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Μάρτιος  2009 
 

ΝΝέέαα  εεπποοχχήή  γγιιαα  ττοο  RREEAACCHH……  
 

10 λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να κάνει Late Pre-registration… 

 

Μπορεί η περίοδος της προ-καταχώρισης να τελείωσε, όμως υπάρχει η λύση της «καθυστερημένης 

προ-καταχώρισης» (late pre-registration) και αφορά ουσίες που παρήχθησαν/εισήχθησαν στην Ε.Ε. 

σε ποσότητες άνω του 1 tn/y. Οι λόγοι για τους οποίους οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να 

κάνουν χρήση της διαδικασίας αυτής είναι: 

1. Η δημιουργία νέας εταιρίας/νομικής οντότητας (new legal 

entity). 

2. Η παραγωγή νέας ουσίας. 

3. Η αύξηση της παραγωγής κάποιας ουσίας που ήταν κάτω του 1 

tn/y, αλλά (π.χ. λόγω κάποιων νέων παραγγελιών), το tonnage 

band έφτασε ή ενδέχεται να φτάσει το όριο του 1 tn. 

4. Η εισαγωγή νέας ουσίας για πρώτη φορά από χώρα εκτός Ε.Ε. 

5. Ο ορισμός ενός νέου αποκλειστικού αντιπροσώπου που καλύπτει εισαγωγές ουσιών από χώρες 

εκτός Ε.Ε. 

6. Η εισαγωγή ουσίας από χώρα εκτός Ε.Ε., που ενώ ο προμηθευτής σας είχε διαβεβαιώσει ότι είχε 

προβεί σε προ-καταχώριση έως την 01/12/2008 μέσω αποκλειστικού αντιπροσώπου του στην 

Ε.Ε., τελικά δεν τήρησε τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία, οπότε και σας καθιστά αυτομάτως 

εισαγωγείς της ουσίας. 

7. Η εισαγωγή ουσίας από νέο προμηθευτή εκτός Ε.Ε. την οποία δεν είχατε προ-καταχωρήσει 

επειδή ο παλαιός προμηθευτής είχε ορίσει αποκλειστικό αντιπρόσωπο. 

8. Αν είσαστε trader ουσιών τις οποίες οι πελάτες σας είχαν οι ίδιοι προ-καταχωρίσει, αλλά πλέον 

για εμπορικούς λόγους επιλέξατε να προ-καταχωρίσετε κι εσείς σαν εισαγωγέας, είτε 

οριστήκατε ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος. 

9. Αν παράγετε ουσίες ή παρασκευάσματα των οποίων οι βασικές πρώτες ύλες εξαιρούνται από το 

REACH, αλλά οι δευτερεύουσες οι οποίες εμπίπτουν, ξεπέρασαν για διάφορους λόγους (π.χ. 

νέες παραγγελίες, αλλαγές στις συνθέσεις) το όριο του 1tn/y.  

10.  Έπρεπε να κάνετε προ-καταχώρηση μέχρι την 01/12, αλλά αμελήσατε τις υποχρεώσεις σας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα 

REACH & Χημικών Υπηρεσιών της SusChem Engineering για περαιτέρω διευκρινήσεις ή 

επεξηγήσεις. 



Σε εξέλιξη ο σχηματισμός των SIEF… 
 

 

 

Τα άρθρα 29 και 30 του κανονισμού REACH ξεκαθαρίζουν τον 

ρόλο των SIEF στην διαδικασία της καταχώρισης των ουσιών. Έτσι, τα 

μέλη των SIEFs (Substance Information Exchange Forums), όσοι 

δηλαδή προέβησαν σε προ-καταχώριση, οφείλουν άμεσα να 

ξεκαθαρίσουν αν ενδιαφέρονται για την ίδια ουσία, καθώς και την 

συμμετοχή και τον ρόλο που θα παίξουν στην νέα αυτή φάση του 

κανονισμού REACH. 

Πιο αναλυτικά, τα μέλη θα πρέπει να επικοινωνήσουν μεταξύ 

τους και κυρίως με τον facilitator (εταιρία που προσφέρεται να 

ξεκινήσει και να οργανώσει την επικοινωνία μεταξύ των μελών ενός 

pre-SIEF) της κάθε ουσίας, ώστε να δηλώσουν ποιο status (dormant, 

passive, involved, leading) θα κρατήσουν έναντι των θεμάτων που 

άπτονται των λειτουργιών του Φόρουμ, όπως η συλλογή πληροφοριών 

και δεδομένων, η διεξαγωγή των απαραίτητων μελετών και γενικώς η 

προετοιμασία των φακέλων καταχώρισης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό των SIEF έχουν ξεκινήσει την λειτουργία 

τους μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών (π.χ. SIEFReach) που έχουν αναπτυχτεί για τον σκοπό 

αυτό. Έντονη ανησυχία υπάρχει μεταξύ των εταιριών που θα προχωρήσουν για καταχώριση και 

κυρίως σε όσες έχουν καταληκτική ημερομηνία το 2010, διότι αρκετά μέλη έχουν καθυστερήσει την 

διαδικασία και δεν έχουν ανταποκριθεί στα μηνύματα. Έτσι, αρκετοί facilitators έχουν ορίσει 

προθεσμίες στην δήλωση των status. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η μη δήλωση του status για μια ουσία, 

δεν συνεπάγεται και  αποχώρηση από την διαδικασία της καταχώρισης, εκτός και αν έχει γίνει έγκυρη 

διαγραφή της προ-καταχώρισης. 

Number of participants in 
a pre-SIEF 

Number of Pre-SIEF 

1-9 93.428 
10-24 35.439 
25-49 9.734 
50-74 2.733 
75-99 1.290 

100-199 2.006 
200-499 1.114 
500-999 287 

1000-4999 138 
>5000 2 
Total 146.171 

Στατιστικά στοιχεία από τα pre-SIEF 



Αξιολόγηση και Έκθεση Χημικής Ασφάλειας 

Θα πρέπει, επίσης να ξεκαθαριστεί ότι τα διάφορα status, έχουν αναπτυχθεί από την ίδια την 

βιομηχανία και όχι τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), επομένως δεν έχουν 

νομική υπόσταση. Η επιλογή οποιουδήποτε status αποτελεί διαχειριστική υποχρέωση, η οποία μπορεί 

και να αλλάξει. Έτσι, μια εταιρία μπορεί να έχει επιλέξει αρχικά την πλήρη συμμετοχή της σε κάποιο 

SIEF, όμως στην πορεία του χρόνου να θέλει είτε να αποχωρήσει από την ενεργό συμμετοχή της στο 

SIEF, είτε να αποσυρθεί από την υποχρέωση καταχώρισης. Αντιστρόφως, υπάρχει η περίπτωση 

κάποια εταιρία που είχε δηλώσει, ή δηλωθεί αυτομάτως από τον facilitator, σε dormant status, να 

αλλάξει status και να επιλέξει ότι θα προχωρήσει σε συγκρότηση φακέλου καταχώρισης. 

Κάθε εταιρία, οφείλει να δώσει μεγάλη σημασία στα θέματα της εμπιστευτικότητας, δεδομένου 

ότι στα SIEF έχει να κάνει, ως επί το πλείστον, με ανταγωνιστικές εταιρίες. 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι ο ECHA δεν πρόκειται να αναμιχθεί στην σύσταση και την 

λειτουργία των SIEF. 

 

 

 

 

Σκοπός της Αξιολόγησης Χημικής Ασφάλειας (Chemical Safety Assessment) είναι η 

αξιολόγηση των κινδύνων που εγκυμονεί η παρασκευή και/ή χρήση μιας ουσίας και η 

διασφάλιση ότι αυτοί ελέγχονται επαρκώς.  Η ευθύνη διεξαγωγής της, βρίσκεται: 

 Σε αυτούς που καταχωρίζουν ουσίες (παραγωγούς/εισαγωγείς) σε ποσότητες άνω των 

10 τόνων ετησίως.  

 Στους μεταγενέστερους χρήστες, όταν οι χρήσεις τους δεν καλύπτονται από τον 

προμηθευτή τους.  

Η Έκθεση Χημικής Ασφάλειας (Chemical Safety Report), υποβάλλεται στον Οργανισμό ως 

στοιχείο του φακέλου καταχώρισης και πρέπει να τεκμηριώνει τα αποτελέσματα της CSA.  Η Έκθεση 

Χημικής Ασφάλειας περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:  

1) Αξιολόγηση της επικινδυνότητας για την υγεία του ανθρώπου: προσδιορισμός της 

ταξινόμησης και της επισήμανσης της ουσίας, υπολογισμός των παραγώγων επιπέδων χωρίς 

επιπτώσεις (DNELs)  

2) Αξιολόγηση της επικινδυνότητας των φυσικοχημικών ιδιοτήτων: προσδιορισμός της 

ταξινόμησης και της επισήμανσης της ουσίας  

3) Αξιολόγηση της επικινδυνότητας για το περιβάλλον: προσδιορισμός της ταξινόμησης και της 

επισήμανσης της ουσίας, υπολογισμός των προβλεπόμενων συγκεντρώσεων χωρίς επιπτώσεις 

(PNECs)  

4) Αξιολόγηση Ανθεκτικών, Βιοσυσσωρεύσιμων και Τοξικών ουσιών (PRT), καθώς και 

άκρως Ανθεκτικών και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμων ουσιών (vPvB): σύγκριση των 

δεδομένων σχετικά με την αποδόμηση, τη βιοσυσσώρευση και την τοξικότητα με τα κριτήρια του 

παραρτήματος XIII του κανονισμού REACH.  

 



 

 

 

 

 

 

Εάν μια ουσία πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως επικίνδυνη ή εκείνα των ουσιών PBT/vPvB, 

τότε η CSR πρέπει επίσης να περιλαμβάνει:  

 Αξιολόγηση της έκθεσης για όλες τις προσδιοριζόμενες και συναφείς χρήσεις της ουσίας 

και τα μετέπειτα στάδια του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης 

σεναρίου(ων) έκθεσης.  

 Χαρακτηρισμό κινδύνου ο οποίος αποτελεί το τελικό στάδιο της αξιολόγησης της χημικής 

ασφάλειας. Ο χαρακτηρισμός κινδύνου προσδιορίζει κατά πόσον οι κίνδυνοι που 

εγκυμονεί η παρασκευή/εισαγωγή και οι χρήσεις μιας ουσίας ελέγχονται επαρκώς.  

Από τα αποτελέσματα της Έκθεσης Χημικής Ασφάλειας, θα προκύψουν τα μέτρα διαχείρισης 

κινδύνων που εγκυμονούνται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης των ουσιών, ως επίσης και τα δελτία 

δεδομένων ασφαλείας (SDS) τα οποία πρέπει να συνοδεύουν τα προϊόντα για την ενημέρωση των 

χρηστών.  

Προγραμματίζεται επίσης η ανάπτυξη ενός εργαλείου TΠ για την εκπόνηση σεναρίων 

έκθεσης και ενσωμάτωσή τους στις εκθέσεις χημικής ασφάλειας. 

 

Η Αξιολόγηση Χημικής Ασφάλειας δεν απαιτείται:  

 Για ουσίες που περιέχονται σε παρασκεύασμα σε συγκεντρώσεις κατώτερες από τα όρια 

συγκέντρωσης που ισχύουν για την ταξινόμηση ουσιών στα παρασκευάσματα.  

 Για τα απομονωμένα, στις εγκαταστάσεις παρασκευής, ενδιάμεσα προϊόντα ή τα μεταφερόμενα 

απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα.  

 Για ουσίες που προορίζονται για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής 

(Ε&Α) ακόμη και όταν παράγονται σε ποσότητες άνω των 10 τόνων ετησίως. 

 Όταν η ειδική χρήση της ουσίας διέπεται ήδη από ειδικότερη νομοθεσία (π.χ. βιοκτόνα, 

φυτοφάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα). 

 Για χρήσεις σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και καλλυντικά, η Έκθεση Χημικής 

Ασφάλειας δεν χρειάζεται να εξετάζει ζητήματα υγείας του ανθρώπου επειδή αυτά εξετάζονται 

από άλλες νομοθετικές πράξεις.  

 

 

 

 

 

 



Οι υποχρεώσεις των εταιριών σχετικά με τις ουσίες υψηλής ανησυχίας (SVHC) 

 

 

 

Στις 28 Οκτωβρίου 2008 ο ECHA δημοσίευσε την λίστα 

(Candidate List) με τις ουσίες υψηλής ανησυχίας (SVHC). Η 

λίστα αυτή που θα ανανεώνεται διαρκώς, δημιουργεί νέες 

νομικές υποχρεώσεις στις εταιρείες. Από τις 28/10/2008 οι 

ευρωπαίοι προμηθευτές, έχουν την υποχρέωση να 

ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τον αν 

περιέχονται τέτοιες ουσίες στα προϊόντα τους σε ποσοστό 

άνω των 0,1% w/w και σε συνολική ποσότητα άνω του 

1tn/y, εντός 45 ημερών, αν και εφόσον τους ζητηθεί. Ενώ το 

2011 θα πρέπει να ενημερωθεί και ο ECHΑ επ’ αυτού.  

 

Ο κανονισμός REACH, προβλέπει ότι οι ουσίες που θα περιέχονται στη λίστα αυτή έως την 

01/12/2010, θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στον Οργανισμό έως την 01/06/2011. Στη συνέχεια, 

θα υπάρξει απαγόρευση χρήσης για κάποιες από αυτές στις ουσίες (ANNEX XIV) αν οι εταιρίες δεν 

έχουν λάβει συγκεκριμένη άδεια από τον ECHA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IUCLID 5.1 
Η νέα έκδοση του IUCLID 5 είναι τώρα 
διαθέσιμη στο site: 
 

http://iuclid.echa.europa.eu 

         Registration 

     Evaluation 

     Authorization 

of  CHemicals 

Substances for authorization 
Μέχρι την 01/06/2009 ο Οργανισμός 
θα αποστείλει στην Commission, η 
οποία θα λάβει και τις τελικές 
αποφάσεις, την λίστα με τις ουσίες που 
θα υπόκεινται σε αδειοδότηση. 
 



 

Νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τα νέα στάδια που προβλέπει το REACH με 

την υποστήριξη της SusChem Engineering 

 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Χ.Β.) σε συνεργασία με την εταιρία 

TRASYS η οποία ανέπτυξε τα λογισμικά προγράμματα IUCLID5, REΑCH IT και την εταιρία SusChem 

Engineering, διοργανώνουν σεμινάριο: 

 

Περισσότερες πληροφορίες - εκδήλωση ενδιαφέροντος, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 

Σ.Ε.Χ.Β. www.haci.gr, 

είτε επικοινωνήστε στο: 

Τηλ.: 210 9213259 

Email: haci@otenet.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΣΣ  ΘΘΕΕΜΜΑΑ  
ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  
ΔΔΙΙΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  

IUCLID5 ADVANCED TRAINING 
FOR REACH REGISTRANTS 

Μονοήμερο σεμινάριο εκπαίδευσης στο 
ηλεκτρονικό πρόγραμμα IUCLID5 για 

προετοιμασία και υποβολή των φακέλων 
καταχώρισης 

27/03/2009 

SSuussCChheemm  EEnnggiinneeeerriinngg  
Π. ΜΠΡΑΪΜΙΩΤΗΣ – Π. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Ο.Ε. 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

 
3η Σεπτεμβρίου 144, Τ.Κ. 11251, Αθήνα 

Τηλ. +30 210 8252510 – 14          Fax: +30 210 8252575 
Site: www.suschem.gr                  Email: info@suschem.gr 


