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Εν συντομία

Στρατηγικό σχέδιο του ECHA 2019-2023

ECHA-19-B-01-EL

Το όραμά μας: 
Φιλοδοξία μας είναι να αναδειχθούμε σε κέντρο 
γνώσης για τη βιώσιμη διαχείριση των χημικών 
προϊόντων, εξυπηρετώντας ένα ευρύ φάσμα 
πολιτικών της ΕΕ και παγκόσμιων πρωτοβουλιών, 
προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Το έργο του ECHA θα βασίζεται στις πληροφορίες για όλα 
τα κύρια χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ 
και καταχωρίζονται στον ECHA.
Μαζί με τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
ο ECHA θα εξασφαλίσει την χρήση ασφαλέστερων χημικών 
προϊόντων στην Ευρώπη μέσω της βελτίωσης της βάσης 
δεδομένων, της διάδοσης και του ελέγχου της και της λήψης 
ρυθμιστικών μέτρων, όταν χρειάζεται.
Οι δράσεις αυτές θα ωθήσουν τη βιομηχανία να 
χειρίζεται και να χρησιμοποιεί τα χημικά προϊόντα με 
ασφάλεια σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, να 
βελτιώνει την ποιότητά τους και να τα καθιστά βιώσιμα — 
προστατεύοντας τους πολίτες, τους εργαζομένους και το 
περιβάλλον στην ΕΕ.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, ο ECHA θα αξιοποιήσει 
τα δεδομένα, τις γνώσεις και τις ικανότητες που διαθέτει για 
να υλοποιήσει τρεις στρατηγικές προτεραιότητες.
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 » Στόχος 
Η αποτελεσματική επικοινωνία εδραιώνεται όλο και 
περισσότερο σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.

 » Οι εταιρείες οφείλουν να γνωστοποιούν πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χειρισμού των χημικών 
προϊόντων σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού 
για τους κατασκευαστές, τους χρήστες, τους εμπόρους 
λιανικής πώλησης και τους καταναλωτές.

Ο ECHA βοηθά τις εταιρείες να διαχειρίζονται τα χημικά 
προϊόντα με ασφάλεια ενώ παράλληλα καταβάλλει 
προσπάθειες για τη βιωσιμότητα και την καινοτομία 
παρέχοντας, για παράδειγμα, εργαλεία, καθοδήγηση, 
πληροφόρηση και βέλτιστα παραδείγματα.
Η βάση δεδομένων του Οργανισμού για τα χημικά 
προϊόντα, την ανάλυση και τα εργαλεία είναι δημοσίως 
διαθέσιμη και δωρεάν, προς όφελος των εταιρειών, 
των ερευνητών, των ενώσεων του κλάδου και των 
οργανώσεων των καταναλωτών.
Ο ECHA θα διασφαλίσει ότι ο κλάδος θα χρησιμοποιεί 
όλο και περισσότερο τα διαθέσιμα εργαλεία και τους 
μορφότυπους για την πλήρη γνωστοποίηση πληροφοριών 
που αφορούν την ασφάλεια των χημικών προϊόντων, 

Προτεραιότητα 3
Βιώσιμη διαχείριση των χημικών 
προϊόντων με την εφαρμογή της 
νομοθεσίας της ΕΕ

 » Στόχος 
Οι πληροφορίες, οι γνώσεις και οι ικανότητες του ECHA 
στηρίζουν την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ.

 » Ο ECHA θα εργαστεί για την ενίσχυση των γνώσεων 
και των ικανοτήτων του, με σκοπό να στηρίξει την 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Σε συνεργασία με 
την Επιτροπή και τις χώρες της ΕΕ, ο Οργανισμός θα 
προσδιορίσει τη νομοθεσία και τους τομείς πολιτικής 
στους οποίους μπορεί να συμβάλλει ο ECHA.

Ο ECHA θα επικεντρωθεί σε τομείς όπου μπορεί να 
συμβάλλει σημαντικά στη διασφάλιση υψηλότερου 
επιπέδου προστασίας και όπου υπάρχουν συνέργειες 
όσον αφορά τις υφιστάμενες γνώσεις και ικανότητές του. 
Ο Οργανισμός θα αξιοποιήσει τις ικανότητες και τα 
ψηφιακά εργαλεία του για τη διαχείριση των δεδομένων 
που υποβάλλονται και για την ερμηνεία τους, ώστε να 
βελτιώσει την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων και 
την τεκμηρίωση των ρυθμιστικών αποφάσεων. Ο ECHA 
θα δημιουργήσει συνέργειες με πηγές δεδομένων από 
διεθνή προγράμματα και χώρες εκτός της ΕΕ.
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Προτεραιότητα 2
Ασφαλής και βιώσιμη χρήση 
χημικών προϊόντων από τη 
βιομηχανία

Προτεραιότητα 1
Προσδιορισμός των ουσιών 
που προκαλούν ανησυχία και 
διαχείριση κινδύνων

 » Στόχος 
Επιτάχυνση της παραγωγής δεδομένων και 
προσδιορισμός των ουσιών που προκαλούν ανησυχία.
Επιτάχυνση της ρυθμιστικής δράσης για τις ουσίες που 
προκαλούν ανησυχία.

 » Ο ECHA έχει λάβει πληροφορίες για όλα τα κύρια 
χημικά προϊόντα στην αγορά της ΕΕ

Ωστόσο, πολλές εταιρείες δεν παρέχουν αρκετές από 
τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της 
ασφαλούς χρήσης των χημικών προϊόντων. Ο ECHA 
θα ζητά από τις εταιρείες να παράσχουν περισσότερα 
στοιχεία, σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις σε 
σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια. 
Ο Οργανισμός θα συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές και 
την Επιτροπή με κύριο στόχο τις χημικές ουσίες που 
προκαλούν ανησυχία — και ιδίως ουσίες που ενδέχεται να 
ενέχουν κινδύνους για την υγεία ή το περιβάλλον. 
Ο ECHA θα επικεντρώνει τις εργασίες του όλο και 
περισσότερο σε ομάδες ουσιών με σκοπό να μειώσει τα 
κενά των δεδομένων, να επιταχύνει τις εργασίες για τον 
προσδιορισμό των κινδύνων που ενέχουν οι ουσίες που 
προκαλούν ανησυχία και να ωθήσει τη βιομηχανία σε 
ταχύτερη ανταπόκριση.

καθώς και των χημικών ουσιών που περιέχονται σε 
προϊόντα σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.
Αυτό περιλαμβάνει την παροχή καλύτερης πληροφόρησης 
σχετικά με τη διάρκεια ωφέλιμης ζωής του προϊόντος, 
τη διάθεση των αποβλήτων, την ανακύκλωση και την 
αξιολόγηση της έκθεσης. Ο ECHA θα ενισχύσει επίσης 
τη στήριξή του στον κλάδο και στις χώρες της ΕΕ, για να 
ενθαρρύνει την αντικατάσταση των χημικών ουσιών που 
προκαλούν ανησυχία με λιγότερο επικίνδυνα υποκατάστατα.

Στρατηγικό σχέδιο 2019-2023:
https://www.echa.europa.eu/el/web/guest/
about-us/the-way-we-work/plans-and-reportsi

Ο ECHA εργάζεται για την 
ασφαλή χρήση των χημικών 
προϊόντων
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα χημικά 
προϊόντα από κοινού με τις εθνικές αρχές και την 
Επιτροπή, ο ECHA: 

 Ƚ παρέχει στήριξη στον κλάδο προκειμένου να 
συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις· 

 Ƚ  προάγει την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων· 

 Ƚ ελέγχει τις χημικές ουσίες που προκαλούν ανησυχία· και 

 Ƚ παρέχει πληροφορίες σχετικά με χημικά προϊόντα.


