
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ένα εμπορικό προϊόν το οποίο εμπίπτει πολλαπλώς στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορά τα χημικά προϊόντα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΚΑΙ REACH

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός REACH τέθηκε σε εφαρμογή το 2007 και αφορά την καταχώρηση, αξιολόγηση και αδειοδότηση των χημικών. Σύμφωνα με τον

Κανονισμό REACH 1907/2006 το ηλεκτρονικό τσιγάρο ορίζεται ως αντικείμενο σε συνδυασμό με ένα χημικό μείγμα (υγρό αναπλήρωσης).

Ο Κανονισμός REACH δημιουργεί τις παρακάτω υποχρεώσεις στους παραγωγούς και εισαγωγείς των ηλεκτρονικών τσιγάρων:

Παροχή Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας για το μείγμα του υγρού αναπλήρωσης

Υπολογισμός παραγόμενων/εισαγόμενων ποσοτήτων των περιεχόμενων στο υγρό αναπλήρωσης και των εισπνεόμενων χημικών ουσιών. Εφόσον

κάποια εξ’ αυτών παράγεται ή εισάγεται σε ποσότητες άνω του ενός(1) τόνου ετησίως ο παραγωγός/εισαγωγέας υποχρεούται να προχωρήσει στην

διαδικασία προ-καταχώρησης ή καταχώρησης κατά REACH

Ταξινόμηση πριν τη διάθεση του προϊόντος στην ελληνική αγορά του μείγματος των εισπνεόμενων ατμών που ελευθερώνονται από την χρήση του

ηλεκτρονικού τσιγάρου. Η ταξινόμηση γίνεται υπολογίζοντας την εκατοστιαία σύνθεση των εισπνεόμενων ατμών μέχρι περιεκτικότητας 0,1% v/v. Ο

προσδιορισμός της εκατοστιαίας σύνθεσης του μείγματος των εισπνεόμενων ατμών γίνεται είτε με τη χρήση φυσικοχημικών μοντέλων είτε

εργαστηριακά.

Οι διατάξεις του Κανονισμού REACH ισχύουν στην περίπτωση μη ύπαρξης νικοτίνης. Εφόσον υπάρχει νικοτίνη στο υγρό αναπλήρωσης το ηλεκτρονικό τσιγάρο

θεωρείται φάρμακο ανθρώπινης χρήσης και είναι αρμοδιότητος ΕΟΦ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΚΑΙ CLP

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 1272/2008 CLP αφορά την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων. Οι παραγωγοί/εισαγωγείς

ηλεκτρονικού τσιγάρου οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κανονισμού CLP ως προς τα παρακάτω σημεία:

Οφείλουν να ταξινομούν και να επισημαίνουν σύμφωνα με τον κανονισμό το υγρό αναπλήρωσης πριν την διάθεση του προϊόντος

Αναλόγως της σύστασης του εισπνεόμενου ατμού και του υγρού αναπλήρωσης να κοινοποιούν κατά CLP τυχόν επικίνδυνες ουσίες.

Οι διατάξεις του κανονισμού CLP ισχύουν στην περίπτωση ύπαρξης νικοτίνης ή μη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα REACH & Χημικών Υπηρεσιών της SustChem Engineering για

περαιτέρω διευκρινήσεις ή επεξηγήσεις.

e-mail: info@suschem.gr,

τηλ.: 2108252510-14 fax: 2108252575
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