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Γενική έκθεση 2018 - Συνοπτική παρουσίαση
Το 2018 ήταν σημαντικό έτος για τον ECHA. Οι κυριότερες εξελίξεις που
καλύπτονται στην παρούσα γενική έκθεση θα επηρεάσουν το έργο μας
σχετικά με την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων – τόσο σήμερα
όσο και κατά τα επόμενα έτη.
Ο νέος εκτελεστικός διευθυντής του ECHA, κύριος Bjorn, ανέλαβε τα
ηνία του Οργανισμού στις αρχές του έτους. Η παράδοση της διεύθυνσης
και η μετάβαση κύλησαν ομαλά, επιτρέποντας την ταχεία εισαγωγική
ενημέρωση στο σύνθετο σύστημα των διαδικασιών και δομών του
ECHA. Το γεγονός αυτό ήταν καίριας σημασίας ενόψει της τρίτης
προθεσμίας καταχώρισης βάσει του κανονισμού REACH τον Μάιο, με
την οποία ολοκληρώθηκε το μεταβατικό καθεστώς για τις ουσίες που
κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ. Ανοίγουμε τώρα ένα νέο κεφάλαιο
για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από
επιβλαβή χημικά προϊόντα. Ο ECHA διαθέτει πληθώρα πληροφοριών
σχετικά με τα χημικά προϊόντα. Παράλληλα, γνωρίζουμε ότι μας λείπουν
ακόμη σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια και αυτό
είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή
μας.

«Βρήκα έναν ώριμο και
ευέλικτο οργανισμό ο οποίος
μου έδωσε πολύ γρήγορα
τη δυνατότητα να συμβάλω
κι εγώ στην επίτευξη του
κοινού στόχου για βιώσιμη
ρύθμιση του τομέα των
χημικών προϊόντων.»

Το 2018 η Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη επανεξέταση του
κανονισμού REACH. Ο Οργανισμός ανέλυσε όλες τις διαπιστώσεις
της επανεξέτασης και πρόσθεσε τις δράσεις που του αναλογούσαν στο
πρόγραμμα εργασιών του για το 2019, καθώς και στο νέο πενταετές
στρατηγικό του σχέδιο, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης. Το διοικητικό
συμβούλιο έχει παράσχει πολύτιμα στοιχεία για την κατάρτιση αυτού του
στρατηγικού σχεδίου, από την έναρξη της διαδικασίας το 2016. Το νέο
στρατηγικό σχέδιο βασίζεται στις αρμοδιότητες του ECHA όσον αφορά το
Bjorn Hansen
επιστημονικό-κανονιστικό έργο και τον τομέα της ΤΠ. Με βάση τις τρεις
Εκτελεστικός διευθυντής
στρατηγικές του προτεραιότητες, το εν λόγω σχέδιο εστιάζει στα βασικά
ρυθμιστικά καθήκοντα του ECHA στο πλαίσιο των κανονισμών REACH,
CLP, BPR και PIV, καθώς και στα νέα καθήκοντά του, όπως τα όρια επαγγελματικής έκθεσης και το εργαλείο
αναζήτησης νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα στην ΕΕ. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το σχέδιο θα λειτουργήσει
ως πυξίδα για τον ECHA στο μέλλον. Θα μας βοηθήσει να χειριστούμε τις αβεβαιότητες του σήμερα και να
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος – στις οποίες περιλαμβάνονται το νέο πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιο και η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.
Επιθυμία μας είναι ο Οργανισμός να είναι προετοιμασμένος για τις επερχόμενες προκλήσεις, τόσο εξωτερικά,
έναντι των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών, όσο και εσωτερικά. Στο πνεύμα αυτό, ο Οργανισμός
κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την ανάλυση της δομής του και την εξέταση τρόπων βελτίωσής της,
προκειμένου να εξυπηρετήσει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο το νέο στρατηγικό σχέδιο. Οι εργασίες και όλες οι
διαδικασίες ομαδοποιούνται πλέον βάσει αρμοδιοτήτων. Πιστεύουμε ότι αυτή η αναδιοργάνωση θα μας επιτρέψει
να είμαστε αποτελεσματικότεροι στο έργο μας και να αναλάβουμε νέα καθήκοντα με συνεκτικότερο τρόπο.
Στην παρούσα έκθεση, την οποία σας καλούμε να διαβάσετε, παρουσιάζονται πολλά άλλα ενθαρρυντικά
επιτεύγματα που σημειώθηκαν το 2018. Η έκθεση δείχνει επίσης την κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί η
περαιτέρω δράση μας – και προσδοκούμε με μεγάλο ενθουσιασμό την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών
από κοινού με το προσωπικό του ECHA και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Bjorn Hansen
Εκτελεστικός διευθυντής

Sharon McGuinness
Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ECHA

Νομική εντολή του ECHA
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) είναι ένας φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που
ιδρύθηκε την 1η Ιουνίου 2007 βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών
προϊόντων (REACH).
Ο ECHA ιδρύθηκε με σκοπό τη διαχείριση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την εκτέλεση των τεχνικών,
επιστημονικών και διοικητικών πτυχών του κανονισμού REACH, καθώς και για τη διασφάλιση της συνέπειας σε
επίπεδο ΕΕ. Μεταξύ των σκοπών του Οργανισμού συγκαταλέγεται επίσης η διαχείριση των αρμοδιοτήτων που
σχετίζονται με την ταξινόμηση και την επισήμανση των χημικών ουσιών οι οποίες, από το 2009, διέπονται από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την
επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (κανονισμός CLP).
Το 2012, η εντολή του ECHA διευρύνθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων – κανονισμός για
τα βιοκτόνα (BPR).
Το 2012 τέθηκε επίσης σε ισχύ η αναδιατύπωση του κανονισμού για τη συναίνεση μετά από ενημέρωση (PIC)
(κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές και
εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων). Το 2014 ορισμένα καθήκοντα που σχετίζονται με τον κανονισμό PIC
μεταβιβάστηκαν από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC) στον ECHA. Οι εν λόγω νομοθετικές
πράξεις ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ χωρίς να υπάρχει ανάγκη μεταφοράς τους στο εθνικό δίκαιο.

Αποστολή, όραμα και αξίες του ECHA
Η αποστολή του ECHA1
Εργαζόμαστε από κοινού με τους εταίρους μας για την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων.
Το όραμα του ECHA
Φιλοδοξία μας είναι να αναδειχθούμε σε κέντρο γνώσης για τη βιώσιμη διαχείριση των χημικών προϊόντων,
εξυπηρετώντας ένα ευρύ φάσμα των πολιτικών της ΕΕ και των παγκόσμιων πρωτοβουλιών, προς όφελος των
πολιτών και του περιβάλλοντος.
Οι αξίες του ECHA
Διαφάνεια
Παρέχουμε ενεργητικά στους ρυθμιστικούς εταίρους μας και στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα
συμμετοχής στις δραστηριότητές μας και διασφαλίζουμε τη διαφάνεια στο πλαίσιο της λήψης των αποφάσεών
μας. Διευκολύνουμε την κατανόηση του έργου του Οργανισμού και την προσέγγισή του από τρίτους.
Ανεξαρτησία
Είμαστε ανεξάρτητοι από κάθε εξωτερικό πόλο συμφερόντων και αμερόληπτοι στη λήψη των αποφάσεών μας.
Πολλές από τις αποφάσεις μας τις λαμβάνουμε ύστερα από διεξαγωγή ανοικτής διαβούλευσης με το κοινό.
Εμπιστοσύνη
Οι αποφάσεις μας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και συνεπείς. Η λογοδοσία και η ασφάλεια των
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους κάθε ενέργειάς μας.
Αποτελεσματικότητα
Κινούμαστε βάσει στόχων, δεσμευόμαστε για την επίτευξή τους και επιδιώκουμε πάντα την έξυπνη χρήση
των πόρων. Εφαρμόζουμε υψηλά πρότυπα ποιότητας και τηρούμε τις προθεσμίες.
Είμαστε αφοσιωμένοι στην επίτευξη της ευημερίας
Ενθαρρύνουμε την ασφαλή και βιώσιμη χρήση των χημικών προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας
της ανθρώπινης ζωής στην Ευρώπη και την προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.
1 Η αποστολή και το όραμα του ECHA ανανεώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2018. Η νέα αποστολή και το νέο όραμα ισχύουν από τον
Ιανουάριο του 2019.		

Βασικά επιτεύγματα το 2018
Έπειτα από τη 10ετή περίοδο καταχώρισης, η οποία ολοκληρώθηκε με την αποτελεσματική διαχείριση της τελικής
προθεσμίας καταχώρισης βάσει του κανονισμού REACH το 2018, ο ECHA διαθέτει πλέον δεδομένα για όλες τις
καταχωρισμένες ουσίες που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ. Από κοινού με τα κράτη μέλη, ο ECHA μπορεί
τώρα να χρησιμοποιεί αυτή τη μοναδική στο είδος της πηγή πληροφοριών για τα χημικά προϊόντα, προκειμένου
να προσδιορίζει τις ουσίες που μπορούν να θεωρηθούν ασφαλείς και εκείνες για τις οποίες απαιτείται η ανάληψη
περαιτέρω κανονιστικής δράσης. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός REACH η κατάσταση έχει βελτιωθεί
σημαντικά. Ωστόσο, παραμένει σαφές ότι η ποιότητα των πληροφοριών δεν επιτρέπει τη συναγωγή άμεσων
συμπερασμάτων για πολλές ουσίες.
Κατά συνέπεια, ο ECHA θα πρέπει να εντατικοποιήσει τις εργασίες του για τη βελτίωση του επίπεδου συμμόρφωσης
των πληροφοριών που υποβάλλονται από τη βιομηχανία. Τα πολύτιμα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από
την επανεξέταση του κανονισμού REACH την οποία διενέργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή2 συνέβαλαν στον
προσανατολισμό των προτεραιοτήτων του ECHA σε τομείς στους οποίους το έργο του Οργανισμού μπορεί να
έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
Με την ανάπτυξη και την οριστικοποίηση ενός νέου στρατηγικού σχεδίου για την περίοδο 2019-2023, ο
Οργανισμός προετοιμάστηκε για τις μελλοντικές προκλήσεις και για την αποδοτική και αποτελεσματική εκτέλεση
των καθηκόντων του στο πλαίσιο των κανονισμών REACH, CLP, BPR και PIC, καθώς και των εργασιών του σε
νέους βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων καθηκόντων που σχετίζονται με τα κέντρα δηλητηριάσεων, τα
όρια επαγγελματικής έκθεσης, την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, το εργαλείο αναζήτησης νομοθεσίας για τα
χημικά προϊόντα στην ΕΕ και τους έμμονους οργανικούς ρύπους.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• Η φάση καταχώρισης του REACH ολοκληρώθηκε χωρίς να προκληθούν διαταραχές στην αγορά. Οι εταιρείες
έλαβαν υποστήριξη για την καταχώριση 28 357 φακέλων και επωφελήθηκαν από ενισχυμένη υποστήριξη
για την κατάρτιση των φακέλων καταχώρισής τους. Ο ECHA θα εξετάσει τρόπους βελτίωσης του επιπέδου
συμμόρφωσης.
• Οι εταιρείες κατόρθωσαν να υποβάλουν τις καταχωρίσεις τους έως την προθεσμία του 2018 με τη χρήση
εργαλείων και υποστήριξης ΤΠ. Ο ECHA διαθέτει πλέον δεδομένα για τα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται
περισσότερο στην αγορά της ΕΕ και μπορεί να τα αξιολογεί από κοινού με τα κράτη μέλη.
• Δημοσιεύτηκαν βασικά δεδομένα για τα χημικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των
πληροφοριών καταχώρισης που υποβλήθηκαν για την προθεσμία του 2018, καθώς και οι εκθέσεις αξιολόγησης
βιοκτόνων και περιλήψεις χαρακτηριστικών προϊόντος αδειοδοτημένων προϊόντων. Ο ECHA λαμβάνει μέτρα για
την περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων που έχει συλλέξει με την πάροδο των ετών.
• Ο ECHA ανέπτυξε μια προσέγγιση για τη χαρτογράφηση του χημικού χώρου των ουσιών που έχουν καταχωριστεί
βάσει του κανονισμού REACH με σκοπό να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ολοκληρωμένης
κανονιστικής στρατηγικής και να ενισχύσει τη διαφάνεια όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές
χειρίζονται όλες τις ουσίες που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ με αναλογικό τρόπο. Αυτό θα συμβάλει στην
επίτευξη των στόχων της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη για το 2020.
• Ο ECHA συνέχισε να εστιάζει το έργο του στην παραγωγή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
αποσαφήνιση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον,
και ενίσχυσε την αποδοτικότητα της αξιολόγησης εξετάζοντας ομάδες ουσιών. Ενιαία σχέδια αποφάσεων
απευθύνονται πλέον σε όλους τους κύριους καταχωρίζοντες ουσιών που ανήκουν σε μια δεδομένη ομάδα. Ο
Οργανισμός προετοιμάζεται για την αντιμετώπιση της έλλειψης συμμόρφωσης καθώς και των ανησυχιών που
εγείρονται στο πλαίσιο δημόσιων συζητήσεων για το θέμα αυτό.
• Ο ECHA επέδειξε πλήρη διαφάνεια έναντι των οικονομικών φορέων και των ενδιαφερόμενων μερών όσον
αφορά την κατάσταση των αποφάσεων αξιολόγησης μέσω σχετικών επικαιροποιήσεων που δημοσιεύονταν στον
δικτυακό τόπο του Οργανισμού.
• Σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, ομαδοποιήθηκαν χημικώς συγγενείς ουσίες που καταχωρίζονται σε
ποσότητες άνω των 100 τόνων ετησίως – στοιχείο που συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του χημικού
σύμπαντος και στη λήψη αποτελεσματικών και συνεκτικών κανονιστικών μέτρων όπου χρειάζεται.
2

Γενική έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του κανονισμού REACH και επανεξέταση ορισμένων στοιχείων,
COM(2018) 116 final, διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/review_en.

• Προστέθηκαν 16 νέες ουσίες στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών. Διατυπώθηκαν συστάσεις για την προσθήκη
επτά ουσιών στον κατάλογο αδειοδότησης λόγω της απειλής που συνιστούν για την υγεία και το περιβάλλον.
Εκτελέστηκαν προπαρασκευαστικές εργασίες για τον χειρισμό της επόμενης δέσμης αιτήσεων αδειοδότησης.
• Ο ECHA συνέταξε πρωτοφανή αριθμό προτάσεων περιορισμού, ορισμένες από τις οποίες ήταν
πρωτοποριακές, όπως η πρόταση για τα μικροπλαστικά.
• Ο ECHA επιτάχυνε την ουσιαστική, τεκμηριωμένη και καινοτόμο υποκατάσταση μέσω της βελτίωσης της
πρόσβασης στη δημόσια βάση δεδομένων του για τα χημικά προϊόντα, της αύξησης της ικανότητας των κρατών
μελών και των ενδιαφερόμενων μερών να αναλύουν εναλλακτικές λύσεις, και της ενίσχυσης των ευκαιριών
δικτύωσης.
• Η τάση όσον αφορά την υποβολή φακέλων εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης έχει αυξηθεί κατά
περίπου 50 %, και η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην υποβολή φακέλων που αφορούν δραστικές ουσίες σε
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα.
• Η πρώτη δέσμη εργαλείων για την εναρμονισμένη κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με επικίνδυνα μείγματα για
τα κέντρα δηλητηριάσεων τέθηκε στη διάθεση της βιομηχανίας και οι εργασίες σχετικά με την κεντρική πύλη
κοινοποίησης για τις αρχές σημείωσαν πρόοδο.
• Για την επίσπευση του προγράμματος επανεξέτασης βιοκτόνων, ο ECHA άρχισε να παρέχει προηγούμενη
και ενισχυμένη στήριξη στα κράτη μέλη. Χορηγήθηκαν οι πρώτες ενωσιακές άδειες, οι οποίες επιτρέπουν στις
εταιρείες να λαμβάνουν άδεια για τα βιοκτόνα τους για ολόκληρη την αγορά της ΕΕ με μία αίτηση.
• Η βελτιωμένη ποιότητα των πληροφοριών όσον αφορά τις ρυθμιστικές πράξεις στις γνωστοποιήσεις εξαγωγής
βάσει του κανονισμού PIC έδωσαν τη δυνατότητα σε αρχές τρίτων χωρών να λαμβάνουν καλύτερα τεκμηριωμένες
αποφάσεις.
• Ο ECHA αποφάσισε να προβεί στη δημιουργία εργαλείου αναζήτησης νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα
στην ΕΕ, σε συνέχεια των συμπερασμάτων της μελέτης σκοπιμότητας που εκπονήθηκε κατά την πρώτη φάση
του έργου.
• Το παρατηρητήριο νανοϋλικών της ΕΕ επεκτάθηκε περαιτέρω με πληροφορίες σχετικά με την έρευνα και την
καινοτομία.

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
• Ένα νέο στρατηγικό σχέδιο που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο και η επανεξέταση της οργανωτικής
δομής βοήθησαν τον Οργανισμό να προετοιμαστεί για τις μελλοντικές προκλήσεις. Οι νέες προτεραιότητες, σε
συνδυασμό με τη νέα επικοινωνιακή στρατηγική που αναπτύσσεται επί του παρόντος, συνδέουν στενά το έργο
του ECHA με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
• Ο νέος εκτελεστικός διευθυντής του ECHA διατήρησε τη σταθερή επικοινωνία και τη σχέση με τα θεσμικά
όργανα, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη που είχε καθιερώσει ο απερχόμενος εκτελεστικός διευθυντής.
• Η διαχείριση των εργασιών των επιτροπών πραγματοποιείται με επιτυχία χάρη στο σταθερά υψηλό επίπεδο
δέσμευσης και αφοσίωσης των μελών και των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών.
• Τα βασικά έργα ελέγχου της εφαρμογής υπό τον συντονισμό του φόρουμ είχαν βασικό στόχο την προστασία των
καταναλωτών και των εργαζομένων και έφεραν στο φως ελλείψεις στην παροχή πληροφοριών σε σχέση με την
επικινδυνότητα για χημικά προϊόντα που πωλούνται διαδικτυακά καθώς και σε σχέση με την ασφάλεια για τους
εργαζομένους.
• Το δίκτυο HelpNet προσέφερε στήριξη ώστε οι εταιρείες να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
καταχώρισης βάσει του κανονισμού REACH για το 2018 και να υποβάλουν εγκαίρως τους φακέλους καταχώρισής τους.
• Το δίκτυο υπαλλήλων ασφαλείας επέκτεινε το μοντέλο ασφάλειας για την παροχή πρόσβασης στις βάσεις
δεδομένων του ECHA σε μεμονωμένους εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στις επιτροπές του ECHA.
• Χρηματοδότηση: Το καθεστώς μεικτής χρηματοδότησης, το οποίο συνίσταται στον συνδυασμό εσόδων από
τέλη και επιχορήγησης ισοσκέλισης από την ΕΕ, αποδείχθηκε ιδιαίτερα προβληματικό το 2018. Τα προβλήματα
οφείλονταν στον απρόβλεπτο όγκο των καταχωρίσεων που προέκυψαν από την προθεσμία καταχώρισης βάσει
του κανονισμού REACH. Το γεγονός αυτό είχε αποκλίνοντα αποτελέσματα – υψηλότερα έσοδα από τέλη βάσει
του κανονισμού REACH και χαμηλότερα έσοδα από τέλη βάσει του κανονισμού BPR.
• Τέθηκε σε εφαρμογή μια νέα στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους ως εργαλείο καθοδήγησης της
ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων του Οργανισμού σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
• Σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την υλοποίηση των πρωτοβουλιών σχετικά με το μελλοντικό κτίριο του ECHA.

