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Γενική Έκθεση 2012
ΕΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Το 2012, προτεραιότητα του ECHA ήταν η ομαλή
διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης φακέλων και
ουσιών. Ο ECHA τήρησε τις καθορισμένες προθεσμίες,
ανέπτυξε τις δυνατότητές του και ενίσχυσε την
αποτελεσματικότητά του στον συγκεκριμένο τομέα.
Επίσης, ο Οργανισμός ξεκίνησε την προετοιμασία για την
τήρηση της δεύτερης προθεσμίας καταχώρισης της 31ης
Μαΐου 2013.
Για την τήρηση της προθεσμίας καταχώρισης του 2013,
ο ECHA επικαιροποίησε ορισμένα από τα συστήματα
και εργαλεία ΤΠ που διαθέτει. Βοήθησε επίσης τις
επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, να προετοιμαστούν για
την προθεσμία του 2013. Ο Οργανισμός ενημέρωσε
τα έγγραφα καθοδήγησης και διοργάνωσε εργαστήρια
και διαδικτυακά σεμινάρια, ορισμένα από τα οποία
απευθύνονταν στους κύριους καταχωρίζοντες. Επιπλέον,
παρείχε υποστήριξη στους καταχωρίζοντες μέσω του
γραφείου υποστήριξης που διαθέτει.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την
επίτευξη του πρώτου βασικού στόχου του ECHA:
τη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που
περιέχονται στους φακέλους του κλάδου. Το 2012, οι
εργασίες αξιολόγησης φακέλων καθίστανται ταχύτερες
και αποτελεσματικότερες και ο ECHA βρίσκεται σε
καλό στάδιο για την επίτευξη του στόχου του 5%
έως το τέλος του 2013. Ο στόχος αυτός αφορά τους
φακέλους των υψηλότερων ποσοτικών κατηγοριών που
υποβλήθηκαν έως την πρώτη προθεσμία καταχώρισης
του 2010. Περαιτέρω, ο Οργανισμός είχε εξετάσει έως
την 1 Δεκεμβρίου 2012 όλες τις προτάσεις δοκιμής
που υποβλήθηκαν πριν από την πρώτη προθεσμία
καταχώρισης.
Το 2012, ο ECHA και τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν το
πρώτο κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα δράσης (CoRAP)
και υπέβαλαν 90 ουσίες προς αξιολόγηση πριν από το
τέλος του 2014.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο ECHA εκπλήρωσε τον στόχο που είχε θέσει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εγγραφή 67 επιπλέον
ουσιών στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών που
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHCs) προς
αδειοδότηση. Ο κατάλογος περιέχει πλέον 138 ουσίες
και οι καταναλωτές μπορούν να ζητούν σχετικές
πληροφορίες από τους εμπόρους λιανικής πώλησης. Έτσι,
οι καταναλωτές θα επιλέγουν ευκολότερα το προϊόν που
πρόκειται να αγοράσουν.
Επιτεύχθηκε επίσης ο στόχος αξιολόγησης όλων των
αιτημάτων εμπιστευτικότητας. Τα εν λόγω αιτήματα
περιλαμβάνονταν στους φακέλους καταχώρισης
που υποβλήθηκαν πριν από το τέλος του 2011 και η
αξιολόγησή τους επέτρεψε τη δημοσίευση στον δικτυακό
τόπο του ECHA, το 2012, περίπου 30 000 φακέλων που
αφορούσαν σχεδόν 8 000 ουσίες.
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ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
Ο ECHA συνέδραμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον
αφορά τις προτάσεις επιβολής περιορισμών και
υποστήριξε τα κράτη μέλη για τον προσδιορισμό ουσιών
ισοδύναμου επιπέδου ανησυχίας προς συμπερίληψη
στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών SVHC. Για πρώτη
φορά συμπεριλήφθηκαν και προτάθηκαν για περιορισμό
ενδοκρινικοί διαταράκτες, ουσίες παρόμοιες με ΑΒΤ
(ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες) και
ευαισθητοποιητικές ουσίες.
ΝΕΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Ο Οργανισμός προετοιμάστηκε για την ανάληψη δύο
πρόσθετων νομοθετικών πράξεων, τον κανονισμό για
τα βιοκτόνα και τον κανονισμό PIC. Προσλήφθηκαν και
εκπαιδεύτηκαν νέοι εμπειρογνώμονες και αναπτύχθηκαν
οι διαδικασίες εργασίας και τα εργαλεία ΤΠ.
Η άσκηση των προαναφερόμενων νέων καθηκόντων
καθιστά τον ECHA μοναδικό από χρηματοδοτικής
απόψεως οργανισμό. Ο Οργανισμός συνέχισε να είναι
πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενος για τις δραστηριότητές
του στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και CLP, αλλά
έλαβε τις πρώτες επιχορηγήσεις από την ΕΕ προκειμένου
να καλύψει τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με τους νέους
κανονισμούς.
Έχοντας τηρήσει τις προθεσμίες και τους στόχους και χάρη
στις προκαταρκτικές εργασίες που επιτελέστηκαν το 2012,
ο ECHA είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στις προκλήσεις
που θα αντιμετωπίσει το 2013.

Αριθμητικά στοιχεία για το 2012

Βοήθεια στις επιχειρήσεις για την τήρηση
της νομοθεσίας περί χημικών
Φάκελοι καταχώρισης (συμπεριλαμβανομένων
των ενημερώσεων)

9 773

Κοινοποιήσεις PPORD που αξιολογήθηκαν

610

Διερευνήσεις που ολοκληρώθηκαν

1632

Αιτήσεις πρόσβασης σε δεδομένα παλαιότερα
των 12 ετών

109

Ολοκληρωθείσες διαδικασίες εξέτασης
προτάσεων δοκιμής

416

Ολοκληρωθέντες έλεγχοι συμμόρφωσης

354

Διεκπεραιωθείσες αιτήσεις εναλλακτικής
ονομασίας

13

Έλεγχοι μεγέθους επιχείρησης

315

Προώθηση της ασφαλούς χρήσης των
χημικών ουσιών
Προτάσεις εναρμονισμένης ταξινόμησης και
επισήμανσης

25

Ουσίες του CoRAP που αξιολογήθηκαν από τα
κράτη μέλη

36

Παροχή πληροφοριών για χημικές ουσίες
Ερωτήματα προς το γραφείο υποστήριξης και
το τμήμα ειδήσεων που απαντήθηκαν
Αιτήματα εμπιστευτικότητας που
αξιολογήθηκαν

~5 700
1 110

Διαχείριση χημικών ουσιών που
προκαλούν ανησυχία
Προτάσεις επιβολής περιορισμών
Προτάσεις προσδιορισμού ουσιών ως SVHC
Αιτήσεις αδειοδότησης

5
67
0

Λοιπά θέματα
Πρόσβαση σε έγγραφα και αποφάσεις
Προσφυγές
Αριθμός μόνιμου προσωπικού
Σύνολο δαπανών

annankatu

18 ,

p.o. box

400,

fi - 00121 helsinki, finland | echa.europa.eu

70
8
529
95 εκατ.

