιών που
προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία (SVHC) εντός πέντε µηνών από τη
λήψη εκ µέρους του ECHA των φακέλων των κρατών µελών ή από την
υποβολή των φακέλων που συντάσσει ο ECHA κατόπιν αιτήµατος της
Επιτροπής.
2. Παροχή από τον ECHA προς την Επιτροπή υποστήριξης υψηλής τεχνικής
και επιστηµονικής ποιότητας, εντός των προβλεπόµενων από τη
νοµοθεσία προθεσµιών, για την επιλογή των προς έγκριση ουσιών και για
τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων αδειοδότησης.

ii)

Περιορισµοί
1. Σύνταξη προτάσεων για περιορισµούς εκ µέρους του ECHA κατόπιν
αιτήµατος της Επιτροπής και υποβολή όλων ανεξαιρέτως των φακέλων
κατά τη διαδικασία περιορισµού σε επεξεργασία υψηλής τεχνικής και
επιστηµονικής ποιότητας εντός των προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία
προθεσµιών.

∆είκτες επιδόσεων & στόχοι
∆είκτης

Στόχος το 2010

Ποσοστό φακέλων SVHC που
υφίστανται επεξεργασία εντός των
προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία
προθεσµιών.

100 %

Ποσοστό φακέλων περιορισµών
που υφίστανται επεξεργασία εντός
των προβλεπόµενων από τη
νοµοθεσία προθεσµιών.
Επίπεδο ικανοποίησης της

100 %

Εσωτερική τριµηνιαία
έκθεση

Υψηλό

Ετήσια έρευνα4

4

Μέσα και συχνότητα
ελέγχου
Εσωτερική τριµηνιαία
έκθεση

Όλες οι έρευνες που προβλέπονται στο παρόν πρόγραµµα εργασιών, µε εξαίρεση τις έρευνες
µεταξύ των µελών του προσωπικού, θα διεξαχθούν από τον ECHA για εξωτερικές οµάδεςστόχους. Τα αποτελέσµατα θα αναλυθούν από τον ECHA.
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Επιτροπής, των αρµόδιων αρχών
των κρατών µελών και των
επιτροπών του ECHA από την
ποιότητα της παρεχόµενης
επιστηµονικής, τεχνικής και
διοικητικής υποστήριξης.
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3. Βασικά αποτελέσµατα
•

∆ηµοσίευση δύο επικαιροποιηµένων καταλόγων υποψήφιων ουσιών.

•

Κατόπιν αιτηµάτων της Επιτροπής, κατάρτιση φακέλων SVHC δυνάµει του
παραρτήµατος XV.

•

Αναλόγως της ύπαρξης νέων ουσιών στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών,
υποβολή νέας εισήγησης για τη συµπερίληψη µιας SVHC στον κατάλογο των
ουσιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση (παράρτηµα XIV).

•

Σύνταξη εκθέσεων συµµόρφωσης για τους φακέλους περιορισµών δυνάµει του
παραρτήµατος XV και υποβολή των εκθέσεων στις επιτροπές για έκδοση
γνώµης.

•

Παροχή υποστήριξης στην Επιτροπή όσον αφορά τη διαδικασία αναθεώρησης
ορισµένων εκ των ισχυόντων περιορισµών.

•

Κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, προετοιµασία φακέλων σχετικά µε
περιορισµούς δυνάµει του παραρτήµατος XV και υποβολή αυτών στις
επιτροπές για διατύπωση γνώµης.

•

Οργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων και εργαστηρίων και παροχή συµβουλών
στα κράτη µέλη προκειµένου να µπορέσουν να επιτελέσουν καλύτερα τα
καθήκοντά τους όσον αφορά την προετοιµασία των φακέλων δυνάµει του
παραρτήµατος XV και να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται καλύτερα στις
παρατηρήσεις που διατυπώνονται κατά τη διάρκεια των δηµόσιων
διαβουλεύσεων.

•

Παροχή υποστήριξης στον κλάδο.

4. Κίνδυνοι
Ένας πρώτος κίνδυνος αφορά τη χρονική στιγµή υποβολής και τον όγκο των
εισερχόµενων φακέλων δυνάµει του παραρτήµατος XV (εκ µέρους των κρατών µελών) ή
των αιτηµάτων της Επιτροπής για την κατάρτισή τους. Οι προαναφερθέντες στόχοι
ενδέχεται να µην επιτευχθούν εάν τα κράτη µέλη δεν υποβάλουν τους προβλεπόµενους
φακέλους δυνάµει του παραρτήµατος XV για SVHC ή περιορισµούς. Οµοίως, η Επιτροπή
ενδέχεται να µην ζητήσει από τον ECHA να καταρτίσει φακέλους για SVHC ή φακέλους
περιορισµών σύµφωνα µε τον προαναφερθέντα σχεδιασµό. Από την άλλη πλευρά, ο
αριθµός των φακέλων ή των αιτηµάτων µπορεί να είναι υψηλότερος από τον
προβλεπόµενο.
Προκειµένου να περιορίσει τον κίνδυνο αυτό, ο ECHA θα συνεχίσει να ανταλλάσσει
πληροφορίες µε τα κράτη µέλη και την Επιτροπή ώστε να µπορέσει να εκτιµήσει µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τη χρονική στιγµή υποβολής και τον όγκο των εισερχόµενων
φακέλων δυνάµει του παραρτήµατος XV (εκ µέρους των κρατών µελών) ή των αιτηµάτων
της Επιτροπής για την κατάρτισή τους.
Σε περίπτωση που ληφθούν λιγότερα αιτήµατα από τα προβλεπόµενα, οι πόροι µπορούν
να διατεθούν σε άλλες υπηρεσίες του ECHA. Σε περίπτωση που ληφθούν περισσότερα
αιτήµατα, οι πόροι θα είναι ανεπαρκείς και θα χρειαστεί ενδεχοµένως ανακατανοµή τους
για τη διεκπεραίωση της εν λόγω δραστηριότητας.
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Ένας άλλος κίνδυνος, τέλος, αφορά τα συναφή µε την καταχώριση σχέδια εφεδρείας, για
τα οποία µπορεί, σε ορισµένα σενάρια, να χρειαστεί προσωρινή ανακατανοµή
επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού στο έργο της καταχώρισης.
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∆ραστηριότητα 4: Ταξινόµηση και επισήµανση (C&L)
1. Βασικές προκλήσεις για το 2010
Η ταξινόµηση αντικατοπτρίζει την επικινδυνότητα των χηµικών προϊόντων, ενώ η
επισήµανση συµβάλλει στην ασφαλή παρασκευή, χρήση και διάθεση των ουσιών και των
µειγµάτων.
Τα κύρια καθήκοντα στο πλαίσιο της εν λόγω δραστηριότητας για το 2010 θα είναι η
διαχείριση των προτάσεων εναρµόνισης της ταξινόµησης και της επισήµανσης των
ουσιών. Ο ECHA διατηρεί την αρχική εκτίµηση της Επιτροπής περί 90 περίπου
προτάσεων ετησίως.
Επιπλέον, ο ECHA οφείλει να καταρτίσει και να διαχειρίζεται κατάλογο ταξινόµησης και
επισήµανσης (C&L), ο οποίος θα βασίζεται σε κοινοποιήσεις C&L που θα υποβάλλει ο
κλάδος, γεγονός που συνιστά σηµαντική πρόκληση για τον Οργανισµό. Επί του παρόντος
υπάρχει µεγάλη αβεβαιότητα σχετικά µε τον αναµενόµενο αριθµό κοινοποιήσεων
ταξινόµησης και επισήµανσης που πρέπει να υποβληθούν - ανεξαρτήτως των
παραγόµενων ποσοτήτων των ουσιών - µέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2011. Ο σχεδιασµός,
πάντως, βασίστηκε στην εκτίµηση των 2 εκατοµµυρίων κοινοποιήσεων.
Ο ECHA θα παρέχει, επιπλέον, υποστήριξη στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών και
καθοδήγηση στον κλάδο. Στα ανωτέρω περιλαµβάνονται περαιτέρω οδηγίες στον τοµέα
της ταξινόµησης και της επισήµανσης για θέµατα που δεν διευθετούνται µε τις τρέχουσες
οδηγίες, οριστικοποίηση της αναθεώρησης των οδηγιών για προτάσεις εναρµονισµένης
ταξινόµησης και της επισήµανσης, καθώς και νέες πρακτικές οδηγίες για την
προετοιµασία και την υποβολή κοινοποιήσεων στον κατάλογο C&L.
Επιπλέον, ο ECHA θα πραγµατοποιήσει εκστρατεία ευαισθητοποίησης προκειµένου να
ενηµερώσει τον κλάδο για τον κανονισµό CLP. Η εν λόγω εκστρατεία θα αρχίσει στα τέλη
του 2009 και θα επικεντρωθεί στην υποχρέωση κοινοποίησης C&L.
Ο ECHA είναι επίσης υπεύθυνος για την επεξεργασία αιτηµάτων χρήσης εναλλακτικών
ονοµασιών. Οι εταιρείες µπορούν να αιτηθούν τη χρήση εναλλακτικής χηµικής ονοµασίας
για κάποια ουσία σε µείγµα προκειµένου να προστατεύσουν το απόρρητο των
επιχειρηµατικών πληροφοριών. Ο αριθµός των εν λόγω αιτηµάτων αναµένέται να είναι
σχεδόν µηδενικός το 2010.
2. Στόχοι και δείκτες
Στόχοι
1. Υψηλής επιστηµονικής ποιότητας επεξεργασία όλων των προτάσεων για
εναρµονισµένη ταξινόµηση και επισήµανση που αποστέλλονται από τις αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών και τον κλάδο εντός των προβλεπόµενων από τη
νοµοθεσία προθεσµιών.
2. ∆ηµοσίευση προσωρινού καταλόγου C&L τον ∆εκέµβριο του 2010.
∆είκτες επιδόσεων & στόχοι

∆είκτης
Προετοιµασία και δηµοσίευση του
καταλόγου C&L.

Στόχος το 2010
∆εκέµβριος 2010
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Μέσα και συχνότητα
ελέγχου
Μέσω διαχείρισης
προγράµµατος

Επεξεργασία προτάσεων
εναρµονισµένης ταξινόµησης και
επισήµανσης εντός των
προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία
προθεσµιών.
Επίπεδο ικανοποίησης των
αρµόδιων αρχών των κρατών
µελών και της Επιτροπής
Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) από
την ποιότητα της παρεχόµενης
επιστηµονικής, τεχνικής και
διοικητικής υποστήριξης.

100 %

Εσωτερική τριµηνιαία
έκθεση

Υψηλό

Ετήσια έρευνα

3. Βασικά αποτελέσµατα
•

Παροχή υποστήριξης στα κράτη µέλη µέσω καθοδήγησης καθώς και µέσω του
γραφείου υποστήριξης, αλλά και στις εθνικές δραστηριότητες εφαρµογής µέσω
του Φόρουµ, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η αιχµή του φόρτου εργασίας το
2011 λόγω του καταλόγου και του συστήµατος διπλής ταξινόµησης που θα
εφαρµοστεί το διάστηµα 2010 - 2015.

•

Παροχή τεχνικών συµβουλών στον κλάδο για κοινοποιήσεις C&L στον κατάλογο,
σε συνδυασµό µε την παροχή κατάλληλης συνδροµής εκ µέρους του γραφείου
υποστήριξης (αιχµή φόρτου εργασίας το 2010 λόγω του καταλόγου).

•

Επιτυχής ολοκλήρωση της δηµόσιας εκστρατείας σχετικά µε την κοινοποίηση
της ταξινόµησης και επισήµανσης στον κατάλογο.

•

Αξιολόγηση αιτηµάτων για τη χρήση εναλλακτικών ονοµασιών (άρθρο 24).

•

Επεξεργασία προτάσεων εναρµονισµένης ταξινόµησης και επισήµανσης που
υποβάλλονται από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών και τους προµηθευτές.

•

∆ηµοσίευση και έναρξη της λειτουργίας του πρώτου καταλόγου C&L.

4. Κίνδυνοι
Ο βασικός κίνδυνος της εν λόγω δραστηριότητας είναι η µεγάλη αβεβαιότητα που υπάρχει
γύρω από τον αριθµό των κοινοποιήσεων, ο οποίος µπορεί ακόµη και να υπερβεί την
εκτίµηση των 2 εκατοµµυρίων, καθυστερώντας ή υπερφορτώνοντας την εφαρµογή ΤΠ
που χρησιµοποιείται για τη διαχείριση των κοινοποιήσεων C&L. Για την αποφυγή
πιθανών προβληµάτων, θα αναπτυχθεί έγκαιρα εφεδρικό σύστηµα υποβολής.
Αβεβαιότητα επικρατεί επίσης γύρω από τον επακριβή αριθµό προτάσεων
εναρµονισµένης C&L λόγω των εκκρεµών προτάσεων για 87 ουσίες για τις οποίες είχε
µεν συµφωνηθεί η ταξινόµηση σε τεχνικό επίπεδο δυνάµει της προηγούµενης
νοµοθεσίας, αλλά δεν είχαν ακόµη εισαχθεί στον κατάλογο εναρµονισµένων
ταξινοµήσεων, καθώς και λόγω των προτάσεων ταξινόµησης παρασιτοκτόνων και
βιοκτόνων δραστικών ουσιών. Βεβαίως, χάρη στο µητρώο προθέσεων, θα καταστεί
εγκαίρως γνωστό εάν ο αριθµός θα είναι υψηλότερος ή όχι. Σε περίπτωση που ο αριθµός
των προτάσεων είναι σηµαντικά υψηλότερος, θα επηρεαστεί σηµαντικά η δυνατότητα του
ECHA να τις επεξεργαστεί καταλλήλως. Ως εκ τούτου, ο ECHA θα σχεδιάσει µέτρα
εφεδρείας για την επεξεργασία πιθανώς υψηλότερου αριθµού φακέλων, π.χ. µέσω
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εξωτερικής ανάθεσης ή -στο πλέον αισιόδοξο σενάριο- µέσω εσωτερικής ανακατανοµής
και απόσπασης των πόρων από άλλες δραστηριότητες.
Ένας άλλος κίνδυνος, τέλος, αφορά τα συναφή µε την καταχώριση σχέδια εφεδρείας, τα
οποία µπορεί, σε ορισµένα σενάρια, να απαιτούν την προσωρινή ανακατανοµή
επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού στο έργο της καταχώρισης.
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∆ραστηριότητα 5: Παροχή συµβουλών και βοήθειας µέσω καθοδήγησης και
γραφείου υποστήριξης
1. Βασικές προκλήσεις για το 2010
Αφότου άρχισε να λειτουργεί το 2007, το γραφείο υποστήριξης του ECHA αποτελεί
επιχειρησιακή συνιστώσα του Οργανισµού µε σαφώς καθορισµένες εργασίες και
διαδικασίες. Κατά τη διάρκεια του 2010, το γραφείο θα συνεχίσει το τακτικό του έργο
ανταποκρινόµενο σε διάφορες προκλήσεις: θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει το δίκτυο
εθνικών γραφείων υποστήριξης (REHCORN) και τα εργαλεία του (πλατφόρµα ανταλλαγής
REACH, RHEP) προκειµένου να προβεί σε ολοκληρωµένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, και, όπου χρειάζεται, να παρέχει έγκαιρες και ολοκληρωµένες απαντήσεις όσον
αφορά τις υποχρεώσεις του κλάδου στο πλαίσιο των κανονισµών REACH και CLP.
Προτεραιότητα για τον ECHA το 2010 θα αποτελέσει η παροχή συµβουλών προς τον
κλάδο και στις αρχές µέσω κατευθυντήριων γραµµών, και ιδίως η έγκαιρη ολοκλήρωση
εγγράφων καθοδήγησης σχετικά µε τις προθεσµίες πρώτης καταχώρισης και C&L.
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στα έγγραφα καθοδήγησης που πρέπει να δηµοσιευθούν εν
όψει των προθεσµιών, προκειµένου να µπορέσει ο κλάδος να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από τους κανονισµούς REACH και CLP (π.χ.
κατευθυντήριες γραµµές για τα αιτήµατα παροχής πληροφοριών και την αξιολόγηση
χηµικής ασφάλειας).
Παρότι η συνέχιση αυτού του έργου θα είναι από µόνη της απαιτητική, η αιχµή του φόρτου
εργασίας του ECHA το 2010 σε επίπεδο καταχώρισης, ταξινόµησης και επισήµανσης
ενδέχεται να έχει άµεσες και σηµαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες καθοδήγησης
όπως και στις δραστηριότητες του γραφείου υποστήριξης.
1.1 Γραφείο υποστήριξης
Ο αριθµός των ερωτηµάτων που θα απευθύνουν ο κλάδος (και ιδίως οι βασικοί
καταχωρίζοντες) και τα εθνικά γραφεία υποστήριξης στο γραφείο υποστήριξης του ECHA
το 2010 αναµένεται όχι µόνο να αυξηθεί σηµαντικά αλλά και να καλύπτει, ως προς το
περιεχόµενο, πολύ ευρύτερο πεδίο σε σχέση µε τις ερωτήσεις που έλαβε ο ECHA την
περίοδο 2008-2009 (τα ερωτήµατα, δηλαδή, θα υπερβούν σε όγκο τα 15.000 ερωτήµατα
που ελήφθησαν το 2008).
Επιπλέον, οι δραστηριότητες του γραφείου υποστήριξης δεν περιορίζονται στην τακτική
πληροφόρηση του κλάδου, µε έγκαιρο και αποτελεσµατικό τρόπο, σχετικά µε τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανονισµούς REACH και CLP, αλλά αφορούν και
τις περιστασιακές δυσκολίες που ενδέχεται να αντιµετωπίσουν οι πιθανοί καταχωρίζοντες
και οι εταιρείες που υποβάλλουν κοινοποιήσεις στον κατάλογο C&L κατά τη διάρκεια του
2010.
Ο φόρτος εργασίας του γραφείου υποστήριξης του ECHA θα εξαρτηθεί επιπλέον από τα
εργαλεία ΤΠ που αναπτύχθηκαν προσφάτως και από τις νέες λειτουργίες που
προστέθηκαν σε υφιστάµενα εργαλεία ΤΠ τα οποία είναι απαραίτητα για την υποβολή
στοιχείων, καθώς και από τον επακόλουθο αριθµό ερωτηµάτων. Τέλος, η αβεβαιότητα
γύρω από τον αναµενόµενο αριθµό καταχωρίσεων και κοινοποιήσεων C&L και γύρω από
τη χρονική στιγµή των περιόδων αιχµής της υποβολής τους καθιστά τον ακριβή
σχεδιασµό δύσκολο έργο.
Οι προγραµµατισµένες δραστηριότητες του γραφείου υποστήριξης θα αφορούν την
παροχή εκ µέρους του ECHA υπηρεσιών στήριξης και συντονισµού προς το δίκτυο
εθνικών γραφείων υποστήριξης για τους κανονισµούς REACH και CLP, το οποίο θα τεθεί
πλήρως σε λειτουργία πλήρως στις αρχές του 2010. Το δίκτυο γραφείων υποστήριξης για
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τον κανονισµό CLP θα αντικατοπτρίζει τη διάρθρωση και τις διαδικασίες που
προσδιορίζουν ήδη το δίκτυο γραφείων υποστήριξης του κανονισµού REACH. Έτσι, ο
αριθµός των συµµετεχόντων στο δίκτυο θα αυξηθεί από 38 που είναι σήµερα σε περίπου
58. Επιπλέον, θα πρέπει να ενισχυθούν η υποστήριξη της Γραµµατείας καθώς και η
συνεισφορά του ECHA σε ερωτήµατα που υποβάλλουν τα εθνικά γραφεία υποστήριξης
µέσω της πλατφόρµας ανταλλαγής REACH (RHEP) σε αµφότερα τα δίκτυα γραφείων
υποστήριξης για τον κανονισµό REACH και για τον κανονισµό CLP, µε βάση την
αναµενόµενη αύξηση των δραστηριοτήτων ενόψει των προθεσµιών πρώτης καταχώρισης
και κοινοποίησης που προβλέπει ο κανονισµός CLP.
Σε συνέχεια της εκστρατείας «Ο χρόνος κυλά – δηµιουργήστε το ΦΑΠΟ σας τώρα», που
ξεκίνησε το 2009, το γραφείο υποστήριξης του ECHA θα εξακολουθήσει να επικεντρώνει
το 2010 τις δραστηριότητές του σε βασικούς καταχωρίζοντες που ετοιµάζουν από κοινού
υποβολές µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2010. Για τον σκοπό αυτό, ο ECHA σύστησε ειδική
υπηρεσία γραφείου υποστήριξης για βασικούς καταχωρίζοντες. Η εκστρατεία, που
απευθύνεται σε πιθανούς καταχωρίζοντες οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν
καταχωρίσεις µέχρι την λήξη της προθεσµίας το 2010, συνεπάγεται περισσότερο φόρτο
εργασίας για το γραφείο υποστήριξης του ECHA καθώς και για τα εθνικά γραφεία
υποστήριξης για τον κανονισµό REACH, καθώς τα τελευταία είναι το πρώτο σηµείο
επαφής για εταιρείες που έχουν την έδρα τους στις διάφορες χώρες. Η
αποτελεσµατικότητα των εν λόγω υπηρεσιών εξαρτάται επίσης από την ικανότητα της
Επιτροπής να ανταποκρίνεται µε ικανοποιητική ταχύτητα στα ερωτήµατα που αφορούν τη
νοµική ερµηνεία του κανονισµού REACH.
1.2 Κατευθυντήριες γραµµές
Ο ECHA θα δώσει ιδιαίτερη προτεραιότητα σε όλες τις δράσεις καθοδήγησης και
ευαισθητοποίησης σχετικά µε τις υποχρεώσεις ταξινόµησης, επισήµανσης, συσκευασίας
και κοινοποίησης σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP. Στις ανωτέρω δράσεις
περιλαµβάνονται πρακτικές πληροφορίες (κατευθυντήριες γραµµές, επεξηγήσεις, συχνές
ερωτήσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κτλ.) καθώς και εργαλεία υποστήριξης που θα
βοηθήσουν τον κλάδο από κάθε άποψη στο θέµα των κοινοποιήσεων. Το εν λόγω έργο
έχει στενά χρονικά περιθώρια καθώς οι πληροφορίες, τα εργαλεία και οι κατευθυντήριες
γραµµές πρέπει να διατεθούν στους ενδιαφεροµένους πολύ πριν από τη λήξη της
προθεσµίας κοινοποίησης. Οι δραστηριότητες καθοδήγησης θα περιοριστούν τους
τελευταίους µήνες πριν από τη λήξη των δύο σηµαντικών προθεσµιών ώστε να καταστεί
δυνατή η παροχή βοήθειας στο γραφείο υποστήριξης κατά την περίοδο αιχµής.
Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης ή της ανάπτυξης κατευθυντήριων γραµµών, ο ECHA θα
ακολουθήσει το οικείο πλαίσιο διαχείρισης της καθοδήγησης, το οποίο έχει σχεδιαστεί για
την αποτελεσµατική εφαρµογή των διαδικασιών συνεργασίας στους κόλπους του ECHA,
καθώς και την εφαρµογή της διαδικασίας διαβούλευσης µε όλα τα µέρη
συµπεριλαµβανοµένων των οµάδων εµπειρογνωµόνων εταίρων (PEG), των επιτροπών
του ECHA, καθώς και των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών, προκειµένου να
διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή αποδοχή των κατευθυντήριων γραµµών. Οποιεσδήποτε
αλλαγές της τελευταίας στιγµής στις κατευθυντήριες γραµµές, κοντά στη λήξη της
προθεσµίας καταχώρισης, θα κοινοποιούνται στους ενδιαφερόµενους µε άλλα µέσα (π.χ.
ανακοινώσεις και συχνές ερωτήσεις µέσω του δικτυακού τόπου).
1.3 Κατάρτιση σχετικά µε τον κανονισµό REACH
Το 2010 θα συνεχιστεί η διοργάνωση συναφών µε τον κανονισµό REACH
δραστηριοτήτων κατάρτισης, ιδίως κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους. Στόχος είναι η
στήριξη -µέσω της κατάρτισης- επιλεγµένων οµάδων-στόχων, υπεύθυνων για την
εφαρµογή της νοµοθεσίας, όπως οι αρµόδιες αρχές κρατών µελών, τρίτες χώρες και
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λοιποί, προκειµένου να επιτευχθούν κοινά πρότυπα εφαρµογής των κανονισµών REACH
και CLP.

2. Στόχοι και δείκτες
Στόχοι
1. Παροχή έγκαιρης και αποτελεσµατικής υποστήριξης από το γραφείο υποστήριξης
προς τον κλάδο, µέσω εγγράφων καθοδήγησης υψηλής ποιότητας, όσον αφορά
την υποβολή των φακέλων καταχώρισης και των κοινοποιήσεων στο πλαίσιο του
CLP.
2. Παροχή υποστήριξης µέσω της κατάρτισης εκπαιδευτών για την εφαρµογή του
κανονισµού REACH στα κράτη µέλη.
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∆είκτες επιδόσεων & στόχοι

∆είκτες

Στόχος το 2010

Μέσα και
συχνότητα
ελέγχου

Ποσοστό ερωτηµάτων προς το γραφείο
υποστήριξης που απαντήθηκαν εντός της
καθορισµένης προθεσµίας (κατά µέσο όρο
15 ηµέρες για όλα τα ερωτήµατα εκτός
αυτών που αφορούν τη διαχείριση χρηστών
στο σύστηµα REACH ΙΤ).

Τουλάχιστον 75%

Έκθεση για το
επιχειρηµατικό
αντικείµενο σε
µηνιαία βάση

Τουλάχιστον 3

Ετήσια έκθεση

Ποσοστό απαντήσεων ανατροφοδότησης
του ECHA σε ερωτήµατα υποβληθέντα στην
πλατφόρµα ανταλλαγής του REACH
(RHEP) και στην πλατφόρµα ανταλλαγής
του γραφείου υποστήριξης για τον
κανονισµό CLP από εθνικά γραφεία
υποστήριξης, εντός της προθεσµίας που
έχει ορίσει ο υποβάλλων το ερώτηµα.

Τουλάχιστον 75%

Έκθεση για το
επιχειρηµατικό
αντικείµενο σε
µηνιαία βάση

Ποσοστό εγγράφων καθοδήγησης που
δηµοσιεύθηκαν στο ∆ιαδίκτυο σύµφωνα µε
το σχέδιο.

Τουλάχιστον 75%

Ετήσια έκθεση

Επίπεδο ικανοποίησης των χρηστών των
κατευθυντήριων γραµµών που εκφράζεται
στο πλαίσιο ανατροφοδότησης.

Υψηλό

Ετήσια έρευνα

Επίπεδο ικανοποίησης από την ποιότητα
των δραστηριοτήτων κατάρτισης στο
πλαίσιο του κανονισµού REACH .

Υψηλό

Ανατροφοδότηση
από τους
συµµετέχοντες σε
ετήσια βάση

Αριθµός επικαιροποιήσεων συχνών
ερωτήσεων που δηµοσιεύθηκαν στο
∆ιαδίκτυο, κατόπιν συµφωνίας µε τους
ανταποκριτές των γραφείων υποστήριξης
για τους κανονισµούς REACH και CLP.

3. Βασικά αποτελέσµατα
Γραφείο υποστήριξης
•

Παροχή έγκαιρων και συνεκτικών απαντήσεων και υποστήριξης στον κλάδο όσον
αφορά τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από τους κανονισµούς
REACH και CLP, τα εργαλεία ΤΠ και τις συναφείς µε τον ECHA διαδικασίες.

•

Παροχή απαντήσεων σε αιτήµατα προς το γραφείο υποστήριξης για τεχνικές
συµβουλές σχετικά µε τις διαδικασίες καταχώρισης και κοινοποίησης C&L.

•

Παροχή ειδικής υποστήριξης σε καταχωρίζοντες και εταιρείες που υποβάλλουν
κοινοποιήσεις στον κατάλογο C&L, ιδίως δε κατά την περίοδο αιχµής των από
κοινού υποβολών και πριν από τη λήξη των προθεσµιών πρώτης καταχώρισης και
κοινοποίησης C&L.
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•

∆ηµιουργία πλήρως λειτουργικού δικτύου γραφείων υποστήριξης για τον
κανονισµό CLP.

•

Οργάνωση δύο (διαδοχικών) συνεδριάσεων ανταποκριτών γραφείων υποστήριξης
REHCORN και CLP.

•

Επικαιροποίηση και δηµοσίευση συχνών ερωτήσεων για τα συναφή µε τους
κανονισµούς REACH και CLP ζητήµατα, µετά από προσδιορισµό, συζήτηση και
συµφωνία στους κόλπους του δικτύου γραφείων υποστήριξης.

•

Επικαιροποίηση και δηµοσίευση συχνών ερωτήσεων για το REACH IT, καθώς και
επικαιροποίηση συχνών ερωτήσεων για το IUCLID 5.

Καθοδήγηση
•

Το 2010 θα δηµοσιευθούν έγγραφα καθοδήγησης (των οποίων η σύνταξη άρχισε
το 2009):
o Καθοδήγηση για την καταχώριση (πρώτο τρίµηνο)
o Καθοδήγηση για τα αιτήµατα παροχής πληροφοριών και την
αξιολόγηση/έκθεση χηµικής ασφάλειας (πρώτο και δεύτερο τρίµηνο)
o Καθοδήγηση για ουσίες σε αντικείµενα (πρώτο τρίµηνο)
o Καθοδήγηση για το παράρτηµα VI του κανονισµού CLP (πρώτο τρίµηνο)
o Καθοδήγηση για την κοινοποίηση κινδύνων (τέταρτο τρίµηνο)
o Καθοδήγηση για την αδειοδότηση (µετά την παράδοση από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

•

Τα σηµαντικότερα έγγραφα καθοδήγησης ή οι περιλήψεις αυτών (π.χ. «συνοπτική
καθοδήγηση») θα διατίθενται σε όλες τις επίσηµες κοινοτικές γλώσσες.

•

Βελτίωση της πρόσβασης στις κατευθυντήριες γραµµές µέσω της αναβάθµισης
του δικτυακού τόπου του ECHA και παροχή εγγράφων όπως ενηµερωτικά δελτία
και επεξηγηµατικές σηµειώσεις.

•

Ενίσχυση των σχέσεων µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών µέσω άµεσων
επαφών, συµµετοχής σε συναντήσεις και της διοργάνωσης εργαστηρίων.

Κατάρτιση σχετικά µε τον κανονισµό REACH
•

Περαιτέρω ανάπτυξη της κατάρτισης σχετικά µε τον κανονισµό REACH
εκπαιδευτών προερχόµενων από τα κράτη µέλη και από στοχοθετηµένες τρίτες
χώρες.

•

Οργάνωση δύο εργαστηρίων/δραστηριοτήτων κατάρτισης που αφορούν ιδίως τα
εθνικά γραφεία υποστήριξης για τους κανονισµούς REACH και CLP.

4. Κίνδυνοι
Ο βασικός κίνδυνος που αντιµετωπίζει το γραφείο υποστήριξης το 2010 αφορά την
καταχώριση. Οι εκτιµήσεις του ECHA για τον φόρτο εργασίας του βασίζονται στον αρχικό
αριθµό καταχωρίσεων και στην εµπειρία που αποκόµισε από την περίοδο 2008-2009. Οι
εξελίξεις µπορεί να είναι τελείως διαφορετικές το 2010, καθώς ενδέχεται να λειτουργούν
περισσότερα ΦΑΠΟ και να τεθούν περισσότερο πολύπλοκα ερωτήµατα απ’ ό,τι
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αναµένεται. Η σηµαντική αύξηση του αριθµού των αναµενόµενων καταχωρίσεων ή της
πολυπλοκότητας των ερωτηµάτων κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2010 µπορεί να
οδηγήσουν σε αύξηση του χρόνου ανταπόκρισης του ECHA. Αυτό µπορεί να
δηµιουργήσει αβεβαιότητα µεταξύ των καταχωριζόντων και των εταιρειών που
υποβάλλουν κοινοποιήσεις C&L όσον αφορά τον τρόπο επίλυσης απρόβλεπτων
δυσκολιών σχετικών µε την υποβολή των φακέλων τους πριν από τη λήξη της
προθεσµίας.
Οι περίοδοι αιχµής της δραστηριότητας καταχώρισης θα επηρεάσουν άµεσα τον φόρτο
εργασίας του γραφείου υποστήριξης. Σύµφωνα µε τα σχέδια εφεδρείας που αφορούν τις
καταχωρίσεις, ο ECHA προτίθεται να προσλάβει προσωρινούς υπαλλήλους και να
ιεραρχήσει εκ νέου τις δραστηριότητες καταχώρισης προκειµένου να στηρίξει το γραφείο
υποστήριξης για µικρό χρονικό διάστηµα. Ο ECHA σκοπεύει να µεριµνήσει για την
εκπαίδευση περισσότερων υπαλλήλων του και για την πλήρη εξοικείωσή τους µε τις
αρχές και τις διαδικασίες του γραφείου υποστήριξης. Έτσι, θα είναι δυνατή η ανακατανοµή
προσωπικού σε εργασίες του γραφείου υποστήριξης κατά τη διάρκεια των περιόδων
αιχµής του φόρτου εργασίας.
Επιπλέον, η επικαιροποίηση ή η ανάπτυξη εγγράφων καθοδήγησης, και η δηµοσίευσή
τους στο ∆ιαδίκτυο, απαιτούν διαρκή στενή συνεργασία µεταξύ πολλών διαφορετικών
παραγόντων της Γραµµατείας του ECHA, των επιστηµονικών επιτροπών του ECHA και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οµαλή συνεργασία µε εξωτερικούς εταίρους και
ενδιαφεροµένους, όπως οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών και οι οµάδες
εµπειρογνωµόνων εταίρων. ∆εδοµένου του πολύπλοκου αυτού πλαισίου, µπορεί να
χρειαστεί να καθυστερήσουν ορισµένες δραστηριότητες καθοδήγησης που έχουν
προγραµµατιστεί για το 2010 προκειµένου να διευκολυνθεί η συνεργασία και η
συνεννόηση µεταξύ όλων των µερών.
Ένας άλλος κίνδυνος, τέλος, αφορά τα συναφή µε τις καταχωρίσεις σχέδια εφεδρείας.
Στην προκειµένη περίπτωση, µπορεί να χρειαστεί η προσωρινή ανακατανοµή
επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού από τη δραστηριότητα της καθοδήγησης στη
δραστηριότητα της καταχώρισης.
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∆ραστηριότητα 6: Υποστήριξη λειτουργιών µέσω πληροφορικής
1. Βασικές προκλήσεις για το 2010
Τα κύρια εργαλεία ΤΠ που χρησιµοποιούνται για τη στήριξη των επιχειρήσεων στο
πλαίσιο του REACH είναι τα REACH-IT και IUCLID 5. Ο ECHA αναπτύσσει ακόµα
ορισµένες επιπρόσθετες εξειδικευµένες εφαρµογές, όπως το εργαλείο αξιολόγησης
υποβολής εκθέσεων σχετικά µε τη χηµική ασφάλεια (CHESAR) και τα συστήµατα για τη
στήριξη των αποφάσεων όσον αφορά τον καθορισµό προτεραιοτήτων και τη σύνταξη
εκθέσεων (CASPER) καθώς και για την υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης
(Odyssey).
Το REACH-IT είναι ένα διαδικτυακό σύστηµα που διαχειρίζεται την επικοινωνία µεταξύ
του κλάδου, του ECHA, των κρατών µελών και της Επιτροπής καθώς και τις εσωτερικές
ροές εργασιών του ECHA σε σχέση µε τις διαδικασίες του κανονισµού REACH.
Αποσκοπεί επίσης στην υποστήριξη του κοινού όσον αφορά την πρόσβασή του σε βάσεις
δεδοµένων και την επικοινωνία µέσω του ∆ιαδικτύου. Το REACH-IT είναι εποµένως
σηµαντικό για την επιτυχή εφαρµογή του κανονισµού REACH.
Η βασική πρόκληση που καλείται να αντιµετωπίσει ο Οργανισµός το 2010 είναι η
επεξεργασία πολύ µεγάλου αριθµού καταχωρίσεων και κοινοποιήσεων C&L. Η επιτυχής
επεξεργασία εξαρτάται από την καλή λειτουργία όλων των παραµέτρων του συστήµατος
REACH-IT. Η σηµαντικότερη πρόκληση του 2010 σε επίπεδο παροχής υποστήριξης ΤΠ
θα είναι να καταστεί εγκαίρως το REACH-IT πλήρως λειτουργικό ώστε να µπορέσει να
ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κοινού. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες κατά τη
διάρκεια του 2010 θα επικεντρωθούν σε δύο βασικούς τοµείς:
•
•

στην επιτυχή περαιτέρω προσαρµογή του ισχύοντος συστήµατος ενόψει
της λήξης της προθεσµίας πρώτης καταχώρισης στις 30 Νοεµβρίου 2010
και της επακόλουθης προθεσµίας για τις κοινοποιήσεις C&L, και
στην προσθήκη λειτουργιών µε σκοπό την αντικατάσταση µη αυτόµατων,
«παρακαµπτήριων» λύσεων που απαιτούν πολλούς πόρους και οι οποίες
εφαρµόστηκαν το 2008 όταν άρχισε να λειτουργεί ο ECHA.

Το σύστηµα REACH-IT δεν προορίζεται µόνο για καταχωρίσεις ή για χρήση στους
κόλπους του Οργανισµού. Με γνώµονα τους προαναφερθέντες βασικούς τοµείς
προτεραιότητας, ο ECHA σκοπεύει να βελτιώσει τη διάδοση πληροφοριών για χηµικές
ουσίες διευκολύνοντας την πρόσβαση και την αναζήτηση στον δικτυακό του τόπο. Θα
οριστικοποιηθούν επίσης οι ροές εργασίας που στηρίζουν τις διαδικασίες αξιολόγησης,
καθώς και τις διαδικασίες ταξινόµησης και επισήµανσης. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί
εξειδικευµένη εφαρµογή (RIPE) για τη στήριξη των αρχών των κρατών µελών που είναι
επιφορτισµένες µε την εφαρµογή των ρυθµίσεων. Τέλος, ο ECHA σκοπεύει να στηρίξει
τους εξωτερικούς χρήστες παρέχοντας µεταφράσεις βασικών βοηθητικών πληροφοριών
εντός του REACH-IT καθώς και αποσπασµάτων των κατευθυντήριων οδηγιών.
Το IUCLID 5 θεωρείται ως το διεθνές πρότυπο εργαλείο για την αποθήκευση και
ανταλλαγή δεδοµένων σχετικά µε τις εγγενείς και επικίνδυνες ιδιότητες των χηµικών
προϊόντων. Οι φάκελοι καταχώρισης πρέπει να υποβάλλονται στον Οργανισµό σε
µορφότυπο IUCLID 5 σύµφωνα µε τον κανονισµό REACH. Το 2010, ο ECHA θα
συνεχίσει να διατηρεί και να στηρίζει το IUCLID, και να αναπτύσσει νέες λειτουργίες
ανταποκρινόµενος στις απαιτήσεις των χρηστών, σε στενή συνεργασία και την οµάδα
εµπειρογνωµόνων χρηστών του IUCLID του ΟΟΣΑ. Στις εν λόγω λειτουργίες θα
περιλαµβάνεται η εφαρµογή νέων εναρµονισµένων προτύπων ΟΟΣΑ για την αναφορά
αποτελεσµάτων µελετών που θα επιτρέπουν την αξιολόγηση των ιδιοτήτων και των
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επιπτώσεων των χηµικών και την απευθείας αποθήκευση των αποτελεσµάτων των
αξιολογήσεων χηµικής ασφάλειας στη βάση δεδοµένων.
Στόχος του CHESAR είναι να βοηθήσει στην εκπόνηση σεναρίων έκθεσης σε χηµικές
ουσίες και εκθέσεων χηµικής ασφάλειας που απαιτούνται για κάποιες από τις
καταχωρίσεις και να παράσχει πρακτικά εργαλεία για τον προσδιορισµό των κινδύνων
των χηµικών εκποµπών. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης έκδοσης στα τέλη του 2009,
θα προστεθούν εγκαίρως -ενόψει της προθεσµίας καταχώρισης- και άλλες λειτουργίες
µέσα στο 2010, οι οποίες θα περιλαµβάνουν προσδιορισµό των χαρακτηριστικών των
ουσιών (µε στόχο την επιλογή της καταλληλότερης προσέγγισης αξιολόγησης),
µεθοδολογία ποιοτικής αξιολόγησης, διεπαφές µε άλλα εξωτερικά εργαλεία αξιολόγησης
της έκθεσης σε χηµικές ουσίες και πρόσθετες διοικητικές βελτιώσεις.
Το CASPER επιτρέπει τη συλλογή, την ανάλυση και την παρουσίαση των πληροφοριών
που απαιτούνται για τεκµηριωµένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων, η οποία είναι αναγκαία
για αρκετές διαδικασίες του κανονισµού REACH. Σκοπός του εργαλείου αυτού θα είναι
αρχικά η συµβολή στη διαλογή και στην ιεράρχηση των προς αξιολόγηση φακέλων
καταχώρισης µε απώτερο στόχο την καλύτερη διαχείριση των περιόδων αιχµής µετά το
2010.
Το εργαλείο αξιολόγησης Odyssey παρέχει συνδροµή στη Γραµµατεία του ECHA όσον
αφορά την αξιολόγηση των φακέλων, υποδεικνύοντας στον αξιολογητή τα ουσιαστικότερα
ζητήµατα του υποβληθέντος φακέλου καταχώρισης ουσίας και τις αντίστοιχες
πληροφορίες που περιέχονται στα έγγραφα καθοδήγησης, συµβάλλοντας στη σύνταξη
συµπερασµάτων και καταγράφοντας το αποτέλεσµα της αξιολόγησης. Το εργαλείο θα
αναπτυχθεί περαιτέρω µε την προσθήκη περισσότερων λειτουργιών και µε τη βελτίωση
υφιστάµενων χαρακτηριστικών βάσει της πρακτικής εµπειρίας.
Το RIPE (REACH Information Portal for Enforcement - ενηµερωτική πύλη για την
εφαρµογή του κανονισµού REACH) επιτρέπει την πρόσβαση των επιθεωρητών των
κρατών µελών στο σύστηµα REACH-IT ώστε να λαµβάνουν τις πληροφορίες που
χρειάζονται, όπως επιλεγµένες πληροφορίες από φακέλους καταχώρισης, προκειµένου
να µπορούν να εφαρµόζουν αποτελεσµατικότερα τον κανονισµό REACH. Η εφαρµογή
RIPE αναµένεται να τεθεί για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στα τέλη του 2010 ώστε να
συµπέσει µε τη λήξη της προθεσµίας πρώτης καταχώρισης των σταδιακά εισαγόµενων
ουσιών.
Ο Οργανισµός θα ασχοληθεί επίσης µε την ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής
(συµπεριλαµβανοµένου του συστήµατος (Q)SAR-toolbox και άλλων συστηµάτων
εξέτασης και πρόβλεψης) που θα συµβάλλουν στην καλύτερη χρήση εναλλακτικών
υπολογιστικών προσεγγίσεων αντί των δοκιµών σε ζώα. Ο Οργανισµός θα συνεργαστεί
µε την εν ενεργεία οµάδα συντονισµού προγραµµάτων, η οποία παρέχει επιστηµονικά και
τεχνικά στοιχεία και αξιολογεί και παραλαµβάνει τα παραδοτέα των προγραµµάτων. Η
οµάδα αποτελείται από µέλη του ECHA, του ΟΟΣΑ και του Κοινού Κέντρου Ερευνών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΚΚΕρ).
2. Στόχοι και δείκτες
Στόχοι
1. Ο ECHA θα είναι σε θέση να παραλαµβάνει και να επεξεργάζεται όλους τους
φακέλους καταχώρισης σταδιακά εισαγόµενων ουσιών και όλες τις κοινοποιήσεις
C&L που υποβάλλονται πριν από τις προθεσµίες πρώτης καταχώρισης το 2010
και αρχές του 2011, µε τη βοήθεια ενός αποτελεσµατικού και αναβαθµισµένου
εργαλείου REACH-IT και βάσεων δεδοµένων, και οι καταχωρίζοντες πρέπει να

- 34 -

υποστηρίζονται από εξειδικευµένα εργαλεία πληροφορικής (IUCLID 5 και
CHESAR).

∆είκτες επιδόσεων & στόχοι
∆είκτης
Ποσοστό ενοτήτων λογισµικού για
διάφορα εργαλεία πληροφορικής
που ολοκληρώνονται σύµφωνα µε
το χρονοδιάγραµµα.

Στόχος το 2010
Τουλάχιστον 80%
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Μέσα και συχνότητα
ελέγχου
Σχεδιασµός
προγράµµατος:
µηνιαία έκθεση
δραστηριοτήτων

3. Βασικά αποτελέσµατα
REACH-IT
• Πριν από τον Ιούνιο του 2010 αναµένεται να είναι έτοιµο το ανασχεδιασµένο
σύστηµα REACH-IT, το οποίο θα διαβαθµιστεί και θα δοκιµαστεί µε πολύ
υψηλότερο συντελεστή φόρτου εργασίας, για την επεξεργασία του µεγάλου όγκου
φακέλων καταχωρίσεων και κοινοποιήσεων C&L που αναµένεται να υποβληθούν.
•

Ολοκλήρωση της ροής εργασίας για την επεξεργασία των κοινοποιήσεων C&L
που υποβάλλει ο κλάδος, από την ηλεκτρονική υποβολή έως την κοινοποίηση του
καταλόγου C&L στον δικτυακό τόπο του ECHA. Ενόψει του 2011 θα είναι
εγκαίρως έτοιµες προς λειτουργία βασικές ροές εργασίας που αφορούν την
αξιολόγηση.

•

Βελτίωση του δικτυακού τόπου του ECHA µε δυνατότητα διάθεσης στο κοινό
πληροφοριών για τις ιδιότητες των χηµικών ουσιών.

IUCLID 5
• Αναβαθµίσεις κατευθυνόµενες από τους ενδιαφερόµενους, συµπεριλαµβανοµένης
της εφαρµογής νέων εναρµονισµένων προτύπων ΟΟΣΑ για την αναφορά
αποτελεσµάτων µελετών και τη βελτίωση των διεπαφών ανάµεσα στο IUCLID 5
και άλλα συστήµατα πληροφορικής, ιδίως δε το REACH-IT και το CHESAR, τα
οποία διευκολύνουν την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων µεταξύ των
συστηµάτων πληροφορικής του κλάδου και των ρυθµιστικών φορέων.
CHESAR
• Παράδοση, πολύ πριν από τη λήξη της προθεσµίας καταχώρισης, µιας νέας
έκδοσης µε περισσότερες λειτουργίες, µε διεπαφές µε περισσότερα εργαλεία
αξιολόγησης της έκθεσης σε χηµικές ουσίες και µε δυνατότητα εισαγωγής
διαρθρωµένων πληροφοριών από το εργαλείο CHESAR στο IUCLID 5.
CASPER
• ∆ιάθεση στους χρήστες της πρώτης έκδοσης του εν λόγω εργαλείου µε σκοπό τον
αυτόµατο εντοπισµό και την ιεράρχηση των φακέλων καταχώρισης που κρίνονται
κατάλληλοι για έλεγχο συµµόρφωσης, µε σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας
αξιολόγησης.
RIPE
• Κυκλοφορία της πρώτης έκδοσης της εν λόγω εφαρµογής που έχει
προγραµµατιστεί για τα τέλη του 2010. Θα καλύπτει λειτουργίες πρόσβασης και
αναζήτησης στα επιλεγµένα υποβληθέντα δεδοµένα, καθώς και σύνταξης
τυποποιηµένων εκθέσεων.
4. Κίνδυνοι
Το σύστηµα REACH-IT βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε φορά που ο Οργανισµός βρίσκεται
σε µεγάλη αβεβαιότητα σχετικά µε τον αναµενόµενο αριθµό υποβαλλόµενων φακέλων
καταχώρισης και κοινοποιήσεων C&L. Επιπλέον, καθώς οι εν λόγω φάκελοι αναµένεται
να υποβληθούν λίγο πριν από τη λήξη της προθεσµίας, διακυβεύονται οι επιδόσεις και η
λειτουργικότητα του συστήµατος. Για τον λόγο αυτό, πρόκειται να τεθεί σε εφαρµογή
εναλλακτικό σύστηµα ΤΠ για την υποβολή των φακέλων, ώστε να µπορέσει να
ανταποκριθεί ο Οργανισµός σε ενδεχόµενη διακοπή καίριων λειτουργιών και υπηρεσιών.
Τα εργαλεία CHESAR and RIPE αναπτύσσονται εντός πολύ στενών χρονικών
περιθωρίων. Συνεπώς, κατά την ανάπτυξη των εν λόγω εργαλείων θα δοθεί
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προτεραιότητα στην τήρηση των προθεσµιών παράδοσης και όχι στο εύρος των
λειτουργιών.
Ένας τρίτος κίνδυνος αφορά τα σχέδια εφεδρείας για την καταχώριση, στο πλαίσιο των
οποίων µπορεί να χρειαστεί, στο µέτρο του εφικτού, η προσωρινή ανακατανοµή
επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού στο έργο της καταχώρισης.
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∆ραστηριότητα 7: Λοιπές επιστηµονικές και τεχνικές συµβουλές σε θέµατα χηµικών
προϊόντων
1. Βασικές προκλήσεις για το 2010
Αποστολή του ECHA είναι να παρέχει στα κράτη µέλη και στα θεσµικά όργανα της ΕΕ
όσο το δυνατόν καλύτερες επιστηµονικές συµβουλές σε ζητήµατα σχετικά µε την
ασφάλεια και τις κοινωνικοοικονοµικές προεκτάσεις της χρήσης χηµικών προϊόντων. Η
αποστολή αυτή καλύπτει επίσης, πέρα από όσα περιγράφονται σε άλλες λειτουργικές
δραστηριότητες, ορισµένα οριζόντια και γενικά επιστηµονικά ζητήµατα, καθώς και την
επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη που θα παρέχει ο ECHA στην Επιτροπή και στα
άλλα θεσµικά όργανα σε επίπεδο ανάπτυξης ή αναθεώρησης της νοµοθεσίας για τα
χηµικά προϊόντα.
Οι βασικοί τοµείς εργασίας του ECHA στο πλαίσιο της συγκεκριµένης δραστηριότητας
καλύπτουν την ασφάλεια των νανοϋλικών, την ανάπτυξη µεθόδων δοκιµής
(συµπεριλαµβανοµένων εναλλακτικών µεθόδων και προσεγγίσεων χωρίς τη χρήση ζώων,
όπως το QSAR, η κατηγοριοποίηση και η διασταύρωση) και τις προπαρασκευαστικές
εργασίες που αφορούν τον επικείµενο κανονισµό για τα βιοκτόνα5. Μέχρι στιγµής, ο
ECHA µπορούσε να διαθέσει ελάχιστους µόνο πόρους σε αυτούς τους τοµείς, αλλά θα
συνεχίσει να αναπτύσσει τις ικανότητες και τον σχεδιασµό του το 2010 µε σκοπό να
αυξηθεί η προβολή του µέσα στα επόµενα χρόνια. Η εν λόγω δραστηριότητα εξαρτάται εν
µέρει από τα αιτήµατα που θα λάβει ο ECHA από την Επιτροπή ή από άλλα κοινοτικά
θεσµικά όργανα, και ως εκ τούτου, η επιτέλεση των εν λόγω καθηκόντων βασίζεται επίσης
εν µέρει στην πρόσθετη κατάλληλη υποστήριξη που θα λάβει από την Επιτροπή.
2. Στόχοι και δείκτες
Στόχοι
1. Ο ECHA έχει βελτιώσει την ικανότητά του να παρέχει επιστηµονικές και τεχνικές
συµβουλές για την ασφάλεια των νανοϋλικών και την ανάπτυξη εναλλακτικών
µεθόδων δοκιµής, και παρέχει επιστηµονικές και τεχνικές συµβουλές στην
Επιτροπή (καθώς και στα άλλα θεσµικά όργανα που συννοµοθετούν, ανάλογα
µε την περίπτωση) σχετικά µε τον προτεινόµενο κανονισµό για τα βιοκτόνα.
∆είκτες επιδόσεων & στόχοι
∆είκτης
Επίπεδο ικανοποίησης από την
ποιότητα της παρεχόµενης στην
Επιτροπή επιστηµονικής, τεχνικής
και διοικητικής υποστήριξης.

Στόχος το 2010
Υψηλό

Μέσα και συχνότητα
ελέγχου
Ετήσια έρευνα

3. Βασικά αποτελέσµατα
•

Παροχή συµβουλών στον τοµέα των νανοϋλικών, µε σκοπό την υποστήριξη της
ανάπτυξης νέων µεθόδων και καθοδήγησης για την εξέταση και την αξιολόγηση
της ασφάλειάς τους.

5

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη διάθεση
στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (COM(2009)267 τελικό)
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•

Βελτίωση των επιστηµονικών και τεχνικών ικανοτήτων διαχείρισης των
νανοϋλικών στο πλαίσιο των διαδικασιών του κανονισµού REACH.

•

Βελτίωση των επιστηµονικών και τεχνικών ικανοτήτων µε σκοπό τη συµβολή στην
ανάπτυξη µεθόδων δοκιµής καθώς και µεθόδων και προσεγγίσεων χωρίς τη
χρήση ζώων.

•

Συµβολή στη διαδικασία συναπόφασης που αφορά τον κανονισµό για τα βιοκτόνα
(ανάλογα µε τους πόρους που θα διαθέσει η Επιτροπή).

•

Πρακτικό σχέδιο εργασίας και έναρξη της εφαρµογής του µε σκοπό τη διασφάλιση
της κατάλληλης προετοιµασίας του ρόλου και των καθηκόντων του ECHA στο
πλαίσιο του κανονισµού για τα βιοκτόνα (ανάλογα µε τους πόρους που θα
διαθέσει η Επιτροπή).

•

Συνεχιζόµενη παροχή στήριξης για την τροποποίηση παραρτηµάτων του
κανονισµού REACH και, εάν απαιτείται, του κανονισµού CLP.

4. Κίνδυνοι
Η επακριβής εκτίµηση των πόρων που απαιτούνται για την επιτέλεση των ανωτέρω
καθηκόντων και την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων παρουσιάζει δυσκολίες. Ο
ECHA οφείλει να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων του που αφορούν βασικές
διαδικασίες των κανονισµών REACH και CLP οι οποίες περιγράφηκαν στο πλαίσιο άλλων
δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του σχεδιασµού των πόρων του, ο ECHA
µπορεί να διαθέσει ελάχιστους µόνο εµπειρογνώµονες για την επιτέλεση των εν λόγω
καθηκόντων. Επιπλέον, ο µεγάλος φόρτος εργασίας που αναµένεται για βασικές
διαδικασίες του κανονισµού REACH µπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές προτεραιότητες στο
πλαίσιο της συγκεκριµένης δραστηριότητας. Ο ECHA δεν µπορεί να προβλέψει µε
βεβαιότητα τον αριθµό και την πολυπλοκότητα των µελλοντικών αιτηµάτων της
Επιτροπής.
Επισηµαίνεται ακόµη ότι η εν λόγω δραστηριότητα µπορεί να επηρεαστεί από τα σχέδια
εφεδρείας του ECHA για τις καταχωρίσεις.
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Πρόγραµµα 2:
Τα όργανα και οι υποστηρικτικές
δραστηριότητες του ECHA
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∆ραστηριότητα 8: Επιτροπές και Φόρουµ
1. Βασικές προκλήσεις για το 2010
Οι επιτροπές (η Επιτροπή των Κρατών Μελών, η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων και η
Επιτροπή Κοινωνικοοικονοµικής Ανάλυσης) αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του ECHA
και διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διεξαγωγή των εργασιών του, ιδίως όσον αφορά
την έκδοση επιστηµονικά τεκµηριωµένων γνωµών που εµπίπτουν στο πεδίο των
αρµοδιοτήτων τους. Εκτός από την Επιτροπή των Κρατών Μελών, τα µέλη της οποίας
διορίζονται απευθείας από τα κράτη µέλη, τα µέλη των επιτροπών είναι εµπειρογνώµονες
που έχουν διοριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ECHA, κατόπιν πρότασης από τα
κράτη µέλη.
Ο συνολικός φόρτος εργασίας και ο αριθµός των συνεδριάσεων των επιτροπών
εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τον αριθµό των φακέλων και των σχεδίων αποφάσεων
αξιολόγησης που υποβάλλονται στις επιτροπές, και κυρίως, από την πολυπλοκότητα των
περιπτώσεων επιβολής περιορισµών. Οι στόχοι που αναφέρονται ακολούθως βασίζονται
στα ποσοτικά στοιχεία αναφοράς που περιγράφονται στο παράρτηµα 2.
Για την επεξεργασία του αναµενόµενου αριθµού των διαφόρων τύπων φακέλων που
υποβάλλονται από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ή τον ECHA (6 φάκελοι
περιορισµών, 30 φάκελοι ταυτοποίησης SVHC δυνάµει του παραρτήµατος XV, 90
προτάσεις για εναρµονισµένη ταξινόµηση και επισήµανση) και περίπου 70 σχεδίων
αποφάσεων αξιολόγησης που υποβάλλονται στην Επιτροπή των Κρατών Μελών, θα
χρειαστούν περίπου 20 συνεδριάσεις της ολοµέλειας των επιτροπών/του Φόρουµ, παρότι
αναµένεται να χρησιµοποιηθούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό οι γραπτές διαδικασίες.
Επιπλέον, το Φόρουµ αναµένεται να διευθύνει τουλάχιστον πέντε οµάδες εργασίας που
θα χρειαστούν υποστήριξη.
Είναι σαφές ότι οι επιτροπές πρόκειται να έχουν αυξηµένο φόρτο εργασίας το 2010
καθώς αυξάνεται διαρκώς ο αριθµός των φακέλων που υποβάλλονται από τις αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών, αλλά και ο αριθµός των αποφάσεων αξιολόγησης. Έµφαση
αναµένεται να δοθεί στην ποιότητα και την εµπρόθεσµη έκδοση των γνωµών των
επιτροπών. Κατά συνέπεια, πρέπει να εκπονηθεί κατάλληλο σύστηµα διασφάλισης
ποιότητας.
Το Φόρουµ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τον έλεγχο εφαρµογής είναι, όπως και
οι επιτροπές, επίσηµος φορέας του ECHA, και αποτελείται από µέλη απευθείας
διορισµένα από τα κράτη µέλη. Οι προθεσµίες για την υποβολή καταχωρίσεων το 2010
καθώς και για τις κοινοποιήσεις ταξινόµησης και επισήµανσης που καταγράφονται στον
κατάλογο, στις αρχές του 2011, συνεπάγονται ότι θα αυξηθεί η σηµασία των
συντονισµένων δραστηριοτήτων εφαρµογής, καθώς και οι προσδοκίες των
ενδιαφερόµενων, των κρατών µελών και της Επιτροπής σε σχέση µε τις εν λόγω
δραστηριότητες. Ο ECHA είναι αποφασισµένος να παράσχει ακόµα µεγαλύτερη
υποστήριξη σε αποτελεσµατικές δραστηριότητες εφαρµογής µέσω της διαµόρφωσης
ειδικών εφαρµογών πληροφορικής για τους φορείς εφαρµογής, της παροχής ενισχυµένης
γραµµατειακής υποστήριξης στο Φόρουµ και στις οµάδες εργασίας του, της οργάνωσης
σεµιναρίων κατάρτισης για εκπαιδευτές επιθεωρητών καθώς και µέσω της ανάπτυξης και
της δηµοσίευσης εγχειριδίων έργου και κατευθυντήριων αρχών για βέλτιστες πρακτικές σε
σχέση µε τις δραστηριότητες εφαρµογής.
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2. Στόχοι και δείκτες για το 2010
Στόχοι

1. Αποδοτική και αποτελεσµατική υποστήριξη των εργασιών των επιτροπών ώστε οι
τελευταίες να είναι σε θέση
• να τηρούν τα χρονοδιαγράµµατα που προβλέπει η νοµοθεσία, και
• να παρέχουν υψηλής ποιότητας επιστηµονικές και τεχνικές γνώµες και
συµφωνίες που διευκολύνουν την τελική λήψη αποφάσεων
µε απόλυτη διαφάνεια και διασφάλιση του αναγκαίου απορρήτου.
2. Αποδοτική και αποτελεσµατική υποστήριξη του έργου του Φόρουµ ώστε το
τελευταίο να µπορέσει να ενισχύσει και να εναρµονίσει περαιτέρω την εφαρµογή
των κανονισµών REACH και CLP στα κράτη µέλη µε απόλυτη διαφάνεια και
διασφάλιση του αναγκαίου απορρήτου.
∆είκτες επιδόσεων & στόχοι
∆είκτες

Στόχος το 2010

Μέσα και
συχνότητα
ελέγχου

που

Τουλάχιστον 90%

Εσωτερική ετήσια
έκθεση

της

Τουλάχιστον 80%

Εσωτερική ετήσια
έκθεση

Ποσοστό γνωµών των επιτροπών που
εγκρίθηκαν µε συναίνεση.

Τουλάχιστον 70%

Εσωτερική ετήσια
έκθεση

Ποσοστό γνωµών των επιτροπών που
ελήφθησαν υπόψη κατά τη λήψη της
τελικής απόφασης από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

Υψηλό

Εσωτερική ετήσια
έκθεση

Ανατροφοδότηση από τις αρχές εφαρµογής
των κρατών µελών και τα ενδιαφερόµενα
µέρη του ECHA σχετικά µε την
προστιθέµενη αξία των δραστηριοτήτων
του Φόρουµ.

Θετική

Ετήσια έρευνα

Επίπεδο ικανοποίησης των µελών και
άλλων συµµετεχόντων από την παρεχόµενη
εκ
µέρους
του
ECHA
υποστήριξη
(συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης και
της προεδρίας) στις επιτροπές και στο
Φόρουµ.

Υψηλό

Ετήσια έρευνα

Επίπεδο
ικανοποίησης
των
ενδιαφερόµενων µερών, των αρµόδιων
αρχών και των µελών των επιτροπών από
τη συνολική διαφάνεια και τη δηµοσίευση
των αποτελεσµάτων των διαδικασιών των
επιτροπών και των δραστηριοτήτων του
Φόρουµ.

Υψηλό

Ετήσια έρευνα

Ποσοστό
γνωµών/συµφωνιών
παραδόθηκαν εγκαίρως.
Ποσοστό οµόφωνων συµφωνιών
Επιτροπής των Κρατών Μελών.
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3. Βασικά αποτελέσµατα
Αποτελέσµατα:
Γενικά
•
•
•

Εφαρµογή διαδικασιών συνεργασίας µε αρµόδιους επιστηµονικούς φορείς και
κοινοτικούς οργανισµούς.
Σύναψη γραπτών συµβάσεων µε εισηγητές και εµπειρογνώµονες που
συνεργάζονται µε τις οµάδες εργασίας.
Ανανέωση της θητείας ή αντικατάσταση των µελών της RAC και του Φόρουµ που
έχουν συµπληρώσει θητεία τριών πλήρων ετών (µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2010).

Επιτροπή των Κρατών Μελών
•
•
•

Συµφωνίες για σχέδια αποφάσεων βάσει αξιολογήσεων φακέλων (προτάσεις
δοκιµών και έλεγχοι συµµόρφωσης) για όλα τα σχέδια αποφάσεων για τα οποία
υποβάλλουν παρατηρήσεις οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών.
Συµφωνίες για την ταυτοποίηση ουσιών που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία.
Γνώµες για ουσίες που έχουν µεγαλύτερη προτεραιότητα και οι οποίες
προτείνονται προς συµπερίληψη στο παράρτηµα XIV (για αδειοδότηση).

Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων
• Γνώµες για φακέλους ταξινόµησης και επισήµανσης (σύµφωνα µε την οδηγία για
τις επικίνδυνες ουσίες αλλά και τα κριτήρια του κανονισµού CLP).
• Γνώµες για φακέλους πρώτων περιορισµών (σε περίπτωση που οι αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών υποβάλουν συµβατούς φακέλους µέχρι το τέλος του
πρώτου τριµήνου του 2010).
Επιτροπή Κοινωνικοοικονοµικής Ανάλυσης
• Πρώτο σχέδιο γνώµης (ή πρώτα σχέδια γνωµών) για φάκελο ή φακέλους
περιορισµών που ετοιµάστηκαν (και εγκρίθηκαν) (σε περίπτωση που οι αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών υποβάλουν συµβατούς φακέλους µέσα στο 2009).
Φόρουµ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τον έλεγχο εφαρµογής
• Πρακτικά αποτελέσµατα από συντονισµένα προγράµµατα εφαρµογής που
προτείνει το Φόρουµ (π.χ. καταχώριση, περιορισµοί, κτλ.) και ανάπτυξη
κατευθυντήριων γραµµών για τους φορείς εφαρµογής του κανονισµού REACH
βάσει της αποκτηθείσας εµπειρίας από το πρώτο συντονισµένο πρόγραµµα.
• Συµβουλές σχετικά µε τη δυνατότητα εφαρµογής των προτάσεων για
περιορισµούς.

4. Κίνδυνοι
Σε περίπτωση που ο αριθµός των φακέλων είναι σηµαντικά µεγαλύτερος από τον
εκτιµώµενο, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν περισσότερες γραπτές διαδικασίες.
Επιπλέον, η τήρηση των προθεσµιών και η διατήρηση της υψηλής ποιότητας θα είναι δύο
απαιτητικά εγχειρήµατα τα οποία συνεπάγονται πολύ µεγάλη δέσµευση από τα µέλη,
ισχυρή στήριξη εκ µέρους των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών σε µεµονωµένα µέλη,
καθώς και αύξηση των πόρων της Γραµµατείας. Προκειµένου να προετοιµαστεί για ένα
τέτοιο ενδεχόµενο, ο ECHA θα συνεργαστεί στενά µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών όσον αφορά τον σχεδιασµό του µελλοντικού φόρτου εργασίας.
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Η ικανότητα των εισηγητών των επιτροπών να παραδίδουν υψηλής ποιότητας έργο
εξαρτάται από την επιστηµονική και τεχνική στήριξη που παρέχουν οι αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών και η Γραµµατεία του ECHA. Οι εισηγητές που θα ασχοληθούν µε τους
πρώτους φακέλους θα αποτελέσουν πολύτιµη πηγή ανατροφοδότησης όσον αφορά το
επίπεδο και την ποιότητα της στήριξης που τους ζητείται και ο ECHA οφείλει εποµένως να
τους συµβουλεύεται ενεργά και να γνωστοποιεί εγκαίρως πιθανές ανησυχίες στις
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών.
Η ικανότητα των µελών του Φόρουµ να καταλήξουν σε συµφωνία όσον αφορά την
υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων και τη δέσµευση πόρων εξαρτάται από τους πόρους
των κρατών µελών. Η συγκεκριµένη αρµοδιότητα συνιστά αποκλειστικό καθήκον των
κρατών µελών. Εντούτοις, ο ECHA πρέπει να συνεχίσει να προωθεί την εναρµονισµένη
εφαρµογή και να στηρίζει τις κοινές δραστηριότητες του Φόρουµ στο µέτρο του εφικτού.
Επισηµαίνεται ακόµη ότι και οι εν λόγω δραστηριότητες µπορούν να επηρεαστούν από τα
σχέδια εφεδρείας του ECHA για τις καταχωρίσεις.
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∆ραστηριότητα 9: Συµβούλιο Προσφυγών
1. Βασικές προκλήσεις για το 2010
Το Συµβούλιο Προσφυγών αποφαίνεται επί προσφυγών που υποβάλλονται κατά
µεµονωµένων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων. Πρόκειται
για νέο όργανο, το οποίο συστάθηκε βάσει του κανονισµού REACH µε σκοπό την παροχή
ένδικων µέσων στα εµπλεκόµενα µέρη. Σηµαντική πρόκληση για το Συµβούλιο
Προσφυγών σε αυτό το αρχικό στάδιο είναι να κερδίσει την εµπιστοσύνη των
ενδιαφερόµενων και να βελτιώσει την κατανόηση του νέου συστήµατος προσφυγών που
συστάθηκε δυνάµει του κανονισµού REACH. Άλλη σηµαντική πρόκληση που
αντιµετωπίζει το Συµβούλιο Προσφυγών είναι να κατορθώσει να παγιώσει την πρακτική
του όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων στους κόλπους του νέου νοµικού πλαισίου του
κανονισµού REACH. Αναµένεται ότι το Συµβούλιο Προσφυγών θα καλείται συχνά να
αποφανθεί για καινούργια και πολύπλοκα ζητήµατα τα οποία αφορούν τις ουσιαστικές
πτυχές των υποθέσεων προσφυγών που υποβάλλονται στην κρίση του, για τις οποίες
υπάρχει αρκετά περιορισµένη και ελάχιστα σχετική νοµολογία.
Ο φόρτος εργασίας του Συµβουλίου Προσφυγών θα εξαρτηθεί από διάφορους
παράγοντες: από την ποιότητα και τον αριθµό των αποφάσεων που θα λάβει ο ECHA,
από το ποσοστό των αποφάσεων που επηρεάζουν δυσµενώς κάποιο από τα
ενδιαφερόµενα µέρη, και ιδίως από τη βούληση των ενδιαφερόµενων µερών να
προσφύγουν κατά των εν λόγω αποφάσεων. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να υπάρξει ακριβής
εκτίµηση του αριθµού και των τύπων των προσφυγών.
Οι περισσότερες υποθέσεις κατά το 2010 αναµένεται να προκύψουν από τις
προπαρασκευαστικές δραστηριότητες που θα πραγµατοποιήσει ο κλάδος από τις αρχές
του έτους µέχρι τη λήξη της προθεσµίας πρώτης καταχώρισης (30 Νοεµβρίου 2010) για
σταδιακά εισαγόµενες ουσίες, ιδίως δε όσον αφορά τις αποφάσεις περί κοινοχρησίας
δεδοµένων.
Βάσει των αριθµητικών στοιχείων αναφοράς του ECHA για τις αποφάσεις το 2010, το
Συµβούλιο Προσφυγών πρέπει να είναι σε θέση να δεσµεύσει επαρκείς πόρους ώστε να
µπορεί να αντιµετωπίσει βασικό φόρτο εργασίας της τάξης των 100 υποθέσεων και να
διαθέτει αποτελεσµατικό σχέδιο εφεδρείας σε περίπτωση υποβολής µεγαλύτερου αριθµού
προσφυγών, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσκλησης αναπληρωµατικών µελών και
πρόσθετων τακτικών µελών και της προσφυγής σε κατάλληλους εφεδρικούς καταλόγους
υποψηφίων για θέσεις προσωπικού υποστήριξης ή εµπειρογνωµόνων οι οποίοι µπορούν
να προσληφθούν ή να κληθούν µόλις προκύψει ανάγκη.
2. Στόχοι και δείκτες
Στόχοι
1. Να λαµβάνει το Συµβούλιο Προσφυγών αποφάσεις υψηλής ποιότητας χωρίς
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.
∆είκτες επιδόσεων & στόχοι
∆είκτες

Στόχος το 2010

Μέσα και
συχνότητα
ελέγχου

Ποσοστό υποθέσεων που ολοκληρώθηκαν
εντός 12 µηνών από την υποβολή τους.

90%

Ετήσια έκθεση του
Συµβουλίου
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Προσφυγών
Επίπεδο
εµπιστοσύνης
ενδιαφερoµένων
στη
προσφυγών.

των
διαδικασία
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Υψηλό

Έρευνα µεταξύ των
ενδιαφερόµενων
µερών

3. Βασικά αποτελέσµατα
•

Αποφάσεις (ανάλογα µε τον αριθµό των προσφυγών που θα υποβληθούν).

•

Αποτελεσµατική επικοινωνία µε τα µέρη που συµµετέχουν σε διαδικασίες
προσφυγής και µε ενδιαφερόµενους.

•

Αποτελεσµατική και φιλική προς τον χρήστη βάση δεδοµένων για την
πρακτική λήψης αποφάσεων και συναφής νοµολογία στον δικτυακό τόπο
του ECHA.

•

Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πληροφορίες και κατάλληλη καθοδήγηση
σχετικά µε τη διαδικασία προσφυγής προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι
καθυστερήσεις ή η απόρριψη υποθέσεων λόγω διαδικαστικών σφαλµάτων
εις βάρος πιθανών προσφευγόντων.

•

Εφαρµογή σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων.

4. Κίνδυνοι
Ο προαναφερθείς σχεδιασµός για το Συµβούλιο Προσφυγών µπορεί να επιτευχθεί µόνο
εάν ο αριθµός των προσφυγών που θα υποβληθούν δεν υπερβεί κατά πολύ την εκτίµηση
που δίδεται ανωτέρω ως βασικός φόρτος εργασίας για το συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα. Σε περίπτωση που ο αριθµός των προσφυγών υπερβεί κατά πολύ τη βασική
αυτή εκτίµηση, θα πρέπει να αυξηθούν οι ζητούµενοι πόροι. Προκειµένου να περιοριστεί ο
κίνδυνος, η Γραµµατεία θα µεριµνά – ανά περίπτωση και στο µέτρο του εφικτού – για την
εξασφάλιση εξωτερικής προσωρινής υποστήριξης. Αντιθέτως, σε περίπτωση που ο
αριθµός των προσφυγών είναι πολύ µικρότερος από τη βασική εκτίµηση για το προσεχές
µέλλον, ένα ποσοστό καινούργιων υπαλλήλων µπορεί να απασχοληθεί στις λειτουργικές
δραστηριότητες του Οργανισµού.
Επιπλέον, ενδεχόµενη άνιση κατανοµή των προσφυγών µέσα στο έτος µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα την αδυναµία του Συµβουλίου Προσφυγών να εξετάσει όλες τις προσφυγές
εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. Μια τέτοια κατάσταση µπορεί να προκαλέσει
καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των προσφυγών, γεγονός που θα επηρεάσει αρνητικά
την εµπιστοσύνη των ενδιαφερόµενων µερών στο έργο του Συµβουλίου Προσφυγών.
Προκειµένου να περιοριστεί ο εν λόγω κίνδυνος, θα υιοθετηθεί προσέγγιση διαχείρισης
του χρόνου επεξεργασίας των υποθέσεων µε µεγάλη ακρίβεια, και, εάν χρειαστεί, θα
διερευνηθεί καταλλήλως και σε εύθετο χρόνο η ανάπτυξη πρόσθετων ικανοτήτων πριν
από την περίοδο αιχµής του φόρτου εργασίας.
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∆ραστηριότητα 10: Επικοινωνία
1. Βασικές προκλήσεις για το 2010
Στόχος του επικοινωνιακού σχεδίου του ECHA για το 2010 είναι η διαµόρφωση
συνεκτικών εσωτερικών και εξωτερικών επικοινωνιακών στρατηγικών και διαδικασιών
που θα στηρίξουν αποτελεσµατικά τον αναµενόµενο φόρτο εργασίας το 2010. Η βασική
πρόκληση έγκειται στην υποστήριξη της επίτευξης των επιχειρηµατικών στόχων του
ECHA µέσω της διασφάλισης -από όλες τις απόψεις- του βέλτιστου δυνατού τρόπου
εσωτερικής αλλά και εξωτερικής επικοινωνίας του Οργανισµού. Ο ECHA έρχεται σε
επαφή µε πολλές και ετερόκλητες οµάδες εξωτερικών ενδιαφερόµενων µερών. Συνεπώς,
η επικοινωνιακή στρατηγική του πρέπει να προσαρµόζεται ώστε να καλύπτει όλες τις
ιδιαίτερες ανάγκες. Άλλη πρόκληση είναι η διαχείριση της υπό διαµόρφωση εικόνας του
ECHA µέσω της παγίωσης της επωνυµίας του, της επανεξέτασης όλων των συµβάσεών
του µε τρίτους προκειµένου να διασφαλιστεί η παροχή αποτελεσµατικών υπηρεσιών, και,
τέλος, µέσω της διαµόρφωσης αποτελεσµατικών επικοινωνιακών σχεδίων για
καταστάσεις κρίσης. Πρέπει ακόµη να εξασφαλιστεί εύστοχη και ισορροπηµένη παρουσία
στα µέσα ενηµέρωσης. Ο ECHA καλείται να κατανοήσει τις απόψεις των σηµαντικότερων
ενδιαφερόµενων µερών και να διαµορφώσει τον βέλτιστο δυνατό τρόπο επικοινωνίας µαζί
τους. Ως εκ τούτου, θα εφαρµοστεί σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης και
παρακολούθησης των µέσων ενηµέρωσης.
Στους κόλπους ενός ταχύτατα αναπτυσσόµενου Οργανισµού, όπως ο ECHA, είναι
σηµαντικό να καλλιεργείται αποτελεσµατική εσωτερική επικοινωνία ώστε να διασφαλίζεται
ότι όλοι οι υπάλληλοί του διαθέτουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να επιτελέσουν
σωστά τα καθήκοντά τους, ότι αισθάνονται µέρος µιας κοινής εταιρικής προσπάθειας, και
ότι είναι έτοιµοι να αποσπασθούν σε άλλες εργασίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
2. Στόχοι και δείκτες
Στόχοι
1. Αποτελεσµατική επικοινωνία του ECHA µε όλες τις οµάδες εξωτερικών
ενδιαφεροµένων και εύστοχη και ισορροπηµένη παρουσία του στα µέσα
ενηµέρωσης.
2. Μετάφραση στις 21 επίσηµες γλώσσες της ΕΕ όλου του υλικού (επί ή εκτός
γραµµής) που καταρτίζεται για ευρύ φάσµα µικροµεσαίων επιχειρήσεων ή για το
ευρύ κοινό.
3. Χάρη στην αποτελεσµατική εσωτερική επικοινωνία, οι υπάλληλοι του ECHA
ενηµερώνονται σωστά, έχουν την αίσθηση του ανήκειν και αισθάνονται µέρος µιας
κοινής εταιρικής προσπάθειας.
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∆είκτες επιδόσεων & στόχοι
∆είκτες

Στόχος το 2010

Μέσα και
συχνότητα
ελέγχου

Επίπεδο ικανοποίησης των πελατών του
δικτυακού τόπου.

Πολύ καλό

Ετήσιες έρευνες
µεταξύ των
χρηστών, τριµηνιαία
στατιστικά στοιχεία
σχετικά µε το
∆ιαδίκτυο

Επίπεδο ικανοποίησης του προσωπικού
από την εσωτερική επικοινωνία.

Καλό

Ετήσια έρευνα
µεταξύ των µελών
του προσωπικού

Επίπεδο ικανοποίησης που εκφράζεται σε
έρευνες στο αναγνωστικό κοινό των
δηµοσιεύσεων
(ενηµερωτικό
δελτίο,
εσωτερικό ενηµερωτικό δελτίο).

Καλό

Ετήσιες έρευνες
µεταξύ των
πελατών

Επίπεδο ικανοποίησης των ενδιαφερόµενων
µερών από τη συµµετοχή τους.

Πολύ καλό

Έρευνες κατά τη
διάρκεια των
Ηµερών των
Ενδιαφερόµενων
Μερών

∆ηµοσίευση
µεταφράσεων
εγγράφων
καθοδήγησης που αφορούν ευρύ φάσµα
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (εντός τριών
µηνών, κατά µέσο όρο, µετά την έκδοση του
πρωτότυπου εγγράφου, χωρίς επικύρωση).

100%

Εσωτερική
τριµηνιαία έκθεση

3. Βασικά αποτελέσµατα
•

Ανακατασκευή του δικτυακού τόπου και του ενδοδικτύου του ECHA.

•

Ενίσχυση των δραστηριοτήτων εξωτερικής επικοινωνίας, µε τη βοήθεια νέας
στρατηγικής εξωτερικής επικοινωνίας και στρατηγικής δέσµευσης των
ενδιαφερόµενων µερών.

•

Εκπόνηση και εκτέλεση επικοινωνιακών στρατηγικών για καταστάσεις
κινδύνου και κρίσης.

•

Σύσταση του γραφείου Τύπου του ECHA και εφαρµογή πολιτικής προορατικής
διαχείρισης των µέσων ενηµέρωσης.

•

Μελέτη µε θέµα τη γνωστοποίηση των κινδύνων και την ενηµέρωση των
πολιτών ολόκληρης της Ευρώπης σε θέµατα ασφαλούς χρήσης των χηµικών
προϊόντων.

•

Μετάφραση στις 21 γλώσσες της ΕΕ του υλικού που δηµοσιεύεται στον
δικτυακό τόπο και σε έντυπη µορφή, ιδίως όταν το εν λόγω υλικό απευθύνεται
σε µικρές επιχειρήσεις και στο ευρύ κοινό.
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4. Κίνδυνοι
Ο πρωταρχικός κίνδυνος που ελλοχεύει στον τοµέα της επικοινωνίας είναι η ενδεχόµενη
αµαύρωση της φήµης του ECHA, λόγω π.χ. της απότοµης αύξησης του όγκου εργασιών
και των συνεπαγόµενων ενδεχοµένως καθυστερήσεων όσον αφορά την παροχή
απαντήσεων στους δηµοσιογράφους και στους ενδιαφερόµενους. Σε µια προσπάθεια
περιορισµού του εν λόγω κινδύνου, προσλαµβάνονται νέοι υπεύθυνοι Τύπου κατά την
περίοδο 2009-2010.
Υπάρχει επίσης κίνδυνος διακοπής των εργασιών κατά τη µεταφορά των περιεχοµένων
από τον παλαιό δικτυακό τόπο και το ενδοδίκτυο στις νέες εκδόσεις. Σε µια προσπάθεια
περιορισµού του εν λόγω κινδύνου, εκπονείται επί του παρόντος ειδικός σχεδιασµός.
Ορισµένες από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες µπορούν επίσης να επηρεαστούν
από τα σχέδια εφεδρείας που θα χρειαστεί ενδεχοµένως να εφαρµοστούν προς
υποστήριξη των δραστηριοτήτων καταχώρισης.
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∆ραστηριότητα 11: Σχέσεις µε τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και διεθνής συνεργασία
1. Βασικές προκλήσεις για το 2010
1.1 Θεσµικά όργανα της ΕΕ και λοιποί φορείς
Το 2010 ο ECHA θα συνεχίσει να συνεργάζεται ενεργά µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
την Επιτροπή, ενηµερώνοντας, µεταξύ άλλων, τακτικά τα θεσµικά όργανα για τις
δραστηριότητές του και ζητώντας συµβουλές από την Επιτροπή ιδίως για ζητήµατα
ερµηνείας της νοµοθεσίας. Ο ECHA θα συνεχίσει επίσης να συνεργάζεται µε άλλους
ευρωπαϊκούς οργανισµούς και επιστηµονικές επιτροπές υπογράφοντας, εφόσον κρίνεται
απαραίτητο, µνηµόνια συµφωνίας µε σκοπό την ενίσχυση του επίσηµου χαρακτήρα της
συνεργασίας και του συντονισµού του Οργανισµού µε τους εν λόγω ευρωπαϊκούς
οργανισµούς και τις επιστηµονικές επιτροπές. Ο κανονισµός που θα διέπει τη συνεργασία
µε την EFSA και τη Συµβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο
Εργασίας και ο οποίος αναµένεται να εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέχρι το τέλος
του 2009 σύµφωνα µε το άρθρο 110 του κανονισµού REACH, θα θέσει τις βάσεις για
εντατική συνεργασία ανάµεσα στον ECHA και στους δύο προαναφερθέντες φορείς.
Ο ECHA θα συζητήσει και, πιθανώς, θα αναπτύξει πρόγραµµα συνεργασίας µε το ΚΚΕρ
για τις (Q)SAR ((Ποσοτικές) σχέσεις δοµής-δραστικότητας), το οποίο θα βασίζεται στην
εµπειρία που έχουν αποκτήσει αµφότεροι οι φορείς από τη χρήση των εργαλείων QSAR.
Ακόµη, βασική πτυχή του καθηµερινού έργου του Οργανισµού θα συνεχίσει να αποτελεί η
συνεργασία του µε τα κράτη µέλη. Οι συνεδριάσεις των αρµόδιων αρχών για τους
κανονισµούς REACH και C&L (CARACAL) θα αποτελέσουν την κύρια πλατφόρµα
διαβούλευσης µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, ενώ είναι δυνατή η οργάνωση
πρόσθετων ειδικών εργαστηρίων και δραστηριοτήτων κατάρτισης βάσει των αναγκών.
1.2 ∆ιεθνής συνεργασία
Ο ECHA θα συνεχίσει τις διεθνείς του δραστηριότητες βάσει λεπτοµερούς σχεδίου
εργασίας το οποίο αναπτύχθηκε από κοινού µε την Επιτροπή και εγκρίθηκε από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο το 2009. Όπως και πέρυσι, το εν λόγω σχέδιο εργασίας θα
προσδιορίζει τους τοµείς στους οποίους ο ECHA θα παρέχει τεχνική-επιστηµονική
υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους κόλπους πολυµερών φορέων που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της διαχείρισης των χηµικών προϊόντων, και θα
καθοριστεί βάσει του ετήσιου χρονοδιαγράµµατος των εν λόγω φορέων.
Ιδιαίτερη έµφαση θα συνεχίσει να δίνεται στη συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ σε θέµατα σχετικά
µε την εφαρµογή του κανονισµού REACH.
Το 2010 ο ECHA θα συνεχίσει να συµµετέχει σε δύο σχέδια του ΟΟΣΑ κατόπιν αιτήµατος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρώτο είναι η Παγκόσµια Πύλη Πληροφόρησης για
Χηµικές Ουσίες (eChemPortal). Πρόκειται για εσωτερική πύλη που αποσκοπεί στην
βελτίωση της διαθεσιµότητας συναφών µε τους κινδύνους δεδοµένων για τα χηµικά που
εντοπίζονται στο περιβάλλον, στις κατοικίες και στους χώρους εργασίας, καθώς και σε
προϊόντα καθηµερινής χρήσης. Για την προώθηση σε παγκόσµιο επίπεδο της
προσβασιµότητας σε δεδοµένα και για την επίτευξη συνεργιών µε τις υποχρεώσεις
διάδοσης του ECHA, ο Οργανισµός διαχειρίζεται το πρόγραµµα από κοινού µε τον ΟΟΣΑ.
Ο ECHA θα διαδραµατίσει επίσης σηµαντικό ρόλο στη φιλοξενία της πύλης µετά την
ολοκλήρωσή της, η οποία προβλέπεται µέσα στο δεύτερο εξάµηνο του έτους.
Το άλλο σηµαντικό σχέδιο του ΟΟΣΑ αφορά τις (Q)SAR. Πρόκειται για µεθόδους
εκτίµησης των ιδιοτήτων των χηµικών ουσιών βάσει της µοριακής δοµής τους οι οποίες
δύναται να παρέχουν πληροφορίες για τους κινδύνους των χηµικών, ενώ ταυτόχρονα
είναι λιγότερο χρονοβόρες και δαπανηρές και δεν απαιτούν δοκιµές σε ζώα. Ο ECHA
διαχειρίζεται από κοινού µε τον ΟΟΣΑ την ανάπτυξη της εφαρµογής (Q)SAR Toolbox για
πρακτικές εφαρµογές των (Q)SAR σε ρυθµιστικά πλαίσια.
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Επιπλέον, ο ECHA θα συνεχίσει να έχει την προεδρία της οµάδας του ΟΟΣΑ που
απαρτίζεται από εµπειρογνώµονες χρήστες του IUCLID, η οποία συστάθηκε αρχικά το
1999, µε σκοπό τη βελτίωση του λογισµικού και την καταγραφή των αναγκών των
χρηστών. Σύµφωνα µε τον κανονισµό REACH, ο ECHA συντονίζει την περαιτέρω
ανάπτυξη του IUCLID από κοινού µε τον ΟΟΣΑ.
Κατά τη διάρκεια του 2010, ο ECHA θα συνεχίσει επίσης να συµβάλλει στην καλύτερη
δυνατή προετοιµασία των υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ χωρών, των πιθανών
υποψήφιων χωρών και των χωρών που συµµετέχουν στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας
(ΕΠΓ), όσον αφορά την εφαρµογή του κανονισµού REACH. Για τον σκοπό αυτό, ο ECHA
σκοπεύει να συµµετάσχει σε προγράµµατα που θα οργανωθούν κατά κύριο λόγο από το
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας και Ανταλλαγής Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Technical Assistance and Information Exchange - TAIEX), καθώς και σε δραστηριότητες
χρηµατοδοτούµενες από Μηχανισµό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το δεύτερο πρόγραµµα αποσκοπεί στην υλοποίηση δραστηριοτήτων που
διασφαλίζουν την αποτελεσµατική συµµετοχή των υποψήφιων και των πιθανών
υποψήφιων χωρών στις δραστηριότητες του Οργανισµού.
Τέλος, ο ECHA θα παρέχει επίσης επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη στην Επιτροπή
όσον αφορά τις πολυµερείς διεθνείς δραστηριότητες, όπως η σύµβαση της Στοκχόλµης
για τους έµµονους οργανικούς ρύπους και το τεχνικό έργο της υποεπιτροπής της
Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε το παγκόσµια
εναρµονισµένο σύστηµα ταξινόµησης και επισήµανσης χηµικών ουσιών και µειγµάτων
(UNECE SC GHS).
2. Στόχοι και δείκτες
Στόχοι
1. Αποφυγή της διάστασης απόψεων µε επιστηµονικές επιτροπές άλλων κοινοτικών
φορέων µέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και µέσω του συντονισµού
δραστηριοτήτων κοινού ενδιαφέροντος.
2. Παροχή επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης υψηλής ποιότητας προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διεθνείς της δραστηριότητες, ιδίως στους
κόλπους πολυµερών φορέων.

∆είκτες επιδόσεων & στόχοι
∆είκτες

Στόχος το 2010

Μέσα και
συχνότητα
ελέγχου

Περιστατικά
διάστασης
απόψεων
µε
επιστηµονικές επιτροπές άλλων κοινοτικών
φορέων.

Μόνο σε δεόντως
αιτιολογηµένες
περιπτώσεις

Εσωτερική έκθεση
αξιολόγησης

Επίπεδο ικανοποίησης της Επιτροπής από
την υποστήριξη που παρέχει ο ECHA σε
διεθνείς δραστηριότητες.

Υψηλό

Ετήσια έρευνα

Επιτυχής ολοκλήρωση προγραµµάτων στον
τοµέα των τεχνολογιών πληροφοριών (πύλη
eChem και IUCLID 5) από κοινού µε τον
ΟΟΣΑ.

Παραδόθηκε
ήδη
στον ECHA νέα
έκδοση της πύλης
eChem, ενώ µέχρι
το τέλος του 2010

Ετήσια έκθεση
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θα δηµοσιευθεί νέα
έκδοση του IUCLID
5.
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3. Βασικά αποτελέσµατα
•

Πρακτική εφαρµογή της τεχνικής συνεργασίας µε την EFSA, τον EMEA, την
ACSHW και τον EU-OSHA6, καθώς και µε επιστηµονικές επιτροπές άλλων
κοινοτικών φορέων.

•

Επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής όσον αφορά τη
σύµβαση της Στοκχόλµης για τους έµµονους οργανικούς ρύπους και το παγκόσµια
εναρµονισµένο σύστηµα ταξινόµησης και επισήµανσης χηµικών ουσιών και
µειγµάτων της υποεπιτροπής της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των
Ηνωµένων Εθνών (UNECE SC GHS).

•

∆ράσεις υποστήριξης των υποψήφιων για προσχώρηση στην ΕΕ χωρών και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, των πιθανών υποψήφιων χωρών, καθώς και των
χωρών που συµµετέχουν στην ΕΠΓ (ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας), µε σκοπό την
προετοιµασία τους όσον αφορά την εφαρµογή του κανονισµού REACH και τη
συµµετοχή τους στον ECHA.

•

Επαφές µε τρίτες χώρες και τις αντίστοιχες αρχές τους, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

•

Επιστηµονική και τεχνική συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ (συνέχεια):
o Παράδοση του έργου για την πύλη eChem στον ECHA µέχρι το τέλος του
2010.
o

Πρόοδος της υλοποίησης του έργου για το σύστηµα (Q)SAR Toolbox σε
υψηλό επιστηµονικό επίπεδο και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα. Η
δεύτερη έκδοση του Toolbox αναµένεται να κυκλοφορήσει µέχρι το τέλος
του 2010.

o

Ενσωµάτωση στο IUCLID 5 όλων των αναγκών των χρηστών στις οποίες
είχε δώσει προτεραιότητα η οµάδα του ΟΟΣΑ που απαρτίζεται από
εµπειρογνώµονες χρήστες του IUCLID κατά τη συνεδρίασή της τον
Σεπτέµβριο του 2008.

Ειδική οµάδα για την εκτίµηση των κινδύνων.
Ειδική οµάδα για την εκτίµηση της έκθεσης σε χηµικές ουσίες.
Έργα εναρµονισµένων προτύπων.
Οµάδα εργασίας για τα νανοϋλικά.
o Ειδική οµάδα για την εναρµονισµένη ταξινόµηση και επισήµανση.
o
o
o
o

4. Κίνδυνοι
Είναι πολύ δύσκολο να εκτιµηθούν οι πιθανότητες διάστασης απόψεων µε επιστηµονικές
επιτροπές άλλων κοινοτικών φορέων. Η φύση των συναφών περιστατικών µπορεί να
διαφέρει και, ως εκ τούτου, να επηρεάσει ανάλογα τον φόρτο εργασίας του ECHA.
Όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία, ο φόρτος εργασίας θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό
από τα αιτήµατα που θα υποβάλει η Επιτροπή. ∆εδοµένου ότι δεν είναι δυνατή η διάθεση
πολλών πόρων στις διεθνείς δραστηριότητες, τα αιτήµατα συνεργασίας από τρίτες χώρες
θα εξετάζονται προσεκτικά, καθώς είναι σηµαντική η ιεράρχηση των διαφόρων
καθηκόντων. Σε περίπτωση που η Επιτροπή ζητήσει από τον ECHA να παράσχει
6

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων, Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων,
Συµβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας και Ευρωπαϊκός
Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.
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πρόσθετη υποστήριξη σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας, η Επιτροπή θα πρέπει να
διαθέσει πρόσθετους πόρους για τις εν λόγω δραστηριότητες, ενώ ο ECHA µπορεί να
χρειαστεί να αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες µέρος της εν λόγω παρεχόµενης
υποστήριξης.
Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να επηρεαστεί επίσης από τα σχέδια εφεδρείας που
ενδέχεται να εφαρµοστούν για τη διασφάλιση της δραστηριότητας καταχώρισης, ιδίως
κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2010.
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Πρόγραµµα 3:
∆ιοίκηση, οργάνωση και πόροι
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∆ραστηριότητα 12: ∆ιοίκηση
1. Βασικές προκλήσεις για το 2010
Αν και αρµόδιος για την καθηµερινή διοίκηση του Οργανισµού και τη διαχείριση των
πόρων του είναι ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής του ECHA, το σηµαντικότερο όργανο λήψης
αποφάσεων στους κόλπους του ECHA είναι το 35µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο
εγκρίνει τα πολυετή και τα ετήσια προγράµµατα εργασιών, τον προϋπολογισµό, την
ετήσια έκθεση και τον εσωτερικό κανονισµό του Οργανισµού. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
είναι επίσης αρµόδιο για τον διορισµό του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή, του προέδρου και των
µελών του Συµβουλίου Προσφυγών, καθώς και των µελών των επιτροπών RAC και
SEAC. Η Γραµµατεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ECHA, η οποία παρέχεται από το
Εκτελεστικό Γραφείο, θα συνεχίσει να διασφαλίζει την οµαλή λειτουργία των
συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και τη νοµιµότητα των διαδικασιών και
των αποφάσεων των συνεδριάσεών του.
Το Εκτελεστικό Γραφείο θα συνεχίσει να στηρίζει τον Εκτελεστικό ∆ιευθυντή στους τοµείς
της διοίκησης και του οριζόντιου συντονισµού των εργασιών του Οργανισµού. Θα παρέχει
οργανωτική υποστήριξη στις ∆ιευθύνσεις, θα διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη
των πολιτικών ποιότητας και ασφάλειας, θα οργανώνει τη διαχείριση των εγγράφων και
θα επεξεργάζεται αρχικά αιτήµατα πρόσβασης σε έγγραφα. Θα στηρίζει επίσης τις
επαφές του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή µε τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και άλλους
ευρωπαϊκούς φορείς, και θα αναπτύσσει περαιτέρω σχέσεις µε την επιστηµονική και
ακαδηµαϊκή κοινότητα.
Ο αριθµός των αποφάσεων που θα λάβει ο Οργανισµός εξαρτάται άµεσα από τη λήξη της
προθεσµίας καταχώρισης το 2010. Οι νοµικοί σύµβουλοι του ECHA θα κληθούν να
παρέχουν διαρκή υποστήριξη στις συναφείς µε τον κανονισµό REACH δραστηριότητες
µεριµνώντας για τη λήψη των αποφάσεων σύµφωνα µε τις νοµικές απαιτήσεις, αλλά και
να εκπροσωπήσουν τον Οργανισµό σε περίπτωση υποβολής προσφυγών. Στον τοµέα
της λήψης αποφάσεων για διαδικασίες αναθεώρησης που αφορούν π.χ. έγκριση
αιτηµάτων πρόσβασης σε έγγραφα ή αιτηµάτων διασφάλισης του απορρήτου, τον
Εκτελεστικό ∆ιευθυντή υποστηρίζει η Νοµική Υπηρεσία που συστάθηκε ως ξεχωριστή
µονάδα το 2009.
Ο ECHA θα συνεχίσει το έργο διαµόρφωσης και εφαρµογής του ολοκληρωµένου
συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (IQMS), το οποίο θα βασίζεται στο διεθνώς
αναγνωρισµένο πρότυπο για συστήµατα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2008), καθώς
και τη βασική του προσέγγιση όσον αφορά την υποκείµενη διαδικασία. ∆εδοµένης της
πολύπλοκης φύσης των λειτουργιών του ECHA, οι εργασίες διαµόρφωσης των
αναγκαίων διαδικασιών, των οδηγιών εργασίας και των λοιπών εγγράφων ποιότητας θα
συνεχίσουν για µερικά χρόνια µετά το 2010, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό που έγινε το
2009.
Σε συνέχεια ενός εργαστηρίου εκτίµησης κινδύνων που οργανώθηκε στα τέλη του 2009,
το 2010 θα αναπτυχθεί εταιρικό σύστηµα διαχείρισης κινδύνων και θα εφαρµοστεί σχέδιο
δράσης για τη διαχείριση των κινδύνων. Το 2010, ο ECHA θα συνεχίσει να δίνει
προτεραιότητα στα συναφή µε την ασφάλεια ζητήµατα, όσον αφορά τόσο την ασφάλεια
των πληροφοριών όσο και τη σωµατική ασφάλεια, µε έµφαση στη διαµόρφωση
συστήµατος διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη
διαµόρφωση ασφαλών διαύλων επικοινωνίας µε τα µέλη των επιτροπών, µε τις αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών, καθώς και µε εξωτερικούς εµπειρογνώµονες. Ο εσωτερικός
ελεγκτής του ECHA θα εκπονεί εσωτερικούς ελέγχους και θα παρέχει συµβουλές στον
Εκτελεστικό ∆ιευθυντή για τα συστήµατα ελέγχου.
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Θα
αναπτυχθούν
περαιτέρω
τα
συστήµατα
διαχείρισης
πληροφοριών,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που σχετίζονται µε τον σχεδιασµό και τη σύνταξη
εκθέσεων, καθώς και µε τη διαχείριση των εγγράφων.
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2. Στόχοι και δείκτες
Στόχοι
1. Εκπλήρωση εκ µέρους του Οργανισµού όλων των νοµοθετικώς προβλεπόµενων
υποχρεώσεών του προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα κοινοτικά θεσµικά όργανα.
2. Συνέχιση του έργου της ανάπτυξης διαρθρωµένου συστήµατος ποιότητας και
εσωτερικού ελέγχου του Οργανισµού µετά από επανεξέταση των κινδύνων του,
και εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος ασφαλείας καθώς και εύρωστου
συστήµατος διαχείρισης πληροφοριών.

∆είκτες επιδόσεων & στόχοι

∆είκτες

Στόχος το 2010

Μέσα και
συχνότητα
ελέγχου

Ποσοστό καταστατικών εγγράφων που
υποβάλλονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
εντός των προβλεπόµενων από τη
νοµοθεσία προθεσµιών.

100%

Εσωτερική
τριµηνιαία έκθεση

Τουλάχιστον 90%

Εσωτερική ετήσια
έκθεση

Τουλάχιστον 70%

Ετήσια έκθεση του
διευθυντή ποιότητας

Αριθµός «κρίσιµων» ευρηµάτων για το
ισχύον σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που
εντοπίζονται
από
τους
εσωτερικούς
ελεγκτές.

0

Ετήσια έκθεση
εσωτερικών
ελεγκτών

Ποσοστό συστάσεων των εσωτερικών
ελεγκτών που υλοποιούνται εντός της
προθεσµίας.

100%

Ετήσια έκθεση
εσωτερικών
ελεγκτών

Αριθµός σχετικών µε την ασφάλεια
περιστατικών για τα οποία η σχετική έρευνα
των υπηρεσιών ασφαλείας του ECHA
εντόπισε
διαρροή
εµπιστευτικών
πληροφοριών.

0

Εσωτερικές
εκθέσεις

Επίπεδο
εφαρµογής
του
περιορισµού των κινδύνων.
Ποσοστό διαδικασιών
διατίθενται στο κοινό.

σχεδίου

ποιότητας

που
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3. Βασικά αποτελέσµατα
•

Επαγγελµατική οργάνωση των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

•

Εκπόνηση και έγκριση ρυθµιστικών εγγράφων για τον σχεδιασµό και τη σύνταξη
εκθέσεων σύµφωνα µε το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα.

•

Ανάπτυξη τεκµηρίωσης για το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, και δηµοσίευση
των βασικών λειτουργικών διαδικασιών ταυτόχρονα µε το υποχρεωτικό µέρος
του εγχειριδίου ποιότητας.

•

∆ηµοσίευση στους κόλπους του Οργανισµού εταιρικού συστήµατος διαχείρισης
κινδύνων για τη στήριξη της εφαρµογής πολυετούς, ολοκληρωµένου συστήµατος
διαχείρισης
κινδύνων,
συµπεριλαµβανοµένου
ενός
προγράµµατος
επιχειρησιακής συνέχειας.

•

Εφαρµογή ετήσιου σχεδίου εργασιών για την ικανότητα εσωτερικού ελέγχου το
2010, συµπεριλαµβανοµένης της επικαιροποίησης της εκτίµησης κινδύνων της
IAS µετά την έναρξη νέων διαδικασιών (αδειοδοτήσεις, περιορισµοί), και της
παρακολούθησης των εσωτερικών ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν το 2009.

•

Παροχή σηµαντικής νοµικής συνδροµής προκειµένου να διασφαλίζεται η νοµική
ορθότητα των αποφάσεων του ECHA, ακόµη και κατά τη διάρκεια των περιόδων
κορύφωσης του φόρτου εργασίας. Παροχή αποτελεσµατικής υπεράσπισης σε
περίπτωση υποβολής προσφυγών.

•

Ανάπτυξη εταιρικού συστήµατος διαχείρισης πληροφοριών που περιλαµβάνει
σχεδιασµό και παρακολούθηση καθώς και ασφαλή υποβολή και ηλεκτρονική
αρχειοθέτηση.

•

Ανάπτυξη κοινοτικών διοργανικών σχέσεων, µε στόχο τη βελτίωση της επαφής,
µεταξύ άλλων, µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
άλλους οργανισµούς.

•

Συντονισµός αιτηµάτων πρόσβασης σε έγγραφα σε συµφωνία µε την κοινοτική
νοµοθεσία.

4. Κίνδυνοι
Παρά το σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα λειτουργίας του, ο Οργανισµός έχει σηµειώσει
µεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας, η οποία διαµορφώνεται
ταυτόχρονα µε τη θέσπιση των διαδικασιών του Οργανισµού. ∆εδοµένης της ταχύτητας
µε την οποία συστάθηκε ο Οργανισµός και των περιορισµένων πόρων που έχει στη
διάθεσή του, ελλοχεύει ο κίνδυνος να µην είναι δυνατή η εξουδετέρωση όλων των
κινδύνων που αντιµετωπίζουν τα συστήµατα ασφαλείας µε την παρούσα διαχείριση των
κινδύνων από τον Οργανισµό. Αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη διαρροή
πληροφοριών, γεγονός που θα αµαυρώσει τη φήµη του ECHA και ενδέχεται να οδηγήσει
σε αξιώσεις αποζηµίωσης, κυρίως διότι θα είναι δύσκολος ο εντοπισµός της πηγής,
εφόσον όλοι οι επιλέξιµοι εξωτερικοί φορείς έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα του
Οργανισµού. Έχοντας υπόψη του το ενδεχόµενο αυτό, ο Οργανισµός δίνει σαφή
προτεραιότητα σε δράσεις περιορισµού του εν λόγω κινδύνου.
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Ορισµένες από τις δραστηριότητες αυτές µπορεί επίσης να επηρεαστούν από το σχέδιο
εφεδρείας που αφορά τις καταχωρίσεις.
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∆ραστηριότητα 13: Χρηµατοοικονοµικοί πόροι, συµβάσεις και λογιστική
1. Βασικές προκλήσεις για το 2010
Η σηµαντικότερη πρόκληση του Οργανισµού στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα το 2010 θα
είναι η αποδοτική διαχείριση των εισροών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην επάρκεια των
ταµειακών εισροών για την κάλυψη των νοµικών υποχρεώσεων του Οργανισµού καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους. Αρχικά, δεν είχε προβλεφθεί στην τρέχουσα περίοδο
δηµοσιονοµικού προγραµµατισµού (2007-2013) κοινοτική επιχορήγηση για τον
Οργανισµό από το 2010 και εξής, καθώς ως λήξη της προθεσµίας υποβολής του κυρίως
όγκου των φακέλων πρώτης καταχώρισης που θα απέφερε τέλη είχε προβλεφθεί η 30η
Ιουνίου 2010. Ωστόσο, µε την αναβολή της εν λόγω προθεσµίας µέχρι τις 30 Νοεµβρίου
2010 από τον συννοµοθέτη, το µεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων από τα τέλη υποβολής
του κυρίως όγκου των φακέλων πρώτης καταχώρισης αναµένεται να ληφθεί µόλις στα
τέλη του 2010 και κατά τον επόµενο χρόνο. Ο ECHA δεν µπορεί να βασίζεται κατά τη
διάρκεια του έτους στην έγκαιρη υποβολή επαρκών καταχωρίσεων και στα έσοδα από τα
αντίστοιχα τέλη, καθώς από την εµπειρία που έχει αποκοµίσει µέχρι στιγµής από τη φάση
της προκαταχώρισης προκύπτει ότι είναι πολύ πιθανό οι καταχωρίζοντες να καταθέσουν
τους φακέλους τους λίγο πριν από τη λήξη της προθεσµίας. Οι εκτιµήσεις για τη συνέχιση
της γενικευµένης οικονοµικής ύφεσης συνηγορούν υπέρ της ανωτέρω υπόθεσης.
Ο προγραµµατισµός του Οργανισµού βασίζεται στην υπόθεση ότι η αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή θα χορηγήσει επιστρεπτέα προσωρινή επιχορήγηση, η οποία θα
είναι επαρκώς υψηλή ώστε ο ECHA να µπορεί να εκτελεί τα βασικά του καθήκοντα τα
οποία απορρέουν από τον κανονισµό REACH, καθώς και στην πρόθεση της αρµόδιας για
τον προϋπολογισµό αρχής να επανεξετάσει την κατάσταση κατά τη διάρκεια του έτους µε
σκοπό την αύξηση του εν λόγω ποσού σε περίπτωση που η έλλειψη πόρων είναι
υψηλότερη από την προβλεπόµενη.
Ο Οργανισµός θα βρεθεί επίσης αντιµέτωπος µε την επιχειρησιακή πρόκληση της ταχείας
επεξεργασίας του αναµενόµενου υψηλού όγκου και των περιόδων αιχµής των
χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών το 2010. Ο αριθµός των συναλλαγών για την
τιµολόγηση τελών και το ύψος των εισπρακτέων εσόδων από τέλη κατά τη διάρκεια του
έτους αναµένεται να αυξηθούν κατακόρυφα και εξαρτώνται αποκλειστικά από τον αριθµό
των καταχωρίσεων και την κατανοµή τους µέσα στο έτος. Σύµφωνα µε τα αριθµητικά
στοιχεία αναφοράς που παρουσιάζονται στο παράρτηµα 2, µέχρι τα τέλη του
Φεβρουαρίου 2011 θα πρέπει να είναι έτοιµα περίπου 25.000 τιµολόγια προς αποστολή
σε καταχωρίζοντες. Εντούτοις, όπως αναφέρθηκε ήδη στα προηγούµενα κεφάλαια, ο
αριθµός αυτός ενδέχεται να αλλάξει σηµαντικά. Σε κάθε περίπτωση, καθώς η ζητηθείσα
κοινοτική επιχορήγηση δεν προβλεπόταν στις δηµοσιονοµικές προοπτικές, ο Οργανισµός
οφείλει να µεριµνήσει για την είσπραξη επαρκούς αριθµού τιµολογίων µέχρι το τέλος του
έτους ώστε να καταστεί δυνατή η εξόφληση της επιχορήγησης στην Επιτροπή κατά τη
διάρκεια του 2010, σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµοσιονοµικού κανονισµού του
Οργανισµού (άρθρο 16).
Επιπλέον, αναµένεται ότι ο Οργανισµός θα έχει περίπου 800 αναλήψεις υποχρεώσεων
και πάνω από 3.000 τρέχουσες συναλλαγές πληρωµής ως αποτέλεσµα των
επιχειρησιακών του δραστηριοτήτων.
2. Στόχοι και δείκτες
Στόχοι
1. ∆ιασφάλιση υγιούς και αποδοτικής -στο µέτρο του εφικτού- χρηµατοοικονοµικής
διαχείρισης του Οργανισµού.
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2. Αποδοτική έκδοση και είσπραξη των τιµολογίων ώστε να περιορίζεται η ανάγκη
για επιχορήγηση κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους.
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∆είκτες επιδόσεων & στόχοι
∆είκτες

Στόχος το 2010

Μέσα και
συχνότητα
ελέγχου

0

Ετήσιες εκθέσεις
Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού
Συνεδρίου

Ποσοστό ανάληψης υποχρεώσεων.

Τουλάχιστον 98%

Ετήσια έκθεση για
το επιχειρησιακό
αντικείµενο µε θέµα
το λογιστικό
σύστηµα ABAC

Ποσοστό πληρωµών.

Τουλάχιστον 70%

Ετήσια έκθεση για
το επιχειρησιακό
αντικείµενο µε θέµα
το λογιστικό
σύστηµα ABAC

Εισπραχθέντα έσοδα από τέλη.

106,8 εκατ. ευρώ

Ετήσια έκθεση
REACH

Αριθµός καταγγελιών κατά των διαδικασιών
σύναψης συµβάσεων του ECHA.

0

Εσωτερική ετήσια
έκθεση

Αναγκαίο πλεόνασµα για την εξόφληση της
κοινοτικής επιχορήγησης.

100% της αξίας της
επιχορήγησης

Λογιστικές
καταστάσεις 2010

Αριθµός επιφυλάξεων που διατυπώνονται
στην ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3. Βασικά αποτελέσµατα
•
•
•
•
•
•

Αυστηρή διαχείριση του προϋπολογισµού και της ρευστότητας.
Αποδοτικές λογιστικές ροές εργασιών και διαδικασίες ενόψει της περιόδου αιχµής
στην έκδοση τιµολογίων µε αφορµή τη λήξη της προθεσµίας πρώτης
καταχώρισης.
Εφαρµογή µηχανισµού διαχείρισης και επένδυσης των ταµειακών αποθεµάτων
του Οργανισµού.
Ανάπτυξη συστήµατος ανάθεσης προµηθειών και διαχείρισης συµβάσεων.
Ανάπτυξη αναλυτικού λογιστικού συστήµατος (αναλυτικές δραστηριότητες).
Βελτίωση της παρακολούθησης και της εκτέλεσης του προϋπολογισµού µε σκοπό
την επίτευξη αναλήψεων υποχρεώσεων σε ποσοστό 98%.

4. Κίνδυνοι
Το σχέδιο εργασιών της δραστηριότητας «Χρηµατοοικονοµικοί πόροι, συµβάσεις και
λογιστική» είναι ρεαλιστικό µόνο εφόσον είναι έγκυρα τα αριθµητικά στοιχεία αναφοράς
του παραρτήµατος 2. Εάν ο αριθµός των καταχωρίσεων ή οποιοιδήποτε άλλοι ποσοτικοί
δείκτες είναι σηµαντικά υψηλότεροι από τους εκτιµώµενους, οι πόροι ενδέχεται να µην
επαρκέσουν και να πρέπει να συναφθούν κατάλληλες συµβάσεις-πλαίσια για την ταχεία
και ευέλικτη πρόσβαση σε βραχυπρόθεσµη συνδροµή.
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Υπάρχει ο κίνδυνος η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή να µην χορηγήσει τελικά
ολόκληρο το προβλεπόµενο ποσό της προσωρινής κοινοτικής επιχορήγησης. Στην
περίπτωση αυτή θα χρειαστεί ενδεχοµένως να περιοριστούν οι λειτουργικές
δραστηριότητες. Για τον περιορισµό του συγκεκριµένου κινδύνου θα εφαρµοστούν µέτρα
στενής παρακολούθησης της ρευστότητας, αποτελεσµατικού προγραµµατισµού των
ταµειακών ροών και συνεργασίας µε τις υπηρεσίες της Επιτροπής.
Όσον αφορά την εξόφληση της κοινοτικής επιχορήγησης, υπάρχει κίνδυνος, λόγω
διαφόρων περιστάσεων (π.χ. ποιότητα των συναφών µε τον κανονισµό REACH
υποβαλλόµενων φακέλων, υποβολή του κύριου όγκου των φακέλων καταχώρισης κοντά
στη λήξη της προθεσµίας) να µην επαρκέσει το ύψος του λογαριασµού δηµοσιονοµικού
αποτελέσµατος για την εξόφληση της κοινοτικής επιχορήγησης του 2010 το 2011, και ως
εκ τούτου ένα µέρος της επιστρεπτέας προσωρινής επιχορήγησης να καταστεί καθαρή
επιχορήγηση για τον ECHA. Για τον περιορισµό αυτού του κινδύνου, θα εξορθολογισθούν
οι διαδικασίες τιµολόγησης και θα ρυθµιστούν µε γνώµονα µεγάλους όγκους εργασίας. Θα
υπάρχει έτοιµο σχέδιο εφεδρείας για την (ανα)κατανοµή προσωπικού όποτε αυτό
χρειαστεί, ενώ θα διατηρηθεί η στενή επαφή µε τα ενδιαφερόµενα µέρη προκειµένου να
λαµβάνονται έγκαιρες ενδείξεις για τον όγκο και τη χρονική στιγµή υποβολής των
καταχωρίσεων.
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∆ραστηριότητα 14: Ανθρώπινοι πόροι και υποδοµές
1. Βασικές προκλήσεις για το 2010
Η κύρια πρόκληση σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων το 2010 είναι η συνέχιση του
ιδιαιτέρως υψηλού ρυθµού επιλογής και πρόσληψης (102 έκτακτοι υπάλληλοι και 18
συµβασιούχοι υπάλληλοι). Σε αυτήν προστίθεται η οργάνωση γραπτών διαγωνισµών στο
πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής. Οι νέοι υπάλληλοι θα λαµβάνουν στήριξη
µετεγκατάστασης και ο µεγάλος αριθµός νέων υπαλλήλων θα λάβει εισαγωγική και αρχική
κατάρτιση κατά τη φάση έναρξης της εργασίας τους.
Οι υφιστάµενοι υπάλληλοι, οι οποίοι διαρκώς αυξάνονται, θα συνεχίσουν να λαµβάνουν
υψηλού επιπέδου κατάρτιση βάσει της στρατηγικής µάθησης και ανάπτυξης 2009-2012
και των κατευθυντήριων γραµµών κατάρτισης. Η εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης της
απόδοσης σε ολοένα περισσότερους υπαλλήλους (περιγραφές καθηκόντων, στόχοι,
σύνταξη έκθεσης για τους ασκούµενους, αξιολόγηση απόδοσης, προαγωγές) είναι
δύσκολο έργο που απαιτεί πολλούς πόρους τόσο για τη µονάδα ανθρωπίνων πόρων όσο
και για άλλες µονάδες.
Οι διοικητικές ικανότητες και η µισθοδοσία των ανθρωπίνων πόρων θα αυξηθούν ούτως
ώστε να συµβαδίζουν µε τον αυξανόµενο αριθµό υπαλλήλων, ιδίως µέσω της εφαρµογής
νέου συστήµατος πληροφοριών για τους ανθρώπινους πόρους και συναφών ροών
εργασίας.
Μπορεί να χρειαστούν ειδικά µέτρα και µέτρα εφεδρείας σε περίπτωση που ο αριθµός
των υποβολών και των καταχωρίσεων υπερβεί τις εκτιµήσεις, ή εάν απαιτηθεί µεγαλύτερο
ποσοστό µη αυτόµατης παρέµβασης στις συναφείς µε τον κανονισµό REACH διαδικασίες,
σε σύγκριση µε τα αρχικά σχέδια. Στην περίπτωση αυτή, θα δηµιουργηθούν ανάγκες
πρόσληψης, κατάρτισης και διοίκησης µεγάλου αριθµού έκτακτων υπαλλήλων. Εάν
συµβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί σηµαντική αύξηση της εφοδιαστικής
και της υποστήριξης µέσω εργαλείων πληροφορικής προκειµένου να καταστεί δυνατή η
υποδοχή και η στέγαση των εν λόγω πρόσθετων και έκτακτων υπαλλήλων.
Στις αρχές του 2010 θα συσταθεί µια νέα Μονάδα Λειτουργίας, η οποία θα αναλάβει τις
αρµοδιότητες της Οµάδας Εγκαταστάσεων καθώς και ορισµένα τεχνικά καθήκοντα του
Εκτελεστικού Γραφείου, όπως η καταχώριση της αλληλογραφίας και η αρχειοθέτηση
εγγράφων σε έντυπη µορφή. Μία από τις βασικές αρµοδιότητες της νέας µονάδας είναι η
λειτουργία του συνεδριακού κέντρου και άλλων κοινών εγκαταστάσεων του Οργανισµού,
καθώς και η συνεχής πρόκληση της παροχής χώρων γραφείου και εσωτερικών
υπηρεσιών σε 580 κατ’ εκτίµηση άτοµα στα τέλη του 2010 (µόνιµο προσωπικό,
αποσπασµένοι εθνικοί εµπειρογνώµονες, εκπαιδευόµενοι, προσωρινοί υπάλληλοι,
σύµβουλοι). Ο µεγάλος όγκος του προσωπικού και των περιουσιακών στοιχείων του
ECHA, και κυρίως των πληροφοριών του, επιβάλλει επίσης την εξασφάλιση του ύψιστου
δυνατού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας. Το νέο συνεδριακό κέντρο και το
προσωπικό στήριξής του θα συνεχίσουν να παρέχουν υψηλής ποιότητας συνεδριακές
υπηρεσίες.
Η βασική πρόκληση για τις µονάδες Ανθρωπίνων Πόρων (HR) και Λειτουργίας θα είναι η
παροχή σηµαντικά υψηλότερου όγκου υπηρεσιών χωρίς αντίστοιχη αύξηση του αριθµού
των υπαλλήλων τους. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί µέσω βελτιωµένων συστηµάτων
πληροφοριών (e-HR) και εργασιακών ροών, περισσότερο αποδοτικών διαδικασιών και
περαιτέρω αποκέντρωσης των διοικητικών αρµοδιοτήτων των ανθρωπίνων πόρων (π.χ.
διαχείριση χρόνου και απουσιών) για την πλαισίωση µονάδων και την ανάθεση εργασιών
σε τρίτους.
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2. Στόχοι και δείκτες
Στόχοι
1. Εξασφάλιση επαρκούς αριθµού καταρτισµένων υπαλλήλων στους κόλπους του
Οργανισµού για την αποτελεσµατική εφαρµογή του σχεδίου εργασιών, και
διαµόρφωση λειτουργικού εργασιακού περιβάλλοντος προς όφελος τους.
2. Εξασφάλιση εκ µέρους του Οργανισµού επαρκών, ασφαλών και
προστατευόµενων χώρων γραφείου οι οποίοι συνιστούν αποδοτικό και ασφαλές
εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό, καθώς και λειτουργικών εγκαταστάσεων
συνεδριάσεων για τους φορείς του Οργανισµού και τους εξωτερικούς επισκέπτες.
∆είκτες επιδόσεων & στόχοι
∆είκτες

Στόχος το 2010

Μέσα και
συχνότητα
ελέγχου

Ποσοστό θέσεων στον πίνακα προσωπικού
που καλύφθηκαν στο τέλος του έτους.

Τουλάχιστον 95%

Εσωτερική ετήσια
έκθεση

Ποσοστό διαδικασιών επιλογής υπαλλήλων
για τις νέες θέσεις εργασίας όσον αφορά το
έτος που ολοκληρώθηκε.

100%

Εσωτερική ετήσια
έκθεση

5% κατά το µέγιστο

Εσωτερική ετήσια
έκθεση

Επίπεδο ικανοποίησης των µελών των
επιτροπών, του Φόρουµ και του ∆Σ από τη
λειτουργία του συνεδριακού κέντρου.

Υψηλό

Ετήσια έρευνα

Μέσος αριθµός ηµερών κατάρτισης ανά
µέλος προσωπικού.

10

Εσωτερική ετήσια
έκθεση

Κύκλος
εργασιών
υπαλλήλων.

των

έκτακτων

3. Βασικά αποτελέσµατα
Ανθρώπινοι πόροι
•

•

•
•

Εκτιµάται ότι θα οργανωθούν 50 διαδικασίες επιλογής προσωπικού µε γραπτό
διαγωνισµό και µε τη συµµετοχή 1.000 περίπου υποψηφίων, ενώ θα
πραγµατοποιηθούν 120 προσλήψεις, µη συµπεριλαµβανοµένης της κάλυψης των
βραχυπρόθεσµων αναγκών σε προσωπικό για την αντιµετώπιση της αιχµής του
φόρτου εργασίας στα τέλη του 2010.
30% αύξηση του αριθµού του προσωπικού στη µισθοδοσία, µε αντίστοιχη αύξηση
του φόρτου εργασίας στον τοµέα των οικονοµικών των ανθρωπίνων πόρων, της
διοίκησης και της διαχείρισης των επιδόσεων, µη συµπεριλαµβανοµένης της
κάλυψης των βραχυπρόθεσµων αναγκών σε προσωπικό για την αντιµετώπιση της
αιχµής του φόρτου εργασίας στα τέλη του 2010.
Συνεχής στήριξη της µετεγκατάστασης και παροχή εισαγωγικής κατάρτισης στα
ίδια επίπεδα µε το 2009.
Παροχή υψηλών επιπέδων κατάρτισης (κατά µέσο όρο 10 ηµέρες ανά µέλος
προσωπικού) σε όλο και περισσότερους υπαλλήλους (+30%).
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•
•

∆ιαχείριση της σηµαντικής αύξησης του βραχυπρόθεσµου προσωπικού
(προσωρινοί και συµβασιούχοι υπάλληλοι) για την αντιµετώπιση της αιχµής του
φόρτου εργασίας στα τέλη του 2010.
Πρώτα βήµατα προς την εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης των ανθρωπίνων
πόρων βασιζόµενου στις ικανότητες.

Υποδοµές
•
•
•
•
•

Περαιτέρω ανακαίνιση και λοιπές δραστηριότητες κάλυψης των αναγκών
στέγασης 580 περίπου ατόµων µέχρι τα τέλη του 2010.
Εξεύρεση χώρων για τη στέγαση των προσωρινών υπαλλήλων που θα
προσληφθούν ενόψει της αιχµής του φόρτου εργασίας στα τέλη του 2010, και
διαµόρφωση επιπλέον χώρων γραφείου σε αγορασµένα κτίρια.
Σύνταξη γραπτών εγχειριδίων για τεχνικά συστήµατα.
Ανάπτυξη δραστηριοτήτων υγείας και ασφάλειας για το προσωπικό.
∆ιατήρηση αρχείων σε έντυπη µορφή και δηµιουργία κέντρου τεκµηρίωσης και
βιβλιοθήκης.
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4. Κίνδυνοι
Ανθρώπινοι πόροι
Βασικός παράγοντας κινδύνου για τους ανθρώπινους πόρους και την πρόσληψη
προσωπικού είναι η αβεβαιότητα της οικονοµικής κατάστασης το 2010, και το ενδεχόµενο
αναβολής των προσλήψεων µέχρι και το τέλος του έτους λόγω δηµοσιονοµικών
περιορισµών. Αυτό ενδέχεται να έχει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις καθώς ενδέχεται
να υπονοµεύσει τις επιχειρησιακές ικανότητες του ECHA τη χρονική εκείνη στιγµή κατά
την οποία θα τις χρειαστεί περισσότερο ενόψει της λήξης των προθεσµιών στα τέλη του
2010.
Λόγω της αιχµής δραστηριοτήτων το 2010, η οποία επιβάλλει εσωτερική ανακατανοµή
του προσωπικού, και της ενδεχόµενης µείωσης των πόρων µε αποτέλεσµα την
πρόσληψη ανεπαρκούς αριθµού υπαλλήλων, είναι πιθανό να προκύψουν προβλήµατα
υγείας λόγω άγχους και υπερβολικού φόρτου εργασίας. Ο ευέλικτος προγραµµατισµός
της εργασίας και ο καθορισµός στόχων, σε συνδυασµό µε διαχείριση των κινήτρων και
την εφαρµογή διαφόρων πρακτικών στον τοµέα των ανθρωπίνων πόρων σε συνδυασµό
µε ενεργητικές πολιτικές για την προαγωγή της ισορροπίας µεταξύ επαγγελµατικού και
προσωπικού βίου, µπορούν να συµβάλουν στην πρόληψη αυτών των κινδύνων. Πάντως,
στην καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων µπορεί να συµβάλει και η προσφυγή σε
εξωτερικούς αναδόχους.
Τέλος, µέρος των δραστηριοτήτων στον τοµέα των ανθρωπίνων πόρων µπορεί να
επηρεαστεί και από τα συναφή σχέδια εφεδρείας για τις καταχωρίσεις .
Υποδοµές
Επιβάλλεται η εκπόνηση σχεδίων εφεδρείας µε δυνατότητα αύξησης της δυναµικότητας
των υποδοµών, εντός στενών χρονικών περιθωρίων, προκειµένου να καταστεί δυνατή η
αντιµετώπιση της πιθανής προσωρινής ανάγκης για 100 έκτακτους υπαλλήλους από
εξωτερικούς αναδόχους µε σκοπό τη διεκπεραίωση µεγαλύτερου όγκου εργασίας από τον
αναµενόµενο.
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∆ραστηριότητα 15: Πληροφορική και τεχνολογία επικοινωνιών
1. Βασικές προκλήσεις για το 2010
Η κύρια πρόκληση στον τοµέα της πληροφορικής για το 2010 έγκειται στην κατάλληλη
προετοιµασία για την τήρηση των προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία προθεσµιών και τη
διαχείριση του αναµενόµενου µεγάλου όγκου υποβαλλόµενων φακέλων καταχώρισης και
κοινοποιήσεων C&L µέχρι τον Νοέµβριο/∆εκέµβριο. Οι προετοιµασίες του Οργανισµού
στον συγκεκριµένο τοµέα επιβάλλουν συνεχείς και ευρείας κλίµακας δοκιµές
αποδοτικότητας, ρύθµιση των εφαρµογών του συστήµατος REACH-IT καθώς και
διασφαλίσεις ως προς το ότι το σύστηµα διαθέτει δυνατότητα διαβάθµισης και ότι το
εφεδρικό δυναµικό είναι ευθυγραµµισµένο µε τις εφεδρικές λύσεις.
Το 2010, θα είναι επίσης έτοιµα για λειτουργία διάφορα στρατηγικά προϊόντα που
προκύπτουν από προγράµµατα τα οποία ξεκίνησαν το 2009 (π.χ. CHESAR, CASPER,
Odyssey, Παγκόσµια Πύλη, κτλ.). Τα εν λόγω προϊόντα θα υποστηρίζονται από την
οµάδα πληροφορικής. Βασική προτεραιότητα σε επίπεδο περαιτέρω ανάπτυξης και
εφαρµογής έχουν το σύστηµα διαχείρισης σχέσεων µε τους πελάτες που αφορά
ολόκληρο τον Οργανισµό, το σύστηµα πληροφοριών για τη διαχείριση των ανθρώπινων
πόρων (e-HR) και η θέσπιση κεντρικού συστήµατος διαχείρισης επιχειρηµατικού
περιεχοµένου.
Η επέκταση των τεχνικών υποδοµών για τη στέγαση του αυξηµένου προσωπικού και η
εντεινόµενη ζήτηση τεχνικών πόρων θα συνεχίσουν να είναι βασικές προκλήσεις και να
επιβαρύνουν τις υπηρεσίες υποστήριξης -όπως το γραφείο υποστήριξης πρώτης γραµµής
και οι υπηρεσίες εφεδρικής υποστήριξης. Προβλέπονται και άλλες εξελίξεις στον τοµέα
των υπηρεσιών υποστήριξης για την εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας που
θα καλύπτει ολόκληρο τον Οργανισµό και για την καταχώριση του Οργανισµού ως
επίσηµης αρχής πιστοποίησης µε σκοπό την ορθή εφαρµογή της υποδοµής δηµόσιου
κλειδιού.
Στο πλαίσιο της γενικότερης διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας του Οργανισµού,
θα εξακολουθήσει να δίνεται η δέουσα προσοχή στα µέτρα ασφάλειας και διασφάλισης
της επιχειρησιακής συνέχειας σε επίπεδο πληροφορικής, τα οποία θα συνεχίσουν να
περιλαµβάνουν την ενεργοποίηση ολοκληρωµένων λύσεων αποκατάστασης µετά από
καταστροφές, την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των συστηµάτων πληροφορικής και
τη βέλτιστη ρύθµιση του συστήµατος ανίχνευσης παρεισδύσεων.
Η διακυβέρνηση των τεχνολογιών πληροφοριών και η διαχείριση των έργων θα
ενισχυθούν περαιτέρω µε την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, και θα δίνουν έµφαση
στην εξειδίκευση των αρχιτεκτονικών κατευθυντήριων γραµµών του Οργανισµού, στις
πτυχές της παρεχόµενης υποστήριξης για τη διαχείριση προγραµµάτων και στη
διασφάλιση ποιότητας, όπως η προετοιµασία διαδικασιών και κατευθυντήριων γραµµών
καθώς και η τυποποίηση συµφωνιών επιπέδου εξυπηρέτησης.
2. Στόχοι και δείκτες
Στόχοι
1. Παροχή στο προσωπικό, στα ενδιαφερόµενα µέρη και στους εξωτερικούς πελάτες
συνεχιζόµενων υπηρεσιών πληροφορικής, συµπεριλαµβανοµένων λειτουργικών
εφεδρικών συστηµάτων.
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∆είκτες επιδόσεων & στόχοι
∆είκτες

Στόχος το 2010

Μέσα και
συχνότητα
ελέγχου

∆ιαθεσιµότητα λειτουργικών συστηµάτων
για
εξωτερικούς
πελάτες
(χρόνος
πραγµατικής λειτουργίας).

99%

Στατιστικά στοιχεία
κέντρου δεδοµένων

Το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας ΤΠ &
αποκατάστασης µετά από καταστροφές θα
είναι έτοιµο προς λειτουργία τον Αύγουστο
του 2010.

100%

Σύνταξη εκθέσεων
σε ετήσια βάση για
την αποκατάσταση
µετά από
καταστροφές, για τις
δοκιµές και για τη
διαχείριση
επιχειρησιακής
συνέχειας

Επίπεδο ικανοποίησης των χρηστών από
τις εσωτερικές υπηρεσίες πληροφορικής.

Υψηλό

Ετήσια έρευνα
µεταξύ των
πελατών και ειδική
ανατροφοδότηση

3. Βασικά αποτελέσµατα
•
•
•
•
•
•
•
•

Εξοπλισµός για 120 νέους µόνιµους υπαλλήλους και για υπαλλήλους µε
βραχυπρόθεσµες συµβάσεις.
Αναβάθµιση συστηµάτων υπηρεσιών υποστήριξης, αποθήκευσης, εφεδρικής
αποθήκευσης και συστηµάτων αποκατάστασης για την αντιµετώπιση της αύξησης
του προσωπικού.
Φιλοξενία, συντήρηση και λειτουργία βασικών συστηµάτων και εφαρµογών, ιδίως
του συστήµατος REACH-IT, κατά τις περιόδους αιχµής του φόρτου εργασίας.
Εγκατάσταση υποδοµής συστήµατος REACH-IT δεύτερης γενιάς και εφαρµογή
δυνατοτήτων ευέλικτης διαβάθµισης.
Τεκµηρίωση και δοκιµή σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας ΤΠ και αποκατάστασης
µετά από καταστροφές για βασικά συστήµατα.
Εφαρµογή αρχιτεκτονικών κατευθυντήριων γραµµών, όπως ορίστηκαν το 2009.
Παροχή υποστήριξης ΤΠ για τις εφαρµογές του ECHA, συµπεριλαµβανοµένου του
συστήµατος REACH-IT, και διάδοση περαιτέρω εξελίξεων σε επίπεδο ∆ιαδικτύου,
όπως η Παγκόσµια Πύλη.
∆ιαµόρφωση ολοκληρωµένου περιβάλλοντος αποθήκευσης δεδοµένων για τους
σκοπούς της διάδοσης του REACH-IT, της εφαρµογής, της Παγκόσµιας Πύλης και
της υποστήριξης των εσωτερικών επιχειρησιακών διαδικασιών.

4. Κίνδυνοι
Η υποβολή αριθµού φακέλων καταχώρισης και κοινοποιήσεων C&L πολύ µεγαλύτερου
από τον αναµενόµενο λίγο πριν από τη λήξη της προθεσµίας θα θέσει σε κίνδυνο την
απόδοση και τη λειτουργικότητα των συστηµάτων. Ο κίνδυνος αυτός µπορεί να
περιοριστεί σε µεγάλο βαθµό µε εντατικές δοκιµές της απόδοσης, µε τη διασφάλιση
δυνατότητας ευέλικτης διαβάθµισης, µε τη δυνατότητα πρόσβασης σε εφεδρικούς πόρους
και µε την εφαρµογή σχεδίων εφεδρείας.
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Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται διαρκώς στις συναφείς µε την ασφάλεια πτυχές µέσω της
στενής παρακολούθησης και της λήψης προορατικών µέτρων.
Ένας τρίτος κίνδυνος, που αφορά τα σχέδια εφεδρείας για τις καταχωρίσεις, µπορεί να
συνεπάγεται, στο µέτρο του εφικτού, την προσωρινή ανακατανοµή επιστηµονικού και
διοικητικού προσωπικού στο έργο της καταχώρισης.
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Παραρτήµατα
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Παράρτηµα 1: Οργανόγραµµα ECHA
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Παράρτηµα 2: Επίπεδα δραστηριοτήτων στα οποία βασίζεται το πρόγραµµα
εργασιών

Αριθµητικά στοιχεία αναφοράς για το 2010
Τα εν λόγω αριθµητικά στοιχεία θα αναθεωρηθούν πριν από τα τέλη του 2009, εάν χρειαστεί,
ανάλογα µε τα δικαιολογητικά που θα έχουν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια του έτους
Βασικές δραστηριότητες του ECHA

Εκτίµηση για το 2010 (9/2009)

Φάκελοι που θα υποβληθούν το 2010
Ουσίες

9.200
25.0007

Φάκελοι
καταχώρισης
(συµπεριλαµβανοµένων των ενδιάµεσων
προϊόντων)
Κοινοποιήσεις PPORD

300

Αιτήµατα διερεύνησης

1.500

Προτάσεις για περιορισµούς (παράρτηµα
XV)

6

Προτάσεις για εναρµονισµένη ταξινόµηση
και επισήµανση (παράρτηµα XV)

90

Προτάσεις για ταυτοποίηση ουσιών ως
SVHC (παράρτηµα XV)

30

Κοινοποιήσεις C&L

2 εκατοµµύρια

Αποφάσεις του ECHA το 2010
Αποφάσεις για αξιολόγηση φακέλων

70

Αποφάσεις για κοινοχρησία δεδοµένων

500

Αποφάσεις για έλεγχο πληρότητας

500

Προσφυγές που θα υποβληθούν το
2010

100

Λοιπά
Ερωτήσεις
προς
απάντηση/εναρµονισµένες
απαντήσεις
(συµβουλές για τον κανονισµό REACH,
REACH-IT, IUCLID 5, λοιπά)

15.000

Κενές θέσεις εργασίας προς κάλυψη από
νέους υπαλλήλους

120

7

Ο αριθµός αυτός θα αναθεωρηθεί βάσει των πληροφοριών που θα ληφθούν από τα ΦΑΠΟ και από
συλλόγους της βιοµηχανίας χηµικών προϊόντων
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Παράρτηµα 3: Εκτιµώµενοι πόροι για το 2010
- Τα ποσά διαφέρουν από τα αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισµού διότι τα έξοδα επιχειρησιακών αποστολών και παροχής κατάρτισης σε εξωτερικούς φορείς έχουν
επιµεριστεί σε διάφορες δραστηριότητες.
-Η δραστηριότητα 11 (Σχέσεις µε τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και διεθνής συνεργασία) περιλαµβάνει επίσης ποσά που αφορούν το κονδύλιο του προϋπολογισµού 380 για τις
πολυετείς συµβάσεις και το κονδύλιο 390 για το έργο Μηχανισµού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) το οποίο έχει προβλεφθεί.

∆ραστηριότητες (Τίτλος III του προϋπολογισµού)
Τα ακόλουθα ποσά αφορούν το πρόγραµµα εργασίας για το 2010 και όχι τα ποσά
που προβλέπονται στον προϋπολογισµό

Τελικός
προϋπολογισ
µός

Ανθρώπινο δυναµικό

AD

AST

CA

40

12

8

62

9

1

608.419

20

4

1

1.517.519

14

3

2

177.519

31

13

4

1.150.465

25

5

10.598.925

3

0

4.380

17

8

2

2.990.158

12

5

3

652.100

10

8

7

5.695.309

8

4

0

896.321

21

14

3

1.329.500

263

85

31

26.352.215

Λειτουργικές δραστηριότητες - Εφαρµογή των διαδικασιών του
κανονισµού REACH
Γενικός συντονισµός, διαχείριση και υποστήριξη

∆ραστηριότητα 1: Καταχώριση, προκαταχώριση και κοινοχρησία
δεδοµένων
∆ραστηριότητα 2: Αξιολόγηση
∆ραστηριότητα 3: Αδειοδότηση και περιορισµοί
∆ραστηριότητα 4: Ταξινόµηση και επισήµανση, SVHC
∆ραστηριότητα 5: Παροχή συµβουλών και βοήθειας µέσω
καθοδήγησης και γραφείου υποστήριξης
∆ραστηριότητα 6: Υποστήριξη λειτουργιών µέσω πληροφορικής
∆ραστηριότητα 7: Επιστηµονικές και πρακτικές συµβουλές για την
περαιτέρω ανάπτυξη νοµοθεσίας
Τα όργανα και οι υποστηρικτικές δραστηριότητες του ECHA
∆ραστηριότητα 8: Γραµµατεία, Επιτροπές και Φόρουµ
∆ραστηριότητα 9: Συµβούλιο προσφυγών
∆ραστηριότητα 10: Επικοινωνία
∆ραστηριότητα 11: Σχέσεις µε τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και διεθνής
συνεργασία
∆ιοίκηση, οργάνωση και πόροι
∆ραστηριότητα 12: ∆ιοίκηση
Σύνολο

731.600

∆ραστηριότητες 13-15: Τίτλος II (Υποδοµή και δαπάνες λειτουργίας)
Τίτλος I (∆απάνες προσωπικού)

25

53

21

Σύνολο

288

138

52

Στον πίνακα προσωπικού:

12.915.200
47.214.285

426

86.481.700

Παράρτηµα 4: Πρόγραµµα ανάθεσης συµβάσεων

∆ραστηριότητ
α
προγράµµατο
ς εργασίας

Υποδραστηριό
τητα (κατά
περίπτωση)

Μονά
δα

Καθήκον ή έργο

2.0:
Αξιολόγηση

Επιστηµονική
υποστήριξη

B1

Αιτήσεις παροχής υπηρεσιών
που στόχο έχουν ειδικά θέµατα
τα οποία τελούν υπό τον
συντονισµό επιστηµονικών
πλατφόρµων και για την
υποστήριξη των καθηκόντων
αξιολόγησης φακέλων.

2.0:
Αξιολόγηση

Κατάρτιση

B4

Εκπαίδευση υπαλλήλων
χαµηλότερων και υψηλότερων
βαθµίδων

B2

Υπηρεσίες που προορίζονται για
την παροχή στήριξης κατά την
ανάπτυξη φακέλων που αφορούν
το παράρτηµα XV για τις Ουσίες
που προκαλούν πολύ µεγάλη
ανησυχία (SVHC), τη συλλογή
δεδοµένων σχετικά µε τον
ορισµό προτεραιοτήτων όσον
αφορά την αδειοδότηση ουσιών,
την ανάπτυξη της µεθοδολογίας
SEA/αύξηση της βάσης
γνώσεων, τη µεθοδολογία RMM
Methodology/αύξηση της βάσης
γνώσεων.

3.0:
Αδειοδότηση
3.1 Αδειοδότηση
και περιορισµοί

Προτεινόµενο
ς
προϋπολογισ
µός σε ευρώ

Προσωρινός
δίαυλος
σύναψης
συµβάσεων

Προβλεπόµεν
η ηµεροµηνία
για τη
διενέργεια
διαδικασίας
ανάθεσης
σύµβασης

250 000,00

FWC 2008/02 ή
διαδικασία µε
διαπραγµάτευσ
η

Q1-Q2

Q2

420 000,00

FWC 2008/02

Q1

Q1

1 100 000,00

FWC 2008/02

Q1-Q2

Q2-Q3

Προβλεπόµεν
η ηµεροµηνία
υπογραφής
της
σύµβασης

3.0:
3.2 Περιορισµοί
Αδειοδότηση
και περιορισµοί
3.0:
Αδειοδότηση
και περιορισµοί

B2

Υπηρεσίες για την στήριξη της
ανάπτυξης προτάσεων για
περιορισµούς (PFOS/PFOA,
φθαλικές ενώσεις)

300 000,00

B2

∆ιάφορα

100 000,00

4.0:
B3

Ταξινόµηση και
επισήµανση

5.0: Παροχή
συµβουλών και
βοήθειας µέσω
καθοδήγησης
και γραφείου
υποστήριξης
5.0: Παροχή
συµβουλών και
βοήθειας µέσω
καθοδήγησης
και γραφείου
υποστήριξης

Ενηµέρωση των
εγγράφων
καθοδήγησης

A1

A1

Υπηρεσίες που στόχο έχουν να
συνδράµουν τον ECHA στην
συµπλήρωση των φακέλων
εναρµόνισης της ταξινόµησης και
της επισήµανσης (CLH) που
παρέχονται από τις αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών
(MSCA) και λοιπές υπηρεσίες.
Συµβάσεις [CLP και ουσίες που
περιέχονται σε αντικείµενα,
ενηµέρωση του πλοηγού όσον
αφορά την καθοδήγηση για την
Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας
(CSA)/Έκθεση χηµικής
ασφάλειας (CSR), αξιολόγηση
σεναρίων έκθεσης)

∆ιάφορα

FWC 2008/02

Q1 (εξαρτάται
από την αίτηση
της
Επιτροπής)

Q2

∆ιαδικασίες
χαµηλής αξίας

Q1-Q2

Q2-Q3

160 000,00

FWC 2008/02

Q1 ή Q2
(εξαρτάται από
τις συζητήσεις
µε τις MSCA
και την
Επιτροπή)

Q2-Q3

350 000,00

FWC 2008/02

Q3

Q4

755 500,00

FWC/∆ιαδικασί
ες χαµηλής
αξίας

Q3

Q4

6.0:
Υποστήριξη
λειτουργιών
µέσω
πληροφορικής

6.0:
Υποστήριξη
λειτουργιών
µέσω
πληροφορικής
6.0:
Υποστήριξη
λειτουργιών
µέσω
πληροφορικής

Σύµβουλοι

R3

Προσωρινό δείγµα προφίλ:
∆ιαχειριστές εφαρµογών (2)
∆ιαχειριστής αποθήκης
δεδοµένων
∆ιαχειριστής Βάσης ∆εδοµένων
(DBA) για Oracle-RAC
DBA για Oracle
∆ιάταξη ελέγχου ασφάλειας
εφαρµογών (5 ηµέρες/µήνα)
Ειδικευµένοι σύµβουλοι (π.χ.
Documentum, BMC) (2)
∆ιαχειριστές Weblogic (2)
Άλλα προφίλ (3)

IUCLID 5

C1

Ανάπτυξη του IUCLID 5.x

REACH-IT
επόµενης γενιάς

C1

Υλοποίηση του
επανασχεδιασµένου συστήµατος
REACH-IT νέας γενιάς

4 000 000,00

FWC 2009/39

Q2

Q3

1 200 000,00

FWC 2009/40

Q1-Q4

Q2-Q4

700 000,00

FWC 2009/40

Q1

Q1-Q2

6.0:
Υποστήριξη
λειτουργιών
µέσω
πληροφορικής

Παράγωγα
REACH-IT

C1

Παροχή συµβουλών (∆οκιµή
λογισµικού για διάφορα µέρη του
REACH-IT, ∆ιάδοση, ροές
εργασίας, δηµιουργία
συνδεόµενων υποµονάδων ως
λύσεων ad-hoc για την στήριξη
της ανάπτυξης του REACH-IT)

6.0:
Υποστήριξη
λειτουργιών
µέσω
πληροφορικής

Εργαλείο
Chesar/ CSA

C1

Πρόσληψη προγραµµατιστών

2 000 000,00

FWC2009/39
για έργα ΤΠ και
FWC 2009/40
για συµβούλους
ΤΠ

Q1-Q4

Q2-Q4

700 000,00

FWC 2008/02 ή
FWC 2009/39

Q2

Q3

6.0:
Υποστήριξη
λειτουργιών
µέσω
πληροφορικής
6.0:
Υποστήριξη
λειτουργιών
µέσω
πληροφορικής
6.0:
Υποστήριξη
λειτουργιών
µέσω
πληροφορικής
6.0:
Υποστήριξη
λειτουργιών
µέσω
πληροφορικής
6.0:
Υποστήριξη
λειτουργιών
µέσω
πληροφορικής

8.0:
Επιτροπές και
Φόρουµ

8.0:
Επιτροπές και
Φόρουµ

Odyssey

C1

CASPER:
Στήριξη κατά την
αξιολόγηση και
ανταλλαγή
δεδοµένων

C2

Σχέδια
υλοποίησης
ECM /
Documentum

C1

Φιλοξενία
εφαρµογών

Υλικό, λογισµικό
και άδειες
Το Φόρουµ
ανταλλαγής
πληροφοριών
σχετικά µε τον
έλεγχο
εφαρµογής
(Φόρουµ)
Το Φόρουµ
ανταλλαγής
πληροφοριών
σχετικά µε τον

Πρόσληψη πάροχου υπηρεσιών
προγραµµατιστή και υπεύθυνου
Ιστού (webmaster ) για την
ανάπτυξη και τη συντήρηση του
εργαλείου Odyssey. Από κοινού
µε την οµάδα Β4.
Πρόσληψη 2 προγραµµατιστών
και ανανέωση των καθηκόντων
ενός εµπειρογνώµονα
συµβούλου Oracle µερικής
απασχόλησης

500 000,00

FWC 2009/40

Q1

Q2

440 000,00

FWC 2009/40
FWC DIGIT

Q1

Q1

∆ιαβούλευση για έργα ECM

4 000 000,00

FWC 2009/40,
Hansel, DIGIT
FWC

Q1

Q1

R1

Εξωτερική ανάθεση
δραστηριοτήτων φιλοξενίας για
δευτερεύον επιχειρησιακό
σχέδιο, Παγκόσµια Πύλη, όλες
τις λοιπές εφαρµογές

5 000 000,00

∆ιαδικασία µε
διαπραγµάτευσ
η

Q1-Q2

Q2

R3

∆ιάφορες αγορές υλικού και
λογισµικού

3 000 000,00

FWC DIGIT/
HANSEL

Q1-Q3

Q2-Q4

C1

RIPE - ενηµερωτική πύλη για την
εφαρµογή του κανονισµού
REACH) – µέρος του REACH IT

480 000,00

FWC 2009/40

Q1

Q1-Q2

R3

RIPE - υλικό (αδειοδοτικά για
τους χρήστες της εφαρµογής )

250 000,00

FWC DIGIT

Q2

Q3

έλεγχο
εφαρµογής
(Φόρουµ)
10.0:
Επικοινωνία

Ψηφιακές
επικοινωνίες

Α3

10.0:
Επικοινωνία

∆ραστηριότητες
σχετιζόµενες µε
την επικοινωνία

Α3

Ανάπτυξη δικτυακού τόπου
(δραστηριότητες εµβάθυνσης
των γνώσεων των πελατών,
περαιτέρω ανάπτυξη)
Σύµβαση πλαισίου για την
κάλυψη διαφόρων καθηκόντων
σχετιζόµενων µε τις
δραστηριότητες επικοινωνίας του
Οργανισµού (2-4 έτη)

10.0:
Επικοινωνία

Α3

∆ιάφορα

11.0: Σχέσεις
µε τα θεσµικά
όργανα της ΕΕ
και διεθνής
συνεργασία

A2/
C1

∆ιάφορα + IUCLID

Προσωρινή εκτιµώµενη αξία

850 000,00

FWC 2009/39

Q3

Q4

Προβλέπονται
2000000 ανά
έτος

Ανοικτή
διαδικασία

Q1

Q3

1 600 000,00

FWC/∆ιαδικασί
ες χαµηλής
αξίας

Q1

Q3

400 000,00

FWC/∆ιαδικασί
ες χαµηλής
αξίας

Q1-Q2

Q2-Q3

28 555 500,00

