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Επείγουσα Υπενθύμιση για τη σύνταξη των MSDS και την ταξινόμηση και επισήμανση των ουσιών

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Από την 1/12/2012 είναι πλέον υποχρεωτική η σύνταξη των Δελτίων Δεδομένων
Ασφαλείας μειγμάτων σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού 453/2010.

Οι προμηθευτές MSDS μειγμάτων υποχρεούνται στην άμεση αναθεώρηση των τρεχόντων MSDS
σύμφωνα με τον Κανονισμό 453/2010.

Υπενθυμίζεται ότι τα αναθεωρημένα MSDS πρέπει να παραδοθούν σε όλους τους αποδέκτες των
προηγούμενων 12 μηνών.

Η SUSTCHEM ENGINEERING διαθέτει το επιστημονικό προσωπικό και τα κατάλληλα εργαλεία για την σύνταξη ΔΔΑ
ουσιών και μειγμάτων σε πολλές γλώσσες.

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των στελεχών των επιχειρήσεων η SUSTCHEM
ENGINEERING προτίθεται να διοργανώσει Webinar με θέμα την σύνταξη Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας ουσιών και
μειγμάτων.

Κανονισμός CLP 1272/2008

 

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Κανονισμού CLP 1272/2008 οι εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά
ουσίες οφείλουν από 1/12/2012 να επισημαίνουν και να συσκευάζουν τις ουσίες τους σύμφωνα με
τον Κανονισμό CLP.

Ουσίες οι οποίες βρίσκονται ήδη στην αγορά και επισημαίνονται σύμφωνα με την Οδηγία
67/548 οφείλουν να αποσυρθούν από την αγορά άμεσα και ανασυσκευαστούν και να
αναεπισημανθούν σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται πρόστιμο και δέσμευση του προϊόντος.

 

REACH Registration 2013

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 31/05/2013

Στις 31 Μαΐου 2013 είναι η καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης για ουσίες που παράγονται ή εισάγονται στην
Ευρωπαϊκή κοινότητα σε ποσότητες άνω των 100 τόνων ετησίως.

Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τον καταχωρίζοντα είναι:

http://www.sustchem.gr/
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Ακριβής προσδιορισμός της ταυτότητας της ουσίας. Χημική ανάλυση για την ταυτοποίηση της ουσίας
Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επικινδυνότητα της ουσίας
Συμμετοχή σε ΦΑΠΟ (SIEF)
Επικοινωνία των χρήσεων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού ώστε να εξασφαλιστεί η κάλυψη όλων των
χρήσεων στον φάκελο καταχώρισης

Αγορά δεδομένων μέσω LoA ή συμμετοχή στα Consortium. Αξιολόγηση των στοιχείων.
Συγκρότηση του φακέλου καταχώρισης με χρήση του IUCLID 5 και έγκαιρη υποβολή του στην πλατφόρμα
REACH-IT του ECHA.
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