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Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων 
παρέχει επιστημονικές γνωμοδοτήσεις σχετικά 
με τα όρια επαγγελματικής έκθεσης (OEL) 

Τον Ιανουάριο του 2019, η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (ΓΔ EMPL) 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) συμφώνησαν ότι ο 
Οργανισμός θα παρέχει επιστημονικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με τα όρια επαγγελματικής έκθεσης (OEL) 
προτεραιότητας στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). 

Τα όρια επαγγελματικής έκθεσης είναι κανονιστικές τιμές που ορίζονται τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
εθνικό επίπεδο και καθορίζουν ένα ασφαλές επίπεδο συγκέντρωσης μιας χημικής ουσίας στον αέρα ενός 
χώρου εργασίας. Βοηθούν τους εργοδότες να προστατεύουν τους εργαζομένους τους από πιθανούς κιν-
δύνους κατά τη χρήση χημικών προϊόντων στην εργασία καθώς και τον περιορισμό της έκθεσής τους σε 
επικίνδυνες χημικές ουσίες. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της προστασίας της υγείας και της ασφά-
λειας των εργαζομένων.

Η νομοθεσία για την ΕΑΥ αποσκοπεί στην προστασία των Ευρωπαίων στην εργασία, ανεξάρτητα από 
το εάν εκτίθενται σε θόρυβο, σε κακή εργονομία στον χώρο εργασίας, σε ψυχολογικό άγχος ή χημικές 
ουσίες. Η λήψη μέτρων σχετικά με τις επιβλαβείς χημικές ουσίες αποτελεί σημαντικό μέρος της πολιτικής 
για την ΕΑΥ στην ΕΕ και τομέα προτεραιότητας για την προστασία των εργαζομένων.

Ο καθορισμός ορίων επαγγελματικής έκθεσης περιλαμβάνει εκτεταμένες διαβουλεύσεις με διάφορα 
ενδιαφερόμενα μέρη, εργοδότες, εργαζομένους και αρχές των κρατών μελών. Η παροχή πλήρους στήριξης 
και η αποδοχή από τους κοινωνικούς εταίρους και τις κυβερνήσεις διαδραματίζει επίσης καθοριστικό 
ρόλο στη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής. 
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Ο ρόλος του ECHA

Ο ECHA και η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων (RAC) 
παρέχουν συμβουλές κατά την αξιολόγηση χημικών ουσιών 
προτεραιότητας. Με τον τρόπο αυτό συνδράμουν το έργο της 
Επιτροπής σε ό,τι αφορά προτεινόμενες δράσεις για την έγκριση 
νέων ή αναθεωρημένων OEL στο πλαίσιο της οδηγίας για τους 
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες (CMD) και 
της οδηγίας για τους χημικούς παράγοντες (CAD). Ο ECHA 
διαθέτει πολλούς εμπειρογνώμονες εντός του Οργανισμού 
στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και έχει 
ενισχύσει την εμπειρογνωμοσύνη της RAC στον τομέα αυτόν. 

Σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του ECHA 
ο Οργανισμός θα παρέχει επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για 
έως πέντε OEL ετησίως, για τρία χρόνια, αρχής γενομένης 
από το 2019. Επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με 
τις ουσίες για τις οποίες ζητήθηκε αξιολόγηση καθώς και οι 
γνωμοδοτήσεις της RAC διατίθενται στις ιστοσελίδες του ECHA 
για τα OEL. 

Προτού συναφθεί η τρέχουσα συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής 
και του ECHA, είχε υλοποιηθεί πιλοτικό έργο από το 2017 έως 
το 2018 στο πλαίσιο του οποίου ο ECHA είχε εκδώσει γνωμο-
δοτήσεις για πέντε καρκινογόνες ουσίες. Κατά τη δεύτερη επα-
νεξέταση του κανονισμού REACH προτάθηκαν σημεία δράσης 
για τη βελτίωση της διασύνδεσης μεταξύ του REACH και της 
νομοθεσίας για την ΕΑΥ και συγκροτήθηκε κοινή επιχειρησιακή 

ομάδα την οποία απαρτίζουν μέλη της RAC του ECHA και της 
Επιστημονικής επιτροπής για τα όρια έκθεσης κατά τη διάρ-
κεια της εργασίας (SCOEL) της ΓΔ EMPL, με σκοπό τη βελτίωση 
της αμοιβαίας κατανόησης των διαφορετικών προσεγγίσεων 
και την υλοποίηση από κοινού συμφωνημένων επιστημονικών 
προσεγγίσεων.

Τα καθήκοντα του ECHA και της RAC

Η Επιτροπή αποφασίζει για ποιες ουσίες απαιτείται καθορισμός 
των OEL. Οι αποφάσεις σχετικά με τις ουσίες προτεραιότητας 
εξετάζονται από την τριμερή ομάδα εργασίας για τις χημικές 
ουσίες στην οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών και εκπρόσωποι οργανώσεων εργοδοτών και 
εργαζομένων.

Ο καθορισμός των OEL πραγματοποιείται βάσει διαδικασίας 
που αποτελείται από διάφορα στάδια. Μόλις η Επιτροπή 
αναθέσει μια ουσία στον ECHA για αξιολόγηση, ο Οργανισμός 
καταρτίζει επιστημονική έκθεση για τη RAC με βάση τα 
επιστημονικά δεδομένα που έχει στη διάθεσή του και τις 
σχετικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν μέσω της διαδικασίας 
συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων. Στη συνέχεια, η έκθεση 
τίθεται σε διαβούλευση. 

Η RAC εκπονεί γνωμοδότηση βάσει της επανεξέτασης της 
επιστημονικής έκθεσης του ECHA και των πληροφοριών που 
συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Κατά το 
στάδιο εκπόνησης της γνωμοδότησης, η επιστημονική έκθεση 
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Επιλογή των 
χημικών ουσιών 
που θα 
υποβληθούν σε 
επιστημονική 
αξιολόγηση

Η ΓΔ EMPL καταρτίζει 
καταλόγους 
προτεραιοτήτων για 
επιστημονική 
αξιολόγηση βάσει των 
δεδομένων που έχει 
συγκεντρώσει από 
διάφορες πηγές και 
βάσει της εφαρμογής 
κριτηρίων 
προτεραιότητας.
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Ομάδα εργασίας για τα 
χημικά - 
Συμβουλευτική 
επιτροπή για την 
ασφάλεια και την υγεία 
στο χώρο εργασίας

Η Ομάδα εργασίας για τα 
χημικά (WPC) εξετάζει 
την επιστημονική 
σύσταση καθώς και 
διάφορα ζητήματα 
σκοπιμότητας και 
διατυπώνει συναινετική 
πρόταση σχετικά με την 
τιμή OEL. Η πρόταση αυτή 
ενσωματώνεται σε σχέδιο 
γνωμοδότησης προς 
έγκριση από την 
ολομέλεια της 
συμβουλευτικής 
επιτροπής για την 
ασφάλεια και την υγεία 
στο χώρο εργασίας.

4
Εκτίμηση 
αντικτύπου

Η ΓΔ EMPL εκπονεί 
έκθεση αντικτύπου η 
οποία περιέχει 
επιλογές πολιτικής 
και συναφείς 
επιπτώσεις. Η εν 
λόγω εκτίμηση 
αντικτύπου 
εξετάζεται στο 
πλαίσιο μιας 
διυπηρεσιακής 
ομάδας καθοδήγησης 
και υποβάλλεται στην 
επιτροπή 
ρυθμιστικού 
ελέγχου. Απαιτείται 
θετική απάντηση.

5
Σχέδιο 
νομοθετικής 
πρότασης

Η ΓΔ EMPL 
προετοιμάζει το 
σχέδιο νομοθετικής 
πρότασης και το 
υποβάλλει στη 
διυπηρεσιακή 
διαβούλευση. Στη 
συνέχεια, 
καταρτίζεται τελικό 
σχέδιο της 
νομοθετικής 
πρότασης.

6
Σώμα των Επιτρόπων

Το Σώμα των 
Επιτρόπων εγκρίνει την 
πρόταση και τη 
διαβιβάζει στο 
Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο για 
διαπραγμάτευση και, εν 
συνεχεία, έγκριση ως 
οδηγία.

7
Δημοσίευση της 
εκδοθείσας 
οδηγίας στην 
Επίσημη 
Εφημερίδα της ΕΕ

Τα κράτη μέλη θα 
μεταφέρουν το 
νομικό κείμενο στην 
εθνική τους 
νομοθεσία έως την 
ημερομηνία που 
ορίζεται στην 
οδηγία.
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Επιστημονική σύσταση

Η ΓΔ EMPL αναθέτει 
εντολές στην 
επιστημονική επιτροπή, 
η οποία θα καθορίζει, 
κατά κανόνα, τις σχέσεις 
κινδύνου- έκθεσης για 
τους καρκινογόνους 
παράγοντες χωρίς 
κατώτατο όριο, ή με ένα 
πρακτικό όριο εφόσον 
αυτό είναι εφικτό. Οι 
επιστημονικές συστάσεις 
υπόκεινται σε εξωτερική 
διαβούλευση πριν από 
την έγκρισή τους.

https://echa.europa.eu/oel
https://echa.europa.eu/oel
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του ECHA προσαρτάται στη γνωμοδότηση της RAC, η οποία 
διαβιβάζεται στην Επιτροπή.

Τα καθήκοντα της Επιτροπής

Η ΓΔ EMPL εξετάζει το αποτέλεσμα της επιστημονικής 
αξιολόγησης της RAC στην τριμερή ομάδα εργασίας για τις 
χημικές ουσίες, η οποία καταρτίζει σχέδιο πρότασης το οποίο 
υποβάλει προς έγκριση στην τριμερή Συμβουλευτική Επιτροπή 
για την Ασφάλεια και την Υγεία.  Στο τελικό στάδιο, η Επιτροπή 
εγκρίνει νομοθετική πρόταση. 

Για τον καθορισμό δεσμευτικών ορίων επαγγελματικής έκθεσης 
στο πλαίσιο των οδηγιών CMD και CAD, ακολουθείται η συνήθης 
νομοθετική διαδικασία σύμφωνα με την οποία η πρόταση 

διαβιβάζεται στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
για τελική έγκριση. Τα δεσμευτικά όρια παρέχουν ένα ελάχιστο 
επίπεδο προστασίας για όλους τους εργαζομένους στην ΕΕ και 
τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν αντίστοιχα δεσμευτικά 
όρια τα οποία δεν θα υπερβαίνουν τις οριακές τιμές της ΕΕ.

Όσον αφορά τα ενδεικτικά όρια επαγγελματικής έκθεσης 
στο πλαίσιο της CAD, ακολουθείται απλούστερη νομοθετική 
διαδικασία και η απόφαση λαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Τα εν λόγω όρια καθορίζονται με γνώμονα την 
υγεία και θεσπίζονται για ουσίες για τις οποίες είναι δυνατόν 
να καθοριστεί επίπεδο συγκέντρωσης το οποίο δεν εγκυμονεί 
κανέναν κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να καθορίζουν αντίστοιχες εθνικές οριακές τιμές 
επαγγελματικής έκθεσης λαμβάνοντας υπόψη την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική, καθώς και τις τιμές που έχουν οριστεί 
σε επίπεδο ΕΕ.


