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Πρόγραμμα Εργασίας 2014 –
Χτίζοντας το μέλλον

Κατά το 2014 ο ECHA θα θέσει τα θεμέλια για
τα επόμενα πέντε έτη, με στόχο την προώθηση
της ασφαλούς χρήσης των χημικών προϊόντων.
Οι προτεραιότητές του είναι, μεταξύ άλλων, ο
προσδιορισμός των απαιτούμενων βημάτων
για την τελευταία προθεσμία καταχώρισης που
προβλέπει ο κανονισμός REACH για το 2018, η
επίτευξη των πολιτικών στόχων για την ασφαλή
χρήση χημικών προϊόντων το 2020, και η
ομαλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης για
τις ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία
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(SVHC) και για τις βιοκτόνες ουσίες και προϊόντα.
Ο Οργανισμός θα παρακολουθήσει επίσης την
επανεξέταση του κανονισμού REACH από την
Επιτροπή.
Η στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους διαπιστευμένους
οργανισμούς εκπροσώπησης ενδιαφερόμενων
παραγόντων θα βοηθήσει τον ECHA να επιτύχει
τους στρατηγικούς του στόχους.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ECHA

Εκτιμήσεις για το 2014

1. Μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας
δεδομένων υψηλής ποιότητας με σκοπό την
ασφαλή παρασκευή και χρήση των χημικών
προϊόντων
Για να βελτιωθεί η ποιότητα των φακέλων
καταχώρισης, ο ECHA, οι εθνικές αρχές και ο
κλάδος θα πρέπει να συνεργάζονται. Αυτός ο
μακροπρόθεσμος στόχος θα επιτευχθεί μέσω ενός
συνδυασμού κανονιστικών μέτρων αξιολόγησης
και βελτιώσεων στις μεθόδους, στα πρότυπα
και στα εργαλεία χημικής ασφάλειας, που θα
γνωστοποιηθούν κατά μήκος της αλυσίδας
εφοδιασμού. Προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση
στις βάσεις δεδομένων του, ο ECHA θα εργαστεί
επίσης πάνω στην επόμενη, πιο εύχρηστη γενιά των
πληροφοριών πάνω στα χημικά προϊόντα.
Για την προθεσμία καταχώρισης του 2018, πολλές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα καταχωρίσουν
ουσίες για πρώτη φορά. Ο ECHA προετοιμάζει
ένα πολυετές σχέδιο για την επανεξέταση των
εργαλείων και της καθοδήγησης που προσφέρει και
για τη βελτίωση της χρηστικότητάς τους ώστε να
διευκολύνει τις εν λόγω εταιρείες.
Ο ECHA θα βελτιώσει την πληροφόρηση του
κλάδου, ώστε οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν τα
καθήκοντά τους ως μεταγενέστεροι χρήστες. Σε
αυτά περιλαμβάνεται η υποχρέωση γνωστοποίησης
πληροφοριών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού,
συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιημένων
δελτίων δεδομένων ασφαλείας με σενάρια έκθεσης.
Ο Οργανισμός θα βελτιώσει την πληροφόρηση
σχετικά με τις υποχρεώσεις επισήμανσης
των μειγμάτων βάσει του κανονισμού CLP
(ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία), οι οποίες
θα τεθούν σε ισχύ τον Ιούνιο του 2015.
2. Κινητοποίηση των αρχών ώστε να αξιοποιούν
με ορθολογικό τρόπο τα δεδομένα για να
προσδιορίζουν και να αντιμετωπίζουν ζητήματα
σχετικά με τα χημικά προϊόντα που προκαλούν
ανησυχία

Μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας δεδομένων
υψηλής ποιότητας
Υποβληθέντες φάκελοι καταχώρισης
Αποφάσεις περί προτάσεων δοκιμών

200

Αιτήματα πρόσβασης σε δεδομένα παλαιότερα
των 12 ετών

270

Υποβληθείσες κοινοποιήσεις PPORD

300

Αιτήματα διερεύνησης
Υποβληθείσες προσφυγές

p.o. box

400,

23
600

Αιτήματα εναλλακτικής ονομασίας

100

Αποφάσεις ελέγχων συμμόρφωσης

150

Προτάσεις για εναρμονισμένη ταξινόμηση και
επισήμανση

70

Κινητοποίηση των αρχών για τον προσδιορισμό και την
αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικά με τις ουσίες που προκαλούν
ανησυχία

Ουσίες του καταλόγου CoRAP που πρέπει να
αξιολογηθούν από τα κράτη μέλη

50

Αποφάσεις αξιολόγησης ουσιών

35

Προτάσεις επιβολής περιορισμών

8

Προτάσεις προσδιορισμού ουσιών ως SVHC

30

Αιτήσεις αδειοδότησης

20

Όσον αφορά την αδειοδότηση χρήσης των SVHC,
ο ECHA επιδιώκει να συγκεντρώσει γνωμοδοτήσεις
υψηλής ποιότητας από τις επιτροπές του σχετικά με
τις πρώτες αιτήσεις αδειοδότησης.

18 ,

1.300

Έλεγχοι μεγέθους εταιρειών

Μαζί με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, το 2014
θα είναι η πρώτη ολόκληρη χρονιά επί την οποία ο
ECHA θα εφαρμόσει τον φιλόδοξο χάρτη πορείας
για τις SVHC μέχρι το 2020. Στο πλαίσιο αυτό, θα
εστιάσει όχι μόνο στις γνωστές SVHC αλλά και σε
όσες είναι ακόμη άγνωστες. Ο προσδιορισμός των
άγνωστων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη
ανησυχία θα βασιστεί σε προηγμένες τεχνικές
ελέγχου της βάσης δεδομένων καταχώρισης.
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3. Αντιμετώπιση των επιστημονικών
προκλήσεων μέσω της λειτουργίας του
Οργανισμού ως κόμβου για την ανάπτυξη των
επιστημονικών και κανονιστικών ικανοτήτων
των κρατών μελών, των ευρωπαϊκών θεσμικών
οργάνων και άλλων παραγόντων
Ο ECHA θα συνεχίσει να ασχολείται με το ζήτημα
των νανοϋλικών με σκοπό να διασφαλιστεί η
καταχώριση των νανοϋλικών και των χρήσεών τους
βάσει του κανονισμού REACH. Ο Οργανισμός θα
διορίσει μια ομάδα ειδικών με σκοπό την υποστήριξη
του προσδιορισμού των ενδοκρινικών διαταρακτών.
Θα αναπτύξει επίσης τις επιστημονικές του
ικανότητες, ώστε να προσφέρει επιστημονικές
συμβουλές στους νομοθέτες πάνω σε άλλα
κανονιστικά ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια
των χημικών προϊόντων.
4. Αποτελεσματική και αποδοτική ανάληψη των
υφιστάμενων και των νέων αρμοδιοτήτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία, με ταυτόχρονη
προσαρμογή στις επικείμενες περικοπές πόρων
Ο ECHA θα εξορθολογίσει τις κανονιστικές
διαδικασίες του στο πλαίσιο των κανονισμών
REACH και CLP και θα καταστεί ακόμα πιο
αποδοτικός και αποτελεσματικός. Με τον τρόπο
αυτόν θα απορροφηθεί μέρος της μείωσης των
πόρων που επιφυλάσσει η νομοθεσία αυτή.
Επίσης, ο ECHA θα αποκομίσει διδάγματα από την
εμπειρία αυτή ώστε να καθιερώσει «έξυπνες» και
λιτές διαδικασίες για τους κανονισμούς PIC και
βιοκτόνων προϊόντων. Σε ό,τι αφορά τα βιοκτόνα,
η επιτάχυνση του προγράμματος αναθεώρησης θα
καθορίσει την επιτυχία του καθεστώτος έγκρισης της
ΕΕ για τις δραστικές ουσίες.
Εκτιμήσεις για το 2014

Αιτήματα πληροφοριών
Γραφείο εξυπηρέτησης, γενικά ερωτήματα και
ερωτήματα από τα μέσα ενημέρωσης

6.000

Νέες αρμοδιότητες που προβλέπονται στη
νομοθεσία: Βιοκτόνα και PIC
Βιοκτόνα
Γνωμοδοτήσεις πάνω στην έγκριση δραστικών
ουσιών

50

Αιτήσεις για άδεια της Ένωσης

20

Αξιολογήσεις για προμηθευτές δραστικών
ουσιών

300

Αξιολογήσεις τεχνικής ισοδυναμίας και χημικής
ομοιότητας

150

PIC
Κοινοποιήσεις PIC

4.000
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Ο ECHA με μια ματιά
•
•
•
•

Προσωπικό 600 ατόμων από τις περισσότερες
χώρες της ΕΕ
4 επιστημονικές επιτροπές με εμπειρογνώμονες
από 28 κράτη μέλη
1 φόρουμ των εθνικών αρμόδιων για την
εφαρμογή αρχών
Προϋπολογισμός 119 εκατ. ευρώ για το 2014
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