
                                                                                                                   

 

 

 

FAQ – REACH, 

1907/2006/EC 

 

Τι να περιμένουν οι μεταγενέστεροι 

χρήστες μέχρι την 1/12/2010?  

 

 

 

 

 

 

Νοέμβριος 2010 



 

 

Σελίδα 2 

 

  

 

 

 

1. Θα πάρω όλους τους αριθμούς καταχώρησης των 

πρώτων υλών μετά την 1η Δεκεμβρίου του 2010;  

ΟΧΙ, οι αριθμοί καταχώρησης θα είναι διαθέσιμοι για τις ουσίες που:  

 παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες >= 1.000,00 

tn/year (Art 23(1)c), ή  

 ταξινομούνται ως CMR Κατ. 1 ή 2 και παρασκευάζονται ή 

εισάγονται σε ποσότητες >= 1,00 tn/year (Art 23(1)a), ή  

 ταξινομούνται ως R50/53 και παρασκευάζονται ή εισάγονται 

σε ποσότητες >= 100,00 tn/year (Art 23(1)b) 

και δεν εξαιρούνται από την καταχώρηση.  

Ακόμη και για αυτές τις ουσίες οι αριθμοί καταχώρησης δεν θα 

δίνονται κατευθείαν μετά την 1η Δεκεμβρίου του 2010, καθώς οι 

διαδικασίες ελέγχου από τον Οργανισμό ECHA είναι πιθανό θα 

διαρκέσουν περίπου μέχρι τον Ιούνιο του 2011.  

Ως απόδειξη της κατάθεσης φακέλου στον Οργανισμό ECHA, δίνεται 

αριθμός υποβολής (submission number) σε κάθε καταχώρηση, μέχρι 

αυτή  να ολοκληρωθεί (Art 20(1)).  

Ο Οργανισμός έχει στη διάθεσή του 3 μήνες από την καταληκτική 

προθεσμία καταχώρησης για να διενεργήσει τους ελέγχους 

πληρότητας. Εάν η καταχώρηση δεν είναι πλήρης, ο ECHA 

ενημερώνει τον καταχωρίζουν για τις επιπλέον πληροφορίες που 

απαιτούνται, ενώ θέτει μία λογική προθεσμία (περίπου 3 με 4 μήνες) 

για την εκ νέου υποβολή.  

Μόνο όταν η καταχώρηση στον ECHA είναι πλήρης, δίνεται αριθμός 

καταχώρησης στην ουσία.  

 



 

 

Σελίδα 3 

 

  

 

 

 

 

 

Οι αριθμοί καταχώρησης μεταφέρονται στην αλυσίδα εφοδιασμού:   

 μέσω των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ), στην ενότητα 

1.1 για τις καταχωρισμένες επικίνδυνες ουσίες και στην 

ενότητα 3.2 όταν η καταχωρισμένη ουσία αποτελεί συστατικό 

μείγματος. Τα επικαιροποιημένα MSDS με πληροφορίες από 

την καταχώρηση κατά REACH μεταβιβάζονται στην αλυσίδα 

εφοδιασμού είτε σε χαρτί είτε ηλεκτρονικά σε όλους όσους 

έχουν προμηθευτεί την ουσία σε περίοδο 12 μηνών (Art 

31(9)).  

 για ουσίες που δεν απαιτούν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, 

αλλά:  

o υπόκεινται σε αδειοδότηση  

o υπόκεινται σε περιορισμούς  

o RMMs (risk management measures) 

σε χαρτί ή ηλεκτρονικά το αργότερο τη στιγμή της πρώτης 

παράδοσης της ουσίας αυτής καθεαυτής ή σε μείγμα (Art. 32). 

Δεν υπάρχει υποχρέωση για τον προμηθευτή να επικοινωνήσει 

τους αριθμούς καταχώρησης στους μεταγενέστερους χρήστες 

(DU) για ουσίες που δεν ακολουθούν τα παραπάνω κριτήρια.  
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Ακόμη και αν δεν πρέπει να δοθούν οι αριθμοί καταχώρησης, 

τα ΔΔΑ πρέπει να επικαιροποιηθούν χωρίς καθυστέρηση. 

2. Μου έστειλαν το ‘’διευρυμένο’’ MSDS, αλλά τα 

σενάρια έκθεσης δεν καλύπτουν τη δική μου χρήση. Τι 

πρέπει να κάνω;  

Πρώτα από όλα πρέπει να ελέγξετε εάν η χρήση σας μπορεί να 

καλυφθεί από κάποια άλλη, ήδη αναφερόμενη στο MSDS.  

Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε μία πιθανή αντιστοιχία, πρέπει να 

ρωτήσετε τον προμηθευτή σας γιατί η χρήση σας δεν 

περιλαμβάνεται.  

 

 Εάν είναι παράλειψή του να την επικοινωνήσει στο ΔΔΑ, πρέπει να 

σας προμηθεύσει με το επικαιροποιημένο ΔΔΑ.  

 Εάν χρησιμοποιείτε ποσότητες μικρότερες του 1,00 tn / χρόνο, 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ουσία χωρίς να προετοιμάσετε 

Μελέτη Χημικής Ασφαλείας (CSR) (Art 37(4)c), αλλά πρέπει να 

ενημερώσετε τον ECHA για τις συνθήκες χειρισμού πριν τη 

χρησιμοποιήσετε (Art 38(1)b).  

 Εάν ο προμηθευτής δεν γνώριζε τη χρήση σας, πρέπει να τον 

ενημερώσετε και να του ζητήσετε να σας προμηθεύσει ΔΔΑ με το 

κατάλληλο σενάριο έκθεσης (ES). Για αυτό το λόγο θα πρέπει να 

του υποδείξετε τα ακόλουθα: 
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• Τη μέγιστη συγκέντρωση ή εύρος συγκεντρώσεων, εάν η ουσία 

αποτελεί συστατικό σε περισσότερα μείγματα 

• Τις χρήσεις των μειγμάτων που περιέχουν την εν λόγω ουσία  

 

 Εάν η κατάργηση της εν λόγω χρήσης προέκυψε από την εκτίμηση 

του χημικού κινδύνου, ζητήστε να σας εξηγήσει με λεπτομέρεια για 

ποιο λόγο καταργήθηκε και ελέγξτε εάν οι συνθήκες που 

ελήφθησαν υπόψιν είναι αντιπροσωπευτικές αυτών που 

υφίστανται στην δική σας εγκατάσταση.  

 

Εάν τα παραπάνω δεν επιτύχουν, οι επιλογές είναι οι ακόλουθες:  

� Αναζητήστε άλλο προμηθευτή ο οποίος έχει αναγνωρίσει την εν 

λόγω χρήση  

� Μέχρι τον Ιούνιο του 2013 ή 2018  βρείτε προμηθευτή που 

παρασκευάζει ή εισάγει την ουσία σε tonnage χαμηλότερο των 

1000,00 τόνων/χρόνο (δεδομένου ότι δεν πρόκειται για CSR 

ουσία κατ. 1 ή 2 ή ταξινομημένη ως R50/53).  

� Διενεργείστε εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου ως ενδιάμεσος 

χρήστης (DU CSA) και ενημερώστε την στον ECHA σε περίοδο 6 

μηνών, αφότου λάβατε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας με 

τυπωμένο τον αριθμό καταχώρησης (Art 39(2)).  

Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αρνείται να συμπεριλάβει μία χρήση 

στις αναγνωρισμένες χρήσεις κατά την καταχώρηση του φακέλου του για 

λόγους προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος (Art 

37(3)). Ωστόσο, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εσάς και τον ECHA 

για αυτή την απόφαση του και η εν λόγω χρήση να περιληφθεί στην 

ενότητα 3.7 του Annex VI (χρήσεις που πρέπει να αποφεύγονται) στην 

επικαιροποίηση  της καταχώρησής του. 
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3. Είναι σχεδόν 1η Δεκεμβρίου  του 2010 και δεν έχω λάβει 

επιβεβαίωση ότι η ουσία που χρησιμοποιώ, θα καταχωρισθεί.  

Εάν έχετε αμφιβολία, οι επόμενες επιλογές είναι πιθανές:  

 Ζητείστε επιβεβαίωση από τον προμηθευτή σας ότι θα 

καλύψει τις υποχρεώσεις του ως προς τον Κανονισμό, REACH 

(1907/2006/EC).  

 Εύρεση νέου προμηθευτή, οποίος:  

o έχει ήδη καταχωρήσει την ουσία  

o επιβεβαιώνει ότι θα καταχωρήσει την ουσία μέχρι την 1η 

Δεκεμβρίου του 2010  

o παρασκευάζει ή εισάγει την ουσία σε tonnage χαμηλότερο 

από 1.000,00 tn/χρόνο (δεδομένου ότι δεν είναι CSR ή 

R50/53). Αυτό μας δίνει χρόνο μέχρι τον Ιούνιο του 2013. 

 

4. Εισάγω ουσίες από προμηθευτές που έχουν δηλώσει ότι δεν 

θα καταχωρήσουν. Μπορώ να συνεχίσω να τις χρησιμοποιώ;  

ΝΑΙ, μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε και μετά την 1η Δεκεμβρίου του 

2010 ως συστατικά μειγμάτων, εάν είχαν διατεθεί στην αγορά 

νόμιμα πριν την 1η Δεκεμβρίου του 2010, πχ. με πιστοποιητικό 

προκαταχώρησης.  
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5. Θα ελεγχθώ από επιθεώρηση και ενώ εμπίπτουν ουσίες στον 

Κανονισμό REACH, δεν διαθέτω όλους τους αριθμούς 

καταχώρησης. Τι πρέπει να πω στον επιθεωρητή;  

Ο επιθεωρητής δεν μπορεί να γνωρίζει την εφοδιαστική σας 

αλυσίδα, ή τους λόγους που ένας μεταγενέστερος χρήστης δεν 

διαθέτει όλους τους αριθμούς καταχώρησης για τις πρώτες ύλες του.  

Πρώτα από όλα, λάβετε υπόψιν ότι δεν απαιτείται όλες οι ουσίες να 

καταχωρισθούν μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του 2010.  Για εκείνες που 

πρέπει, η συνήθης διαδικασία καταχώρησης στον ECHA μπορεί να 

αναβάλλει την παραχώρηση αριθμού καταχώρησης μέχρι τον Ιούνιο 

του 2011.  

Δευτερευόντως,  θυμηθείτε ότι είναι καθήκον του προμηθευτή να 

ενημερώσει τους πελάτες του με τα επικαιροποιημένα Δελτία 

Δεδομένων Ασφαλείας. Για τις καταχωρισμένες επικίνδυνες ουσίες 

σύμφωνα με το REACH, o αριθμός καταχώρησης θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται στην πρώτη έκδοση του MSDS (Art 31(9)). Οι 

μεταγενέστεροι χρήστες δεν έχουν νομική υποχρέωση να ελέγχουν 

το status καταχώρησης των ουσιών που χρησιμοποιούν, ωστόσο 

αυτό προτείνεται για να είναι σε πάσα περίπτωση καλυμμένοι. 
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Η SUSTCHEM  Engineering, όντας πλαισιωμένη από έμπειρο 

προσωπικό με άρτια γνώση των σχετικών Ευρωπαϊκών 

Νομοθεσιών, REACH (1907/2006/EC) και CLP (1272/2008/EC), έχει 

την δυνατότητα να σας προσφέρει εκτενείς υπηρεσίες, όπως 

συγκρότηση φακέλου βάσει REACH, έκδοση και επικαιροποίηση των 

e-MSDS, CLP κοινοποίηση και γενικότερα να σας καλύψει σε όλες τις 

υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τη χημική νομοθεσία. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

και τις δυνατότητες της εταιρείας μας, αναφέρονται στην ιστοσελίδα 

www.suschem.gr.  

SSuussttCChheemm  EEnnggiinneeeerriinngg  

RREEAACCHH  &&  CCHHEEMMIICCAALL  SSEERRVVIICCEESS  DDEEPPAARRTTMMEENNTT  

 

 

Π. Μπραϊμιώτης - Π. Σκαρλάτος Ε.Π.Ε. 

3η Σεπτεμβρίου 144 Τ.Κ. 11251, Αθήνα 

Τηλ.: 2108252510-14, Fax: 2108252575 

email: info@suschem.gr 
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