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Αποστολή του ECHA είναι η ασφαλής χρήση των χημικών προϊόντων. Ο ECHA είναι
επιφορτισμένος με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα προς
όφελος της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, καθώς και για την καινοτομία και την
ανταγωνιστικότητα.

Ο ECHA βοηθά τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με
τη νομοθεσία, προάγει την ασφαλή χρήση των χημικών
προϊόντων, παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά και
αντιμετωπίζει ζητήματα σχετικά με χημικά προϊόντα που
προκαλούν ανησυχία.

θα πρέπει να έχουν καταχωρίσει τις ουσίες αυτές. Πολλοί από
τους καταχωρίζοντες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι προτεραιότητες του ECHA για το 2016 καθορίζονται
στους τέσσερις στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει.

Με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προετοιμάσουν
τις καταχωρίσεις τους, ο ECHA πρόκειται να παρουσιάσει
μια νέα γενιά εργαλείων ΤΠ φιλικών προς το χρήστη, με
αντικείμενο την κατάρτιση και την υποβολή φακέλων. Επίσης,
θα παρασχεθεί βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
μέσω πρακτικών οδηγών, εγγράφων καθοδήγησης, καθώς
και μέσω του δικτύου εθνικών γραφείων υποστήριξης. Με
τον τρόπο αυτόν, ο ECHA θα μπορέσει ήδη από το 2016
να απευθύνει πρόσκληση υποβολής φακέλων σε νέους
καταχωρίζοντες για την προθεσμία του 2018.
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Μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας
πληροφοριών υψηλής ποιότητας με σκοπό
τη διασφάλιση της ασφαλούς παρασκευής
και χρήσης χημικών προϊόντων

Το 2016 είναι προπαρασκευαστικό έτος καθοριστικής
σημασίας για την τελευταία προθεσμία καταχώρισης χημικών
ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό REACH. Έως το 2018, οι
επιχειρήσεις που παρασκευάζουν ή εισάγουν χημικές ουσίες
σε ποσότητες που φτάνουν ή ξεπερνούν τον ένα τόνο ετησίως

Βοήθεια προς τις επιχειρήσεις για τη συμμόρφωσή
τους προς τη νομοθεσία

Με την αρωγή εταίρων του κλάδου έχουν αναπτυχθεί και άλλα
εργαλεία υποστήριξης και πρότυπα για τους μεταγενέστερους
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Έλεγχος των σημαντικών ουσιών
Με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας των χημικών
προϊόντων, ο ECHA ελέγχει τους φακέλους καταχώρισης ως
προς τη συμμόρφωσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, εστιάζει σε
ουσίες και παραμέτρους που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία
για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.
Ο ECHA ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν και να
επικαιροποιήσουν τους φακέλους καταχώρισής τους. Ο
Οργανισμός ανακοινώνει εκ των προτέρων τις ουσίες που
είναι δυνητικά επιλέξιμες για έλεγχο συμμόρφωσης.
Επίσης, λαμβάνει υπόψη όλες τις προτάσεις για δοκιμές
ουσιών σε σπονδυλωτά ζώα. Μέχρι την 1η Ιουνίου 2016
θα έχει ολοκληρώσει την εξέταση όλων των προτάσεων για
δοκιμές που κατατέθηκαν βάσει της προθεσμίας καταχώρισης
του 2013.
Βάση δεδομένων: πληροφορίες για χημικά προϊόντα
Ο ECHA θα συνεχίσει να βελτιώνει ζητήματα
προσβασιμότητας στα δεδομένα και φιλικότητας προς
το χρήστη προκειμένου να αναπτύξει τη μοναδική βάση
δεδομένων του Οργανισμού για χημικά προϊόντα. Αυτό
συνεπάγεται την παροχή πληροφοριών για 120.000 χημικά
προϊόντα σε ένα εύκολα προσβάσιμο περιβάλλον. Οι
πληροφορίες θα περιλαμβάνουν δεδομένα για τις εγγενείς
ιδιότητες, τους κινδύνους, τις χρήσεις και το κανονιστικό
καθεστώς των ουσιών.
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Κινητοποίηση των αρχών ώστε να
χρησιμοποιούν με έξυπνο τρόπο τις
πληροφορίες για τον προσδιορισμό και
την αντιμετώπιση των χημικών προϊόντων
που προκαλούν ανησυχία

Ο ECHA και οι αρχές των κρατών μελών ελέγχουν τις βάσεις
δεδομένων του Οργανισμού για τον εντοπισμό δυνητικά
επικίνδυνων χημικών προϊόντων. Για να διευθετήσουν τις
ανησυχίες που εγείρονται, αποφαίνονται για την καταλληλότητα
του εκάστοτε μέσου αξιολόγησης (έλεγχος συμμόρφωσης
ή αξιολόγηση ουσιών) ή των μέτρων διαχείρισης κινδύνου
(περιορισμός, αδειοδότηση, εναρμονισμένη ταξινόμηση και
επισήμανση). Αναμένεται ότι το 2016 θα ελεγχθούν πολλές
ακόμη ουσίες βάσει των μέτρων αυτών.
Ο ECHA αναμένει εντός του 2016 μεγάλο αριθμό αιτήσεων
αδειοδότησης για τη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών.
Πριν από την κατάρτιση γνωμοδοτήσεων για τη χορήγηση
αδειών, ο Οργανισμός θα διενεργήσει δημόσιες διαβουλεύσεις,
προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες από τρίτους
σχετικά με εναλλακτικές και λιγότερο επικίνδυνες ουσίες ή
τεχνικές.
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Αντιμετώπιση επιστημονικών
προκλήσεων διά της λειτουργίας του
Οργανισμού ως κόμβου ανάπτυξης
των επιστημονικών και κανονιστικών
ικανοτήτων των κρατών μελών, των
ευρωπαϊκών θεσμών και άλλων φορέων
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Ο ECHA συνεχίζει να αναπτύσσει την επιστημονική του
ικανότητα σύμφωνα με τη στρατηγική του για τον κανονιστικό
του ρόλο ο οποίος στηρίζεται σε επιστημονικά στοιχεία. Στην εν
λόγω στρατηγική για το 2016 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ένα
πλαίσιο για τη συγκριτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών
παραμέτρων, εργασίες για την κανονιστική αποδοχή νέων
μεθόδων δοκιμής που συνδράμουν στην αποφυγή δοκιμών
σε ζώα, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων
στους φακέλους καταχώρισης που αφορούν νανοϋλικά.

Εκτιμήσεις για το 2016
Μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας δεδομένων υψηλής ποιότητας
Αριθμός υποβληθέντων φακέλων καταχώρισης
(συμπεριλαμβανομένων των
επικαιροποιήσεων)
Αιτήματα (για καταχώριση)

10.000
1.600

Αιτήματα εναλλακτικής ονομασίας

100

Κοινοποιήσεις PPORD
(Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και
διαδικασιών παρασκευής)

300

Αποφάσεις ελέγχου συμμόρφωσης

180

Αποφάσεις προτάσεων δοκιμών

250

Εξετάσεις παρακολούθησης αξιολόγησης
φακέλων

350

Ο ECHA συνεχίζει να αναπτύσσει τα πληροφοριακά του
συστήματα με σκοπό την υποστήριξη του κλάδου και την
απλοποίηση των εσωτερικών διοικητικών του διαδικασιών.

Ο ECHA στηρίζει το έργο των κρατών μελών που συντελείται
στο πλαίσιο του προγράμματος επανεξέτασης των
δραστικών ουσιών δυνάμει του κανονισμού για τα βιοκτόνα
προϊόντα, καθώς και το έργο της επιτροπής για τα βιοκτόνα
προϊόντα στην κατάρτιση των συναφών γνωμοδοτήσεων.
Ο Οργανισμός καταβάλλει προσπάθειες για τη διαμόρφωση
ενός αποτελεσματικού μοντέλου διαχείρισης της αδειοδότησης
των δραστικών βιοκτόνων ουσιών και προϊόντων. Επίσης,
πρόκειται να οριστικοποιήσει ζητήματα καθοδήγησης για τον
κλάδο.
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού
REACH
Ο ECHA καταρτίζει τη δεύτερη πενταετή του έκθεση
σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών REACH και
CLP. Η έκθεση εστιάζει στις προτάσεις σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο το νομοθετικό έργο θα καταστεί
μελλοντικά πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό.

Παροχή υποστήριξης ειδικά για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
Ο ECHA στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
προετοιμάζονται για την προθεσμία του REACH το
2018, μέσω

•

Αξιολογήσεις ουσιών που ολοκληρώθηκαν

45

Προτάσεις περιορισμών

10

Προτάσεις για τον προσδιορισμό ουσιών που
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

20

Προτάσεις για εναρμονισμένη ταξινόμηση και
επισήμανση

60

Αιτήσεις αδειοδότησης

60
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Εναλλακτικές μέθοδοι αντί της δοκιμής σε ζώα
Ο ΕCHA προωθεί εναλλακτικές μεθόδους δοκιμής
και διερευνά τους τρόπους με τους οποίους
διασφαλίζεται ότι η δοκιμή σε ζώα χρησιμοποιείται
από τον κλάδο ως έσχατη λύση. Στο πλαίσιο αυτό,
το έργο του ECHA περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
•

Βιοκτόνα

•
Κινητοποίηση των αρχών για τον προσδιορισμό και την
αντιμετώπιση των χημικών προϊόντων που προκαλούν ανησυχία

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

•
•

ειδικών ιστοσελίδων, διαδικτυακών σεμιναρίων και
καθοδήγησης των νέων καταχωριζόντων
εργαλείων και προτύπων για μεταγενέστερους
χρήστες ή για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν
χημικά προϊόντα
πληρέστερων πληροφοριών για χημικές ουσίες
παροχής καθοδήγησης και άλλων σχετικών
εγγράφων σε 23 γλώσσες της ΕΕ

•
•

παροχή συμβουλών σχετικά με νέες μεθόδους
δοκιμής και αξιολόγησης οι οποίες μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την προθεσμία
καταχώρισης του 2018
επικαιροποίηση εγγράφων καθοδήγησης που
περιλαμβάνουν εναλλακτικές μεθόδους αντί της
δοκιμής σε ζώα
εξέταση όλων των προτάσεων δοκιμής που
περιλαμβάνονται στους φακέλους καταχώρισης,
ώστε να διασφαλιστεί ότι η παραγωγή
πληροφοριών ανταποκρίνεται στις πραγματικές
ανάγκες πληροφόρησης και ότι αποφεύγεται η
διενέργεια περιττών δοκιμών σε ζώα

Εκτιμήσεις για το 2016
Βιοκτόνα
Δραστικές ουσίες προς αξιολόγηση
Αιτήσεις αδειοδότησης από την Ένωση

50
8

Αιτήσεις για προμηθευτές δραστικών ουσιών

35

Αιτήσεις τεχνικής ισοδυναμίας και χημικής
ομοιότητας

30

PIC
Κοινοποιήσεις βάσει κανονισμού PIC

6.300

Άλλο
Ερωτήματα προς το γραφείο υποστήριξης
Έλεγχοι μεγέθους επιχειρήσεων
Προσφυγές που υποβλήθηκαν

7.950
250
26
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χρήστες χημικών προϊόντων και τους καταχωρίζοντες. Τα μέσα
αυτά θα συμβάλουν στη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με
τη χρήση και τους όρους χρήσης των ουσιών στην αλυσίδα
εφοδιασμού.
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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

•

Φόρουμ των εθνικών αρμόδιων για την
εφαρμογή αρχών

•

107 εκατ. ευρώ προϋπολογισμός για το 2016
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