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Πρόγραμμα εργασίας 2013
Ο ECHA επιδιώκει να καταστεί η κορυφαία
παγκοσμίως κανονιστική αρχή σχετικά με
την ασφάλεια των χημικών προϊόντων
Οι στρατηγικοί στόχοι του ECHA

Ο ECHA έχει θέσει τέσσερις στρατηγικούς στόχους που
καταγράφηκαν στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εργασίας
για την περίοδο 2013-2015. Σήμερα ο ECHA καταρτίζει
ένα νέο, ακόμα πιο μακροπρόθεσμο, πρόγραμμα εργασίας
για την περίοδο 2014-2018, όπου θα επεξηγείται με ποιον
τρόπο οι στρατηγικοί στόχοι μπορούν να μετατραπούν σε
μια ολοκληρωμένη στρατηγική η οποία θα εξασφαλίσει
την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που τίθενται στους
κανονισμούς REACH και CLP.
ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ECHA
• Μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας
δεδομένων υψηλής ποιότητας με σκοπό την
ασφαλή παρασκευή και χρήση των χημικών
προϊόντων.
• Κινητοποίηση των αρχών ώστε να
αξιοποιούν τα δεδομένα με ευφυή τρόπο για
να προσδιορίζουν και να αντιμετωπίζουν τα
χημικά προϊόντα που προκαλούν ανησυχία.
• Αντιμετώπιση των επιστημονικών προκλήσεων
μέσω της λειτουργίας του Οργανισμού ως κέντρου
ανάπτυξης των επιστημονικών και κανονιστικών
ικανοτήτων των κρατών μελών, των ευρωπαϊκών
θεσμικών οργάνων και άλλων φορέων.
• Εφαρμογή των υφιστάμενων και των νέων
νομοθετικών καθηκόντων με αποδοτικότητα και
επάρκεια, και ταυτόχρονη προσαρμογή στους
επικείμενους περιορισμούς όσον αφορά τους
διαθέσιμους πόρους.

Ο φόρτος εργασίας αυτής της χρονιάς αναμένεται να είναι
μεγάλος.

Η δεύτερη προθεσμία καταχώρισης του κανονισμού REACH
λήγει στις 31 Μαΐου 2013. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν
να διαθέσουν χημικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά σε
ποσότητες 100 τόνων ή μεγαλύτερες ετησίως πρέπει να
υποβάλουν στον ECHA φακέλους καταχώρισης.

Τα βιοκτόνα χρησιμοποιούνται για την προστασία ανθρώπων,

ζώων, υλικών ή αντικειμένων από βλαβερούς οργανισμούς,
όπως τα παράσιτα ή τα βακτήρια. Ο κανονισμός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιοκτόνα θα τεθεί σε ισχύ την
1η Σεπτεμβρίου 2013. Πολλές επιχειρήσεις θα χρειαστεί να
υποβάλουν φακέλους στον ECHA για την έγκριση δραστικών
ουσιών. Μέχρι πρότινος, η αίτηση χορήγησης άδειας για ένα
βιοκτόνο έπρεπε να υποβάλλεται μεμονωμένα σε κάθε κράτος.
Με βάση τον νέο κανονισμό, οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον
να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας η οποία να ισχύει
σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλοντας
μόνο έναν φάκελο στον ECHA.
Το προηγούμενο έτος, και εν όψει της έναρξης ισχύος
του κανονισμού για τα βιοκτόνα, ο Οργανισμός ξεκίνησε
προπαρασκευαστικές εργασίες σε όλους τους τομείς
αρμοδιότητάς του. Οι εν λόγω εργασίες θα συνεχιστούν και το
2013.
Η δεύτερη προθεσμία καταχώρισης και ο κανονισμός για τα
βιοκτόνα θα προκαλέσουν αύξηση του αριθμού φακέλων. Η
αύξηση αυτή θα επηρεάσει και άλλες διαδικασίες, όπως για
παράδειγμα την αξιολόγηση των φακέλων. Επίσης, θα αυξηθεί
ο όγκος τόσο των πληροφοριών που δημοσιεύονται σχετικά
με τις ουσίες όσο και των ερωτημάτων που υποβάλλονται στον
ECHA, για παράδειγμα μέσω του γραφείου υποστήριξης του
ECHA. Ο ECHA έχει προετοιμαστεί επαρκώς για την παροχή της
αναγκαίας υποστήριξης και συνδρομής στις επιχειρήσεις και
στις αρχές.
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Σενάρια αναφοράς και εκτιμώμενοι πόροι για το
2013

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Φάκελοι καταχώρισης

15 200

Προτάσεις δοκιμής

410

Αιτήματα πρόσβασης σε δεδομένα παλαιότερα
της δωδεκαετίας

240

Κοινοποιήσεις PPORD

400

Αιτήματα διερεύνησης

1 200

Προσφυγές

36

Έλεγχοι μεγέθους επιχειρήσεων

300

Αιτήματα εναλλακτικής ονομασίας

150

Έλεγχοι συμμόρφωσης

560

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Προτάσεις εναρμονισμένης ταξινόμησης και
επισήμανσης

70

Αποφάσεις αξιολόγησης ουσιών

30

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Γραφείο υποστήριξης, ερωτήματα από το κοινό
και τα μέσα ενημέρωσης
Αιτήματα εμπιστευτικότητας

11 800
770

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ
Προτάσεις περιορισμών

8

Προτάσεις για προσδιορισμό ως SVHC

30

Αιτήσεις αδειοδότησης

20

ΑΛΛΟ
Αποφάσεις για αιτήματα πρόσβασης σε έγγραφα

400

Αριθμός μόνιμων υπαλλήλων

608

Προϋπολογισμός του Οργανισμού

Φωτογραφία: ECHA

Επιστημονικές προκλήσεις

Ο ECHA έχει δεσμευτεί να ολοκληρώσει έως το τέλος του
2013 τους ελέγχους συμμόρφωσης του 5% των φακέλων
που υποβλήθηκαν πριν από την πρώτη προθεσμία
καταχώρισης.
Η αξιολόγηση ουσιών θα χρειαστεί να συνεχιστεί,
ενώ οι πρώτοι φάκελοι με αιτήσεις αδειοδότησης θα
υποβληθούν εντός του 2013. Οι νέες διεργασίες που
θα εφαρμοστούν με σκοπό την αποτελεσματικότερη
διαχείριση της αναμενόμενης κατάστασης θα τεθούν σε
δοκιμασία για πρώτη φορά.
Το 2013 θα είναι ένα έτος αιχμής για τον ECHA από
πολλές απόψεις. Ο Οργανισμός προγραμματίζει την
αντιμετώπιση των προκλήσεων που θα φέρει η νέα
χρονιά, εστιάζοντας την προσοχή του στην υψηλότερη
αποδοτικότητα και στην ιεράρχηση των βασικών
καθηκόντων του.

107 εκ.
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