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REACH Registration 2013

Στις 31/05/2013 είναι η καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης των ουσιών
που παράγονται/εισάγονται σε ετήσιες ποσότητες άνω των 100 tn/y. Καθώς η
ημερομηνία πλησιάζει, όλο και περισσότερες εταιρείες προχωρούν στην
προετοιμασία των φακέλων τους, προκειμένου να υποβληθούν εμπρόθεσμα. 
Βάσει των στοιχείων που δημοσίευσε ο ECHA, αναμένεται να καταχωρισθούν
πανευρωπαϊκά περί τις 3.836 ουσίες εκ των οποίων οι 868 έχουν καταχωρισθεί
ξανά για μεγαλύτερες ποσότητες (>1.000 tn/y) και οι 2.968 είναι ουσίες που θα
καταχωρισθούν για πρώτη φορά. Μέχρι στιγμής έχουν ορισθεί περί τους 2.215 Lead

Registrants οι οποίοι και έχουν ξεκινήσει τις επικοινωνίες με τα υπόλοιπα μέλη των SIEF για την διενέργεια των
οικοτοξικολογικών μελετών και τη συγκρότηση εκείνων των σημείων των φακέλων καταχώρισης που υποβάλλονται κοινά από
όλα τα μέλη. Από αυτούς τους Lead Registrants, οι 269 έχουν ήδη καταχωρίσει τις ουσίες τους.

πατήστε εδώ για να διαβάσετε παρακάτω

REACH pre-registration

Η δυνατότητα προ-καταχώρισης των ουσιών που παράγονται/εισάγονται σε ποσότητες
άνω των 100 tn/y (υπό καθαρή μορφή, είτε σε μείγματα, είτε σε αντικείμενα κάτω από
συγκεκριμένες προϋποθέσεις) έχει λήξει από την 01/06/2012. Έτσι, όσες εταιρείες
σκοπεύουν να παράγουν/εισάγουν για πρώτη φορά ουσίες σε ποσότητες άνω των 100 tn
ετησίως, θα πρέπει να προβούν άμεσα σε συγκρότηση και υποβολή φακέλου καταχώρισης. 

πατήστε εδώ για να διαβάσετε παρακάτω

Ουσίες υποψήφιες προς αδειοδότηση, ουσίες υψηλής ανησυχίας (SVHC)

Δεκατρείς νέες ουσίες προστέθηκαν στις 18/06/2012 στον κατάλογο των ουσιών υψηλής
ανησυχίας (SVHC), ο οποίος περιέχει αυτή τη στιγμή συνολικά 84 ουσίες.

Οι νέες ουσίες που προστέθηκαν είναι οι ακόλουθες: 

πατήστε εδώ για να διαβάσετε παρακάτω

C&L Inventory

Στις 27/09/2012 ο ECHA προέβει στην επικαιροποίηση του C&L Inventory προσθέτοντας τις ουσίες που έχουν δηλωθεί ως
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ακίνδυνες. 

Ο κατάλογος περιέχει μέχρι στιγμής 5,3 εκατ. κοινοποιήσεις που αφορούν 120.000 διαφορετικές χημικές ουσίες, αποτελώντας
έτσι ένα ισχυρό εργαλείο για τις επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό πάνω στο θέμα της ενημέρωσης σχετικά με την επικινδυνότητα
των ουσιών. Τα στοιχεία του Inventory είναι ως επί τω πλείστον στοιχεία που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις μέσω του CLP
Notification.

Ο ECHA σε συνεργασία με τον EU-OSHA ξεκίνησαν την εκστρατεία με την προώθηση της ασφαλούς χρήσης των χημικών ουσιών.
Οι δύο οργανισμοί της ΕΕ δημιούργησαν από κοινού μια on line εργαλειοθήκη, η οποία περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό για το
νέο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών.

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του εργαλείου μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο του ECHA:
http://www.echa.europa.eu/en/web/guest/press/press-material

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας και Σενάρια Έκθεσης

Εάν χρησιμοποιείτε επικίνδυνες ουσίες (ενδιάμεσοι χρήστες) που έχουν καταχωριστεί δυνάμει του κανονισμού REACH, οι
προμηθευτές σας πρέπει πλέον να σας παρέχουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, νέο εκτεταμένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας
που να περιλαμβάνει σενάρια έκθεσης. Αυτή είναι μία από τις βασικές καινοτομίες του κανονισμού REACH που αποσκοπεί στο να
μπορείτε, εσείς, οι υπάλληλοί σας και οι πελάτες σας, να χρησιμοποιείτε τις εν λόγω ουσίες με ασφάλεια.

Το εκτεταμένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας συνοψίζει τις βασικές πληροφορίες που προέρχονται από την αξιολόγηση χημικής
ασφάλειας, την οποία έχει διενεργήσει μια επιχείρηση στη δική σας αλυσίδα εφοδιασμού δυνάμει του κανονισμού REACH. Σε ένα
σενάριο έκθεσης μπορείτε να βρείτε ποιες χρήσεις καλύπτονται. Εάν καλύπτονται οι δικές σας χρήσεις/οι χρήσεις των πελατών
σας (όπως εξηγείται στην πίσω σελίδα), τα σενάρια έκθεσης θα πρέπει να σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες
ασφαλούς χρήσης που αφορούν εσάς και τους πελάτες σας. Κάθε φορά που απαιτείται ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας, θα
πρέπει κι εσείς με τη σειρά σας να παρέχετε στους πελάτες σας πληροφορίες για τους κινδύνους, τις συνθήκες ασφαλούς χρήσης,
καθώς και κατάλληλες συμβουλές για τη διαχείριση των κινδύνων.

πατήστε εδώ για να διαβάσετε παρακάτω

Ημερίδα με θέμα: REACH ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΟΥΣΙΩΝ 2013. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης των επιχειρήσεων σε θέματα
νομοθεσίας και θεμάτων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά των, θα υλοποιήσει ημερίδα με θέμα:

«REACH ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΟΥΣΙΩΝ 2013
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ»

Η ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη των επιχειρήσεων (παραγωγούς, εισαγωγείς, ενδιάμεσους χρήστες χημικών) και θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 05 Νοεμβρίου, 09:00 πμ, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (Πλατεία
Οδησσού & Λουδοβίκου 1, Πειραιάς). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερίδα και για δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να απευθύνεστε στον ΣΕΧΒ στα
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εξής στοιχεία: Τηλ.: 210 9213259 Website: www.haci.gr και E-mail: haci@otenet.gr
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