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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (γνωστός και ως «ΕCHA», εφεξής «ο 

Οργανισμός»), με έδρα στο Ελσίνκι, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1907/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1. Τα κύρια καθήκοντά του είναι να 

εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, 

καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των ουσιών, και ταυτοχρόνως να προάγει την 

ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Επίσης, ο Οργανισμός προάγει την ανάπτυξη 

εναλλακτικών μεθόδων για την εκτίμηση των κινδύνων που συνδέονται με τις ουσίες2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

. 

2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το Συνέδριο περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές 

διαδικασίες, άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των βασικών δικλίδων 

ελέγχου που περιλαμβάνουν τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου του Οργανισμού. Τα 

ανωτέρω συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις 

εργασίες άλλων ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των θέσεων της διοίκησης.  

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

3. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συνέδριο διενήργησε: 

α) έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές 

καταστάσεις3 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού4

                                                      

1 ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1. 

 για το οικονομικό 

έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και 

2 Στο παράρτημα II παρουσιάζονται συνοπτικά, προς ενημέρωση, οι αρμοδιότητες και οι 
δραστηριότητες του Οργανισμού. 

3 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό και την κατάσταση οικονομικών 
αποτελεσμάτων, τον πίνακα ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών του καθαρού 
ενεργητικού, σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

4 Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τον λογαριασμό αποτελέσματος της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού και το παράρτημα αυτού. 
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β) έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί. 

Ευθύνη της διοίκησης 

4. Η διοίκηση φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των ετήσιων 

λογαριασμών του Οργανισμού, καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις 

οποίες αυτοί βασίζονται5

α) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού 

περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

με σκοπό την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων οι 

οποίες να μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα· την επιλογή 

και εφαρμογή των ενδεδειγμένων λογιστικών πολιτικών, βάσει των λογιστικών κανόνων που 

ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής

: 

6

β) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 

βασίζονται οι λογαριασμοί, καθώς και τη συμμόρφωση με την αρχή της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης, συνίσταται στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση 

αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει 

κατάλληλη εποπτεία, λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη περιπτώσεων 

παρατυπιών και απάτης και, κατά περίπτωση, νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση κονδυλίων 

τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένως.  

· και τη διατύπωση λογιστικών εκτιμήσεων εύλογων υπό 

τις εκάστοτε περιστάσεις. Ο διευθυντής εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού, 

αφού ο υπόλογος τους καταρτίσει βάσει του συνόλου των διαθέσιμων πληροφοριακών 

στοιχείων και συντάξει συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι έχει 

αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι λογαριασμοί απεικονίζουν ακριβοδίκαια, από κάθε 

ουσιώδη πλευρά, την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού. 

                                                      

5 Άρθρα 39 και 50 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής 
(ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42). 

6 Οι λογιστικοί κανόνες που εγκρίνει ο υπόλογος της Επιτροπής απορρέουν από τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα (International Public Sector Accounting Standards, 
IPSAS) που εκδίδει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών ή, κατά περίπτωση, από τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards, IAS)/Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards, IFRS) που 
εκδίδει το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
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Ευθύνη του ελεγκτή 

5. Ευθύνη του Συνεδρίου είναι, βάσει του ελέγχου που αυτό διενεργεί, να παρέχει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο7

6. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών 

στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στους 

λογαριασμούς, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες 

αυτοί βασίζονται. Η επιλογή των διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή, η οποία βασίζεται 

σε εκτίμηση των κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς και ουσιώδους μη 

συμμόρφωσης των σχετικών πράξεων με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, οφειλόμενων σε απάτη ή σφάλμα. Κατά την εκτίμηση των κινδύνων αυτών, ο ελεγκτής 

εξετάζει τυχόν εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που αφορούν την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη 

παρουσίαση των λογαριασμών, καθώς και τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου τα οποία 

εφαρμόζονται προς εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των σχετικών πράξεων, και 

σχεδιάζει αρμόζουσες στις περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών, του ευλόγου των λογιστικών 

εκτιμήσεων, καθώς και της συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών. Για την κατάρτιση της 

παρούσας έκθεσης και δήλωσης αξιοπιστίας, το Συνέδριο έλαβε υπόψη τις ελεγκτικές εργασίες του 

ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή επί των λογαριασμών του Οργανισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 

208, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ

 δήλωση τόσο ως προς την αξιοπιστία των ετήσιων 

λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί 

βασίζονται. Το Συνέδριο διενεργεί τον έλεγχό του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και τους 

κώδικες δεοντολογίας της IFAC, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου 

του INTOSAI. Τα εν λόγω πρότυπα προβλέπουν ότι το Συνέδριο σχεδιάζει και διενεργεί τον έλεγχο 

προκειμένου να αποκομίζει εύλογη βεβαιότητα τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών 

ανακριβειών στους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και 

κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. 

8

7. Το Συνέδριο φρονεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που συγκεντρώθηκαν είναι επαρκή 

και κατάλληλα για τη θεμελίωση της δήλωσης αξιοπιστίας του.  

. 

                                                      

7 Άρθρο 107 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013. 

8 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1). 
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Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

8. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού παρέχουν 

ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του 

την 31η Δεκεμβρίου 2014, των αποτελεσμάτων των πράξεών του και των ταμειακών ροών του για 

το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού 

κανονισμού του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής. 

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι 

λογαριασμοί 

9. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το 

οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και 

κανονικές.  

10. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις γνώμες του Συνεδρίου. 

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

11. Τα ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 βελτιώθηκαν 

σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που 

μεταφέρθηκαν στο 2014 για τους τίτλους III, IV και V (επιχειρησιακές δαπάνες) ήταν 

8,5 εκατομμύρια ευρώ ή 35 % (έναντι 10,6 εκατομμυρίων ευρώ ή 46 % το 2013). Οι εν λόγω 

μεταφορές πιστώσεων ήταν απόρροια κυρίως του πολυετούς χαρακτήρα των 

προγραμματισμένων έργων ανάπτυξης ΤΠ (4,5 εκατομμύρια ευρώ), του κόστους των 

μεταφράσεων που παραγγέλθηκαν μεν το 2014, αλλά δεν είχαν παραληφθεί ούτε 

εξοφληθεί στο τέλος του οικονομικού έτους (0,5 εκατομμύρια ευρώ) και των αξιολογήσεων 

ουσιών των οποίων η προθεσμία, βάσει των σχετικών κανονιστικών διατάξεων, έληγε το 

2015 (1,9 εκατομμύρια ευρώ). Οι δαπάνες που προέκυψαν από τις διαδικασίες που 

συνδέονται με μία νέα ειδική δραστηριότητα του Οργανισμού, ήτοι την εφαρμογή του 

κανονισμού σχετικά με τα βιοκτόνα9

                                                      

9 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 167 
της 27.6.2012, σ. 1). 

, επρόκειτο, κατ' αρχήν, να καλυφθούν με την επιβολή 
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τελών για την καταχώριση αυτών των προϊόντων10

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 

. Ωστόσο, τα τέλη που εισπράχθηκαν 

το 2014 κάλυψαν μόνο το 17 % αυτών των δαπανών, ενώ το υπόλοιπο ποσό 

χρηματοδοτήθηκε στην πράξη από τις εισφορές στον προϋπολογισμό του Οργανισμού τόσο 

της Ένωσης (6,3 εκατομμύρια ευρώ) όσο και των χωρών ΕΖΕΣ (0,2 εκατομμύρια ευρώ). 

12. Στο παράρτημα I

 

 παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν 

σε συνέχεια των σχολίων που διατύπωσε το Συνέδριο το προηγούμενο έτος. 

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο κ. Milan Martin 

CVIKL, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 

8ης Σεπτεμβρίου 2015. 

 Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Πρόεδρος 

 

                                                      

10 Άρθρο 80, παράγραφος 3, στοιχείο α), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. 
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Παράρτημα I 

Παρακολούθηση των σχολίων του προηγούμενου έτους 

Έτος Σχόλιο του Συνεδρίου 

Κατάσταση εφαρμογής των 
διορθωτικών μέτρων 

(Ολοκληρώθηκε / Εν εξελίξει / 
Εκκρεμεί / ά.α.) 

2013 

Όπως και κατά το παρελθόν έτος, τα ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το οικονομικό 
έτος 2013 ήταν ικανοποιητικά για τους τίτλους I και II. Μολονότι το επίπεδο των ανειλημμένων 
πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2014 παρέμεινε υψηλό για τους τίτλους III, IV και V 
(επιχειρησιακές δαπάνες), ανερχόμενο σε 10,6 εκατομμύρια ευρώ (46 %), αυτό οφείλεται κυρίως 
στον πολυετή χαρακτήρα των προγραμματισμένων έργων ανάπτυξης ΤΠ (6,3 εκατομμύρια ευρώ), 
το κόστος των μεταφράσεων που ανατέθηκαν μεν το 2013, αλλά δεν είχαν παραληφθεί ακόμη 
στο τέλος του έτους (1,3 εκατομμύρια ευρώ) και τις αξιολογήσεις ουσιών των οποίων η 
προθεσμία, βάσει των σχετικών κανονιστικών διατάξεων, ήταν τον Φεβρουάριο του 2014 
(1,7 εκατομμύρια ευρώ). 

ά.α. 

2013 

Στη δήλωση αξιοπιστίας του για το οικονομικό έτος 2013 ο εκτελεστικός διευθυντής του 
Οργανισμού επιβεβαίωνε την εύλογη βεβαιότητά του ότι οι πόροι είχαν χρησιμοποιηθεί κατά τον 
προβλεπόμενο σκοπό τους και σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
καθώς και ότι οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες δικλίδων ελέγχου παρέχουν τις απαιτούμενες 
εγγυήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι 
λογαριασμοί. Εντούτοις, η δήλωση περιελάμβανε επιφύλαξη, δεδομένου ότι η εντολή του 
Οργανισμού δεν περιλαμβάνει ελέγχους ή επιθεωρήσεις σε εθνικό επίπεδο και, ως εκ τούτου, 
δεν ήταν δυνατόν να επιβεβαιωθεί ότι στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακινούνταν μόνο 
καταχωρισμένα ή εγκεκριμένα προϊόντα και ουσίες, για τα οποία είχε καταβληθεί σχετικό τέλος 
στον Οργανισμό. 

ά.α. 
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Παράρτημα ΙΙ 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων 

(Ελσίνκι) 

Αρμοδιότητες και δραστηριότητες 

Τομείς 
αρμοδιοτήτων 
της ΕΕ βάσει της 
Συνθήκης 

Συλλογή πληροφοριών 
− Η νομική βάση για τον ιδρυτικό κανονισμό του ECHA, τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1907/2006 (κανονισμός REACH), είναι το άρθρο 114 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της ΕΕ. 

Αρμοδιότητες 
του Οργανισμού 
(όπως ορίζονται 
στον κανονισμό 
(ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου 
(κανονισμός 
REACH), τον 
κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1272/2008 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου 
(ταξινόμηση, 
επισήμανση και 
συσκευασία 
ουσιών και 
μειγμάτων, 
κανονισμός CLP), 
τον κανονισμό 
(ΕΕ) 
αριθ. 528/2012 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου 
(κανονισμός για 
τα βιοκτόνα) και 
τον κανονισμό 
(ΕΕ) 
αριθ. 649/2012 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου 
(διαδικασία 

Στόχοι 
− Σκοπός των κανονισμών REACH και CLP είναι να εξασφαλίζεται υψηλό 

επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής εναλλακτικών μεθόδων για την 
εκτίμηση των κινδύνων των ουσιών, καθώς και η ελεύθερη κυκλοφορία 
των ουσιών στην εσωτερική αγορά, προάγοντας ταυτόχρονα την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (άρθρο 1, παράγραφος 1, του 
κανονισμού REACH, άρθρο 1 του κανονισμού CLP). 

− Ο Οργανισμός ιδρύθηκε με σκοπό τη διαχείριση και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, την εκτέλεση των τεχνικών, επιστημονικών και διοικητικών 
πτυχών του κανονισμού REACH, τη διασφάλιση της συνέπειας, σε επίπεδο 
Ένωσης, μεταξύ αυτών των πτυχών (άρθρο 75 του κανονισμού REACH), 
καθώς και τη διεκπεραίωση καθηκόντων που σχετίζονται με την 
ταξινόμηση και την επισήμανση χημικών ουσιών, τα οποία απορρέουν από 
τον κανονισμό CLP. 

Καθήκοντα 
− Παραλαμβάνει καταχωρίσεις και άλλους φακέλους χημικών ουσιών και 

διενεργεί έλεγχο πληρότητας (τίτλος II του κανονισμού REACH). 
− Χειρίζεται ερωτήματα σχετικά με τις καταχωρίσεις και λαμβάνει 

αποφάσεις σχετικά με διαφορές που σχετίζονται με την κοινοχρησία 
δεδομένων (τίτλος III του κανονισμού REACH). 

− Εξετάζει φακέλους καταχωρίσεων από την άποψη της συμμόρφωσης με 
τον κανονισμό REACH, καθώς και τις προτάσεις δοκιμών που αυτοί 
περιέχουν, και συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης της ουσίας (τίτλος VI 
του κανονισμού REACH).  

− Επεξεργάζεται προτάσεις για την ένταξη ουσιών που εμπνέουν πολύ 
μεγάλη ανησυχία στην κατάσταση υποψήφιων ουσιών και διατυπώνει 
συστάσεις για την εγγραφή ορισμένων από τις ουσίες αυτές στην 
κατάσταση έγκρισης. Επίσης, διεκπεραιώνει αιτήσεις αδειοδότησης 
(τίτλος VII του κανονισμού REACH). 

− Χειρίζεται φακέλους περιορισμού (τίτλος VIII του κανονισμού REACH). 
− Δημιουργεί και διατηρεί δημόσια βάση ή δημόσιες βάσεις δεδομένων με 

πληροφορίες επί όλων των καταχωρισμένων ουσιών και δημοσιοποιεί 
μέρος των πληροφοριών αυτών μέσω διαδικτύου (άρθρα 77 και 119 του 
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συναίνεσης 
κατόπιν 
ενημέρωσης)) 

κανονισμού REACH). 
− Παρέχει τεχνική και επιστημονική καθοδήγηση και εργαλεία όταν 

χρειάζεται (άρθρο 77 του κανονισμού REACH, άρθρο 50, παράγραφος 2, 
του κανονισμού CLP), καθώς και βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 528/2012 για τα βιοκτόνα. 

− Παρέχει στα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ τις καλύτερες 
δυνατές επιστημονικές και τεχνικές συμβουλές για ζητήματα σχετικά με τα 
χημικά προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και 
παραπέμπονται σε αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών 
REACH και CLP (άρθρο 77, παράγραφος 1, του κανονισμού REACH και 
άρθρο 50, παράγραφος 1, του κανονισμού CLP). 

− Παραλαμβάνει κοινοποιήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης, διατηρεί 
δημόσιο μητρώο ταξινομήσεων και επισημάνσεων, διεκπεραιώνει 
αιτήματα για εναλλακτικές ονομασίες και χειρίζεται προτάσεις για την 
εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση ουσιών (κανονισμός CLP). 

− Εκπληρώνει τα τεχνικά και επιστημονικά καθήκοντα που προβλέπει ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 για τα βιοκτόνα, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ 
την 1η Σεπτεμβρίου 2013. 

− Εκπληρώνει τα καθήκοντα που προβλέπει ο κανονισμός PIC (διαδικασία 
συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012), ο 
οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2014. 

Διοίκηση Διοικητικό συμβούλιο 
Ένας εκπρόσωπος από κάθε κράτος μέλος, ο οποίος διορίζεται από το 
Συμβούλιο και έξι εκπρόσωποι, κατ' ανώτατο όριο, διοριζόμενοι από την 
Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων τριών προσώπων από τα ενδιαφερόμενα 
μέρη χωρίς δικαίωμα ψήφου και, επιπλέον, δύο ανεξάρτητα πρόσωπα τα 
οποία διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 79 του κανονισμού 
REACH). 
Καθήκοντα  
Σύμφωνα με το άρθρο 78 του κανονισμού REACH και τον δημοσιονομικό 
κανονισμό-πλαίσιο των οργανισμών, κυρίως, έγκριση του ετήσιου και του 
πολυετούς προγράμματος εργασίας, του οριστικού προϋπολογισμού, μιας 
γενικής έκθεσης, του εσωτερικού κανονισμού, καθώς και διορισμός και 
πειθαρχικός έλεγχος του εκτελεστικού διευθυντή. Επίσης, διορισμός των 
μελών του συμβουλίου προσφυγών και των επιτροπών. 
Εκτελεστικός διευθυντής 
Καθήκοντα  
Άρθρο 83 του κανονισμού REACH. 
Επιτροπές του κανονισμού REACH  
Ο Οργανισμός διαθέτει τρεις επιστημονικές επιτροπές (την επιτροπή 
αξιολόγησης κινδύνων, την επιτροπή κρατών μελών και την επιτροπή 
κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης). 
Καθήκοντα  
Άρθρο 77, παράγραφος 3, στοιχεία α) έως γ), του κανονισμού REACH. 
Επιτροπή του κανονισμού για τα βιοκτόνα 
Ο Οργανισμός διαθέτει επιτροπή για τα βιοκτόνα. 
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Καθήκοντα  
Άρθρο 75, παράγραφος 1, του κανονισμού για τα βιοκτόνα. 
Φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής 
Καθήκοντα 
Άρθρο 77, παράγραφος 4, στοιχεία α) έως η), του κανονισμού REACH. 
Γραμματεία 
Καθήκοντα 
Άρθρο 77, παράγραφος 2, στοιχεία α) έως ιε), του κανονισμού REACH. 
Συμβούλιο προσφυγών 
Καθήκοντα 
Άρθρο 76, παράγραφος 1, στοιχείο η), του κανονισμού REACH. 
Εξωτερικός έλεγχος 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Εσωτερικός έλεγχος 
Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου (άρθρο 97, 
παράγραφος 10, του κανονισμού REACH). 

Πόροι που 
τέθηκαν στη 
διάθεση του 
Οργανισμού 
το 2014 (2013) 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένων των διορθωτικών 
προϋπολογισμών) 
− 113,2 (107,7) εκατομμύρια ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει:  

− Έσοδα από τέλη: 27,2 (86,1) εκατομμύρια ευρώ, ήτοι 25,9 (85,8) 
εκατομμύρια ευρώ από τέλη και επιβαρύνσεις στο πλαίσιο του 
κανονισμού REACH (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006) και 1,3 (0,3) 
εκατομμύρια ευρώ από τέλη και επιβαρύνσεις που εισπράττονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 για τα βιοκτόνα. 

− Εισφορά της ΕΕ: 7,8 (8,6) εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 
της υποστήριξης της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων 
(5,1 εκατομμύρια ευρώ), της εξισορροπητικής εισφοράς 
(1,2 εκατομμύρια ευρώ), της εισφοράς ΕΖΕΣ (0,2 εκατομμύρια ευρώ) 
και της εισφοράς δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές 
επικίνδυνων χημικών προϊόντων (1,3 εκατομμύρια ευρώ). 

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου 2014 
− Αριθμός θέσεων που προβλέπονταν στον πίνακα προσωπικού: 495 (503) 
− εκ των οποίων είχαν πληρωθεί: 479 (εξ αυτών 9 προσλήψεις δεν είχαν 

ολοκληρωθεί) (468) 
− Λοιποί υπάλληλοι: 118 (95) (106 συμβασιούχοι υπάλληλοι, εκ των οποίων 

1 πρόσληψη δεν είχε ολοκληρωθεί, και 12 αποσπασμένοι εθνικοί 
εμπειρογνώμονες) 

− Συνολικός αριθμός υπαλλήλων: 587 (563), εκ των οποίων ασκούν*: 
− επιχειρησιακά καθήκοντα:78 % / 458 (386) 
− διοικητικά καθήκοντα και καθήκοντα υποστήριξης: 22 % / 129 (177) 
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*βάσει συγκριτικής ανάλυσης 

Δραστηριότητες 
και υπηρεσίες το 
2014 (2013) 

Το πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού περιλάμβανε τις εξής 
17 δραστηριότητες: 
Καταχώριση, προκαταχώριση και κοινοχρησία δεδομένων 
− Αριθμός φακέλων καταχώρισης που αποτέλεσαν αντικείμενο 

επεξεργασίας: 9 001 (14 839) 
− Αριθμός αξιολογήσεων αιτημάτων τήρησης εμπιστευτικότητας που 

ολοκληρώθηκαν: 636 (860) αξιολογήσεις (αρχικές και τελικές) εκ των 
οποίων 67 (198) αρνητικές αποφάσεις 

− Αριθμός νέων ερωτημάτων που υποβλήθηκαν: 1 000 (1 903) 
− Αριθμός αποφάσεων επί διαφορών που σχετίζονταν με την κοινοχρησία 

δεδομένων: 5 (11)  
− Αριθμός ουσιών για τις οποίες δημοσιοποιήθηκαν πληροφορίες (εκτός των 

εμπιστευτικών): 12 888 (10 561)  
Αξιολόγηση 
− Αριθμός ελέγχων συμμόρφωσης που ολοκληρώθηκαν: 283 (637) 
− Αριθμός τελικών αποφάσεων επί προτάσεων δοκιμών: 204 (111) 
Διαχείριση κινδύνου 
− Αριθμός ουσιών που εντοπίστηκαν προκειμένου να περιληφθούν στην 

κατάσταση υποψήφιων ουσιών: 10 (13) 
− Αριθμός συστάσεων για την εγγραφή ουσιών στην κατάσταση 

αδειοδότησης: 1 (1) 
− Αριθμός φακέλων περιορισμού που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 

προκειμένου αυτή να λάβει σχετική απόφαση: 4 (2) 
− Αριθμός υποβληθεισών αιτήσεων αδειοδότησης: 19 (8) 
− Αριθμός κοινοποιήσεων ουσιών που περιλαμβάνονται στην κατάσταση 

υποψηφίων ουσιών που εντοπίστηκαν σε προϊόντα: 14 (93) 
Ταξινόμηση και επισήμανση (C&L) 
− Αριθμός υποβληθεισών κοινοποιήσεων ταξινόμησης και επισήμανσης: 

6,4 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερες από 133 000 ουσίες (εκ των 
οποίων σχεδόν οι 118 000 περιλαμβάνονται στις δημοσιευόμενες 
κοινοποιήσεις) 

− Αριθμός υποβληθεισών προτάσεων για εναρμονισμένη ταξινόμηση και 
επισήμανση: 44 (29) 

− Αριθμός υποβληθέντων αιτημάτων για εναλλακτικές ονομασίες ουσιών σε 
μείγματα: 28 (28) 

Παροχή συμβουλών και συνδρομής 
− Αριθμός ερωτημάτων που απαντήθηκαν από την υπηρεσία υποστήριξης 

του Οργανισμού: 7 628 (5 975)  
− Αριθμός νέων εγγράφων καθοδήγησης που εκδόθηκαν: 10 (1)  
− Αριθμός επικαιροποιημένων εκδόσεων εγγράφων καθοδήγησης και 

διορθωτικών: 9 (3) επικαιροποιημένα έγγραφα και 8 (4) διορθωτικά  
Επιστημονικά εργαλεία ΤΠ 
− Θέση σε λειτουργία το 2014 δύο νέων εκδόσεων του εργαλείου R4BP 
− Ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία της εφαρμογής SPC editor για την 
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υποστήριξη της έγκρισης δομημένων συνοπτικών περιγραφών των 
χαρακτηριστικών των βιοκτόνων 

− Έγκαιρη θέση σε εφαρμογή νέου συστήματος για τον κανονισμό PIC, του 
ePIC, για τη διαχείριση των κοινοποιήσεων που θα υποβάλλονταν το 2015 

− Ενίσχυση του τρέχοντος συστήματος διάδοσης με σκοπό, αφενός, την 
κάλυψη των δεδομένων που αφορούν τα βιοκτόνα και τη διαδικασία 
συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης (PIC) και, αφετέρου, τη βελτίωση της 
επιχειρησιακής αποδοτικότητας 

− Επικαιροποίηση του εργαλείου Chesar 2 (έκδοση 2.3)  
− Θέση σε λειτουργία της πλατφόρμας διαχείρισης υποθέσεων Dynamic Case 

και υποστήριξη 17 διαδικασιών στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και 
CLP ήδη μέχρι το τέλος του έτους 

− Θέση σε λειτουργία δύο νέων εκδόσεων του εργαλείου Odyssey  
− Θέση σε λειτουργία δύο εκδόσεων συντήρησης του εργαλείου ECM-DEP 
Παροχή επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών στα θεσμικά όργανα και 
τους οργανισμούς της ΕΕ 
− Επιτυχής διοργάνωση, τον Οκτώβριο του 2014, θεματικού επιστημονικού 

εργαστηρίου σχετικά με τις ρυθμιστικές προκλήσεις στο πλαίσιο της 
εκτίμησης κινδύνου στον τομέα των νανοϋλικών 

− Δημοσίευση της δεύτερης έκθεσης του Οργανισμού δυνάμει του 
άρθρου 117, παράγραφος 3, του κανονισμού REACH σχετικά με τη χρήση 
εναλλακτικών μεθόδων αντί της διεξαγωγής πειραμάτων σε ζώα 

− Επικαιροποίηση του διετούς προγράμματος εργασίας του Οργανισμού 
σχετικά με τα νανοϋλικά 

− Δύο συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας για τα νανοϋλικά 
− Συμβολή στην αναθεώρηση από την Επιτροπή των παραρτημάτων του 

κανονισμού REACH που αναφέρονται στις ειδικότερες απαιτήσεις για τα 
νανοϋλικά 

− Δημοσίευση έκθεσης του Οργανισμού και του JRC με τίτλο «Awareness of 
non-animal methods for the assessment of chemicals – View to promote 
non-animal testing and alternative methods» 

− Συμβολή στην ανάπτυξη από τον ΟΟΣΑ κατευθυντήριων οδηγιών και 
στρατηγικών σχετικά με τις δοκιμές (IATA) ιδίως στους τομείς του 
ερεθισμού και της διάβρωσης του δέρματος και των οφθαλμών, της 
ευαισθητοποίησης του δέρματος, της γονιδιοτοξικότητας, των 
ενδοκρινικών διαταρακτών, της αναπαραγωγικής τοξικότητας και της 
υδατικής και επίγειας οικοτοξικότητας. 

Επιτροπές και φόρουμ 
− Αριθμός ομόφωνων συμφωνιών της επιτροπής κρατών μελών (MSC): 149 

(155) 
− Αριθμός γνωμών της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων (RAC): 88 (41) 
− Αριθμός γνωμών της επιτροπής κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης (SEAC): 34 

(3) 
Συμβούλιο προσφυγών 
− Αριθμός υποβληθεισών προσφυγών: 88 (41) 
− Αριθμός αποφάσεων επί προσφυγών: 16 (8) 
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Επικοινωνία 
− Διοργάνωση 3 εκδηλώσεων για τα ενδιαφερόμενα μέρη: 

o 2 ημερίδες για τα ενδιαφερόμενα μέρη  
o Πιστοποιημένο εργαστήριο για ενδιαφερόμενα μέρη  

− 8 διαδικτυακά σεμινάρια με 2 060 συμμετοχές 
− 264 (250) μεταφράσεις 
− 1 481 986 επισκέπτες του ιστοτόπου επί συνόλου 4 430 136 επισκέψεων 
− 61 (53) δημοσιεύσεις 
− 21 δελτία Τύπου και 49 συνεντεύξεις στα ΜΜΕ 
− 57 νέες ενημερωτικές ειδοποιήσεις, ηλεκτρονικά δελτία Τύπου και 

ενημερωτικά δελτία  
− 1 136 σχόλια στο Twitter, 51 αναρτήσεις στο Facebook και 38 αναρτήσεις 

στο LinkedIn  
Συνεργασία 
− Επιστημονική και τεχνική συνεργασία με τον ΟΟΣΑ (π.χ. IUCLID) και άλλους 

ομότιμους οργανισμούς (στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία και τις 
ΗΠΑ) και τεχνική υποστήριξη του διεθνούς έργου της Επιτροπής (π.χ. GHS 
των Ηνωμένων Εθνών). 

Διαχείριση 
− Εξακολούθηση της ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων διοίκησης 

και διαχείρισης 
− Λήψη πιστοποίησης ISO 9001 
Οικονομικά, συμβάσεις και λογιστική 
− Αυστηρή διαχείριση του προϋπολογισμού και των ταμειακών διαθεσίμων. 
− Το 2014 ο Οργανισμός παρείχε επιστημονικές και διοικητικές υπηρεσίες, 

καθώς και υπηρεσίες ΤΠ και επικοινωνίας, στο πλαίσιο των ισχυουσών 
συμβάσεων-πλαισίου (548 ειδικές συμβάσεις/εντολές) και μέσω 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων (188 συμβάσεις). Συγκεκριμένα, ο 
Οργανισμός διεξήγαγε επιτυχώς ανοικτούς διαγωνισμούς για τη σύναψη 
νέων συμβάσεων-πλαισίου για γλωσσική επιμόρφωση, για την 
πιστοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ποιότητας 
(IQMS) βάσει του προτύπου ISO 9001:2008 και για τραπεζικές υπηρεσίες 
τρεχούμενων λογαριασμών και δρομολόγησε έργο για την αύξηση της 
αποδοτικότητας της διαχείρισης των διαγωνισμών και των συμβάσεων και 
των συναφών οικονομικών διαδικασιών.  

− Συνολικός αριθμός εταιρειών των οποίων επιβεβαιώθηκε το καθεστώς ως 
ΜΜΕ: 271 (516) 

Ανθρώπινοι πόροι και εταιρικές υπηρεσίες 
− Ολοκλήρωση 22 (27) διαδικασιών επιλογής και πρόσληψη 62 (87) 

υπαλλήλων (έκτακτων και συμβασιούχων). 
Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών  
− Θέση σε λειτουργία των πρώτων ενοτήτων του συστήματος HRMS 
− Θέση σε λειτουργία ενός πλήρως αναδιαρθρωμένου συστήματος 

διαχείρισης εγγράφων  
Βιοκτόνα  
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− Επεξεργασία και διαβίβαση στα κράτη μέλη 2 094 αιτήσεων για βιοκτόνα 
(αιτήσεις για νέες δραστικές ουσίες, ανανεώσεις ή αναθεώρηση, 
αδειοδοτήσεις προϊόντων από την Ένωση) 

− Επίλυση 4 διαφορών που αφορούσαν την κοινοχρησία δεδομένων 
− Αξιολόγηση των αιτήσεων των προμηθευτών δραστικών ουσιών και τήρηση 

κατάστασης εγκεκριμένων προμηθευτών: 1 απόφαση 
− Αξιολόγηση αιτήσεων τεχνικής ισοδυναμίας: 7 αποφάσεις 
− Αξιολόγηση της χημικής ομοιότητας δραστικών ουσιών: 1 περίπτωση 
PIC (διαδικασία συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης) 
− Διεκπεραίωση 5 289 κοινοποιήσεων  

Πηγή:  Το ανωτέρω παράρτημα παρασχέθηκε από τον Οργανισμό. 

 



Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων 
 

ECHA_EL 

 
 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 
 

11. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) λαμβάνει υπόψη το συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα εξακολουθήσει να μεριμνά για την αποφυγή αδικαιολόγητων πράξεων 

μεταφοράς. 

Πράγματι, τα τέλη που προκύπτουν από τις αιτήσεις του 2014 σύμφωνα με τον κανονισμό για τα βιοκτόνα 

(BPR) καλύπτουν ένα μικρό μόνο μέρος των σχετικών δαπανών του Οργανισμού. Η αρχική υπόθεση της 

Επιτροπής ότι ο Οργανισμός θα μπορούσε να αυτοχρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό αποδείχθηκε 

λανθασμένη, καθώς τα εθνικά και ενωσιακά τέλη μεροληπτούν υπέρ των εθνικών αιτήσεων και αμοιβαίων 

αναγνωρίσεων έναντι των αδειοδοτήσεων της Ένωσης για βιοκτόνα προϊόντα. 

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή προσάρμοσε αρκετές φορές προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για τα τέλη και πλέον 

αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή ετήσια επιδότηση της ΕΕ, η οποία επαρκεί για την κάλυψη του 

μεγαλύτερου μέρους των εργασιών του ECHA που δεν σχετίζονται με τέλη. Η Επιτροπή ανέθεσε επίσης τη 

διεξαγωγή ανεξάρτητης μελέτης το 2015, η οποία θα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για αναθεώρηση 

του κανονισμού για τα τέλη, όπως προβλέπεται στον κανονισμό για τα βιοκτόνα. 
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