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Πρόλογος του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή
Το 2008, καθοριστικής σηµασίας γεγονότα για τον ECHA ήταν η αποτελεσµατική διασφάλιση της
πλήρους εκπλήρωσης των νοµικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων από 1ης Ιουνίου και η έγκαιρη
υποβολή προκαταχωρίσεων, αιτηµάτων διερεύνησης, καταχωρίσεων και κοινοποιήσεων σχετικά µε την
έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής (PPORD). Αυτό επετεύχθη χάρη στην
εξαιρετική αφοσίωση του προσωπικού το οποίο εργάστηκε ιδιαίτερα σκληρά καθ’ όλο το χρονικό
διάστηµα πριν και µετά την έναρξη λειτουργίας του Οργανισµού. Ο ECHA εγκαινιάστηκε επισήµως στις
3 Ιουνίου παρουσία του προέδρου της Επιτροπής κ. Barroso, του αντιπροέδρου της Επιτροπής κ.
Verheugen, του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Onesta και του πρωθυπουργού της
Φινλανδίας κ. Vanhanen. Έως τα τέλη Οκτώβρη ο ECHA θα εκδώσει τον πρώτο κατάλογο µε ουσίες
που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία και υπόκεινται σε αδειοδότηση ενώ πριν από το τέλος του έτους
θα εκδώσει και τον ολοκληρωµένο κατάλογο προκαταχωρισµένων ουσιών.
Το 2009, το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας του, ο ECHA θα εξακολουθεί να διανύει µια µεταβατική
περίοδο ταχείας ανάπτυξης. Παρά το γεγονός ότι ο πυρήνας της διαδικασίας του REACH, δηλαδή η
καταχώρηση χηµικών ουσιών, ξεκίνησε επιτυχώς το 2008, απαιτείται εντατική προετοιµασία για τις
εργασίες που συνδέονται µε την προθεσµία αρχικής καταχώρησης το 2010. Η αξιολόγηση και,
ειδικότερα, ο έλεγχος συµµόρφωσης, θα αποτελέσουν τον πυρήνα της δράσης του ECHA για το 2009,
γεγονός που αντανακλάται στην ενίσχυση της ∆ιεύθυνσης Αξιολόγησης µε δύο νέα τµήµατα. Πρέπει να
οργανωθούν νέα επιχειρησιακά καθήκοντα, όπως οι περιορισµοί που θα τεθούν σε ισχύ το 2009.
Επιπλέον, µε την έγκριση του νέου κανονισµού για την ταξινόµηση, επισήµανση και συσκευασία ο
νοµοθέτης ανέθεσε νέα καθήκοντα στον ECHA και έχουν αρχίσει διαβουλεύσεις για την ανάθεση και
άλλων καθηκόντων στον Οργανισµό σχετικά µε τα βιοκτόνα. Κατά συνέπεια, ο ECHA παραµένει ένας
εξαιρετικά δυναµικός οργανισµός που αντιµετωπίζει πολυάριθµες τεχνικές, οργανωτικές και
επιστηµονικές προκλήσεις, οι οποίες συνοδεύονται από κάποια αβεβαιότητα σχετικά µε τον τρόπο µε τον
οποίο θα εξελιχθούν οι διάφορες δραστηριότητές του.
Η πλέον σηµαντική πρόκληση για τον ECHA το 2009 θα είναι η ανάπτυξη εργασιακών συνηθειών από
τις επιτροπές και τα επιχειρησιακά τµήµατα σε ό,τι αφορά τον χειρισµό των έργων που ξεκίνησαν το
2008. Πρέπει να διατυπωθούν γνώµες για µεµονωµένους φακέλους, βάσει επιστηµονικής αξιολόγησης
των πληροφοριών τηρουµένων των καθορισµένων προθεσµιών. Οι εργασίες του Οργανισµού θα
διευκολυνθούν από το νεοανεγερθέν συνεδριακό κέντρο του ECHA το οποίο θα είναι έτοιµο στις αρχές
του 2009 και θα φιλοξενεί τις συνεδριάσεις των φορέων του Οργανισµού.
Θα ήθελα να επισηµάνω ότι όλες οι δραστηριότητες του ECHA εξαρτώνται από την αρµονική λειτουργία
διαφόρων δικτύων εθνικών αρµόδιων αρχών, των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων και ενδιαφερόµενων
οργανισµών. Η συνεργασία που ξεκίνησε τα προηγούµενα έτη πρέπει να ενδυναµωθεί περαιτέρω και να
καταστεί περισσότερο αποτελεσµατική µε σκοπό ο κανονισµός REACH να διευκολύνει την καθηµερινή
ζωή των καταναλωτών και των βιοµηχανιών καθώς και των σχετικών αρχών. Ο ECHA θα
επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην ενίσχυση των εν λόγω συνεργασιών καθώς και σε δραστηριότητες
εκπαίδευσης µε τα κράτη µέλη.
Τέλος, το 2009 ο Οργανισµός θα αναπτύξει περαιτέρω τη διαδικασία διαχείρισης µε τη θέσπιση στόχων
και θα αυξήσει την αποτελεσµατική κατανοµή πόρων. Επίσης, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για τη βελτιστοποίηση της διαφάνειας και τη διασφάλιση της ευελιξίας που απαιτείται για τη διευθέτηση
της ποικιλοµορφίας των καθηκόντων και τη διαλεύκανση των ασαφειών που συνδέονται µε τον φόρτο
εργασίας και τα έσοδά του.

Geert Dancet
Εκτελεστικός ∆ιευθυντής
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1

Κύρια επιτεύγµατα το 2008 και εργασίες σε εξέλιξη

Η µεγαλύτερη πρόκληση για τον ECHA κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008 ήταν η
προετοιµασία για την έναρξη λειτουργίας του κανονισµού REACH1 την 1η Ιουνίου. Ο ECHA
ολοκλήρωσε µε επιτυχία αυτόν τον στόχο και οι επιχειρήσεις ήταν σε θέση να εκπληρώσουν
τις νοµικές τους υποχρεώσεις. Παράλληλα, ο ECHA ολοκλήρωσε έγκαιρα, πριν από την
έναρξη της λειτουργίας, τα σχετικά κατευθυντήρια έγγραφα.
Ωστόσο, δεν ήταν όλες οι λειτουργικές δυνατότητες του REACH-IT έτοιµες από 1ης Ιουνίου.
Το προσωπικό του ECHA αντιµετώπισε τις εν λόγω τεχνικές αδυναµίες χρησιµοποιώντας
χειρωνακτικές εναλλακτικές λύσεις, ενώ παράλληλα συνεχίζονταν οι εργασίες για την
ολοκλήρωση του REACH-IT. Οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονταν τακτικά για την κατάσταση
των προσωρινών εργαλείων πληροφορικής. Έως τα τέλη Οκτωβρίου 2008, προβλέπεται ότι οι
προσωρινές λύσεις πληροφορικής θα αντικατασταθούν από το REACH-IT και όλα τα
δεδοµένα από τις προσωρινές βάσεις δεδοµένων θα µεταφερθούν στο REACH-IT. Οι
καθυστερήσεις, ειδικότερα στην εφαρµογή του REACH-IT, και οι χειρωνακτικές
εναλλακτικές λύσεις οδήγησαν στην ανάγκη επαναπροσδιορισµού των προτεραιοτήτων των
καθηκόντων του ECHA και χαρακτηρισµού ορισµένων εκ των δραστηριοτήτων που
αναφέρονται στο πρόγραµµα εργασίας για το 2008 ως «αρνητικών» προτεραιοτήτων, οι
οποίες πρέπει να µετατεθούν για το 2009.
Στις 14 Απριλίου, ο ECHA – σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – ξεκίνησε στις
Βρυξέλλες µια εκστρατεία ενηµέρωσης σχετικά µε την προκαταχώριση, µε σκοπό την
ενθάρρυνση της συµµετοχής των επιχειρήσεων. Εκείνη τη χρονική στιγµή, κατόπιν αιτήµατος
των µεταγενέστερων χρηστών, ο ECHA συµφώνησε να παρουσιάσει έναν πρώτο κατάλογο
προκαταχωρισµένων ουσιών πριν από τις 10 Οκτωβρίου, ηµέρα πρώτης παρουσίασης του
καταλόγου των ουσιών στους ενδιαφερόµενους φορείς.
Το 2008 πραγµατοποιήθηκαν πέντε συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου µε σκοπό τη
συνδροµή στη διοίκηση και διαχείριση του ECHA κατά το πρώτο έτος της οικονοµικής του
ανεξαρτησίας. Οι επιτροπές του ECHA και το φόρουµ πραγµατοποίησαν τις πρώτες
συνεδριάσεις τους και θέσπισαν τις διαδικασίες εργασίας τους, τηρώντας παράλληλα τα
αυστηρά χρονικά πλαίσια που θέτει ο κανονισµός REACH, ανταποκρινόµενοι στις υψηλές
προσδοκίες για την επιστηµονική και τεχνική ποιότητα των εργασιών τους. Μετά την αρχική
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επελέγησαν οι ενώσεις των ενδιαφεροµένων που θα
παρακολουθούν το έργο του ECHA στο πλαίσιο των οργάνων αυτών του Οργανισµού και
άλλων δικτύων.
Στις 30 Ιουνίου ο ECHA ξεκίνησε τις πρώτες δηµόσιες διαβουλεύσεις του σχετικά µε τον
αρχικό κατάλογο ουσιών που προτάθηκαν από τα κράτη µέλη για να αναγνωριστούν ως
ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία. Τον Οκτώβριο του 2008, βάσει των σχολίων
που διατυπώθηκαν, θα ζητηθεί από την επιτροπή των κρατών µελών να διατυπώσει τη
σύµφωνη γνώµη της για τις πρώτες ουσίες που θα συµπεριληφθούν στον κατάλογο των
ουσιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση.

1

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Σελ. 4 από 34

Η εκπαίδευση των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το
σχέδιο. Επίσης, ο ECHA διανέµει υλικό εκπαίδευσης µέσω του δικτυακού του τόπου,
ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ενότητα του REACH-IT για τις βιοµηχανίες. Εκτός από τον
δικτυακό τόπο, ο Οργανισµός εκδίδει φυλλάδια, κατευθυντήρια ενηµερωτικά δελτία και άλλο
έντυπο υλικό πληροφόρησης και ανταποκρίθηκε στο αίτηµα της Επιτροπής για να συµµετέχει
σε ενηµερωτικές συνεδριάσεις που αφορούν τον κανονισµό REACH και οι οποίες θα
πραγµατοποιηθούν σε τρίτες χώρες.
Περισσότερα από 100 άτοµα προσλήφθηκαν και ξεκίνησαν οι διαδικασίες επιλογής για την
κατάρτιση νέων εφεδρικών πινάκων προσλήψεων για τα επόµενα έτη. Ενδεικτικά, η
διαµόρφωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων του συνεδριακού κέντρου του ECHA
αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του χρονικού ορίου που τέθηκε, ήτοι πριν από το τέλος του
έτους. Παράλληλα, πολλά κατασκευαστικά έργα ξεκίνησαν µετά τον Σεπτέµβριο του 2008,
κατόπιν της αποχώρησης του ιδιοκτήτη, γεγονός που διευκόλυνε τον ECHA να επεκταθεί σε
ολόκληρο το κτίριο στο οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του.
2

Προκλήσεις και προτεραιότητες για το 2009
2.1 Προκλήσεις και στόχοι

Ο Οργανισµός έχει να αντιµετωπίσει τέσσερις σηµαντικές προκλήσεις για το 2009 και, πιο
συγκεκριµένα, πρέπει να τηρήσει τη δέσµευσή του για έγκαιρη έκδοση γνωµών και
αποφάσεων που αφορούν χηµικές ουσίες βάσει τεκµηριωµένων επιστηµονικών εισηγήσεων,
να προβεί στις απαραίτητες προεργασίες για την προθεσµία αρχικής καταχώρισης και τις
διαδικασίες αδειοδότησης, να βελτιώσει τις δυνατότητες αξιολόγησης που διαθέτει και να
επιτύχει βήµατα προόδου για την εδραίωσή του ως έγκυρης πηγής πληροφοριών σχετικά µε
τις χηµικές ουσίες.
Κατά τη διεύρυνση του ECHA και την ενασχόλησή του µε νέους τοµείς του REACH θα
δοκιµαστεί η αποτελεσµατικότητα των εργασιακών διαδικασιών του. Αυτό σηµαίνει ότι το
επιχειρησιακό προσωπικό, οι επιστηµονικές επιτροπές και το διοικητικό και νοµικό
προσωπικό πρέπει να συνεργάζονται και να λειτουργούν κατά τρόπο έγκαιρο και
αποτελεσµατικό.
Από επιχειρησιακής απόψεως, ο Οργανισµός θα εισηγηθεί την αδειοδότηση των πρώτων
ουσιών και θα προβεί σε επικαιροποίηση του αρχικού καταλόγου υποψήφιων ουσιών που
προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία. Καθώς ο αριθµός των φακέλων που έχουν υποβληθεί
στον ECHA για τον αρχικό κατάλογο υποψηφίων ουσιών είναι πολύ περιορισµένος, το 2009
ο ECHA αναµένει από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να προτείνουν πολύ περισσότερες
ουσίες. Επιπλέον, θα δηµοσιευθούν οι πρώτες γνώµες για την εναρµονισµένη ταξινόµηση και
επισήµανση και ο ECHA πρέπει να προετοιµαστεί για τα καθήκοντα που θα του ανατεθούν
στο πλαίσιο του νέου κανονισµού CLP2.
2

Ο κανονισµός για την ταξινόµηση, επισήµανση και συσκευασία των ουσιών και των µιγµάτων αναµένεται να εγκριθεί από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο και να δηµοσιευθεί µέχρι τα τέλη του 2008. Θα καθιερώσει στην ΕΕ τα διεθνή
κριτήρια που συµφωνήθηκαν από το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο των Ηνωµένων Εθνών (UN ECOSOC) για την
ταξινόµηση και επισήµανση επικίνδυνων ουσιών και µιγµάτων, το λεγόµενο Παγκοσµίως Εναρµονισµένο Σύστηµα
ταξινόµησης και επισήµανσης των χηµικών προϊόντων (ΠΕΣ).
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Από 1ης Ιουνίου θα τεθεί σε ισχύ η διαδικασία REACH για τον περιορισµό της χρήσης
χηµικών ουσιών. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται σηµαντική αύξηση στο φόρτο εργασίας των
αντίστοιχων επιτροπών, της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) και της Επιτροπής
Κοινωνικοοικονοµικής Ανάλυσης (SEAC), οι οποίες πρέπει να προετοιµαστούν για την
έκδοση των πρώτων γνωµών τους το 2010 σχετικά µε τους νέους περιορισµούς.
Σε ό,τι αφορά την προετοιµασία για την προθεσµία πρώτης καταχώρισης το 2010 και την
διαδικασία αδειοδότησης, ο ECHA πρέπει να αυξήσει σηµαντικά το εκπαιδευµένο
επιστηµονικό προσωπικό του και να εδραιώσει τις εργασιακές διαδικασίες του και τα
εργαλεία πληροφορικής που διαθέτει. Ειδικότερα, ο ECHA θα εγκαινιάσει ένα νέο εργαλείο
πληροφορικής για την αξιολόγηση της χηµικής ασφάλειας, το οποίο θα βοηθήσει τις
επιχειρήσεις να αποδεικνύουν την ασφαλή χρήση των χηµικών ουσιών και να συντάσσουν τις
εκθέσεις ασφάλειας χηµικών ουσιών που επισυνάπτονται στις καταχωρίσεις. Επίσης, στις
περιπτώσεις όπου κρίνεται κατάλληλο και οι διαθέσιµοι πόροι το επιτρέπουν, ο Οργανισµός
πρέπει να διευκολύνει την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των υποψηφίων καταχωριζόντων
πριν από την καταχώριση. Για να επιτευχθεί αυτό ενδέχεται να απαιτηθούν σηµαντικές
πρόσθετες ικανότητες παροχής συµβουλών στους καταχωρίζοντες, π.χ. σχετικά µε τον
προσδιορισµό της ουσίας.
Αυτές οι σηµαντικές προκλήσεις που αφορούν όλο το προσωπικό του ECHA, αντιστοιχούν
σε επιµέρους στόχους για κάθε τοµέα δράσης του Οργανισµού και αναλύονται στα κεφάλαια
που ακολουθούν. Για την αντιµετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, ο ECHA πρέπει να
διατηρήσει και να εδραιώσει τη στενή επαφή του και την αποτελεσµατική συνεργασία του µε
τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, ειδικότερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, καθώς και µε άλλους ευρωπαϊκούς οργανισµούς, αρµόδιες αρχές κρατών
µελών και ενδιαφερόµενους φορείς. Ο Οργανισµός θα συνεχίσει επίσης να οικοδοµεί ισχυρές
σχέσεις µε άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισµούς της Ευρώπης που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα των χηµικών ουσιών και της αξιολόγησης κινδύνου.
Μέχρι τα τέλη του 2008 οι περισσότεροι από τους πεπειραµένους υπαλλήλους της Επιτροπής
θα αποχωρήσουν από τον Οργανισµό και το 2009 πρέπει να προσληφθούν πάνω από 100 νέοι
υπάλληλοι. Για τον λόγο αυτό η νέα διοίκηση θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην πρόσληψη και
εκπαίδευση νέου προσωπικού µε στόχο τη διασφάλιση της επαρκούς επιχειρησιακής
ικανότητας για τη διαχείριση του αυξηµένου φόρτου εργασίας που δηµιουργείται από την
εκπνοή της προθεσµίας αρχικής καταχώρισης το 2010.
Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισµό, ο ECHA πρέπει να ακολουθεί προσεκτικά την εξέλιξη των
εισοδηµάτων του που προέρχονται από τέλη, ώστε να είναι προετοιµασµένος για το
ενδεχόµενο τα πραγµατικά έσοδα να διαφέρουν σε σηµαντικό βαθµό από τις εκτιµήσεις της
Επιτροπής και από την παραδοχή της αρµόδιας επί του προϋπολογισµού αρχής ότι ο ECHA
δεν θα χρειαστεί επιδοτήσεις κατά τα έτη 2010-2013.
Τέλος, ο Οργανισµός πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τη σχέση του µε το ευρύ κοινό. Προς
τούτο, θα ενισχύσει τους δικτυακούς του τόπους και θα προωθήσει την ενεργή συµµετοχή
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των πολιτών στις δηµόσιες διαβουλεύσεις, π.χ. για την επιλογή ουσιών που υπόκεινται σε
αδειοδότηση και υποκατάσταση. Οι προσπάθειες για την εύκολη πρόσβαση σε σύνθετες
πληροφορίες και για την παροχή των βέλτιστων δυνατών συµβουλών και βοήθειας σε όλους
τους ενδιαφερόµενους θα συνεχιστούν. Ο ECHA θα ξεκινήσει παράλληλα τη διάθεση ολοένα
και περισσότερων πληροφοριών που αφορούν τις χηµικές ουσίες. Σε αυτό το πλαίσιο η
καθιέρωση του Οργανισµού ως µιας αξιόπιστης πηγής αµερόληπτης πληροφόρησης αποτελεί
µεγάλη πρόκληση.
Ο ECHA θα έχει εκπληρώσει την αποστολή του και αντεπεξέλθει στις προκλήσεις για το
2009 µε την τήρηση των προθεσµιών, συνεχίζοντας παράλληλα να θεωρείται από το κοινό,
τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, τις αρχές και τους ενδιαφερόµενους φορείς ως ένας
αποτελεσµατικός, διαφανής, αξιόπιστος και δίκαιος οργανισµός.
2.2 Προτεραιότητες
Πέρα από την εδραίωση των δοµών και των εργασιακών διαδικασιών του, ο ECHA πρέπει να
ιεραρχήσει τους πόρους του για το 2009 ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει µια σειρά από
παράλληλες δράσεις από τις οποίες θα εξαρτηθεί η επιτυχία των δραστηριοτήτων του στον
δεύτερο χρόνο πλήρους λειτουργίας του, µε σκοπό την αντιµετώπιση προκλήσεων όπως:
1. ∆ιασφάλιση αποτελεσµατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τον Οργανισµό,
ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις προτάσεις δοκιµής, τους ελέγχους συµµόρφωσης και τις
αρχικές εισηγήσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη
ανησυχία και οι οποίες πρόκειται να συµπεριληφθούν στον κατάλογο αδειοδότησης
(Παράρτηµα XIV του κανονισµού REACH)·
2. Καθιέρωση και διατήρηση του οριστικού καταλόγου ουσιών που έχουν προκαταχωριστεί
µετά την αρχική προθεσµία και του καταλόγου ουσιών που επισηµάνθηκαν από τους
µεταγενέστερους χρήστες, καθώς και διευκόλυνση, εάν συντρέχει περίπτωση, της
αποτελεσµατικής ανταλλαγής πληροφοριών πριν από την προθεσµία αρχικής
καταχώρισης το 2010·
3. Συνέχιση της εδραίωσης των διαδικασιών και των υποστηρικτικών εργαλείων
πληροφορικής, ειδικότερα του REACH-IT και των νέων εργαλείων για τις εκθέσεις
χηµικής ασφάλειας (CSR), για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής εκτέλεσης όλων των
λειτουργιών του Οργανισµού, των οργάνων αυτού και των αρµοδίων αρχών των κρατών
µελών (MSCA)·
4. Έκδοση περισσότερων επικαιροποιήσεων των εγγράφων καθοδήγησης σχετικά µε τη
διευθέτηση περιορισµών, αδειοδότηση και νέα νοµοθεσία ταξινόµησης και επισήµανσης,
καθώς και σηµαντικά ζητήµατα σχετικά µε την καταχώριση που αναφέρονται από το
δίκτυο των εθνικών γραφείων υποστήριξης, τον Οργανισµό, την Επιτροπή, τις αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών και άλλα µέρη·
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5. Θέσπιση αποτελεσµατικών εργασιακών διαδικασιών διαχείρισης των αρχικών προτάσεων
ταξινόµησης και επισήµανσης και των περιορισµών, µε σκοπό την εναρµονισµένη
ταξινόµηση και επισήµανση των ουσιών, µε παράλληλη διασφάλιση της διαφάνειας και
του υψηλού επιστηµονικού επιπέδου της διαδικασίας·
6. Ενδυνάµωση, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της σχέσης
των ευρωπαίων και µη ευρωπαίων εταίρων του ECHA για την αξιολόγηση χηµικού
κινδύνου·
7. Ενίσχυση της σχέσης του ECHA και του διαλόγου µε το ευρύ κοινό, ειδικότερα µέσω του
δικτυακού τόπου του Οργανισµού, περιλαµβανοµένης της ενότητας διάδοσης λεπτοµερών
πληροφοριών για τα χηµικά καθώς και µέσω της συνεργασίας µε τα κράτη µέλη·
8. Πρόσληψη και εκπαίδευση του απαιτούµενου προσωπικού για την εκτέλεση των
επιχειρησιακών καθηκόντων που πρέπει να εκπληρωθούν το 2009 και για την
προετοιµασία για την τήρηση της προθεσµίας αρχικής καταχώρισης το 2010, αλλά και
περαιτέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων για το REACH τα οποία
απευθύνονται σε εµπειρογνώµονες των κρατών µελών και σε εκπαιδευτές από τρίτες
χώρες.
9. Στενή παρακολούθηση των εσόδων από τα τέλη και των δαπανών ούτως ώστε να
επιτευχθεί µεγάλο ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισµού και να εντοπιστεί
εγκαίρως οιοδήποτε έλλειµµα στα έσοδα, λαµβάνοντας υπόψη τις νέες προβλέψεις που θα
υπολογιστούν σύµφωνα µε τις προκαταχωρίσεις που θα πραγµατοποιηθούν έως την 1
∆εκεµβρίου 2008.
2.3 ∆ιαχείριση του κινδύνου
Ο Οργανισµός θα εφαρµόσει σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης κινδύνου ώστε να
διασφαλίσει ότι ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και στους στόχους του, παρά τις
αναπόφευκτες αβεβαιότητες, όπως ο εκτιµώµενος αριθµός φακέλων που θα υποβληθούν. Ο
ECHA πρέπει να έχει την ικανότητα αντίδρασης µέσω της ευέλικτης κατανοµής των
εργασιών σε όλους τους τοµείς του Οργανισµού, σε συνδυασµό µε την πρόσληψη
προσωρινού προσωπικού ώστε να αντιµετωπίσει τυχόν έκτακτο υπερβολικό φόρτο εργασίας
και απρόβλεπτες ανάγκες. Αυτό συνεπάγεται από τη µια ότι το γραφείο υποστήριξης πρέπει
να προσαρµόζεται εκ των προτέρων στις διαρκείς αλλαγές των απαιτήσεων των χρηστών και
να συντονίζει αποτελεσµατικά την εµπειρογνωµοσύνη των εσωτερικών συνεργατών. Από την
άλλη, όταν κρίνεται απαραίτητο, ο ECHA θα ιεραρχεί εκ νέου τα καθήκοντά του και µπορεί
να µεταθέτει ορισµένες δραστηριότητες που έχουν προγραµµατιστεί για το 2009
χαρακτηρίζοντάς τις ως «αρνητική» προτεραιότητα, προκειµένου να διασφαλίσει την
αποτελεσµατική λειτουργία του πυρήνα των διαδικασιών REACH. Το βασικό στοιχείο για τη
συνολική διαχείριση κινδύνου είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση των µελλοντικών εργαλείων
διαχείρισης και αναφοράς του Οργανισµού σύµφωνα µε την πολιτική ποιότητας του
Οργανισµού. Τα εν λόγω εργαλεία πρέπει να περιλαµβάνουν πτυχές αναγνώρισης,
αξιολόγησης, τεκµηρίωσης, κάλυψης και παρακολούθησης του κινδύνου, µε σκοπό τη
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διάδοση της νοοτροπίας διαχείρισης κινδύνου από τα πρώτα στάδια λειτουργίας και
επάνδρωσης του Οργανισµού.
Σε ό,τι αφορά τις προαναφερόµενες προτεραιότητες, ο ECHA προβλέπει µια σειρά ειδικών
µέτρων διαχείρισης κινδύνου µε σκοπό την εξασφάλιση της επιτυχίας:
1. Σε περίπτωση που απαιτείται, µπορεί να αναζητηθεί εκτεταµένη ad hoc επιστηµονική
υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες, βάσει συµβάσεων-πλαισίων που συνάφθηκαν
το 2008. Μέσα από τη στενή συνεργασία µε τις MSCA µπορούν να ελαχιστοποιούνται οι
αποφάσεις που πρέπει να εξετάζονται από την επιτροπή των κρατών µελών (MSC) και
παράλληλα να ενισχύεται η ποιότητα των φακέλων του Παραρτήµατος XV που
συντάσσονται από τα κράτη µέλη.
2. Παρότι ο ECHA δεν υποστηρίζει εν γένει τις λειτουργίες του φόρουµ ανταλλαγής
πληροφοριών για τις ουσίες (ΦΑΠΟ), ο Οργανισµός θα είναι προετοιµασµένος να
ανταποκρίνεται σε µεγάλο όγκο αιτηµάτων που προέρχονται και σχετίζονται µε το
ΦΑΠΟ και αφορούν κατά πάσα πιθανότητα τον προσδιορισµό ουσιών. Κατά συνέπεια,
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση του συγκεκριµένου τοµέα αρµοδιότητας.
3. Εάν προκύψουν περιορισµοί όσον αφορά τα συστήµατα πληροφορικής, ο ECHA θα
ζητήσει από τους αναδόχους να επικεντρωθούν στην αντιµετώπιση των προβληµάτων
και, εάν είναι εφικτό, να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους χειρωνακτικά ή µε τη χρήση ad
hoc εναλλακτικών λύσεων.
4. Ο ECHA θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι διάφορες κοινότητες που
χρησιµοποιούν τα έγγραφα καθοδήγησης να διατυπώσουν τα σχόλιά τους και, εάν είναι
απαραίτητο, θα προσεγγίσει ενεργά τα εθνικά γραφεία υποστήριξης, τις MSCA και τα
γραφεία υποστήριξης και εµπειρογνωµόνων του κλάδου για την απόκτηση πληροφοριών
από τη δική τους εµπειρία. Ο ECHA, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα απευθυνθεί σε
εξωτερικούς εµπειρογνώµονες για τη σύνταξη επικαιροποιηµένων εγγράφων, π.χ. µέσω
συµβάσεων-πλαισίων που έχουν συναφθεί.
5. Τα µέλη της επιτροπής θα λάβουν υποστήριξη από τους πόρους του ECHA µε σκοπό την
έγκαιρη και επιστηµονικά ορθή υποβολή προσχεδίων γνωµών, γεγονός που θα
διευκολύνει τις επιτροπές στην έκδοση γνωµών υψηλής ποιότητας τηρώντας τις
προθεσµίες που ορίζονται από τον νόµο.
6. Θα ληφθούν µέτρα τα οποία θα διευκολύνουν τους εξωτερικούς εµπειρογνώµονες και το
εργατικό δυναµικό να µετέχουν στις διαδικασίες, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, µε
ποικίλα µέσα, περιλαµβανοµένων οµάδων ad-hoc και συµβάσεων παροχής συµβουλών.
7. Θα παρασχεθούν οι κατάλληλες δυνατότητες δηµιουργίας εφεδρικών αντιγράφων µε
σκοπό την πρόληψη σοβαρών τεχνικών βλαβών στην υποδοµή πληροφορικής και
ειδικότερα στα δοµοστοιχεία επικοινωνίας του δικτυακού τόπου.
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8. Ο ECHA θα υπολογίσει τα συνολικά έσοδα από τα τέλη και θα παρακολουθεί στενά την
εξέλιξή τους κατά το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας του. Τυχόν περιορισµός του
προϋπολογισµού θα διευθετείται µε τροποποιήσεις του τρέχοντος προϋπολογισµού και/ή
µε τον προσδιορισµό των τροποποιηµένων προτεραιοτήτων.
9. Παρά το γεγονός ότι οι σηµαντικότερες διαδικασίες επιλογής επιστηµονικού προσωπικού
και προσωπικού πληροφορικής θα ολοκληρωθούν εντός του 2009 µε αποτέλεσµα την
κατάρτιση εφεδρικών καταλόγων µε βάση τους οποίους θα πραγµατοποιηθεί το
µεγαλύτερο µέρος των νέων προσλήψεων που απαιτούνται, είναι επίσης πιθανόν,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις, να υποβληθούν νέες αιτήσεις για πρόσθετους εφεδρικούς
καταλόγους προσωπικού. Επιπλέον, προβλέπεται ότι ορισµένες από τις δραστηριότητες
εκπαίδευσης που προγραµµατίζονται επί του παρόντος να πραγµατοποιηθούν εντός του
Οργανισµού ενδέχεται να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες.
3

∆ιεύθυνση
3.1 ∆ιοικητικό συµβούλιο του ECHA

Το 2009 το διοικητικό συµβούλιο θα αναπτύξει πλήρως όλες τις λειτουργίες του. Θα
συνεχίσει να διαδραµατίζει ρόλο σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, τον προγραµµατισµό και τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά µε τις δραστηριότητες
του Οργανισµού.
Η δράση του διοικητικού συµβουλίου ως προς αυτό το θέµα καλύπτει τα ακόλουθα επιµέρους
σηµεία:










Έγκριση σχεδίου προϋπολογισµού και κατάστασης προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών
για το έτος 2010.
Έγκριση της γενικής έκθεσης για το έτος 2008.
Ανάλυση και εκτίµηση των ετήσιων εκθέσεων του διατάκτη για το οικονοµικό έτος 2008.
Έκδοση γνώµης για τους οριστικούς λογαριασµούς του Οργανισµού για το έτος 2008.
Έγκριση του προγράµµατος εργασίας του Οργανισµού για το έτος 2010.
Πρώτη επικαιροποίηση του πολυετούς προγράµµατος εργασίας.
Έγκριση ειδικών κανόνων εφαρµογής για τον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης.
Εξοµάλυνση, όπου αυτό είναι εφικτό, των εσωτερικών κανόνων και διαδικασιών του
Οργανισµού.
Έγκριση του οριστικού προϋπολογισµού του Οργανισµού για το έτος 2010.
3.2 ∆ιεύθυνση ECHA

Αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης του ECHA είναι να κατευθύνει τον Οργανισµό κατά το πρώτο
έτος της πλήρους λειτουργίας του και να προετοιµάσει το έδαφος για τα πρόσθετα καθήκοντα
που θα προκύψουν και για τον αυξανόµενο φόρτο εργασίας κατά τα επόµενα έτη.
Συνεχίζοντας τη σηµαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα, ένας από τους
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βασικούς στόχους της ∆ιεύθυνσης του ECHA είναι η παγίωση και βελτίωση των εργασιακών
συνηθειών και δοµών που αναπτύχθηκαν από το 2007. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας
περιλαµβάνονται η συνεργασία µε τις MSCA στις διάφορες διαδικασίες REACH, όπου
απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία είναι η οµαλή ροή πληροφοριών και η συνεργασία,
όπως και η διασφάλιση της σταθερής εικόνας του Οργανισµού προς τα ενδιαφερόµενα µέρη.
Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, τον προϋπολογισµό και τη χρηµατοδότηση, το προσωπικό, τον
έλεγχο και τη λογιστική, ο ECHA θα εφαρµόσει αποτελεσµατικά εργαλεία για τη σύνταξη
εκθέσεων και θα συνεργαστεί στενά µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
(αρµόδια αρχή των ευρωπαϊκών κοινοτήτων για τον προϋπολογισµό ), καθώς και µε την
Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Στο πλαίσιο της συνολικής αυτής πρόκλησης για τον Οργανισµό, απαιτείται ειδικότερα η
ανάληψη των δράσεων προτεραιότητας που αναλύονται στη συνέχεια:
•

Παγίωση, βελτίωση και ανάπτυξη των επιχειρησιακών δοµών, διαδικασιών και της
διαχείρισης του Οργανισµού, περιλαµβανοµένης της ενσωµάτωσης των νέων
διευθυντικών στελεχών και της συνεργασίας µε τις MSCA·

•

Πρόσληψη νέου και άρτια καταρτισµένου προσωπικού και εκπαίδευση αυτού µε τη
βοήθεια του ειδικού προσωπικού των MSCA, µε στόχο την προετοιµασία για την
προθεσµία της πρώτης φάσης καταχώρισης που λήγει το 2010·

•

Παγίωση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου για τη διασφάλιση της
αποτελεσµατικής διαχείρισης των πόρων σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες και
παράλληλα, επίτευξη της απαιτούµενης υψηλής ποιότητας αποτελεσµάτων·

•

Οριστικοποίηση ή βελτίωση των τυποποιηµένων διαδικασιών (SOP) του ECHA,
περιλαµβανοµένης της δοκιµής και προσαρµογής τους στις περιπτώσεις που αυτό
κρίνεται απαραίτητο.

Το 2008, ο Οργανισµός προσέλαβε µεσαία και υψηλόβαθµα διοικητικά στελέχη,
αντικαθιστώντας τους έµπειρους αποσπασµένους υπαλλήλους της Επιτροπής που ασκούσαν
διοικητικές αρµοδιότητες από το 2007. Παρά το γεγονός ότι καταβλήθηκαν προσπάθειες για
τη διασφάλιση της οµαλής µετάβασης, για τα εν λόγω διευθυντικά στελέχη η άµεση συνέχιση
των καθηκόντων των υπαλλήλων της Επιτροπής που αντικαταστάθηκαν και η διασφάλιση
της πλήρους λειτουργικότητας του Οργανισµού αποτελεί πρόκληση. Ειδική προσοχή θα δοθεί
στην εδραίωση των σχέσεων µεταξύ της νέας ∆ιοίκησης και των ενδιαφεροµένων µερών.
Πέρα από την αρχική εκπαίδευση του νέου προσωπικού, θα αναπτυχθεί ένα πρόγραµµα
συνεχούς εκπαίδευσης για το προσωπικό του Οργανισµού ώστε να διασφαλιστεί ότι η
απαιτούµενη υψηλού επιπέδου εµπειρογνωµοσύνη που διαθέτει διατηρείται και ενισχύεται
για την επιτυχή λειτουργία του ECHA. Καθώς οι εργασίες των MSCA είναι εξίσου υψηλής
σηµασίας για τη συνολική εφαρµογή του REACH, η ∆ιεύθυνση του Οργανισµού θα
συνεργαστεί µε τα διευθυντικά στελέχη των MSCA για τον σχεδιασµό νέων προγραµµάτων
εκπαίδευσης του επιστηµονικού προσωπικού. Ο ECHA θα επενδύσει επίσης στη διατήρηση
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και ανάπτυξη των επαγγελµατικών δεξιοτήτων διαχείρισης των µεσαίων και υψηλόβαθµων
στελεχών του. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα προσληφθούν εξωτερικοί εκπαιδευτές.
Οι αποφάσεις του Οργανισµού πρέπει να λαµβάνονται σε πλήρη συµφωνία µε τις απαιτήσεις
που ορίζονται στον κανονισµό REACH και να βασίζονται σε ορθά και επαρκώς
τεκµηριωµένα επιστηµονικά στοιχεία. Ο ποιοτικός έλεγχος των διοικητικών διαδικασιών
καθώς και των επιστηµονικών στοιχείων επάνω στα οποία βασίζονται οι αποφάσεις πρέπει να
πραγµατοποιηθεί εγκαίρως, πριν από την προθεσµία του 2010, η οποία θα προκαλέσει
απότοµη αύξηση του εργασιακού φόρτου µε πολύ αυστηρές προθεσµίες. Μια από τις
µεγαλύτερες προκλήσεις είναι η παγίωση της απαραίτητης υποστήριξης στον τοµέα των
πληροφοριακών συστηµάτων (ειδικότερα του προβλεπόµενου συστήµατος διαχείρισης ροής
εργασιών).
Το 2009, ο ECHA θα αναπτύξει περαιτέρω το σύστηµα διαχείρισης των εγγράφων του. Σε
αυτό το πλαίσιο, θα δοθεί στο προσωπικό η πλέον αποτελεσµατική πρόσβαση στις
απαιτούµενες εσωτερικές και εξωτερικές πληροφορίες για την εκτέλεση των επαγγελµατικών
καθηκόντων τους και θα εξασφαλισθεί η πρόσβαση σε πληροφορίες σύµφωνα µε τις νοµικές
απαιτήσεις.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης του συστήµατος ποιότητας, η διαχείριση θα
εξετάζει συστηµατικά τις SOP και θα τις εκσυγχρονίζει όποτε παρίσταται ανάγκη.
Σύµφωνα µε τους βασικούς δείκτες σχετικά µε τις επιδόσεις, η ∆ιεύθυνση θα ξεκινήσει, εντός
του 2009, τον συστηµατικό προσδιορισµό και τη µέτρηση της προόδου όσον αφορά την
επίτευξη των στόχων του ECHA και τη βελτίωση των δεικτών, και θα ενηµερώνει τακτικά το
διοικητικό συµβούλιο.
4

Επιχειρησιακό πλαίσιο
4.1 Προκαταχώριση και αιτήµατα διερεύνησης

Με την έκδοση του καταλόγου προκαταχωρισµένων ουσιών, ο ECHA έχει εκπληρώσει τον
βασικό του ρόλο στη διαδικασία προκαταχώρισης στο πλαίσιο του REACH. Η έκδοση του
καταλόγου σηµατοδοτεί την αλλαγή στις εργασίες του ECHA οι οποίες επικεντρώνονται
πλέον στην ανταλλαγή δεδοµένων και στη διευκόλυνση των επαφών µεταξύ υποψηφίων
καταχωριζόντων και µεταγενέστερων χρηστών. Ως εκ τούτου, για το 2009 το ενδιαφέρον του
Οργανισµού επικεντρώνεται κυρίως:
•
•

στη δηµοσίευση των ονοµάτων των ουσιών που έχουν κοινοποιηθεί από τους
µεταγενέστερους χρήστες
στην παροχή βοήθειας προς τους υποψηφίους καταχωρίζοντες για την επίλυση των
αµφιβολιών τους σχετικά µε τις δραστηριότητες ανταλλαγής δεδοµένων.

Μέχρι την πλήρη λειτουργία του δικτυακού τόπου για το ευρύ κοινό, ο ECHA πρέπει να
καταβάλλει περισσότερες προσπάθειες σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή δεδοµένων. Ο ECHA θα
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συνεχίσει την παροχή προορατικής βοήθειας στις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εργαλεία για
την αποτελεσµατική υλοποίηση του φόρουµ ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες
(ΦΑΠΟ).
Οι εµπειρίες που αποκτήθηκαν κατά τους τελευταίους επτά µήνες του 2008 από τη
χειρωνακτική εφαρµογή των διαδικασιών για τα αιτήµατα διερεύνησης πριν από την
καταχώριση, περιλαµβανοµένης της συνεχής παρακολούθησης της εφαρµογής τους, θα έχουν
ως αποτέλεσµα τη συστηµατική εφαρµογή της διαδικασίας διερεύνησης εντός του 2009. Θα
καταβληθούν προσπάθειες για την κοινοποίηση πληροφοριών στις επιχειρήσεις µε στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας των φακέλων διερεύνησης.
Το 2009, ο ECHA αναµένεται να παραλάβει αρκετές εκατοντάδες αιτήµατα διερεύνησης, µε
αιχµή τις περιόδους πριν από το καλοκαίρι και πριν από τα Χριστούγεννα.
∆είκτες: Σχετικοί µε τις επιδόσεις δείκτες είναι ο χρόνος που απαιτείται για την επεξεργασία
αιτηµάτων διερεύνησης µε τη διατύπωση επιστηµονικώς ορθών πορισµάτων και η καλή
ποιότητα του καταλόγου προκαταχωρισµένων ουσιών, ο οποίος θα ολοκληρωθεί και θα
δηµοσιευθεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2008.
Το 2009 αναµένεται να ολοκληρωθεί η λειτουργικότητα του REACH–IT για τον χειρισµό
των δεδοµένων που υποβάλλονται, αντικαθιστώντας όλες τις συνήθεις χειρωνακτικές
εργασιακές διαδικασίες του 2008.
Η εµπειρία που αποκτήθηκε από τη χειρωνακτική επεξεργασία των υποβληθέντων φακέλων,
κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά µηνών του 2008, η οποία αφορούσε τόσο την
καταχώριση όσο και τις αιτήσεις απαλλαγής για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης
προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής (PPORD), περιλαµβανοµένης της συνεχούς
παρακολούθησης αυτής της διαδικασίας, θα οδηγήσει σε µια πιο τυποποιηµένη εκτέλεση των
καθηκόντων κατά τη διάρκεια του 2009.
Το 2009 θα ξεκινήσουν οι καταχωρίσεις και οι κοινοποιήσεις που αφορούν την
επικαιροποίηση των καταχωρίσεων και κοινοποιήσεων από µεταγενέστερους χρήστες. Σε ό,τι
αφορά την καταχώριση και τις κοινοποιήσεις PPORD για το 2008, η εφαρµογή των εν λόγω
νέων διαδικασιών θα παρακολουθείται στενά και οι υποκείµενες διαδικασίες θα
εκσυγχρονίζονται, εφόσον απαιτείται, µε στόχο την καθιέρωση µέχρι το τέλος του 2009 µιας
τυποποιηµένης ροής εργασιών.
Το 2009, ο ECHA αναµένεται να παραλάβει έναν σχετικά µικρό αριθµό φακέλων
καταχώρισης και αρκετές εκατοντάδες κοινοποιήσεις απαλλαγής PPORD.
Αναµένεται επίσης η διαδικασία κοινοποίησης για την ταξινόµηση και την επισήµανση να
τεθεί σε λειτουργία εντός του 2009, παρά το γεγονός ότι η αιχµή του φόρτου εργασίας
αναµένεται στα τέλη του 2010.
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∆είκτες: Σχετικοί µε τις επιδόσεις δείκτες είναι ο χρόνος που απαιτείται βάσει των διαθέσιµων
ικανοτήτων για την επεξεργασία των φακέλων καταχώρισης, την ολοκλήρωση των ελέγχων, την
εκχώρηση των αριθµών καταχώρισης και τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε αιτήµατα
εµπιστευτικότητας .
4.2

Αξιολόγηση

Οι εργασίες αξιολόγησης κατά το 2009 (και το 2010) πρέπει να θεωρηθούν στάδιο
προετοιµασίας για την αιχµή του φόρτου εργασίας που θα παρατηρηθεί από το 2011 έως το
2013 λόγω της προθεσµίας καταχώρισης των χηµικών ουσιών που παρασκευάζονται σε
µεγάλες ποσότητες, η οποία εκπνέει την 1η ∆εκεµβρίου 2010. Στις ουσίες που
παρασκευάζονται σε µεγάλες ποσότητες περιλαµβάνονται ορισµένες από τις πιο σύνθετες και
επιστηµονικά δύσκολες ουσίες που δυσχεραίνουν το έργο των επιχειρήσεων κατά την
υποβολή φακέλων καταχώρισης καθώς και τον ECHA για την αξιολόγησή τους. Ως εκ
τούτου, είναι καθοριστικής σηµασίας για τον ECHA, ειδικότερα για τη γραµµατεία και την
επιτροπή των κρατών µελών, αυτά τα πρώτα χρόνια να χρησιµεύσουν για την ανάπτυξη και
δοκιµή υψηλού επιπέδου επιστηµονικών και ρυθµιστικών ικανοτήτων µε σκοπό την
αντιµετώπιση της εν λόγω πρόκλησης.
Ως εκ τούτου, οι εργασίες της γραµµατείας θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των
υφιστάµενων ικανοτήτων, µέσω της χάραξης στρατηγικών, της εκπαίδευσης νέου
προσωπικού, της διεύρυνσης της βάσης ικανοτήτων του προσωπικού και της δοκιµής των
προσεγγίσεων για τους φακέλους καταχώρισης και άλλους φακέλους (ειδικότερα, µέσω της
ενεργής συµµετοχής στα σχετικά προγράµµατα του ΟΟΣΑ). Η γραµµατεία πρέπει να
συνεργαστεί στενά µε την επιτροπή των κρατών µελών για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων
εµπέδωσης ικανοτήτων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες αξιολόγησης που
διενεργεί φέρουν τη σύµφωνη γνώµη των MSCA και της επιτροπής των κρατών µελών.
Το 2008, οι δραστηριότητες αξιολόγησης του ECHA έπρεπε να περιορισθούν ως συνέπεια
του πρόσθετου φόρτου εργασίας λόγω της περιορισµένης εφαρµογής του REACH-IT κατά τη
διάρκεια του 2008. Καθώς ο στόχος της επίτευξης πλήρους ετοιµότητας για την αναµενόµενη
κορύφωση των εργασιών τον ∆εκέµβριο του 2010 παραµένει ενεργός, οι προσπάθειες σε
αυτόν τον τοµέα το 2009 πρέπει να ενισχυθούν προκειµένου να αναπληρωθεί το χαµένο
έδαφος από την προηγούµενη χρονιά.
Υπό το φως των εµπειριών που αποκτήθηκαν το 2008, ο αριθµός των υποβαλλόµενων
φακέλων καταχώρισης και των αντίστοιχων προτάσεων δοκιµών αναµένεται να είναι
χαµηλός. Ο ECHA είναι υποχρεωµένος να εξετάσει όλες τις προτάσεις δοκιµών. Επιπλέον, ο
ECHA πρέπει να διεξαγάγει έλεγχο συµµόρφωσης σε τουλάχιστον 5% των υποβληθεισών
καταχωρίσεων. Ως εκ τούτου, θα δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη των ικανοτήτων
αξιολόγησης.
Το 2009, η γραµµατεία του ECHA θα συντάξει τα πρώτα σχέδια αποφάσεων αξιολόγησης
σχετικά µε τις προτάσεις δοκιµών και τον έλεγχο συµµόρφωσης και το πρώτο σχέδιο
πρότασης δοκιµής αναµένεται να κατατεθεί στις αρχές του 2009.
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Προκειµένου να παράσχει στήριξη στα κράτη µέλη σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση ουσιών, ο
ECHA µπορεί να προτείνει τη διεξαγωγή ορισµένων αρχικών αξιολογήσεων ουσιών το 2009
και το 2010 σε µη σταδιακά εισαγόµενες ουσίες, µε σκοπό τη δοκιµή των διαδικασιών που
ακολουθούν ο Οργανισµός και οι επιτροπές.
∆είκτες: Ένας σχετικός µε τις επιδόσεις δείκτης είναι η κατάρτιση επιστηµονικώς ορθών
σχεδίων αποφάσεων αξιολόγησης εντός των απαιτούµενων προθεσµιών µε την οµόφωνη
σύµφωνη γνώµη της επιτροπής των κρατών µελών.
4.3

Ταξινόµηση και επισήµανση, Oυσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία
(SVHC)

Η βασική προτεραιότητα για το 2009 είναι η δηµοσίευση της πρώτης πρότασης του ECHA
για τον κατάλογο ουσιών που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία (SVHC) και υπόκεινται σε
αδειοδότηση από την Επιτροπή. Μια σηµαντική πρόκληση που έχει να αντιµετωπίσει ο
Οργανισµός σε αυτήν την προσπάθειά του είναι η συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών που
επιτρέπουν τη θέσπιση επιστηµονικών προτεραιοτήτων, η διατύπωση σαφούς πρότασης η
οποία θα υποστηρίζεται από τα κράτη µέλη και η κατάρτιση καταλόγου ο οποίος θα
διευκολύνει την αποτελεσµατική και διαχειρίσιµη υλοποίηση των επόµενων δράσεων.
Παράλληλα, ο ECHA πρέπει να τηρήσει την προθεσµία της 1ης Ιουνίου 2009 για την
υποβολή των πρώτων εισηγήσεων προς την Επιτροπή.
∆εδοµένου του µικρού αριθµού ουσιών που περιλαµβάνονται στον πρώτο κατάλογο
υποψηφίων ουσιών SVHC, οι πρώτες εισηγήσεις του ECHA για συµπερίληψη στο
Παράρτηµα XIV θα περιέχουν οµοίως περιορισµένο αριθµό ουσιών. Ο ECHA θα θέσει ως
προτεραιότητα την επικαιροποίηση του καταλόγου των υποψηφίων ουσιών για το 2009 και
την επίτευξη συµφωνίας µε την επιτροπή των κρατών µελών. Καθώς η συµπερίληψη µιας
ουσίας στον κατάλογο θα θέσει υποχρεώσεις στους παραγωγούς και στους εισαγωγείς
προϊόντων, αυτή µε τη σειρά της θα αυξήσει τον όγκο εργασίας του ECHA σε ό,τι αφορά την
παροχή συµβουλών στον συγκεκριµένο τοµέα. Ως προς αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα αναµένεται
να δοθεί στον προσδιορισµό των ουσιών.
Η επεξεργασία των προτάσεων εναρµόνισης της ταξινόµησης και της επισήµανσης µέσω της
Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) θα τελειοποιηθεί το 2009. Ο αριθµός των φακέλων
που αναµένεται να υποβληθούν είναι µεγάλος. Ωστόσο, το 2009 αναµένεται να καταστούν
αναγκαίες πρόσθετες προσπάθειες για την εκπαίδευση των κρατών µελών στην υποβολή
φακέλων του παραρτήµατος XV. Μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισµού CLP, οι
προµηθευτές χηµικών ουσιών µπορούν, µε την καταβολή αντίστοιχων τελών, να υποβάλλουν
φακέλους µε προτάσεις εναρµονισµένης ταξινόµησης και επισήµανσης.
Με βάση την εµπειρία που αποκτήθηκε το 2008 και στις αρχές του 2009, αναµένεται επίσης
να καταστεί αναγκαία η αναθεώρηση των εγγράφων καθοδήγησης για τη σύνταξη φακέλων
του παραρτήµατος XV.
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∆είκτες: Σχετικοί µε τις επιδόσεις δείκτες είναι η υψηλής επιστηµονικής και τεχνικής ποιότητας
υποστήριξη που παρέχουν η γραµµατεία και οι πρόεδροι των επιτροπών, το ποσοστό των
προτεινόµενων λύσεων για τη διευθέτηση των διαφορετικών απόψεων που εισηγούνται οι
επιτροπές και ο µέσος χρόνος που απαιτείται για την επεξεργασία των φακέλων.
4.4

Περιορισµοί και αδειοδότηση

Η εφαρµογή της διαδικασίας επιβολής περιορισµών θα ξεκινήσει την 1η Ιουνίου 2009. Αυτή
η «νέα» διαδικασία στο πλαίσιο του REACH θέτει µεγάλες προκλήσεις ως προς την
εφαρµογή της. Σε αντίθεση µε το «παλαιό» σύστηµα του κανονισµού για τις υπάρχουσες
ουσίες και της οδηγίας για τους περιορισµούς, οι συζητήσεις για την αξιολόγηση κινδύνου, οι
προτάσεις περιορισµών και η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση πραγµατοποιούνται παράλληλα
και όχι διαδοχικά, ορίζονται δε πολύ αυστηρές προθεσµίες, ενώ παλαιότερα δεν υπήρχαν
προθεσµίες.
Κατά συνέπεια, µείζων πρόκληση θα είναι η διαχείριση της διαδικασίας και η διαβεβαίωση
ότι τηρούνται οι προθεσµίες, η διασφάλιση της επιστηµονικής και τεχνικής ποιότητας και η
διαβεβαίωση ότι το περιεχόµενο των γνωµών του Οργανισµού, εάν είναι θετικές, είναι
επαρκές για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων από την Επιτροπή.
Ο ECHA πρέπει να είναι προετοιµασµένος για το ενδεχόµενο ορισµένα κράτη µέλη να
αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη διεκπεραίωση φακέλων παραρτήµατος XV σχετικά µε
περιορισµούς κατά τρόπο που να επιτυγχάνονται γόνιµος επιστηµονικός διάλογος και λύσεις
εντός αυστηρών προθεσµιών. Σε αυτήν την περίπτωση, πρόκληση για τον Οργανισµό
αποτελεί η διασφάλιση ότι τέτοιου είδους φάκελοι θα απορρίπτονται κατά τα πρώτα στάδια
της διαδικασίας, ενώ παράλληλα θα παρέχεται στα κράτη µέλη η απαραίτητη υποστήριξη για
την υποβολή φακέλων υψηλής ποιότητας.
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης, ο ECHA θα επισπεύσει σηµαντικά τις
προπαρασκευαστικές δραστηριότητες για την αξιολόγηση αιτηµάτων αδειοδότησης.
Η Επιτροπή Αξιολόγηση Κινδύνων (RAC) και η Επιτροπή Κοινωνικοοικονοµικής Ανάλυσης
(SEAC) πρέπει να διατυπώνουν υψηλής ποιότητας γνώµες εντός των προθεσµιών που
ορίζονται από τον κανονισµό REACH3. Ως εκ τούτου, η γραµµατεία του ECHA πρέπει να
παρέχει στις επιτροπές την απαιτούµενη υποστήριξη στο µέγιστο δυνατό βαθµό. Για τον
σκοπό αυτό έχουν προβλεφθεί σηµαντικοί πόροι.
∆είκτες: Σχετικοί µε τις επιδόσεις δείκτες είναι η υψηλής επιστηµονικής και τεχνικής ποιότητας
υποστήριξη που παρέχουν η γραµµατεία και οι πρόεδροι των επιτροπών, το ποσοστό των
προτεινόµενων λύσεων για τη διευθέτηση των διαφορετικών απόψεων που εισηγούνται οι
επιτροπές και ο µέσος χρόνος που απαιτείται για την επεξεργασία των φακέλων.

3

Ο ECHA επεξεργάζεται γνώµες τις οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή. Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των περιορισµών και
αδειοδοτήσεων µε τη βοήθεια των εκπροσώπων της επιτροπής των κρατών µελών στο πλαίσιο µιας διαδικασίας γνωστής ως
επιτροπολογίας
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4.5 Επικοινωνία
Βασική δραστηριότητα του Οργανισµού για το 2009 θα παραµείνει η ολοκλήρωση και η
περαιτέρω ανάπτυξη του δικτυακού τόπου του ECHA. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι
να διασφαλιστεί ότι το κοινό και οι ενδιαφερόµενοι φορείς αντιλαµβάνονται τον δικτυακό
τόπο ως το µοναδικό σηµείο πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικές µε τον κανονισµό REACH
και τον Οργανισµό, όπου περιλαµβάνεται εκπαιδευτικό υλικό µε δυνατότητα δωρεάν
µεταφόρτωσης. Ο ECHA θα αποτελεί για τους βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων την
αξιόπιστη πηγή τεκµηριωµένης πληροφόρησης σχετικά µε τις χηµικές ουσίες.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο ECHA θα συνεχίσει να µεταφράζει τα βασικά
έγγραφα. Η διαδικασία αυτή θα υποστηριχθεί από ένα σύστηµα διαχείρισης µετάφρασης και
ελέγχου ποιότητας το οποίο πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να εκσυγχρονιστεί
προκειµένου να βελτιστοποιηθεί η συνεργασία µε το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CDT). Επίσης, θα επιδιωχθεί συνεργασία µε τα κράτη µέλη για τον
έλεγχο των µεταφράσεων. Προκειµένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία στο πλαίσιο του
REACH, ο ECHA θα δηµιουργήσει πολύγλωσση ορολογία για το REACH την οποία θα
χρησιµοποιεί ο Οργανισµός, τα ενδιαφερόµενα µέρη και οι αρχές.
Η ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων µερών και του κοινού σχετικά µε τον REACH
παραµένει ένας υψηλός στόχος και η υπηρεσία Τύπου/µέσων ενηµέρωσης του Οργανισµού
θα διευρυνθεί περαιτέρω το 2009. Πέρα από τις τακτικές δραστηριότητες Τύπου/µέσων
ενηµέρωσης (δελτία Τύπου, συνεντεύξεις, άρθρα) και τις οµιλίες, θα διοργανωθούν
επισκέψεις δηµοσιογράφων και πολυµελών οµάδων στον ECHA από τα κράτη µέλη και από
τρίτες χώρες.
Θα δηµοσιευθούν σε ηλεκτρονική µορφή διάφορα έγγραφα, περιλαµβανοµένης της ετήσιας
έκθεσης για το 2008, επικαιροποιηµένα φυλλάδια και υλικό σχετικά µε τον κανονισµό
REACH, για την πλήρη ολοκλήρωση της επιχειρησιακής ταυτότητας του ECHA. Ένας
µικρός αριθµός εγγράφων θα εκδίδεται και σε έντυπη µορφή. Το δίκτυο «επικοινωνίας του
REACH», δηλαδή οι οµάδες εργασίας του δικτύου ανταποκριτών των γραφείων υποστήριξης
(REHCORN), που ιδρύθηκε το 2008 και φέρνει σε επαφή τους υπεύθυνους επικοινωνίας των
MSCA και του ECHA, θα χρησιµοποιηθεί για τον συντονισµό των εκδοτικών και
µεταφραστικών δραστηριοτήτων του ECHA και των MSCA για την επίτευξη βέλτιστης
συµπληρωµατικότητας. Επιπλέον, ο Οργανισµός θα συνεργαστεί µε το Μεταφραστικό
Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) για την περαιτέρω βελτίωση της
ποιότητας των µεταφράσεων.
Κατά τη διάρκεια του έτους θα διοργανωθούν στο Ελσίνκι δύο διασκέψεις/εκδηλώσεις µε τη
συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών. Η πρώτη εκδήλωση θα προηγηθεί του Χηµικού
φόρουµ στο Ελσίνκι που θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2009 και στο οποίο ο ECHA θα
συµµετάσχει ενεργά. Σκοπός αυτών των εκδηλώσεων είναι να δοθεί στα ενδιαφερόµενα µέρη
η ευκαιρία να ενηµερωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά µε τις δραστηριότητες του
Οργανισµού.
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Η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών στις δραστηριότητες του Οργανισµού, π.χ. µέσω
παρατηρητών, παραµένει βασικό στοιχείο. Καθώς δεν είναι εφικτό µεµονωµένοι
ενδιαφερόµενοι να µετέχουν στις εργασίες του Οργανισµού, το 2008 λήφθηκε απόφαση για
τη δηµιουργία µητρώου οργανώσεων των ενδιαφερόµενων µερών. Το γεγονός αυτό επιτρέπει
στις οργανώσεις ενδιαφεροµένων που πληρούν τα απαιτούµενα δηµοσιευµένα κριτήρια να
µετέχουν στην αποστολή παρατηρητών στους φορείς του Οργανισµού. Το εν λόγω µητρώο
θα διατηρηθεί και θα είναι ανοικτό κατά το 2009, δίνοντας τη δυνατότητα εγγραφής ανά
πάσα στιγµή στις οργανώσεις ενδιαφεροµένων µερών που πληρούν τις προϋποθέσεις.
Παράλληλα µε τις εργασίες του δικτύου ενηµέρωσης σχετικά µε τους κινδύνους και σε
συνδυασµό µε τη στρατηγική επικοινωνίας που θεσπίστηκε το 2008, ο Οργανισµός θα
ξεκινήσει µια προσπάθεια για την ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης των ιδίων ζητηµάτων
του και την προετοιµασία δραστηριοτήτων προορατικής επικοινωνίας για όλα τα θέµατα που
σχετίζονται µε την ασφάλεια των χηµικών ουσιών. Σηµαντικό εργαλείο για αυτό θα
αποτελέσει η ειδική ενότητα διάδοσης στον δικτυακό τόπο του ECHA. Το 2009,
προτεραιότητα θα δοθεί σε ζητήµατα σχετικά µε την ταξινόµηση και επισήµανση και των
ουσιών που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία.
Για την ενίσχυση της κοινής αντίληψης και την παροχή επικαιροποιηµένων πληροφοριών
σχετικά µε την εφαρµογή του REACH, ο ECHA θα συνεχίσει να παρέχει σεµινάρια
εκπαίδευσης για τον κανονισµό REACH σε εκπαιδευτές, κυρίως από τα κράτη µέλη.
Παράλληλα, ο ECHA θα αναπτύξει περαιτέρω τα διαθέσιµα εκπαιδευτικά του προγράµµατα
για το προσωπικό του σχετικά µε τον κανονισµό REACH καθώς και για τους
εµπειρογνώµονες των κρατών µελών και τους εκπαιδευτές από τρίτες χώρες που επιθυµούν
να ενηµερωθούν για τις τελευταίες τεχνικές και επιστηµονικές εξελίξεις στον τοµέα,
περιλαµβανοµένου του REACH-IT.
Πέραν των δραστηριοτήτων εξωτερικής επικοινωνίας, ο ECHA παρέχει πληροφορίες στο
προσωπικό του, ιδίως µέσω της περαιτέρω ανάπτυξης του ενδοδικτύου.
∆είκτες: Σχετικοί µε τις επιδόσεις δείκτες είναι ο αριθµός των επισκεπτών στον δικτυακό τόπο
του Οργανισµού, ο όγκος και η ποιότητα των εγγράφων και των µεταφράσεών τους που
διατίθενται από τον Οργανισµό, ο αριθµός και η συµµετοχή σε εκδηλώσεις που οργανώνονται
από τον ECHA ή στις οποίες ο ECHA συµµετέχει ενεργά, τα σχόλια που λαµβάνονται από
συµµετέχοντες στις εν λόγω εκδηλώσεις και, γενικότερα, τα σχόλια από τα µέσα µαζικής
επικοινωνίας.
4.6 Παροχή συµβουλών και βοήθειας
Καθοδήγηση
Στα έγγραφα καθοδήγησης περιγράφονται οι κοινά αποδεκτοί τρόποι για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που τίθενται από τον κανονισµό REACH για τις επιχειρήσεις και τις MSCA µε
σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρµογής του σχεδίου. Η καθοδήγηση λειτουργεί ως ένα ακριβές
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πλαίσιο αναφοράς το οποίο βοηθάει τις επιχειρήσεις και τις ενώσεις του κλάδου να
αναπτύξουν ειδικά προσαρµοσµένες λύσεις για έναν τοµέα ή για µια επιχείρηση µε στόχο την
εκπλήρωση των απαιτήσεων του REACH.
Οι εργασίες το 2009 θα επικεντρωθούν στην οριστικοποίηση και εφαρµογή της διαδικασίας
συστηµατικής συλλογής σχολίων από όσους ξεκίνησαν να χρησιµοποιούν την καθοδήγηση
την χρονιά που πέρασε. Θα προσδιοριστούν και θα καταρτιστούν οι απαιτούµενες
επικαιροποιηµένες καθοδηγήσεις, θα επιτευχθεί η εναρµόνιση της διασταυρούµενης
καθοδήγησης και θα αναπτυχθεί νέα καθοδήγηση ανάλογα µε τις ανάγκες. Οι εργασίες αυτές
θα ενισχυθούν µε τα σχόλια των διαφόρων κοινοτήτων που χρησιµοποιούν την καθοδήγηση,
περιλαµβανοµένου του κλάδου, των εθνικών γραφείων υποστήριξης, της Επιτροπής, των
αρµοδίων αρχών των κρατών µελών, του προσωπικού του ECHA ή των MSCA και των
επιτροπών. Προτεραιότητα θα δοθεί στις επικαιροποιήσεις της καθοδήγησης που κρίνονται
απαραίτητες για τη διασφάλιση της συνέπειας µεταξύ των κανονιστικών αποφάσεων σχετικά
µε το λειτουργικό πλαίσιο και του περιεχοµένου της δηµοσιευµένης καθοδήγησης. Η ίδια
αρχή ισχύει και για την ανάπτυξη των πρόσθετων στοιχείων καθοδήγησης που απαιτούνται
για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του ECHA σε ό,τι αφορά τους υποβληθέντες
φακέλους καταχώρισης. Επίσης, προτεραιότητα αποτελούν οι νέες καθοδηγήσεις ή
επικαιροποιήσεις που απαιτούνται ως συνέπεια των αλλαγών των νοµικών κειµένων (π.χ.
Παράρτηµα XI ή Παράρτηµα V) ή της θέσπισης νέας νοµοθεσίας (κανονισµός CLP) καθώς
και η επικαιροποίηση της καθοδήγησης που αφορά τις ουσίες που απορρίπτονται ή
ανακτώνται. Η µεταγενέστερη καθοδήγηση του CLP θα συνδυαστεί µε την ανάπτυξη
καθοδήγησης για τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας.
Η καθοδήγηση για τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας είναι
πιθανόν να απαιτεί µια σταδιακή διαδικασία επικαιροποίησης και ανάπτυξης κατά τη
διάρκεια του 2009. Σε αυτήν µπορεί να περιλαµβάνονται, για παράδειγµα, η ενσωµάτωση
µεθόδων και εργαλείων που αναπτύσσονται από τον κλάδο, τους ερευνητικούς οργανισµούς,
τις MSCA και τον ECHA, καθώς και η προσαρµογή της καθοδήγησης µε βάση τις ερωτήσεις
που τέθηκαν από τα γραφεία υποστήριξης των κρατών µελών και τον ECHA. Το έργο της
επικαιροποίησης της καθοδήγησης επί των απαιτήσεων σχετικά µε ουσίες που περιέχονται σε
προϊόντα θα σηµειώσει σηµαντική πρόοδο το 2009. Νέα καθοδήγηση έχει προγραµµατιστεί
για την κοινοποίηση ζητηµάτων επικινδυνότητας, µε στόχο τη βελτίωση της κοινοποίησης
πληροφοριών σχετικά µε τους κινδύνους και την ασφαλή χρήση των χηµικών ουσιών, καθώς
και τον συντονισµό των κρατών µελών για την εκτέλεση εν λόγω δραστηριοτήτων.
Για τις επικαιροποιήσεις καθοδήγησης και την ανάπτυξη νέας καθοδήγησης, θα εφαρµοσθεί
συστηµατικά η διαδικασία επικαιροποίησης καθοδηγήσεων που θεσπίστηκε το 2008 από το
διοικητικό συµβούλιο, περιλαµβανοµένης, όπου απαιτείται, της καθιέρωσης και συµµετοχής
συνεργαζόµενων οµάδων εµπειρογνωµόνων. Για τη διασφάλιση της λειτουργίας της
διαδικασίας βάσει του σχετικού προγραµµατισµού, ο ECHA θα την παρακολουθεί στενά και
θα θεσπίσει επίσηµη διαδικασία επισκόπησης προκειµένου να εξάγονται συµπεράσµατα µε
σκοπό τη διαρκή βελτίωση της διαδικασίας.
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Ο ECHA θα επικεντρωθεί επίσης στη βελτιωµένη ολοκλήρωση των διάφορων εγγράφων
καθοδήγησης που παρέχονται µέσω του δικτυακού του τόπου, για την περαιτέρω
ενσωµάτωση των απόψεων του χρήστη στην παρεχόµενη καθοδήγηση και τη διευκόλυνση
της πρόσβασης, περιλαµβανοµένης της διάθεσης µεταφρασµένων σύντοµων περιλήψεων
σχετικά µε την καθοδήγηση (π.χ. δελτία δεδοµένων και άλλα επεξηγηµατικά έγγραφα). Αυτό
συνεπάγεται ανακατασκευή του δικτυακού τόπου µε στόχο την παροχή αποτελεσµατικότερης
πρόσβασης στα έγγραφα καθοδήγησης.
Εσωτερικά, θα καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση του συντονισµού του έργου
συντήρησης και επικαιροποίησης της καθοδήγησης σε σχέση µε τις δραστηριότητες του
ECHA.
∆είκτες: Σχετικοί µε τις επιδόσεις δείκτες είναι η πρόοδος που επιτυγχάνεται για την έγκαιρη
έγκριση και δηµοσίευση νέων καθοδηγητικών εγγράφων (π.χ. κοινοποιήσεις για θέµατα
επικινδυνότητας) και επικαιροποιηµένων καθοδηγητικών εγγράφων (π.χ. αναθεωρηµένων
καθοδηγητικών εγγράφων καταχώρισης, αναθεωρηµένων καθοδηγήσεων για τις εκθέσεις
χηµικής ασφάλειας-CSR και τις αξιολογήσεις χηµικής ασφάλειας - CSA). Τα σχόλια χρηστών
καθοδήγησης αποτελούν δείκτη της ποιότητας της καθοδήγησης.
Συµβουλές (Γραφείο υποστήριξης)
Το γραφείο υποστήριξης του ECHA θα συνεχίσει να παρέχει συµβουλές στους
καταχωρίζοντες και σε άλλα πρόσωπα εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος,
περιλαµβανοµένων των συµβουλών σχετικά µε τη χρήση του REACH-IT και του IUCLID 5
για την υποβολή δεδοµένων στον Οργανισµό. Για τη διασφάλιση της συνέπειας των
απαντήσεων καθώς και µε σκοπό την επικοινωνία µε το ευρύ κοινό και τον τύπο, οι
προσπάθειες για την ολοκληρωµένη επισκόπηση των εξωτερικών αιτηµάτων πληροφόρησης
που απευθύνονται στον ECHA µέσω διαφόρων οδών θα εντατικοποιηθούν. Η ενίσχυση των
απαραίτητων ικανοτήτων κωδικοποίησης και διανοµής αποτελεί πρόκληση εν γένει. Σε ό,τι
αφορά τις απαιτήσεις του REACH, το γραφείο υποστήριξης του ECHA θα επικεντρωθεί σε
αυτές που συνδέονται άµεσα µε την υποβολή αιτήσεων, ενώ θα παρέχει επίσης πληροφορίες
σε επιχειρήσεις που βρίσκονται έξω από την Κοινότητα, καθώς η διευκόλυνση της εµπορίας
των προϊόντων τους στην ΕΕ είναι προς το συµφέρον τους. Οι υπάρχουσες δοµές θα
βελτιωθούν περαιτέρω µε την τελειοποίηση των ήδη υπαρχόντων εργαλείων και την
εκπαίδευση του προσωπικού του γραφείου υποστήριξης. Θα συντάσσονται τακτικές
τριµηνιαίες εκθέσεις διαχείρισης µε σκοπό την κατάδειξη των τύπων ερωτηµάτων που
υποβάλλουν οι πελάτες και του επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τα σχόλια για τις
αδυναµίες της υπάρχουσας καθοδήγησης, περιλαµβανοµένων των ανεπαρκειών που
εντοπίζουν οι πελάτες των γραφείων υποστήριξης, θα συλλεχθούν και θα προωθηθούν στα
τµήµατα του ECHA που είναι αρµόδια για το αντίστοιχο θέµα, είτε πρόκειται για
καθοδήγηση, είτε για το REACH-IT είτε για το IUCLID 5.
Ο ECHA θα συνεχίσει να λειτουργεί το δίκτυο των εθνικών γραφείων υποστήριξης του
REACH (REACH-Help-Net και οι οµάδες εργασίας του, π.χ. για τη γνωστοποίηση θεµάτων
που σχετίζονται µε τον κανονισµό REACH) και θα ενισχύσει τη συνεργασία προκειµένου να
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επιτύχει τη βέλτιστη χρήση των πόρων. Το έργο για την εναρµόνιση των απαντήσεων θα
τεθεί σε υψηλή προτεραιότητα και παράλληλα θα ενισχυθούν η συνεργασία και η
αποτελεσµατικότητα σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες προορατικής ενηµέρωσης µε στόχο την
αύξηση της ευαισθητοποίησης, µε ειδική έµφαση στην επικείµενη προθεσµία του 2010.
Τέλος, το δίκτυο θα παρέχει συστηµατικά σχόλια όσον αφορά τις συχνές ερωτήσεις οι οποίες
διατυπώνονται και λαµβάνουν συντονισµένη απάντηση στα έγγραφα συχνών ερωτήσεων που
δηµοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Οργανισµού.
Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, το REACH-Help-Net θα συγκαλέσει το 2009
τουλάχιστον δύο συνεδριάσεις και πρόσθετα εργαστήρια και εκπαιδευτικά σεµινάρια για το
δίκτυο ανταποκριτών των γραφείων υποστήριξης του REACH (REHCORN), όπου θα
αξιολογηθεί η πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και θα οριστούν και θα
επικαιροποιηθούν τα προγράµµατα εργασίας. Ο ECHA θα διοργανώσει προγράµµατα
εκπαίδευσης τα οποία θα απευθύνονται σε υπαλλήλους των γραφείων υποστήριξης, όποτε
αυτό είναι εφικτό παράλληλα µε τις συνεδριάσεις του REHCORN. Το 2009, το γραφείο
υποστήριξης θα συνεχίσει να διαδραµατίζει ενεργό ρόλο στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών
για την οργάνωση των γραφείων υποστήριξης και την παροχή υπηρεσιών. Έµφαση πρέπει να
δοθεί στη διατήρηση της εµπειρογνωµοσύνης της οµάδας του γραφείου υποστήριξης στο
κατάλληλο επίπεδο για την προσήκουσα απόκριση στις αυξανόµενες σύνθετες και δύσκολες
ερωτήσεις, ενώ παράλληλα πρέπει να εξασφαλιστεί απαραιτήτως σύντοµος χρόνος
απάντησης.
∆είκτες: Σχετικοί µε τις επιδόσεις δείκτες είναι το ποσοστό των ερωτηµάτων που απαντήθηκαν
εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, ο αριθµός των εναρµονισµένων απαντήσεων σε επίπεδο
REHCORN και τα σχόλια των χρηστών.
Παροχή συµβουλών στα θεσµικά όργανα της Κοινότητας
Ο ECHA θα παρέχει ανά περίπτωση συναφείς επιστηµονικές και πρακτικές συµβουλές στα
θεσµικά όργανα της Κοινότητας, ειδικότερα στην Επιτροπή. Πρώτη προτεραιότητα θα
αποτελέσει η παροχή συµβουλών σχετικά µε τα νανοϋλικά και τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει
να αντιµετωπιστούν τα ειδικά τους χαρακτηριστικά στους φακέλους καταχώρισης. Επιπλέον,
κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, το 2008 ξεκίνησαν διαβουλεύσεις σχετικά µε τον πιθανό
µελλοντικό ρόλο του ECHA σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες αναθεωρήσεις της οδηγίας περί
βιοκτόνων προϊόντων. Ο ECHA πρέπει να συµµετέχει ενεργά στην περαιτέρω διαδικασία και
να παρέχει λεπτοµερείς αναλύσεις σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές συνέπειες των διαφόρων
επιλογών όσον αφορά τον πιθανό ρόλο του οργανισµού.
∆είκτες: Σχετικοί µε τις επιδόσεις δείκτες είναι ο αριθµός και η ποιότητα των προτάσεων που
διατυπώνονται καθώς και η ενσωµάτωσή τους σε έγγραφα της Επιτροπής και, εάν συντρέχει
περίπτωση, σε νοµοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση του REACH, του CLP και της
συναφούς νοµοθεσίας εφαρµογής.
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4.7 Εκπόνηση γνωµών και αποφάσεων του Οργανισµού - επιτροπές και φόρουµ
Το 2009 θα παρατηρηθεί αύξηση στον αριθµό των φακέλων που πρέπει να διεκπεραιωθούν
από την επιτροπή αξιολόγησης κινδύνου (RAC) και την επιτροπή των κρατών µελών (MSC),
θέτοντας υπό δοκιµή τις εργασιακές διαδικασίες που αναπτύχθηκαν από τις επιτροπές το
2008. Επιπλέον, η επιτροπή κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης (SEAC) θα ξεκινήσει τη
λειτουργία της µετά την 1η Ιουνίου 2009, όταν παραληφθούν οι πρώτες προτάσεις
περιορισµών. Οι τρεις επιτροπές θα συνέλθουν τέσσερις έως έξι φορές κατά τη διάρκεια του
2009. Ειδικότερα, η MSC ενδέχεται να συγκληθεί περισσότερες φορές και όλες οι επιτροπές
πρέπει να είναι προετοιµασµένες για περισσότερες συνεδριάσεις. Επιπλέον, ενδέχεται να
υπάρξουν αρκετές οµάδες εργασίας που θα εργάζονται καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.
Για την RAC, η έναρξη της εφαρµογής του τίτλου περιορισµών τον Ιούνιο του 2009 θα
σηµάνει την υπερβολική αύξηση του φόρτου εργασίας και, ως εκ τούτου, έχουν
προγραµµατιστεί έξι συνεδριάσεις. Έχει προβλεφθεί ότι αρκετοί φάκελοι παραρτήµατος XV
σχετικά µε τους περιορισµούς θα υποβληθούν επισήµως έως το τέλος του έτους. Η RAC θα
συνεχίσει επίσης να εξετάζει τους νέους φακέλους παραρτήµατος XV για την εναρµονισµένη
ταξινόµηση και επισήµανση (C&L) και θα ολοκληρώσει τις γνώµες της για τους φακέλους
που υποβλήθηκαν το 2008. Για το 2009 εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί σηµαντικός αριθµός
φακέλων.
Παράλληλα µε τις διαδικασίες περιορισµών, θα ξεκινήσουν οι εργασίες της SEAC για τους
φακέλους. Η SEAC πρέπει να συµφωνήσει επί των µεθοδολογικών ζητηµάτων προκειµένου
στο δεύτερο εξάµηνο του 2009 να ξεκινήσει αποτελεσµατικά τη διεκπεραίωση των φακέλων
του παραρτήµατος XV σχετικά µε τους περιορισµούς. Ωστόσο, καθώς η διάρκεια της
περιόδου δηµόσιας διαβούλευσης ορίζεται από τον κανονισµό REACH στους έξι µήνες, δεν
αναµένεται να θεσπιστούν γνώµες της SEAC το 2009. Συνολικά, για το 2009 έχουν
προγραµµατιστεί τέσσερις συνεδριάσεις της SEAC.
Η MSC θα εξετάσει τα σχέδια αποφάσεων του Οργανισµού για τις προτάσεις δοκιµών, στα
οποία έχουν προταθεί τροποποιήσεις από τα κράτη µέλη, και θα επιδιώξει τη σύµφωνη γνώµη
των κρατών µελών σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες που εµπίπτουν στο πεδίο των αρµοδιοτήτων
της. Υπολογίζεται ότι ο αριθµός των προτάσεων δοκιµών θα είναι πολύ µικρός το 2009 και
ότι η πλειοψηφία των σχεδίων αποφάσεων θα πρέπει να υποβληθεί σε επεξεργασία από την
MSC. Η MSC θα συνεχίσει επίσης να επεξεργάζεται προτάσεις για ουσίες που προκαλούν
πολύ µεγάλη ανησυχία (SVHC) και να γνωµοδοτεί για περαιτέρω ουσίες προτεραιότητας που
προτείνεται να περιληφθούν στο Παράρτηµα XIV (κατάλογος των ουσιών που υπόκεινται σε
αδειοδότηση). Οι συνεδριάσεις που θα πραγµατοποιηθούν ανέρχονται σε πέντε έως έξι και η
MSC πρέπει να χρησιµοποιεί ευρέως τη γραπτή διαδικασία προκειµένου να ανταποκρίνεται
στα αυστηρά χρονικά περιθώρια.
Η αβεβαιότητα σχετικά µε τον πραγµατικό αριθµό των φακέλων παραρτήµατος XV για την
εναρµονισµένη ταξινόµηση και επισήµανση, οι περιορισµοί και οι προτάσεις για SVHC,
καθώς και ο αριθµός καταχωρίσεων µη σταδιακά εισαγόµενων ουσιών και των επακόλουθων
προτάσεων δοκιµής θέτουν σηµαντικό κίνδυνο για τις εργασίες της επιτροπής. Ως εκ τούτου,

Σελ. 22 από 34

ο προγραµµατισµός των συνεδριάσεων πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτος. Για τον λόγο αυτό
πρέπει να προγραµµατιστούν δοκιµαστικά πρόσθετες συνεδριάσεις και να προσδιοριστούν οι
πόροι που απαιτούνται για τη διαχείρισή τους.
Το φόρουµ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε την εφαρµογή θα συγκληθεί τρεις φορές
εντός του 2009, µε σκοπό τη διευθέτηση των ζητηµάτων που προβλέπονται στο πρόγραµµα
εργασίας του και την επικαιροποίηση του τρέχοντος προγράµµατος εργασιών του υπό το
πρίσµα των προτεραιοτήτων που τέθηκαν από τα µέλη του φόρουµ. Σε αυτήν την αρχική
φάση, το φόρουµ επικεντρώνει τις δράσεις του στην διευκρίνιση των καθηκόντων των
υπαλλήλων που ασχολούνται µε την εφαρµογή του REACH και τη διαµόρφωση βέλτιστων
πρακτικών. Η συµµετοχή του φόρουµ σε διάφορα «συντονισµένα σχέδια», π.χ. για την
εφαρµογή του κανόνα «η καταχώριση διαβατήριο για τα χηµικά» σε ό,τι αφορά την (προ)
καταχώριση έχει ιδιαίτερη σηµασία. Το φόρουµ θα απαντάει επίσης σε ερωτήµατα σχετικά µε
την εκτελεστότητα που τίθενται από την RAC ή την SEAC και αφορούν τους περιορισµούς
και την καθοδήγηση. Οι εργασίες του θα υποστηρίζονται από αρκετές οµάδες εργασίας. Ο
ECHA θα στηρίξει τις δραστηριότητες του φόρουµ στο πλαίσιο που το επιτρέπουν οι
περιορισµοί του προϋπολογισµού, π.χ. µε τη συγχρηµατοδότηση κοινών δράσεων ή µικρών
µελετών απαραίτητων για την εκτέλεση των εργασιών του φόρουµ και σηµαντικών για την
ενίσχυση και τον συντονισµό της συνολικής ποιότητας των δραστηριοτήτων εφαρµογής του
REACH. Ο ECHA θα συνεισφέρει επίσης στη θέσπιση αποτελεσµατικής και ασφαλούς
ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ του Οργανισµού και των εκτελεστικών αρχών.
Όλες οι επιτροπές και το φόρουµ θα συνεχίσουν την προσπάθεια παγίωσης των διαδικασιών
συνεργασίας τους µε άλλους φορείς του ECHA και τις σχέσεις τους µε σχετικούς
επιστηµονικούς φορείς και Οργανισµούς της ΕΕ. Μέχρι το τέλος του 2009 έχουν
προγραµµατιστεί να καθιερωθούν ο απαραίτητος εσωτερικός κανονισµός και/ή τα µνηµόνια
συνεννόησης.
∆είκτες: Σχετικοί µε τις επιδόσεις δείκτες είναι η ποιότητα των επιστηµονικών και τεχνικών
γνωµών και αποφάσεων, ο βαθµός στον οποίο τηρούνται οι προθεσµίες, το ποσοστό
συναίνεσης που επιτυγχάνεται στους κόλπους της επιτροπής των κρατών µελών και η
ικανοποίηση των µερών που συµµετέχουν.
4.8 Εργαλεία πληροφορικής για την υποστήριξη του λειτουργικού πλαισίου
REACH-IT
Οι εργασίες στο REACH-IT για το 2009 εξαρτώνται από τα αποτελέσµατα του REACH-IT το
2008 και τις αποφάσεις που θα ληφθούν σχετικά µε τις συµβατικές διευθετήσεις στο τέλος
του 2008.
Αναµένεται, ωστόσο, ότι πέρα από τη δηµοσίευση του καταλόγου προκαταχωρισµένων
ουσιών µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2009, εντός του 2009 θα ολοκληρωθούν όλες οι
λειτουργικές δυνατότητες του REACH-IT που αφορούν τις επιχειρήσεις καθώς και ο
δικτυακός τόπος διάδοσης. Αναµένεται επίσης να ολοκληρωθεί η πρώτη ροή εργασιών του
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ECHA, παρέχοντας τη βάση για την κωδικοποίηση όλων των απαιτούµενων ροών εργασιών
που πρέπει να ολοκληρωθούν το 2010.
Η στενή συνεργασία µε τους ενδιαφεροµένους για το REACH-IT θα συνεχιστεί. Έτσι, για
παράδειγµα, θα πραγµατοποιηθούν διάφορες συνεδριάσεις µε τους ενδιαφερόµενους για το
σύστηµα REACH-IT και το δίκτυο υπευθύνων ασφάλειας (Security Officers Network),
καθώς και επαφές µε τον κλάδο.
IUCLID 5
Για το 2009 προβλέπεται η διαρκής υποστήριξη συντήρησης, η ανάπτυξη πρόσθετων
λειτουργιών στο IUCLID για την επίλυση συγκεκριµένων ζητηµάτων (π.χ. το δοµοστοιχείο
για την επαλήθευση της πληρότητας των φακέλων) και η δηµιουργία διεπαφής µεταξύ του
IUCLID και άλλων συστηµάτων που βρίσκονται υπό ανάπτυξη, όπως το εργαλείο CSR και
το REACH-IT. Οι εργασίες αυτές θα ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες βάσει
συµφωνηµένων συµβάσεων πλαισίων. Επιπλέον, θα συναφθεί σύµβαση για την έναρξη της
ανάλυσης του νέου IUCLID και την ανάπτυξη σχεδίων πληροφορικής.
Οι καλές σχέσεις µε τους εξωτερικούς χρήστες θα ενισχυθούν περαιτέρω και, σε ό,τι αφορά
το IUCLID 5, θα επισηµοποιηθεί η οµάδα διαχείρισης του IUCLID (IMG) η οποία θα
συνεργάζεται στενά και µε τον ΟΟΣΑ και ειδικότερα µε την οµάδα εµπειρογνωµόνων του
ΟΟΣΑ για το IUCLID. Η IMG θα είναι επίσης υπεύθυνη για την παρακολούθηση και
ανάλυση των σχολίων από τις κοινότητες χρηστών του IUCLID 5 και του REACH-IT, µε
σκοπό την ανάληψη των απαραίτητων δραστηριοτήτων διατήρησης ή ανάπτυξης νέων
λειτουργιών. Το φόρουµ φέρει επίσης την ευθύνη για τη διασφάλιση της πλήρους
ικανοποίησης των απαιτήσεων των χρηστών µέσα από τα επιτεύγµατα των σχεδίων
πληροφορικής.
Εργαλείο CSR
Με τη βοήθεια εξωτερικών συνεργατών και εµπειρογνωµόνων των ενδιαφεροµένων µερών, ο
ECHA θα αναπτύξει ένα εργαλείο υποστήριξης των καταχωριζόντων µε σκοπό την
διατύπωση σεναρίων έκθεσης και τη διεξαγωγή των σχετικών διαδικασιών CSA. Το εργαλείο
CSA/CSR θα κατευθύνει τον χρήστη στη συνήθη ροή εργασιών για την κατάρτιση ενός
σεναρίου έκθεσης, όπως περιγράφεται στο έγγραφο καθοδήγησης σχετικά µε τις απαιτήσεις
πληροφοριών και την αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας.
Λόγω του µικρού διαθέσιµου χρονικού διαστήµατος για τη δηµιουργία του εργαλείου, η
κυκλοφορία του έχει προγραµµατιστεί να γίνει σταδιακά. Η αρχική έκδοση 0.1, που θα
χρησιµοποιηθεί κυρίως για σκοπούς επίδειξης και δοκιµής πρέπει να κυκλοφορήσει στις
αρχές του φθινοπώρου 2009. Πρέπει να περιλαµβάνει τις βασικές λειτουργίες, όπως η
εισαγωγή των συναφών δεδοµένων από το IUCLID 5, η υποστήριξη της ροής εργασιών για
τη δηµιουργία σεναρίων έκθεσης, η εκτίµηση της έκθεσης µε βάση τα υπάρχοντα εργαλεία
βαθµίδας 1, ο χαρακτηρισµός και η αναφορά κινδύνου σε πρότυπα µορφότυπα για την CSR
και τα προσαρτήµατα σεναρίων έκθεσης για το δελτίο ασφάλειας δεδοµένων. Η έκδοση 0.1
πρέπει να αποτελεί µια στέρεα πλατφόρµα για την ανάπτυξη της έκδοσης 1.0, η οποία
πρόκειται να κυκλοφορήσει το πρώτο τετράµηνο του 2010.
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∆είκτες: Σχετικοί µε τις επιδόσεις δείκτες είναι η έγκαιρη παράδοση του εργαλείου CSR και των
νέων λειτουργικών δυνατοτήτων του REACH-IT σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό και τον
προϋπολογισµό, ο αριθµός των εκπαιδευτικών σεµιναρίων και των εγχειριδίων χρήσης που θα
παρέχονται και, σε ό,τι αφορά το IUCLID 5, η ανάπτυξη επικαιροποιήσεων και αναβαθµίσεων
σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό που πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ και τους
φορείς του κλάδου.
5

∆ραστηριότητες σε συνεργασία µε θεσµικά όργανα και φορείς της ΕΕ και κράτη
µέλη

Το 2009 ο Οργανισµός θα αναπτύξει περαιτέρω και θα εκσυγχρονίσει τη συνεργασία του µε
τα θεσµικά όργανα της ΕΕ, ειδικότερα µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή.
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις διαδικασίες µεταβίβασης των γνωµοδοτήσεων των επιτροπών
προς την Επιτροπή και στη στήριξη των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της Επιτροπής.
Επιπλέον, η συνεργασία µε τα κράτη µέλη θα συνεχίσει να αποτελεί σηµαντική πτυχή των
καθηµερινών εργασιών του Οργανισµού. Η συνεργασία αυτή θα ενισχυθεί µε την ανάπτυξη
αποτελεσµατικών µέσων µεταφοράς δεδοµένων και φακέλων, περιλαµβανοµένης της
πρόσβασης εµπειρογνωµόνων των MSCA στις βάσεις δεδοµένων του REACH. Επιπλέον, ο
ECHA θα συνεχίσει να επωφελείται από τη συνεργασία µε τις MSCA µέσω της εδραιωµένης
οµάδας αρµόδιων αρχών για τον REACH. Ο ECHA θα συνεισφέρει ενεργά στην οµάδα
αρµόδιων αρχών για τον REACH και στις οµάδες εργασίας της, ειδικότερα σε συνεργασία µε
την οµάδα εργασίας για τα νανοϋλικά του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ). Οι ανάγκες
των εκτελεστικών αρχών για δεδοµένα θα καλυφθούν ενώ θα αναπτυχθούν αποτελεσµατικές
διαδικασίες για την υποστήριξη του έργου τους µε σεβασµό στις εύλογες προσδοκίες του
κλάδου σχετικά µε την ασφάλεια των δεδοµένων. Ο ECHA θα προωθήσει την υπάρχουσα
συνεργασία µε τις MSCA και θα την αναπτύξει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, µε πρόσθετες
ad-hoc ή µόνιµες εκδηλώσεις ή δοµές.
Τα υπάρχοντα δίκτυα των γραφείων υποστήριξης (REACH-Help-Net), υπευθύνων
ασφάλειας, υπευθύνων επικοινωνίας/µετάφρασης και το δίκτυο ενηµέρωσης σχετικά µε τους
κινδύνους θα συνεχίσουν να συνεργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2009, συγκαλώντας
ξεχωριστά δύο έως τέσσερις συνεδριάσεις και, εφόσον απαιτείται, ορισµένες (ad hoc)
συνεδριάσεις οµάδων εργασίας. Όλες οι συνεδριάσεις αποσκοπούν στον συντονισµό των
δραστηριοτήτων των MSCA και του Οργανισµού και αποτελούν παραδείγµατα τα οποία
δύναται να συµπληρωθούν εάν συντρέχει ανάγκη κοινής δράσης του Οργανισµού και των
MSCA.
Το δίκτυο ενηµέρωσης σχετικά µε τους κινδύνους θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη
καθοδήγησης µε σκοπό την ενηµέρωση σχετικά µε τους κινδύνους και θα παρέχει το πλαίσιο
για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τη βέλτιστες πρακτικές και εµπειρία κατά την
κοινοποίηση πληροφοριών για τους κινδύνους και την ασφαλή χρήση χηµικών προϊόντων
στο κοινό. Το δίκτυο θα πραγµατοποιήσει τουλάχιστον δύο µε τρεις συνεδριάσεις το 2009, η
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προετοιµασία των οποίων µπορεί να πραγµατοποιείται από διάφορες οµάδες εργασίας που
πραγµατεύονται ειδικά θέµατα.
Η σχέση µε τις MSCA θα συνεχίσει να υποστηρίζεται µέσω της παροχής εκπαίδευσης των
εκπαιδευτών του προσωπικού των MSCA όσον αφορά τις διαδικασίες του REACH και τα
εργαλεία για τα οποία οι MSCA εκφράζουν ενδιαφέρον. Ανάλογα µε τη ζήτηση, για το 2009
προβλέπονται δύο µε τρεις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.
∆είκτες: Ένας σχετικός µε τις επιδόσεις δείκτης είναι ο αριθµός των κοινών δράσεων που
αναλαµβάνονται µε τα θεσµικά όργανα της Κοινότητας, άλλους οργανισµούς και κράτη µέλη.
Καθώς η συνεργασία µε τα θεσµικά όργανα της Κοινότητας και µε τα κράτη µέλη επηρεάζει
άµεσα τις περισσότερες δραστηριότητες του Οργανισµού, οι δείκτες για τις εργασίες των
επιτροπών, του γραφείου υποστήριξης και του λειτουργικού πλαισίου του REACH µπορούν να
ληφθούν ως σηµεία αναφοράς.
6

∆ιεθνείς δραστηριότητες

Ο Οργανισµός θα ανταποκριθεί στα αιτήµατα της Επιτροπής για επιστηµονική/τεχνική
υποστήριξη των διµερών και πολυµερών διεθνών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την
κανονιστική διαχείριση των χηµικών προϊόντων, στο πλαίσιο που το επιτρέπουν οι
περιορισµοί του προϋπολογισµού. Η εν λόγω υποστήριξη προς την Επιτροπή θα διέπεται από
ένα κοινώς συµφωνηθέν πρόγραµµα εργασίας το οποίο αναµένεται να οριστικοποιηθεί εντός
του 2008. Μια διεθνής οµάδα συνεργασίας θα συντονίζει τις πληροφορίες του ECHA σχετικά
µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα εργασίας και θα διασφαλίζει την αποτελεσµατική χρήση των
πόρων του Οργανισµού κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του προγράµµατος. Επιπλέον, ο
ECHA θα συνεχίσει να αναπτύσσει άµεσες επιστηµονικές/τεχνικές επαφές µε τα θεσµικά
όργανα και τα κέντρα αριστείας σε τρίτες χώρες σε συναφείς προς το πεδίο δράσης του
τοµείς.
Το 2009, οι διεθνείς σχέσεις και δραστηριότητες του Οργανισµού αναµένεται να ενταθούν. Ο
ECHA θα συµµετάσχει σε αρκετές δραστηριότητες του ΟΟΣΑ οι οποίες σχετίζονται άµεσα
µε την εφαρµογή του REACH, ειδικότερα στη διαχείριση του σχεδίου της παγκόσµιας
δικτυακής πύλης ενηµέρωσης σχετικά µε τα δεδοµένα επικινδυνότητας και στην περαιτέρω
ανάπτυξη του συστήµατος QSAR Toolbox. Ο ECHA θα συνεισφέρει επίσης στις εργασίες
της οµάδας εργασίας για τις υφιστάµενες ουσίες και των υποοµάδων αυτής, στις εργασίες της
οµάδας εργασίας για την εκτίµηση της έκθεσης, στο σχέδιο εναρµονισµένων προτύπων και
στις εργασίες που αφορούν τις επιπτώσεις των νανοϋλικών στην υγεία και στο περιβάλλον. Ο
ECHA µπορεί να συγκαλέσει κοινές διασκέψεις µε τον ΟΟΣΑ για συγκεκριµένα ζητήµατα.
Πέρα από τις δραστηριότητες σε συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ, ο ECHA θα στηρίξει το έργο της
Επιτροπής στο πλαίσιο της σύµβασης της Στοκχόλµης για τους ανθεκτικούς οργανικούς
ρύπους (POP) και, ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα πόρων, ο ECHA θα παράσχει εκπαίδευση
για εκπαιδευτές τρίτων χωρών, θα οργανώσει και θα µετάσχει σε συνεδριάσεις και
διασκέψεις µε τρίτες χώρες µε σκοπό την ενηµέρωσή τους σχετικά µε τις απαιτήσεις του
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REACH. Επιπλέον, ο ECHA θα συνεισφέρει στη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ της
Κοινότητας και τρίτων χωρών συµµετέχοντας στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον
τοµέα των καθηκόντων του ECHA.

∆είκτες: Σχετικοί µε τις επιδόσεις δείκτες είναι τα σχόλια για τη συµµετοχή του ECHA στις
διεθνείς διασκέψεις, ο αριθµός των εκπαιδευόµενων που µετέχουν σε προγράµµατα
εκπαίδευσης, το εύρος και ο αριθµός των ενδιαφεροµένων από τρίτες χώρες που
προσεγγίστηκαν µέσα από τη συµµετοχή του ECHA σε συνεδριάσεις και διασκέψεις και ο
αριθµός και η ποιότητα των επαφών και των επιστηµονικών/τεχνικών ανταλλαγών µε συναφή
θεσµικά όργανα τρίτων χωρών.
7

Συµβούλιο Προσφυγών

Οι πρώτες προσφυγές αναµένεται να υποβληθούν το 2009. Παρά την απόφαση που λήφθηκε
από το διοικητικό συµβούλιο τον Ιούνιο του 2008, το Συµβούλιο Προσφυγών δεν
λειτούργησε πλήρως το 2008 λόγω της άρνησης δύο εκ των τριών διορισθέντων µελών του
συµβουλίου να αναλάβουν τη θέση. Ως εκ τούτου, η πρώτη προτεραιότητα του διοικητικού
συµβουλίου για το Συµβούλιο Προσφυγών είναι η ολοκλήρωση της δεύτερης διαδικασίας
διορισµού των µελών και η διασφάλιση ότι τα µέλη που θα διορισθούν θα αναλάβουν
καθήκοντα το συντοµότερο δυνατόν.
Τα ανεξάρτητα µέλη του Συµβουλίου Προσφυγών, επικουρούµενα µια καλά οργανωµένη
Γραµµατεία, πρέπει να καταδείξουν την ικανότητά τους να εκδίδουν τεκµηριωµένες
αποφάσεις εντός αυστηρών προθεσµιών, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη δικαστικής αγωγής
από τα ενδιαφερόµενα µέρη. Μια άλλη σηµαντική πρόκληση για το Συµβούλιο Προσφυγών
είναι η έκδοση δικονοµικών κανόνων και πρακτικών και η κατάδειξη της ικανότητάς του στη
λήψη αποφάσεων υψηλού ποιοτικού επιπέδου ώστε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των
ενδιαφεροµένων µερών στη διαδικασία προσφυγής. Καθώς ορισµένοι δικονοµικοί κανόνες
για το Συµβούλιο Προσφυγών και τη Γραµµατεία µπορούν να λάβουν έγκριση µόνο µετά το
διορισµό των µελών του Συµβουλίου Προσφυγών, το έργο αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί
µόλις τα µέλη του Συµβουλίου αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Μια άλλη προτεραιότητα του
Συµβουλίου Προσφυγών και της Γραµµατείας του είναι η διασφάλιση της οµαλής
λειτουργίας όλων των λοιπών βασικών απαιτήσεων για την αποτελεσµατική και ασφαλή
εκτέλεση της διαδικασίας.
Το Συµβούλιο Προσφυγών πρέπει επίσης να αναπτύξει µέτρα για τον περιορισµό της
πιθανότητας αντιµετώπισης καθυστερήσεων. Ως προς αυτό, ένας από τους βασικούς στόχους
είναι η συνεργασία µε τους δυνητικούς προσφεύγοντες υπό µορφή αποτελεσµατικής
επικοινωνίας. Πρέπει να δηµιουργηθεί µια αποτελεσµατική, περιεκτική και εύχρηστη βάση
δεδοµένων για τη διευκόλυνση των δυνητικών προσφευγόντων στη λήψη τεκµηριωµένων
αποφάσεων για το εάν και σε ποιο βαθµό πρέπει να ασκήσουν προσφυγή. Οι προσφεύγοντες
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επιγραµµικές πληροφορίες και επαρκή καθοδήγηση σχετικά
µε τη διαδικασία προσφυγής προκειµένου να ελαχιστοποιούνται οι καθυστερήσεις ή οι
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απορρίψεις λόγω διαδικαστικών λαθών. Η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει
να βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο. Η ανάπτυξη κατάλληλων νοµικών µορφών και οδηγιών
σε κατανοητό και εύχρηστο µορφότυπο πρέπει να ενισχύσει την αποτελεσµατική
επεξεργασία των προσφυγών.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση των αντικαταστατών και των πρόσθετων
µελών, µε σκοπό να ενηµερώνονται για την ανάπτυξη της συναφούς νοµολογίας και των
διαδικασιών, ώστε να µπορούν να συνδράµουν στο έργο του Συµβουλίου Προσφυγών όποτε
παρίσταται ανάγκη. Για τη διασφάλιση του αποτελεσµατικού και έγκαιρου προγραµµατισµού
των µελλοντικών αναγκών, πρέπει να αναπτυχθεί, σε συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες του
Οργανισµού, ένας πιο λεπτοµερής τρόπος πρόβλεψης του αριθµού των προσφυγών µε βάση
την εµπειρία που έχει αποκοµιστεί έως τώρα.
∆είκτες: Σχετικοί µε τις επιδόσεις δείκτες είναι ο αριθµός των προσφυγών που εξετάστηκαν και
η διάρκεια της διαδικασίας καθώς και η ποιότητα και η νοµική ορθότητα των αποφάσεων.
8

∆ιοίκηση

H ∆ιοίκηση του ECHA είναι επιφορτισµένη µε τη διαχείριση των εσόδων, των δαπανών και
των λογαριασµών µε βάση τις σχετικές νοµικές απαιτήσεις και φέρει την ευθύνη για την
πρόσληψη, διαχείριση και διοίκηση του προσωπικού. Σε ό,τι αφορά τις υποδοµές, η διοίκηση
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποτελεσµατική λειτουργία του Οργανισµού.
8.1

Υλικές υποδοµές

Οι οικοδοµικές εργασίες στο συνεδριακό κέντρο του Οργανισµού πρέπει να ολοκληρωθούν
µέχρι τα τέλη του 2008 και µια νέα µεγάλη πρόκληση για το 2009 θα είναι η αξιοποίηση των
εν λόγω εγκαταστάσεων και η διαχείρισή τους καθώς και η πρόβλεψη για τη συρροή 2000
επισκεπτών ετησίως που θα παρακολουθούν τις συνεδριάσεις. Με την ανάπτυξη των
εγκαταστάσεων θα συνεχιστεί να επιδιώκεται η αξιοποίηση του χώρου γραφείων. Θα
προωθείται η οικονοµικά αποδοτική διαχείρισή τους και θα θεσπίζονται και εφαρµόζονται
κατάλληλες πολιτικές για την ενηµέρωση σε θέµατα ασφάλειας, υγείας και οικολογίας. Για
τη διαχείριση του συνεδριακού κέντρου απαιτείται η πρόσληψη βοηθών.
∆είκτες: Σχετικός µε τις επιδόσεις δείκτης είναι ο αριθµός των συνεδριάσεων που
πραγµατοποιούνται στο νέο συνεδριακό κέντρο και ο αριθµός των καταγγελιών που
διατυπώνονται για τις συγκεκριµένες και άλλες εγκαταστάσεις.
8.2

Τεχνολογία πληροφοριών και υπηρεσίες συνδεσιµότητας

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης και εναρµόνισης των τεχνικών λύσεων που χρησιµοποιούνται
προς στήριξη του κανονισµού REACH, το 2009 θα διεξαχθεί επανεξέταση και ενιαιοποίηση
της συνολικής αρχιτεκτονικής του REACH-IT σε συνδυασµό µε την ενίσχυση και
ενιαιοποίηση των υποκείµενων τεχνικών υποδοµών και πόρων. Θα πραγµατοποιηθεί εξέταση
των επιδόσεων και θα ενισχυθεί το κέντρο δεδοµένων του ECHA µε βάση τον πραγµατικό
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φόρτο, τη ροή των πληροφοριών και την επισκεψιµότητα του δικτύου κατά την υποβολή
φακέλων και την εκτέλεση των διαδικασιών που σχετίζονται µε την προκαταχώριση. Ως
αποτέλεσµα της προαναφερόµενης εξέτασης, οι εγκαταστάσεις ανάκτησης σε περίπτωση
καταστροφής και οι συναφείς διαδικασίες χρήσης θα προσαρµοστούν και θα
βελτιστοποιηθούν. Παράλληλα µε αυτές τις δραστηριότητες, η µονάδα πληροφορικής και
επικοινωνιών θα συνεχίσει να παρέχει επιχειρησιακή υποστήριξη για την κατάλληλη
λειτουργία, χρήση και περαιτέρω ενίσχυση του συστήµατος REACH-IT.
Οι ασφαλείς δικτυακές συνδέσεις µε τις MSCA θα επεκταθούν, θα διατηρηθούν και θα
παρακολουθούνται σύµφωνα µε την υφιστάµενη πολιτική και τις διαδικασίες ασφάλειας.
Κατά τη διάρκεια του 2009, η πολιτική ασφάλειας θα εξεταστεί περαιτέρω και θα
προσαρµοστεί βάσει του προτύπου ISO 27001.
Το 2009 η µεγάλη πλειοψηφία των σχεδίων, των εφαρµογών και των σηµαντικών
συστηµάτων πληροφορικής αναµένεται να αποτελέσει αντικείµενο διαχείρισης σύµφωνα µε
τις πρότυπες διαδικασίες διακυβέρνησης του Οργανισµού. Προς τούτο, το 2009 θα
παρασχεθούν η απαιτούµενη υποστήριξη και οι υπηρεσίες στον τοµέα της πληροφορικής
προκειµένου να επιτευχθεί συµµόρφωση προς τις υποστηρικτικές δυνατότητες και τη
διαθεσιµότητα της µονάδας πληροφορικής και, παράλληλα, να ενισχυθούν οι κατευθυντήριες
γραµµές αρχιτεκτονικής του Οργανισµού και να διασφαλιστούν αποδεκτά πρότυπα ποιότητας
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των σχεδίων.
Η επέκταση και περαιτέρω βελτιστοποίηση του δικτύου, των επικοινωνιών, των τεχνικών
υποδοµών και της υποστήριξης των χρηστών θα συνεχιστούν µε σκοπό την εξυπηρέτηση του
αυξηµένου αριθµού προσωπικού του Οργανισµού και την αξιοποίηση της επέκτασης των
εγκαταστάσεων (π.χ. νέο συνεδριακό κέντρο). Κατά τη διάρκεια του 2009 το γραφείο
υποστήριξης πληροφοριακών συστηµάτων σε συνδυασµό µε άλλα εξειδικευµένα τεχνικά
µέσα θα παρέχουν αδιάλειπτη υποστήριξη για τη λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη άλλων
µη θεµελιωδών συστηµάτων και εφαρµογών, σύµφωνα µε το χαρτοφυλάκιο πληροφοριακών
συστηµάτων.
∆είκτες: Σχετικοί µε τις επιδόσεις δείκτες είναι το ποσοστό του χρόνου κατά το οποίο το
σύστηµα είναι εκτός λειτουργίας, ο χρόνος απόκρισης του γραφείου υποστήριξης πληροφορικής,
η παράδοση των σχεδίων πληροφορικής σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό και τον
προϋπολογισµό.
8.3

Προϋπολογισµός, χρηµατοοικονοµικοί πόροι και συµβάσεις

Μετά το πρώτο έτος οικονοµικής ανεξαρτησίας, έχουν δηµιουργηθεί τα βασικά
χρηµατοοικονοµικά συστήµατα και δοµές για την εκτέλεση των καθηµερινών εργασιών,
όπου περιλαµβάνονται ο συνολικός χρηµατοοικονοµικός συντονισµός και η ανάπτυξη καθώς
και η έγκαιρη και ακριβής διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών πόρων. Στις αρχές του 2009,
ήτοι επτά µήνες µετά την έναρξη ισχύος του κανονισµού σχετικά µε τα τέλη, θα έχει ήδη
αποκτηθεί απτή εµπειρία σε ό,τι αφορά µε τη λειτουργία του εσωτερικού συστήµατος τελών
και τιµολόγησης. Επίσης, η εφαρµογή της ενότητας ABAC Assets για τη διαχείριση των
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πάγιων στοιχείων και των αποθεµάτων ενδέχεται, µετά τις πρώτες εµπειρίες, να απαιτεί
βελτίωση.
Μετά τη δηµοσίευση του καταλόγου προκαταχωρισµένων ουσιών από 1ης Ιανουαρίου 2009,
ο ECHA θα χρησιµοποιήσει τα εν λόγω δεδοµένα για να επανεξετάσει τις εκτιµήσεις για τα
έσοδα από τα τέλη προκειµένου να προσδιορίσει τους περιορισµούς του προϋπολογισµού που
ενδέχεται να προκύψουν το 2009 και τα επόµενα έτη.
Ο όγκος των καταχωρίσεων και ο επακόλουθος αριθµός τιµολογίων αναµένεται να αυξηθεί
περαιτέρω ενόψει του 2010, οπότε προβλέπεται να παρατηρηθεί κορύφωση των εργασιών,
γεγονός που απαιτεί την ενίσχυση της λειτουργίας τιµολόγησης. Επίσης, αναµένεται να
αυξηθεί η δραστηριότητα σχετικά µε τις δαπάνες, όπως για παράδειγµα οι πληρωµές για τις
υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο νέων συµβάσεων και οι αποζηµιώσεις των
εισηγητών της επιτροπής.
Το σχέδιο ανάθεσης συµβάσεων επισυνάπτεται στο παρόν πρόγραµµα εργασίας (Παράρτηµα
2). Για λόγους διασφάλισης της διαφάνειας, σε αυτό περιλαµβάνεται ένα σύνολο
πληροφοριών σχετικά µε τις συµβάσεις.
Οι επιχειρησιακές διευθύνσεις θα συνάψουν µια σειρά συµβάσεων µε σκοπό την υποστήριξη
του έργου τους. Οι εν λόγω συµβάσεις θα εκτελούνται βάσει των πρότυπων κανόνων
διαχείρισης και ανάθεσης συµβάσεων της Επιτροπής και άλλων κοινοτικών οργάνων.
To 2009, ενδέχεται να απαιτηθεί η εξέταση της συνέχειας των κρίσιµων χρηµατοοικονοµικών
λειτουργιών. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου
της χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης. Ακολούθως, θα αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα του
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.
∆είκτες: Σχετικοί µε τις επιδόσεις δείκτες είναι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισµού, ο
µικρός αριθµός καταγγελιών και το ποσοστό των πληρωµών που πραγµατοποιούνται εντός των
προβλεπόµενων προθεσµιών.
8.4

Ανθρώπινοι πόροι και εκπαίδευση

Το 2009 ο Οργανισµός αναµένεται να διευρυνθεί µε την πρόσληψη περισσοτέρων από 100
µελών προσωπικού, καθώς και να εξοπλισθεί µε εξαιρετικά αποδοτικά συστήµατα και
διαδικασίες διοίκησης και διαχείρισης για τη διοίκηση του προβλεπόµενου αριθµού
υπαλλήλων. Μεταξύ των βασικών στόχων για το 2009 είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών
επιλογής για την ανανέωση των εφεδρικών καταλόγων που θα εξαντληθούν µέχρι το τέλος
του 2008. Όσον αφορά το προφίλ των ειδικών, οι ανώτερες επιστηµονικές θέσεις θα
πληρωθούν ανάλογα µε τις ανάγκες. Το διοικητικό συµβούλιο πρέπει να εκδώσει µέχρι τον
Ιούνιο του 2009 περαιτέρω κανόνες εφαρµογής για τον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης,
κατόπιν της σύµφωνης γνώµης της Επιτροπής και της διαβούλευσης µε την επιτροπή
προσωπικού. Το 2009, οι πρώτοι έκτακτοι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν µε πενταετή
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σύµβαση θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις, οι οποίες θα
πραγµατοποιηθούν µέχρι το τέλος του τρίτου έτους απασχόλησής τους.
Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, στο επίκεντρο της προσοχής θα τεθεί η περαιτέρω ανάπτυξη
του εκπαιδευτικού προγράµµατος για το επιχειρησιακό προσωπικό καθώς και το πρόγραµµα
εκπαίδευσης στελεχών για το νέο διοικητικό προσωπικό του Οργανισµού.
∆είκτες: Σχετικοί µε τις επιδόσεις δείκτες είναι το ποσοστό υλοποίησης του οργανογράµµατος, ο
αριθµός επίσηµων καταγγελιών που διατυπώθηκαν ή ο αριθµός εκπαιδευτικών σεµιναρίων που
διοργανώθηκαν.
8.5

Εσωτερικός έλεγχος και ποιοτικός έλεγχος

∆ύο σηµαντικοί παράγοντες θα συµβάλλουν στον επαγγελµατικό χαρακτήρα του εσωτερικού
ελέγχου και του ποιοτικού ελέγχου: η αφοσίωση του προσωπικού στη «∆ιαχείριση
ποιότητας», που αναλαµβάνει τη σηµαντική κεντρική διαχείριση των SOP, και η συνεργασία
µε την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (IAS) για την κοινή αξιολόγηση κινδύνου του ECHA,
µε σκοπό τον συντονισµό των προγραµµάτων ελέγχου για τα επόµενα τρία χρόνια. Ο
διαχωρισµός των δύο αυτών λειτουργιών αποτελεί ένα βήµα εµπρός για τη µεγαλύτερη
ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου.
Η IAS, όντας ο φορέας εσωτερικού ελέγχου του ECHA, αναµένεται τον ∆εκέµβριο του 2008
να παρουσιάσει στο διοικητικό συµβούλιο ένα πλήρως συντονισµένο πολυετές πρόγραµµα
ελέγχου (2009-2011). ∆εδοµένης της ταχείας ανάπτυξης του ECHA, της σταδιακής
διεύρυνσης των βασικών τοµέων λειτουργίας του και του µεταβαλλόµενου περιβάλλοντος
ελέγχου του, το 2009 αναµένεται να επικαιροποιηθούν και να βελτιωθούν η συνολική
αξιολόγηση κινδύνου και το αντίστοιχο κυλιόµενο πρόγραµµα ελέγχου. Η αξιολόγηση
κινδύνου αποτελεί βασικό στάδιο της προετοιµασίας της πρώτης ετήσιας έκθεσης εκτέλεσης
του προϋπολογισµού από τον Εκτελεστικό ∆ιευθυντή ως διατάκτη της εκτέλεσης του
προϋπολογισµού του Οργανισµού.
Μετά τη διευθέτηση των βασικών ζητηµάτων σχετικά µε την οργάνωση των δραστηριοτήτων
εσωτερικού ελέγχου, ο Οργανισµός θα επικεντρωθεί στην παγίωση των πόρων, στον
επαγγελµατισµό και το εσωτερικό καθεστώς του εσωτερικού ελέγχου µε σκοπό την αξιόπιστη
συνεισφορά στη διασφάλιση της διαχείρισης και στη διαχείριση κινδύνου. Θα εξεταστεί
επίσης η ανάθεση των ελέγχων πληροφοριακών συστηµάτων σε εξωτερικούς συνεργάτες.
Ο στόχος του ποιοτικού ελέγχου για το 2009 είναι να βοηθήσει τη διοίκηση να εγκαινιάσει και
να εφαρµόσει την πολιτική ποιότητας και το «εγχειρίδιο ποιότητας» του Οργανισµού µε
επίκεντρο την αυστηρότερη διαχείριση των επικαιροποιήσεων του εγχειριδίου και τη
συνεκτική ανάπτυξη των τυποποιηµένων διαδικασιών (SOP) για νέα καθήκοντα και
υποστηρικτικές διαδικασίες. Η ιδιαίτερη επικέντρωση και η δυναµική δέσµευση στη
διασφάλιση ποιότητας θα µπορούσαν να αποτελέσουν το ορθό πλαίσιο για τη µεταφορά των
εγκεκριµένων SOP στα συστήµατα ροής εργασιών που θα αναπτυχθούν στο µεταξύ.
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∆είκτες: Σχετικοί µε τις επιδόσεις του εσωτερικού ελέγχου δείκτες: έγκριση του αναθεωρηµένου
κυλιόµενου προγράµµατος ελέγχου από το διοικητικό συµβούλιο και την εκτέλεση του
ετήσιου/πολυετούς προγράµµατος ελέγχου (παράδοση εκθέσεων). ∆είκτες διαχείρισης ποιότητας:
αριθµός πολιτικών που έχουν θεσπισθεί, αριθµός SOP που εγκρίνονται σε κάθε τοµέα
δραστηριότητας και χρόνος που απαιτείται για την επεξεργασία νέων SOP, από το στάδιο του
σχεδιασµού έως τη στιγµή της εσωτερικής δηµοσίευσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Λειτουργικοί πόροι
Σηµείωση: Οι παρακάτω αριθµοί είναι κατά προσέγγιση και υπόκεινται σε διακυµάνσεις
∆ραστηριότητες (Τίτλος III του προϋπολογισµού)

Ανθρώπινοι πόροι

Τα ακόλουθα ποσά αφορούν το πρόγραµµα εργασίας για το 2009 και όχι τα ποσά που προβλέπονται AD και AST CA+SNE*
στον προϋπολογισµό
22
1
3. ∆ιεύθυνση, περιλαµβανοµένου του διοικητικού συµβουλίου και της Νοµικής Υπηρεσίας
4. Επιχειρησιακό πλαίσιο
26
3
Γενικός συντονισµός, διαχείριση και υποστήριξη
4.1 Προκαταχώριση και αιτήµατα διερεύνησης
11
1
Καταχώριση και κοινοποίηση
11
1
4.2 Αξιολόγηση
45
2
4.3 Ταξινόµηση και επισήµανση, SVHC
18
1
4.4 Περιορισµοί και αδειοδότηση
8
1
4.5 Επικοινωνία, περιλαµβανοµένων των µεταφράσεων
13
4
4.6 Παροχή συµβουλών και βοήθειας
34
6
4.7 Σύνταξη γνωµών και αποφάσεων του Οργανισµού – επιτροπές και φόρουµ
18
2
4.8 Εργαλεία πληροφορικής για την υποστήριξη των λειτουργιών
21
1
5 ∆ραστηριότητες σε συνεργασία µε άλλα θεσµικά όργανα και τα κράτη µέλη
7
6 ∆ιεθνείς δραστηριότητες
6
7 Συµβούλιο Προσφυγών
16
Σύνολο
256
23

∆ιοικητικό προσωπικό (µόνο για πληροφόρηση)
Σύνολο
Οργανόγραµµα:

68
324

*) Το οργανόγραµµα δεν κάνει ειδική µνεία στις κατηγορίες «συµβασιούχοι υπάλληλοι» (CA) και
«αποσπασµένοι εθνικοί εµπειρογνώµονες» (SNE).
**) Εκτιµήσεις που απεστάλησαν στην Επιτροπή και στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή µε
το προσχέδιο προϋπολογισµού (PDB) για το 2009 (Φεβρουάριος 2008)
***) Επικαιροποιηµένες εκτιµήσεις για τις λειτουργικές δαπάνες (Αύγουστος 2008)
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11
34

Προϋπολογισµός
(προσχέδιο
Προϋπολογισµός***
προϋπολογισµού)**

1.864.000

1.910.000

264.500
755.000
620.000
642.000
661.000
4.300.000
1.172.000
3.800.000
6.850.000
90.000
500.000
220.000
21.738.500

75.000
550.000
800.000
800.000
4.500.000
1.172.000
3.500.000
6.300.000
60.000
650.000
400.000
20.717.000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Πρόγραµµα ανάθεσης συµβάσεων
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