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Πρόγραμμα εργασίας - Τα σημαντικότερα στοιχεία για το 2015

Το 2015, ο ECHA συνεχίζει να εστιάζει
στην ασφαλή χρήση των χημικών
προϊόντων μέσω της εφαρμογής των
τεσσάρων στρατηγικών στόχων του.
Στο πλαίσιο των πολλών
δραστηριοτήτων του, ο Οργανισμός
καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες
για να βελτιώσει τη χρηστικότητα των
εργαλείων του πριν την προθεσμία
καταχώρισης του 2018 και να
απλουστεύσει τις διαδικασίες που
σχετίζονται με την αδειοδότηση και τα
βιοκτόνα.
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Τέσσερις στρατηγικοί στόχοι

1

Μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας πληροφοριών
υψηλής ποιότητας με σκοπό τη διασφάλιση της
ασφαλούς παρασκευής και χρήσης των χημικών
προϊόντων

2

Κινητοποίηση των αρχών ώστε να αξιοποιούν
με πρόσφορο τρόπο τις πληροφορίες, να
προσδιορίζουν και να αντιμετωπίζουν ζητήματα
τα οποία άπτονται των χημικών προϊόντων που
προκαλούν ανησυχία

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 θεσμών και άλλων παραγόντων

4

Αποτελεσματική και αποδοτική ανάληψη των
υφιστάμενων και των νέων αρμοδιοτήτων που
προβλέπονται στη νομοθεσία, ανάλογα με τους
προκύπτοντες χρηματοδοτικούς περιορισμούς

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

1

Μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας
πληροφοριών υψηλής ποιότητας με σκοπό
τη διασφάλιση της ασφαλούς παρασκευής
και χρήσης των χημικών προϊόντων

Το 2015 είναι κρίσιμο όσον αφορά την προετοιμασία του
ECHA για την τελική προθεσμία καταχώρισης του REACH.
Έως το 2018, οι εταιρείες που παρασκευάζουν ή εισάγουν
χημικά προϊόντα σε ποσότητες ενός τόνου ή περισσότερο
ετησίως πρέπει να έχουν καταχωρίσει τις ουσίες τους.
Μεταξύ των καταχωριζόντων θα υπάρχουν πολλές μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν εμπειρία με τον
κανονισμό REACH. Η στήριξη που παρέχει ο ECHA θα
είναι ακόμα πιο σημαντική, προκειμένου οι εταιρείες αυτές
να μπορούν να παράσχουν υψηλής ποιότητας στοιχεία
για τις ουσίες τους στους φακέλους καταχώρισής τους.
Η στήριξη αυτή περιλαμβάνει αναθεωρημένα εργαλεία
ΤΠ για τη σύνταξη και υποβολή φακέλων καθώς και
επικαιροποιημένα έγγραφα καθοδήγησης και διαδικτυακό
περιεχόμενο.
Για να βοηθήσει εταιρείες που εξακολουθούν να μη
γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της νομοθεσίας
της ΕΕ για τα χημικά, ο ECHA συνεργάζεται με τα κράτη
μέλη, πιστοποιημένους ενδιαφερόμενους παράγοντες και
άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα. Όπου είναι δυνατό, η συνεργασία
αυτή οδηγεί σε στήριξη ειδική για κάθε τομέα.
Ο ECHA αξιολογεί την ποιότητα των πληροφοριών
που περιλαμβάνονται στους φακέλους καταχώρισης
διενεργώντας ελέγχους συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο
αυτό, εστιάζει σε ουσίες και παραμέτρους που έχουν τη
μεγαλύτερη σημασία για την υγεία του ανθρώπου και το
περιβάλλον.
Για να βοηθήσει τους πολίτες να λαμβάνουν πληροφορίες
για τα χημικά προϊόντα, ο ECHA δημοσιεύει μη
εμπιστευτικές πληροφορίες από φακέλους καταχώρισης
στον δικτυακό τόπο του. Το 2015, ο Οργανισμός θα
αναλάβει ένα σημαντικό έργο για τη βελτίωση της
χρηστικότητας της πλατφόρμας και θα δημοσιεύσει
πληροφορίες για ουσίες σε εντελώς νέα μορφή. Στις
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται οι εγγενείς ιδιότητες
των ουσιών, οι κίνδυνοι και οι χρήσεις τους, καθώς και
η κανονιστική τους κατάσταση, σε εύκολα προσβάσιμη
μορφή.
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Κινητοποίηση των αρχών ώστε να
αξιοποιούν με πρόσφορο τρόπο τις
πληροφορίες, να προσδιορίζουν και
να αντιμετωπίζουν ζητήματα τα οποία
άπτονται των χημικών προϊόντων που
προκαλούν ανησυχία

Οι ECHA και οι αρχές των κρατών μελών ελέγχουν
τις βάσεις δεδομένων του ECHA και προσδιορίζουν
επικίνδυνα χημικά προϊόντα που απαιτούν πρόσθετη
διαχείριση κινδύνου. Το 2015, οι δραστηριότητες
αυτές οδηγούν σε περισσότερες αναλύσεις επιλογής
διαχείρισης κινδύνου και προτάσεις για περιορισμούς,
αδειοδότηση ή εναρμονισμένη ταξινόμηση και
επισήμανση επικίνδυνων χημικών προϊόντων. Ο αριθμός
των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία οι
οποίες έχουν προταθεί για συμπερίληψη στον κατάλογο
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υποψήφιων ουσιών για αδειοδότηση αναμένεται
να αυξηθεί, σύμφωνα με τον στόχο του 2020 για
συμπερίληψη όλων των σχετικών γνωστών ουσιών που
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία στον κατάλογο.
Τα κράτη μέλη αξιολογούν τις ουσίες οι οποίες θεωρούν
ότι προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Έπειτα από τα τρία
πρώτα έτη αξιολόγησης ουσιών, ο ECHA θα αξιολογήσει τη
διαδικασία, τα αποτελέσματά της και τον τρόπο με τον οποίο
η αξιολόγηση ουσιών συμβάλλει στη διαχείριση κινδύνου
και τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων. Μια κοινή
προσέγγιση ελέγχου θα βοηθήσει τα κράτη μέλη στην
επιλογή ουσιών για αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου σε
επίπεδο ΕΕ.
Για το 2015, αναμένεται μεγάλος αριθμός αιτήσεων για
αδειοδότηση χρήσης συγκεκριμένης επικίνδυνης ουσίας.
Θα αξιολογηθούν από τον ECHA και τις επιστημονικές του
επιτροπές.

Εκτιμήσεις για το 2015

Μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας δεδομένων
υψηλής ποιότητας
Αριθμός υποβληθέντων φακέλων καταχώρισης

5.700

Αιτήματα (για καταχώριση)

1.400

Αιτήματα εναλλακτικής ονομασίας

150

Κοινοποιήσεις PPORD
(Έρευνα και ανάπτυξη προσανατολισμένη στα
προϊόντα και τις διαδικασίες)

400

Αποφάσεις ελέγχου συμμόρφωσης

120

Αποφάσεις προτάσεων δοκιμών

180

Εξετάσεις παρακολούθησης αξιολόγησης
φακέλων

400

Κινητοποίηση των αρχών για τον προσδιορισμό
και την αντιμετώπιση των χημικών προϊόντων που
προκαλούν ανησυχία
Ουσίες που πρόκειται να αξιολογηθούν από τα
κράτη μέλη

55

Αποφάσεις αξιολόγησης ουσιών

40

Προτάσεις περιορισμών

9

Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη
ανησυχία - προτάσεις προσδιορισμού

50

Προτάσεις για εναρμονισμένη ταξινόμηση και
επισήμανση

60

Αιτήσεις αδειοδότησης

70
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Αντιμετώπιση των επιστημονικών
προκλήσεων μέσω της λειτουργίας του
Οργανισμού ως κόμβου για την ανάπτυξη
των επιστημονικών και κανονιστικών
ικανοτήτων των κρατών μελών, των
ευρωπαϊκών θεσμών και άλλων
παραγόντων

Ο ECHA αναπτύσσει την επιστημονική του ικανότητα
σύμφωνα με την επιστημονική στρατηγική του,
περιγράφοντας τους σημαντικότερους τομείς από την
άποψη της λήψης κανονιστικών αποφάσεων.
Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσαρμόσει, το 2015,
τις απαιτήσεις πληροφοριών του κανονισμού REACH
προκειμένου να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι
επιστημονικές πτυχές των νανοϋλικών, ο ECHA θα
επικαιροποιήσει τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές του και
θα αυξήσει τις δραστηριότητές του ώστε να βελτιώσει την
ποιότητα των δεδομένων καταχώρισης για τα νανοϋλικά. Ο
Οργανισμός συνεχίζει να συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων
μεθόδων δοκιμής και αξιολόγησης επικίνδυνων χημικών
προϊόντων. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση εναλλακτικών
μεθόδων αντί για τη διενέργεια δοκιμών σε ζώα.
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Αποτελεσματική και αποδοτική
ανάληψη των υφιστάμενων και των
νέων αρμοδιοτήτων που προβλέπονται
στη νομοθεσία, ανάλογα με τους
προκύπτοντες χρηματοδοτικούς
περιορισμούς

Προκειμένου να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους του με
μειωμένους ανθρώπινους πόρους, ο ECHA θα βελτιώσει
ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητά του. Το 2015,
ο Οργανισμός θα επενδύσει επίσης σε συστήματα ΤΠ
τόσο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κλάδου και των
κρατών μελών όσο και για τη βελτίωση των εσωτερικών του
διαδικασιών.
Όσον αφορά τον κανονισμό για τα βιοκτόνα προϊόντα, οι
προτεραιότητες του ECHA για το 2015 είναι η προετοιμασία
αποφάσεων και η στήριξη του νέου προγράμματος
αναθεώρησης των δραστικών ουσιών. Ωστόσο, υπάρχει
έντονη αβεβαιότητα ως προς τον όγκο των αιτήσεων και
των σχετικών εσόδων από τέλη. Η χρήση πόρων θα είναι
σύμφωνη με τον πραγματικό φόρτο εργασίας.

Εκτιμήσεις για το 2015

Βιοκτόνα
Δραστικές ουσίες προς αξιολόγηση

50

Αιτήσεις αδειοδότησης από την Ένωση

12

Αιτήσεις για προμηθευτές δραστικών ουσιών
Αιτήσεις τεχνικής ισοδυναμίας και χημικής
ομοιότητας

150
30

PIC
Κοινοποιήσεις βάσει κανονισμού PIC

4.000

Άλλα μέτρα
Γραφείο Υποστήριξης, γενικές έρευνες και
έρευνες Τύπου
Έλεγχοι μεγέθους επιχειρήσεων
Προσφυγές που υποβλήθηκαν

annankatu

18 ,

p.o. box

400,

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

7.100
400
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Ο ECHA με μια ματιά
Περίπου 600 άτομα προσωπικό από τις
περισσότερες χώρες της ΕΕ

•

4 επιστημονικές επιτροπές με εμπειρογνώμονες
από 28 κράτη μέλη της ΕΕ και 2 χώρες του ΕΟΧ

•

1 Φόρουμ εθνικών αρμόδιων για την εφαρμογή
αρχών

•

115 εκατ. ευρώ προϋπολογισμός για το 2015
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