
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ CEFIC ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ SIEF 

  

        NNEEWWSSLLEETTTTEERR  
   

 Σεπτέμβριος 2010 
 

 

REACH Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 30/11/2010 

 

Η διαδικασία της καταχώρισης ουσιών που παράγονται/εισάγονται στην 

Ε.Ε. σε καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα, είτε και σε αντικείμενα έχει 

ξεκινήσει. Οι αρχικαταχωρητές (Lead Registrants) των ουσιών έχουν ήδη 

υποβάλει τους αρχικούς φακέλους, είτε θα τους υποβάλουν εντός του 

τρέχοντος μήνα, καλώντας στη συνέχεια τα υπόλοιπα μέλη των Φόρουμ 

 Ανταλλαγής Πληροφοριών (SIEF) να προχωρήσουν με την υποβολή του δικού τους φακέλου 

καταχώρισης. Υπενθυμίζεται ότι κάθε καταχωριτής έχει την υποχρέωση να καταθέσει φάκελο με 

πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία του, τον τρόπο παραγωγής, την ποσότητα που 

παράγει/εισάγει, την χημική ανάλυση της ουσίας (επισυνάπτοντας ανάλυση από πιστοποιημένο 

εργαστήριο), τον προσδιορισμό των χρήσεων και στις περισσότερες των περιπτώσεων να υποβάλει 

την έκθεση χημικής ασφάλειας και την ταξινόμηση – επισήμανση της ουσίας.  

 

 

 

 

 

Ο CEFIC εξέδωσε οδηγία με στόχο την ενημέρωση των καταχωριτών σχετικά με τον δίκαιο 

καταμερισμό του κόστος καταχώρισης μεταξύ των μελών των SIEF. Οι βασικές αρχές είναι: 

 

Cost sharing compensation should reflect the work done by the consortium or lead 

company (ies) in the preparation of the dossier, the actual cost of the studies as well as the 

administrative work for the SIEF communication, etc.  

• Cost should be charged only for necessary data, so that SIEF members are not required to 

pay for what they do not require e.g. higher tonnage bands, other purposes than REACH, etc.  

• If a SIEF member already has data for a certain end point, he should not have to pay the 

Lead Registrant/consortium for that again.  

• Cost sharing methodology should be always objectively justified and documented.  

http://echa.europa.eu/�


CARBON FOOTPRINT – NEA ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ SUSTCHEM 

• “Fair, reasonable and non discriminatory” requirement should apply to all studies (not 

only animal studies) and to ‘non-study’ costs such as administrative expenses, dossier 

preparation costs, etc. This general principle is also applicable for competition law compliance.  

• Overhead costs must be reasonable  

• Assessment of fairness of cost sharing proposed by the Lead Registrant/consortium should be 

based on a case by case analysis (e.g. costs, number of SIEF members per deadline). There 

is no standard fair cost sharing.  

• Different treatment among SIEF members must be strictly limited to situations that are 

objectively different (eg. different scope of granted rights) and must always be justifiable.  

• The addition of detailed information on costs sharing criteria in the SIEF agreement is not 

strictly required but highly. 

 

 

 

Με τον όρο ‘’carbon footprint’’ εννοούμε την αποτίμηση της επίδρασης που έχουν οι δραστηριότητές 

μας στο περιβάλλον, και πιο συγκεκριμένα στην κλιματική αλλαγή. Σχετίζεται άμεσα με την 

ποσότητα των ‘’αερίων του θερμοκηπίου’’ που παράγονται από την καθημερινή μας ζωή, όπως 

χρήση ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ηλεκτρισμού, θέρμανση, μεταφορές. 

Το «carbon footprint» αποτελεί τη μέτρηση όλων των αερίων του θερμοκηπίου που παράγουμε 

ατομικά ή συλλογικά (δραστηριότητα, εταιρία, χώρα) και έχει μονάδες μέτρησης tn (ή kg) 

ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, CO2. 

Ένα αποτύπωμα CO2 συνίσταται από δύο μέρη, το ‘’άμεσο’’ αποτύπωμα από τις κύριες 

δραστηριότητες και το ‘’έμμεσο’’ αποτύπωμα. Ας δούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε 

καλύτερα τις έννοιες. Το ακόλουθο γράφημα απεικονίζει ένα τυπικό ‘’carbon footprint’’ για ένα 

άτομο του αναπτυγμένου κόσμου. 

 

 
 

 



 

 

Το άμεσο – πρωτεύον αποτύπωμα είναι η μέτρηση των άμεσων εκπομπών CO2 από την καύση των 

ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της κάθε τοπικής κατανάλωσης ενέργειας και μέσων 

μεταφοράς (πχ. αυτοκίνητα, αεροπλάνα) και απεικονίζονται με πράσινο χρώμα στο γράφημα. 

Μπορούμε να έχουμε άμεσο έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων που ‘’απασχολούν’’ το άμεσο 

αποτύπωμα. 

Το έμμεσο – δευτερεύον αποτύπωμα είναι η μέτρηση των έμμεσων εκπομπών CO2 από τον κύκλο 

ζωής των προϊόντων που χρησιμοποιούμε καθημερινά – οι οποίες σχετίζονται με την παραγωγή και το 

τέλος ζωής τους και απεικονίζονται με κίτρινο χρώμα στο γράφημα. Για να το εκφράσουμε πιο απλά – 

«όσο πιο πολύ καταναλώνουμε, τόσο πιο πολύ αυξάνεται το αποτύπωμά  

Η εταιρία μας, σας καλεί να εκτιμήσετε το ανθρακικό σας αποτύπωμα – ‘’carbon footprint’’ και να 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ στον κλάδο σας! Συνεργαστείτε μαζί μας για να ενισχύσετε τη φήμη του 

οργανισμού σας, να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και να εξοικονομήσετε κόστος & 

πόρους σε ειδικά προγράμματα που περιλαμβάνουν: 

 
 

 
 

Νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια 

 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Χ.Β.) σε συνεργασία με τον οργανισμό 

REACHCENTRUM του CEFIC, και την εταιρία SUSTCHEM ENGINEERING, διοργανώνουν νέα 

σεμινάρια των στελεχών της βιομηχανίας, ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις νέες συνθήκες και 

απαιτήσεις που ορίζoυν οι κανονισμοί REACH και CLP.  

 

 

ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΣΣ  ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  
ΔΔΙΙΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  

Chesar - CHEmical Safety 
Assessment and Reporting tool 

Μονοήμερο σεμινάριο 
εκπαίδευσης στην Αξιολόγηση 

Χημικής Ασφάλειας και τη 
δημιουργία Εκθέσεων Χημικής 

Ασφάλειας 

20/09/2010 

Σεμινάριο στον Κανονισμό 
1272/2008/ΕΚ (CLP), για την 
Ταξινόμηση, Επισήμανση και 

συσκευασία χημικών προϊόντων 

Μονοήμερο σεμινάριο 
εκπαίδευσης Οκτώβριος 2010 

http://haci.gr/
http://suschem.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Χώρος διεξαγωγής: Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών 

Οδός Λαγουμιτζή αρ.23 (4ος όροφος) Καλλιθέα, 

ΤΚ 176 71 

 Δηλώσεις συμμετοχής: Τηλ: 210 9213259 Fax: 210 9213260  

Email: haci@otenet.gr Website: www.haci.gr 
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