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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πρόλογος
Ο ECHA ξεκίνησε την υλοποίηση του πενταετούς στρατηγικού του σχεδίου το 2019
με επίκεντρο τις βασικές κανονιστικές διαδικασίες του, μεγιστοποιώντας τις επιπτώσεις
του και θέτοντας τα θεμέλια για το μακροπρόθεσμο μέλλον του.
Για να υποστηρίξουμε την παραπάνω διαδικασία, αναδιοργανώσαμε τον Οργανισμό
στις αρχές του έτους, μέσω της προσέγγισης και της ευθυγράμμισης των ικανοτήτων
του προσωπικού και των επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων, με σκοπό να αξιοποιήσουμε την
αύξηση της αποτελεσματικότητας και να καταστήσουμε το έργο μας πιο εποικοδομητικό.
Χάρη στις προαναφερθείσες ενέργειες, ο Οργανισμός λειτουργεί επί τη βάσει αυξημένων
επιπέδων συνεργασίας και συμμετοχής του προσωπικού, με αποτέλεσμα την επίτευξη
πραγματικής και ουσιώδους προόδου όσον αφορά το έργο που επιτελούμε με τους
συνεργάτες μας για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των χημικών προϊόντων.
Οι πάνω από 300 πλήρεις έλεγχοι συμμόρφωσης που διενεργήθηκαν το περασμένο
έτος αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα της αύξησης της αποτελεσματικότητας
που επιτύχαμε μέσω της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων και της απλούστευσης της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Πρόκειται για έναν τομέα τον οποίο θα εξακολουθήσουμε
να θέτουμε σε προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια: ο έλεγχος του βαθμού στον οποίο οι
καταχωρίζοντες υποβάλλουν δεδομένα που πληρούν τις απαιτήσεις είναι απαραίτητος
ώστε να μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για το κατά πόσο οι ουσίες είναι ασφαλείς
ή προκαλούν ανησυχία για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον και να λαμβάνουμε
μέτρα διαχείρισης του κινδύνου, εφόσον χρειάζεται.
Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί συνέχεια της δεύτερης επανεξέτασης του κανονισμού
REACH από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταρτίσαμε από κοινού ένα πρόγραμμα
αξιολόγησής του. Στο πρόγραμμα προβλέπεται ότι μέχρι το 2027 ο Οργανισμός θα έχει
ελέγξει όλες τις καταχωρίσεις για ποσότητες από 1 έως 100 τόνους που υποβλήθηκαν εντός
της τελικής προθεσμίας καταχώρισης, καθώς και ότι θα έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση του
συνόλου των ουσιών για τις οποίες υφίστανται ελλείψεις δεδομένων που μας εμποδίζουν
να συμπεράνουμε κατά πόσο υπάρχουν πιθανοί λόγοι ανησυχίας.
Όσον αφορά τις ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, η διαδικασία
αδειοδότησης αποτελεί σημαντικό και πρόσφορο εργαλείο για τη διαχείριση των
κινδύνων. Το 2019, λάβαμε οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης από το Γενικό
Δικαστήριο και προβήκαμε σε ενέργειες παρακολούθησης σχετικά με παρατηρήσεις
που λάβαμε από τα ενδιαφερόμενα μέρη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το διοικητικό
συμβούλιο διαδραμάτισε ενεργό ρόλο υποστηρίζοντας και υλοποιώντας ευρύ φάσμα
δράσεων βελτίωσης. Ως αποτέλεσμα των προαναφερθεισών ενεργειών, υπάρχουν πλέον
αναθεωρημένοι μορφότυποι βάσει των οποίων οι επιτροπές του ECHA θα παρουσιάζουν
τις γνώμες τους ώστε να είναι πιο συνοπτικές και συνεπείς.

Όσον αφορά τα βιοκτόνα, αναπτύξαμε ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να
επιταχύνουμε εκ νέου προδραστικά το πρόγραμμα επανεξέτασης. Στο σχέδιο
προτείνεται η ιεράρχηση των ουσιών βάσει προτεραιότητας, η παροχή υποστήριξης
προς τα κράτη μέλη και η απλοποίηση των αξιολογήσεων και των αξιολογήσεων
από ομοτίμους.
Ο ECHA πραγματοποίησε επίσης σημαντική πρόοδο όσον αφορά την ανάληψη νέων
αρμοδιοτήτων: ανάπτυξη βάσης δεδομένων για ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη
ανησυχία σε αντικείμενα, προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής
υπηρεσίας που παρέχει στις επιχειρήσεις επισκόπηση της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά
με τις ουσίες τους (EUCLEF) και προετοιμασία για την αξιολόγηση των ουσιών που

Αναδιοργανώσαμε τον
Οργανισμό, συνενώνοντας και
ευθυγραμμίζοντας αρμοδιότητες
του προσωπικού και επιχειρησιακές
αρμοδιότητες με σκοπό να
αξιοποιήσουμε την αύξηση της
αποτελεσματικότητας και να
καταστήσουμε το έργο μας πιο
εποικοδομητικό.
Bjorn HANSEN
Εκτελεστικός διευθυντής
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έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό.
Η απρόσκοπτη ενσωμάτωση των εν λόγω νέων νομοθετικών του υποχρεώσεων και
αρμοδιοτήτων στο διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο του Οργανισμού είναι ενθαρρυντική
και καταδεικνύει ότι ο ECHA επιτυγχάνει απτά αποτελέσματα όσον αφορά το
όραμά του να αποτελέσει το κέντρο γνώσης σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση
των χημικών προϊόντων, συμβάλλοντας στην υλοποίηση ενός ευρέος φάσματος
ενωσιακών πολιτικών και παγκόσμιων πρωτοβουλιών προς όφελος των πολιτών και
του περιβάλλοντος.
Ωστόσο, για να επιτύχει ο ECHA απτά αποτελέσματα σε σχέση με τη διευρυνόμενη
νομοθετική του εντολή και το όραμά του, πρέπει να προσδιοριστούν και να
αξιολογηθούν εκ των προτέρων οι απαιτούμενοι πόροι ώστε να διασφαλιστεί ότι ο
Οργανισμός διαθέτει τα μέσα που θα του επιτρέψουν να φέρει εις πέρας το σύνολο
των νέων αρμοδιοτήτων.

Για να επιτύχει ο ECHA απτά αποτελέσματα
σε σχέση με τη διευρυνόμενη νομοθετική
του εντολή του και το όραμά του, πρέπει
να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν εκ
των προτέρων οι απαιτούμενοι πόροι ώστε
να διασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός διαθέτει
τα μέσα που θα του επιτρέψουν να φέρει εις
πέρας το σύνολο των νέων αρμοδιοτήτων.

Εν τω μεταξύ, πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο επόμενο πολυετές
δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ και στην απομένουσα αβεβαιότητα όσον αφορά τις
δημοσιονομικές επιπτώσεις της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου.
Χάρη στη νέα οργάνωση και το αφοσιωμένο προσωπικό μας, πιστεύουμε ότι είμαστε
έτοιμοι για τα επόμενα έτη. Η πολιτική ατζέντα της ΕΕ και, πιο συγκεκριμένα, η
Πράσινη Συμφωνία και η επικείμενη στρατηγική της Επιτροπής για τις χημικές
ουσίες είναι τομείς στους οποίους ο ECHA μπορεί να συμβάλει και θα συμβάλει
παρέχοντας προστιθέμενη αξία, με βάση τα επιτεύγματά μας όχι μόνο το 2019 αλλά
τα τελευταία 12 χρόνια.

Sharon McGUINNESS
Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

Προάγοντας την ασφαλή χρήση των
χημικών ουσιών
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Το 2019 ήταν χρονιά διαμόρφωσης νέων πολιτικών προτεραιοτήτων, με την Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη,
τη στρατηγική ανάπτυξης για την Ευρώπη, υπό την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής von der Leyen, την
έναρξη του πενταετούς στρατηγικού σχεδίου του ECHA για τη βελτίωση της ασφάλειας των χημικών ουσιών,
τις προετοιμασίες του Οργανισμού για τη μετακόμιση σε νέες εγκαταστάσεις καθώς και την αβεβαιότητα των
ενδιαφερόμενων μερών του ECHA αναφορικά με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.
Αξιοποιώντας τα στοιχεία της δεύτερης επανεξέτασης του κανονισμού REACH1, επικεντρώσαμε τις προτεραιότητές μας κατά κύριο
λόγο στην προστασία της υγείας του ανθρώπου και στην πρόληψη της καταστροφής του περιβάλλοντος. Έτσι διαμορφώθηκε το νέο
στρατηγικό σχέδιο του ECHA για την περίοδο 2019-2023 του οποίου οι τρεις στρατηγικές προτεραιότητες βασίζονται στις ικανότητες
του προσωπικού του και στα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του ο Οργανισμός.
ΕΙΚΌΝΑ 1: Αποστολή, όραμα και αξίες του ECHA
Διαφανής
Ανεξάρτητος
Αξιόπιστος
Αποτελεσματικός
Αφοσιωμένος στην ευημερία

ΤΙΜΕΣ

Εργαζόμαστε από κοινού με τους
εταίρους μας για την ασφαλή χρήση
των χημικών προϊόντων.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΟΡΑΜΑ

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.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
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Προσδιορισμός και διαχείριση
κινδύνων των ουσιών που προκαλούν
ανησυχία.

Ασφαλής και βιώσιμη χρήση
χημικών προϊόντων από τη
βιομηχανία.

Βιώσιμη διαχείριση των χημικών
προϊόντων μέσω της εφαρμογής της
νομοθεσίας της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της πρώτης προτεραιότητας εκτελούμε τα καθήκοντά μας ενσωματώνοντάς τα στο έργο μας με συνεπή τρόπο. Στο πλαίσιο της
δεύτερης προτεραιότητας αξιοποιούμε τις αρμοδιότητές μας ώστε να προάγουμε την ασφαλέστερη και πιο βιώσιμη χρήση των χημικών ουσιών
από τον κλάδο. Τέλος, στο πλαίσιο της τρίτης προτεραιότητας, διασφαλίζουμε τη συνέπεια των αρμοδιοτήτων μας με τη συνέπεια άλλων
ενωσιακών νομοθετικών πράξεων για τις χημικές ουσίες και παρέχουμε επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε διεθνείς δραστηριότητες.
Τα επιτεύγματα και στους τρεις αυτούς τομείς υποστηρίζουν την επίτευξη των βιώσιμων στόχων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών2.
1   Γενική έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του κανονισμού REACH και επανεξέταση ορισμένων στοιχείων, COM(2018) 116 final
2   https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Τα εν λόγω επιτεύγματα καταδεικνύουν:
• την ύπαρξη αξιόπιστης βάσης αναφοράς για τον προσδιορισμό των ουσιών που χρήζουν περαιτέρω εργασίας για τη διαχείριση των κινδύνων
που σχετίζονται με αυτές,
• τις ουσίες για τις οποίες χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες,
• την πρόοδο του κλάδου προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της ασφαλούς και βιώσιμης χρήσης των χημικών ουσιών, και
• τους τομείς στους οποίους ο Οργανισμός έχει συμβάλει ενεργά στη βελτίωση της συνοχής της ενωσιακής νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες.
Η αναδιοργάνωσή μας πραγματοποιήθηκε το 2019 μέσω της στενότερης προσέγγισης των διεργασιών, της αξιοποίησης της βελτιωμένης
αποτελεσματικότητας και της παροχής στον ECHA της δυνατότητας να είναι πιο εποικοδομητικός3. Με την αναδιοργάνωση, ο ECHA απέδειξε ότι
είναι ευέλικτος και ικανός να προβαίνει σε σημαντικές οργανωτικές αλλαγές. Λόγω των περιορισμένων πόρων που είχε στη διάθεσή του ο Οργανισμός,
έπρεπε να ανακατανεμηθούν οι πόροι σε έργα προτεραιότητας, κυρίως σε έργα προσδιορισμού και διαχείρισης των κινδύνων που ενέχουν οι ουσίες που
προκαλούν ανησυχία (στρατηγική προτεραιότητα 1), κάτι το οποίο σημαίνει λιγότερους πόρους για τους άλλους τομείς προτεραιότητας.

Αποτελέσματα σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες
1. Προσδιορισμός και διαχείριση των κινδύνων που ενέχουν οι ουσίες που προκαλούν ανησυχία
Οι εργασίες ελέγχου και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων του ECHA για πάνω από 21 000 ουσίες4 δείχνουν ότι επετεύχθη σημαντικής πρόοδος
προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης της παραγωγής δεδομένων, του προσδιορισμού των ουσιών και των εργασιών στον κανονιστικό τομέα
σχετικά με τις ουσίες που προκαλούν ανησυχία για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Από το 2020, θα είμαστε σε θέση να συγκρίνουμε
τα αποτελέσματα και να υποβάλλουμε εκθέσεις σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του 2019 ως βάση αναφοράς.
Οι ουσίες των υψηλότερων ποσοτικών κατηγοριών οι οποίες δεν έχουν ακόμη χαρακτηριστεί θα ενταχθούν σε μια ειδική ομάδα προτεραιότητας
με βάση το κατά πόσον είναι υψηλής προτεραιότητας στο πλαίσιο της κανονιστικής διαχείρισης των κινδύνων ή χαμηλής προτεραιότητας
επί του παρόντος για περαιτέρω κανονιστική δράση, ή εάν απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για τη λήψη απόφασης. Σε περίπτωση που
απαιτούνται περισσότερα δεδομένα, οι ουσίες θα υποβάλλονται σε αξιολόγηση φακέλου ή ουσίας. Επί του παρόντος, υπάρχουν περίπου 1 500
ουσίες που είναι καταχωρισμένες σε ποσότητες άνω των 100 τόνων ετησίως για τις οποίες απαιτούνται περισσότερα δεδομένα προκειμένου να
μπορέσουν οι αρχές να τις κατατάξουν σε κάποια ομάδα5.
Στη διάρκεια του 2019, οκτώ ακόμη ουσίες προσδιορίστηκαν και συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο των ουσιών που είναι υποψήφιες προς
συμπερίληψη στον κατάλογο αδειοδότησης. Ο ECHA συνέστησε επίσης στην Επιτροπή τη συμπερίληψη 18 ουσιών στον κατάλογο
αδειοδότησης. Με τρεις προτάσεις για περιορισμό που υπέβαλαν ο ECHA και κράτη μέλη και με έναν περιορισμό που εγκρίθηκε από την
Επιτροπή, έχει σημειωθεί απτή πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων εντός της ΕΕ. Τέλος, η Επιτροπή Αξιολόγησης
Κινδύνων (RAC) ενέκρινε 51 γνώμες σχετικά με φακέλους ταξινόμησης και επισήμανσης.
2. Ασφαλής και βιώσιμη χρήση χημικών προϊόντων από τον κλάδο
Η εμπέδωση αποτελεσματικής επικοινωνίας με προγενέστερα και μεταγενέστερα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού είναι καίριας
σημασίας για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των χημικών προϊόντων. Ο ECHA έχει καταβάλλει προσπάθειες από κοινού με
σημαντικούς ενδιαφερόμενους για τον προσδιορισμό των απαραίτητων βελτιώσεων στο υφιστάμενο σύστημα παροχής πληροφοριών
ασφαλείας σχετικά με τη χρήση των επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων. Το έργο μας έχει αναγνωριστεί από βασικούς ενδιαφερόμενους
πολιτικής και μπαίνουμε πλέον στο στάδιο της ανάπτυξης. Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν επίσης στο να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις
να αξιοποιήσουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες προκειμένου να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις τους βάσει της
συναφούς νομοθεσίας για την επαγγελματική ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον.
3. Βιώσιμη διαχείριση των χημικών προϊόντων μέσω της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ
Οι εργασίες για την επίτευξη αυτού του στόχου κατέδειξε τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες, οι γνώσεις και οι ικανότητες του ECHA όσον
3    Βλ. επίσης: Βασικοί παράγοντες φόρτου εργασίας και δείκτες επιδόσεων του μοντέλου διαχείρισης επιδόσεων του ECHA (προσάρτημα I).
4    Βλ. επίσης την ενότητα «Παραγωγή, παρακολούθηση και κανονιστική ρύθμιση των σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τις ομάδες ουσιών που προκαλούν
ανησυχία».
5    Στην ετήσια έκθεση ολοκληρωμένης κανονιστικής στρατηγικής του ECHA παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες.
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Ο ECHA παρέσχε βραχυπρόθεσμη υποστήριξη στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα όσον
αφορά την προστασία δεδομένων και την αξιολόγηση των συνήθων κινδύνων από ομοτίμους, μέσω της εντατικοποίησης της συνεργασίας με
περιβαλλοντικούς οργανισμούς της ΕΕ και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών.
Οι δραστηριότητες προσέγγισης του ECHA υποστηρίζουν τη βιώσιμη διαχείριση χημικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξεκινήσαμε την
εφαρμογή μιας συστηματικής προσέγγιση ανάπτυξης ικανοτήτων σε τρίτες χώρες που τις βοηθά να αναπτύξουν συστήματα διαχείρισης χημικών
προϊόντων, στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να αξιοποιηθούν οι ευρωπαϊκές προσεγγίσεις διαχείρισης και αξιολόγησης των κινδύνων.
Συνολικά, εκτελέσαμε αποτελεσματικά και αποδοτικά τα καθήκοντά μας βάσει των κανονισμών REACH, CLP, BPR, PIC και POP, όπως καθώς και
σε νέους τομείς όπως τα κέντρα δηλητηριάσεων, τα όρια επαγγελματικής έκθεσης, την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα, το εργαλείο αναζήτησης
της νομοθεσίας της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα και το παρατηρητήριο της ΕΕ για τα νανοϋλικά.
ΕΙΚΌΝΑ 2: Νέοι τομείς εργασίας του ECHA στη διάρκεια των ετών
POPs
Έμμονοι οργανικοί ρύποι

OEL & κέντρα δηλητηριάσεων
CLP
Ταξινόμηση και επισήμανση
των χημικών προϊόντων

2007

BPR
Βιοκτόνα προϊόντα

2011
2008

- Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης (OEL)
- Κέντρα δηλητηριάσεων της ΕΕ

2014
2013

REACH

Ενδοκρινικοί διαταράκτες

Καταχώριση, αξιολόγηση,
αδειοδότηση και
περιορισμοί των χημικών
προϊόντων

Εφαρμογή της προσέγγισης/
ορισμού της ΕΕ όσον αφορά
τους ενδοκρινικούς
διαταράκτες

2016
2015

Κανονισμός σχετικά με τη
διαδικασία συναίνεσης μετά
από ενημέρωση PIC
Συναίνεση μετά
από ενημέρωση

2018
2017

Νανοϋλικά
Παρατηρητήριο
της ΕΕ για τα
νανοϋλικά

2020
2019

EUCLEF & οδηγία-πλαίσιο
για τα απόβλητα
- Εργαλείο αναζήτησης της
νομοθεσίας της ΕΕ για τα
χημικά προϊόντα (EUCLEF)
- Οδηγία-πλαίσιο για τα
απόβλητα

Οδηγία για το
πόσιμο νερό
Απαριθμούνται τα
χημικά προϊόντα που
μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με
ασφάλεια σε υλικά που
έρχονται σε επαφή με
πόσιμο νερό.

Για το 2019, έχουμε προσδιορίσει τα επιτεύγματα στους ακόλουθους κύριους επιχειρησιακούς τομείς:
• Αντιμετωπίσαμε δραστικά το ζήτημα των μη συμμορφούμενων πληροφοριών σχετικά με τα χημικά προϊόντα και σημειώσαμε σημαντική πρόοδο
όσον αφορά την παραγωγή των απαιτούμενων πληροφοριών επικινδυνότητας. Έχουμε επιταχύνει την αξιολόγηση φακέλων και εφαρμόσαμε
περαιτέρω μέτρα για την αύξηση του ποσοστού των φακέλων που ελέγχουμε. Διενεργήσαμε 50 % περισσότερους πλήρεις ελέγχους συμμόρφωσης6
ουσιών σε σχέση με το 2018. Διενεργήσαμε 301 πλήρεις ελέγχους 274 μοναδικών ουσιών και 89 στοχευμένους ελέγχους 64 μοναδικών ουσιών. Οι
πλήρεις έλεγχοι είχαν ως επίκεντρο τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των χημικών προϊόντων, με τους περισσότερους εξ αυτών να αφορούν ιδιότητες
6    Κατά τη διενέργεια πλήρους ελέγχου συμμόρφωσης δίδεται έμφαση στις πλέον συναφείς απαιτήσεις πληροφοριών για τον προσδιορισμό των ουσιών που προκαλούν ανησυχία. Οι εν λόγω έλεγχοι καλύπτουν, τουλάχιστον, τη γονιδιοτοξικότητα, την τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης, την τοξικότητα στην προγεννητική
ανάπτυξη, την τοξικότητα στην αναπαραγωγή, την καρκινογένεση, τη μακροχρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον, τη βιοαποδόμηση και τη βιοσυσσώρευση.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

αφορά την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων υποστηρίζουν την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι εν λόγω εργασίες είχαν ως αποτέλεσμα
τη δημιουργία συνεργειών τόσο στο εσωτερικό του Οργανισμού κατά την διεκπεραίωση νέων κανονιστικών καθηκόντων, όσο και εκτός του
Οργανισμού, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους εταίρους του. Μέσω της ένταξης νέων αρμοδιοτήτων στο χαρτοφυλάκιό μας, όπως η βάση
δεδομένων SCIP ή οι προετοιμασίες για την αξιολόγηση ουσιών που χρησιμοποιούνται σε υλικά τα οποία ενδέχεται να έλθουν σε επαφή με πόσιμο
νερό, αποδείξαμε ότι διαθέτουμε την ικανότητα και την εμπειρογνωσία να αξιοποιούμε την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει μέσω των εργασιών
μας επί των κανονισμών REACH, CLP, BPR, PIC και POP. Ο ECHA μπορεί να εφαρμόσει τις γνώσεις του σε νέους τομείς, χρησιμοποιώντας
υπάρχουσες πλατφόρμες ΤΠ και δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας. Έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση μακροπρόθεσμων έργων, όπως η κοινή
χρήση του IUCLID (ως υπηρεσίας) με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).
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που είναι σημαντικές για την υγεία, όπως η μεταλλαξιγένεση και η τοξικότητα στην προγεννητική ανάπτυξη, αλλά και για το περιβάλλον, όπως η
μακροχρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον. Με το κοινό σχέδιο δράσης της Επιτροπής και του ECHA7 για την αξιολόγηση, προετοιμάσαμε
τη βάση για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με ουσίες για τις οποίες δεν είναι σαφές το εάν πρόκειται για ασφαλείς ή μη.
• Ο ECHA προέβη σε ενέργειες για να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση αδειοδότησης προκειμένου να
συνεχίσουν να διαθέτουν τις ουσίες τους στην αγορά και να τις χρησιμοποιούν μετά τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο αδειοδότησης. Στις εν
λόγω ενέργειες περιλαμβάνεται η παροχή διευκρινήσεων προς τους αιτούντες σχετικά με το πότε πρέπει να υποβάλλουν σχέδια υποκατάστασης,
καθώς και η εκπόνηση πιο συνεπών και συνοπτικών γνωμών στις οποίες καθορίζονται τα όρια των επιστημονικών γνωμών των επιτροπών του
ECHA. Έχουμε ξεκινήσει να εφαρμόζουμε στην πράξη τους εν λόγω μορφότυπους γνώμης και προσαρμόσαμε τις εργασιακές πρακτικές μας με
σκοπό να καταστεί εφικτή η επεξεργασία μεγάλου αριθμού αιτήσεων αδειοδότησης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον κατάλληλο έλεγχο των
κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, καθώς και την υποκατάσταση των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία με
ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες.
• Το 2019, ο ECHA εργάστηκε επί τεσσάρων περιορισμών που μας επιτρέπουν να στοχοθετούμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον
κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Πρώτον, ενδέχεται να υπάρχουν πιο έξυπνες
εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τα μικροπλαστικά που προστίθενται σκοπίμως σε ορισμένα προϊόντα και ελευθερώνονται εντέλει σε μεγάλες
ποσότητες στο περιβάλλον, όπου και παραμένουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεύτερον, η πρόταση για τον περιορισμό των επικίνδυνων
χημικών προϊόντων στα μελάνια δερματοστιξίας και το μόνιμο μακιγιάζ αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου καρκίνου, καθώς και στις αρνητικές
επιπτώσεις στη γονιμότητα και τον ερεθισμό του δέρματος.
• Δεδομένων των καθυστερήσεων σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος επανεξέτασης για τις βιοκτόνες δραστικές ουσίες,
ο ECHA κατάρτισε σχέδιο δράσης για να αυξήσει τον αριθμό των φακέλων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη προς αξιολόγηση από ομοτίμους. Στο
πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου δράσης, ο ECHA ενέτεινε τη συνεργασία του με τα κράτη μέλη και παρέχει προς αυτά συγκεκριμένη υποστήριξη για
την οριστικοποίηση των φακέλων τους προκειμένου να υποβληθούν και να ληφθεί απόφαση σχετικά με την αξιολόγηση της εκάστοτε ουσίας.
πλαίσιο πληροφοριών

ΠΡΆΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ – ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ECHA
Η Πράσινη Συμφωνία της Επιτροπής παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο συμβολής στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού
αέρα και των υδάτων, στη μείωση των κινδύνων που ενέχουν οι επικίνδυνες χημικές ουσίες, οι βιομηχανικές εκπομπές, τα φυτοφάρμακα και οι
ενδοκρινικοί διαταράκτες, συν ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία.
Η δεξαμενή γνώσεων του ECHA και το υψηλής ποιότητας επιστημονικό και επιχειρησιακό του έργο, όπως παρουσιάζονται στο στρατηγικό του
σχέδιο, αποτελούν τη βάση για την υποστήριξη της βιώσιμης καινοτομίας που θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Η
εν λόγω συμβολή μπορεί να αφορά τομείς καίριας σημασίας, όπως η κυκλική οικονομία, η βιωσιμότητα, η κλιματική αλλαγή ή η εξασφάλιση ενός
περιβάλλοντος απαλλαγμένου από τοξικές ουσίες.
Το 2019 εκθέσαμε τον τρόπο με τον οποίο ο ECHA μπορεί να υποστηρίξει στρατηγικά την Επιτροπή όσον αφορά την Πράσινη Συμφωνία. Πιστεύουμε
ότι το έργο μας μπορεί να διαμορφώσει συνέργειες και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των επιστημονικών και τεχνικών αρμοδιοτήτων που
προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το νομικό πλαίσιο όχι μόνο θα απλουστευτεί αλλά και θα ενισχυθεί ως προς:
• τη διαμόρφωση ενός πλαισίου διαφάνειας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ παράγει συνεκτική νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα και
την ασφάλεια των προϊόντων στην Ευρώπη,
• την αξιολόγηση της δυνητικής εφαρμογής της προσέγγισης «μια ουσία – μια αξιολόγηση»,
• την αξιολόγηση των ομάδων παρόμοιων χημικών προϊόντων με σκοπό την επιτάχυνση της διαχείρισης κινδύνων και την ενίσχυση της
συνεκτικότητας, και
• την καθιέρωση του επιστημονικού έργου του ECHA ως βάση για τον καθορισμό ασφαλών τιμών για τα χημικά προϊόντα και την προστασία
των εργαζομένων από τον καρκίνο και άλλες επιβλαβείς επιπτώσεις.
Ο ECHA μπορεί να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω της υιοθέτησης μιας
πιο σθεναρής στάσης όσον αφορά τον έλεγχο της τήρησης και της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία για την ασφάλεια των χημικών προϊόντων στα
σύνορα της ΕΕ, για παράδειγμα, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών με τις τελωνειακές αρχές.
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https://echa.europa.eu/documents/10162/21877836/final_echa_com_reach_evaluation_action_plan_en
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• Το διοικητικό συμβούλιο προέβη σε ολοκληρωμένη επανεξέταση της λειτουργίας του και των τρόπων διεκπεραίωσης των εργασιών του, ώστε
να συνεχίσει τη στρατηγική καθοδήγηση και ισχυρή διακυβέρνηση του Οργανισμού.
• Επανεξετάσαμε την ολοκληρωμένη στρατηγική και το πλαίσιο συστήματος διαχείρισης προκειμένου να υποστηρίξουμε τον Οργανισμό όσον
αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητές του με πιο συνεκτικό τρόπο. Η στρατηγική περιλαμβάνει
υψηλού επιπέδου δεσμεύσεις οι οποίες θα καθοδηγήσουν τον Οργανισμό τα επόμενα χρόνια, ενοποιώντας και ολοκληρώνοντας τα διάφορα
στοιχεία του συστήματος διαχείρισης του ECHA.
Η νέα οργανωτική δομή που εφαρμόστηκε στις αρχές του 2019 έχει αυξήσει τη διασυνδεσιμότητά μας και διευκόλυνε την ανάπτυξη πιο συνεργατικών
τρόπων εργασίας, μετατοπίζοντας το επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας από τις υφιστάμενες ικανότητές μας προς αρμοδιότητες για τις οποίες
έχουμε αναπτύξει συνέργειες τα τελευταία χρόνια. Έχουμε επενδύσει σημαντικούς πόρους στην ανάλυση της υποδομής μας και στην εξεύρεση
τρόπων βελτίωσής της ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών.
Δεδομένου ότι οι καταναλωτές αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη επίγνωση των επιπτώσεων που έχουν τα χημικά προϊόντα στην καθημερινή
ζωή τους, αναπτύξαμε μια στρατηγική για τις επικοινωνίες μας η οποία θα μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε το ενδιαφερόμενο κοινό και να
ανταποκριθούμε στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών με τεκμηριωμένες πληροφορίες και εύχρηστη γλώσσα.
Ως κέντρο γνώσης σχετικά με την ασφάλεια των χημικών προϊόντων και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία, η στρατηγική αυτή μας καθοδηγεί στο
να δημιουργούμε περιεχόμενο που θα προσελκύει τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης και το ενδιαφερόμενο κοινό το οποίο, αυξανόμενο, θα αυξήσει την
ευαισθητοποίηση σχετικά με το σημαντικό έργο που επιτελούμε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

• Ο ECHA έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο για τις νέες του αρμοδιότητες, όπως το Εργαλείο αναζήτησης της νομοθεσίας της ΕΕ για τα χημικά
προϊόντα και, επί του παρόντος, για παράδειγμα, τις ad hoc αρμοδιότητες για τα όρια επαγγελματικής έκθεσης. Το εν λόγω πλαίσιο λαμβάνει
υπόψη το πόσο καλά αποτελέσματα μπορεί να επιτύχει με βάση τις υπάρχουσες ικανότητες και υποδομές καθώς και πόσο καλά μπορούν να
ενταχθούν οι νέες αρμοδιότητες στις δραστηριότητες του ECHA ούτως ώστε να υποστηρίξουν μια πιο ολιστική προσέγγιση για ασφαλέστερα
χημικά προϊόντα.
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