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CLP ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

 

Μέχρι την 3
η
  Ιανουαρίου 2011 πρέπει να 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ στον ECHA: 

ΟΛΕΣ οι ουσίες που υπόκεινται σε 

καταχώρηση βάσει REACH, ακόμη και αν η 

καταληκτική ημερομηνία είναι το 2013 ή 

το 2018!!! 

ΟΛΕΣ οι επικίνδυνες ουσίες ανεξαρτήτως tonnage! 

ΟΛΕΣ οι ουσίες που συμμετέχουν ΣΕ ΜΕΙΓΜΑΤΑ και 

έχουν ως αποτέλεσμα την ταξινόμηση του 

μείγματος ως επικίνδυνο. 

 

…ΟΤΑΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ… 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ – CLP Notification 

Κοινοποίηση βάσει του Κανονισμού CLP σημαίνει ότι οι παρασκευαστές 

και οι εισαγωγείς υποβάλλουν στο Ευρετήριο Ταξινόμησης και 

Επισήμανσης  (C&L Inventory) που τηρεί ο ECHA, πληροφορίες 

ταξινόμησης και επισήμανσης για τις ουσίες που διαθέτουν στην αγορά. 

Το ευρετήριο είναι μία νέα βάση δεδομένων που δεν υπήρχε στο 

πλαίσιο της προηγούμενης νομοθεσίας σχετικά με την ταξινόμηση και 

επισήμανση.  

 

Η κοινοποίηση βάσει του Κανονισμού CLP αφορά όλες τις επικίνδυνες 

ουσίες όλων των ποσοτικών κατηγοριών, καθώς και όλες τις μη 

επικίνδυνες ουσίες που υπόκεινται σε καταχώρηση βάσει του 

Κανονισμού REACH, όταν διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.  

 

H κοινοποίηση βάσει του Κανονισμού CLP πρέπει να πραγματοποιείται 

εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, όπως αναφέρεται παρακάτω.  
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ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙ?  

  

Μία νομική οντότητα («κοινοποιούν») πρέπει να κοινοποιήσει μία 

ουσία στο C&L Inventory σε περίπτωση που διαθέτει μία ουσία στην 

αγορά και όταν: 

� Παρασκευάζει ουσίες, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο του 

REACH  

� Εισάγει ουσίες, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο του REACH  

� Παράγει ή εισάγει ουσίες, οι οποίες ταξινομούνται ως 

επικίνδυνες, ανεξαρτήτως της ποσότητάς των  

� Εισάγει μείγμα το οποίο περιέχει επικίνδυνες ουσίες σε ποσοστά 

που ξεπερνούν τα όρια συγκέντρωσης του Παραρτήματος Ι του 

CLP, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την ταξινόμηση του μείγματος  

� Εισάγει αντικείμενο που περιέχει ουσίες οι οποίες εμπίπτουν στο 

Άρθρο 7 του Κανονισμού REACH, 1907/2006/ΕΚ  

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ?  

 

Για κάθε ουσία, η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 40 του κανονισμού 

CLP:  

 

� Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του κοινοποιούντος  

� Ταυτότητα της ουσίας, δηλαδή την ονομασία και τα άλλα 

αναγνωριστικά στοιχεία, τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον 

μοριακό και συντακτικό τύπο, τη σύνθεση, τη φύση και την 

ποσότητα των προσθέτων.  

� Ταξινόμηση της ουσίας σύμφωνα με τα κριτήρια του CLP  

� Σε περίπτωση που η ουσία έχει ταξινομηθεί σε ορισμένες αλλά 

όχι σε όλες τις τάξεις κινδύνου ή διαφοροποιήσεις, να παρέχεται 

ένδειξη του κατά πόσο αυτό οφείλεται σε έλλειψη στοιχείων, 
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ασαφή στοιχεία ή στοιχεία που αποδεικνύουν σαφώς τη μη 

ταξινόμηση  

� Ειδικά όρια συγκέντρωσης και συντελεστές Μ, 

συμπεριλαμβανομένης της αιτιολόγησης του καθορισμού τους, 

και  

� Στοιχεία επισήμανσης, όπως εικονογράμματα κινδύνου, 

προειδοποιητικές λέξεις, δηλώσεις  επικινδυνότητας και τυχόν 

συμπληρωματικές δηλώσεις επικινδυνότητας.  
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ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΩ?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κοινοποίηση είναι υποχρεωτική για ουσίες που διατίθενται στην 

αγορά από την 1
η
 Δεκεμβρίου 2010 και μετά, ενώ η προθεσμία 

κοινοποίησης  στο ευρετήριο είναι ένα μήνα πριν τη διάθεση της ουσίας 

στην αγορά. Όσον αφορά τους εισαγωγείς, η προθεσμία του ενός μηνός 

υπολογίζεται από την ημέρα φυσικής εισαγωγής της ουσίας, σε καθαρή 

μορφή ή περιεχόμενη σε μείγμα, στο τελωνειακό έδαφος της 

Κοινότητας.  
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Η πρώτη εργάσιμη ημέρα του 2011 είναι η 3
η
 Ιανουαρίου. Αυτό 

σημαίνει ότι η πρώτη προθεσμία κοινοποίησης είναι η 3
η
 Ιανουαρίου. 

Ωστόσο, ο ECHA συνιστά την υποβολή των κοινοποιήσεων από σήμερα.  

   

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ?   

Πριν υποβάλλετε την κοινοποίησή σας στον ECHA, πρέπει να 

ταξινομήσετε και να επισημάνετε την ουσία σας βάσει των κριτηρίων 

CLP. Πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες προπαρασκευαστικές 

ενέργειες ταξινόμησης και επισήμανσης:  

1. Δημιουργία ευρετηρίου των ουσιών και μειγμάτων που 

παρασκευάζετε στην ΕΕ και εισάγετε από χώρες εκτός ΕΕ  

2. Διευκρίνιση του εάν κάποια από τις εν λόγω ουσίες εξαιρείται 

από τον κανονισμό του CLP  

3. Έλεγχος του εάν κάποια από τις ουσίες σας υπόκειται σε 

καταχώριση βάσει του REACH  

4. Συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με την 

ταυτότητα των ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της ονομασίας 

κατά IUPAC, του αριθμού EINECS, του αριθμού CAS ή άλλων 

κωδικών ταυτότητας και περιγραφή της ποιοτικής και ποσοτικής 

σύνθεσης των ουσιών σας  

5. Ονομασία των ουσιών βάσει του Κανονισμού REACH  

6. Έλεγχος του εάν οι ουσίες παρατίθενται στο μέρος 3 του 

παραρτήματος VI του κανονισμού CLP, ήτοι εάν η ταξινόμηση και 

επισήμανση της ουσίας είναι εναρμονισμένη.  

7. Συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων και αξιόπιστων 

πληροφοριών σχετικά με τις επικίνδυνες ιδιότητες οποιασδήποτε 

ουσίας, σε περίπτωση που η ταξινόμηση και η επισήμανση της 

ουσίας δεν είναι εναρμονισμένη.  
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8. Ταξινόμηση της ουσίας σας μέσω σύγκρισης των διαθέσιμων 

πληροφοριών με τα κριτήρια ταξινόμησης.  

9. Όταν θέλετε να προσδιορίσετε πολλαπλασιαστικό συντελεστή 

(συντελεστή Μ) ή να θέσετε ειδικό όριο συγκέντρωσης (SCL)  

σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού CLP, αιτιολογήστε 

χρησιμοποιώντας τα σχετικά μέρη των ενοτήτων 1, 2 και 3 του 

παραρτήματος Ι του Κανονισμού REACH.  

10.  Προσδιορισμός του εάν ένα μείγμα που περιέχει επικίνδυνη 

ουσία πρέπει να ταξινομηθεί βάσει του κανονισμού CLP λόγω της 

παρουσίας της συγκεκριμένης ουσίας  

11.  Δημιουργία λογαριασμού REACH-IT   
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ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ?  

Για να προετοιμάσετε την κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα εργαλεία:   

Α. IUCLID 5 Μπορείτε να προσδιορίσετε όλες τις απαιτούμενες 

πληροφορίες στο IUCLID 5 και να δημιουργήσετε ένα φάκελο 

κοινοποίησης ταξινόμησης και επισήμανσης στο IUCLID.  
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� Το IUCLID 5 παρέχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβετε 

περισσότερες από μία συνθέσεις για την ίδια ουσία (πχ. λόγω 

διαφορετικών προφίλ προσμίξεων) και να συνδέσετε κάθε 

σύνθεση σε συγκεκριμένη ταξινόμηση και επισήμανση. 

Επισημαίνεται ότι κάθε κοινοποιούν μπορεί να υποβάλλει μόνο 

μία κοινοποίηση ανά ουσία, το δε IUCLID 5 είναι το μόνο 

εργαλείο μέσω του οποίου μπορείτε να υποβάλετε διάφορες 

συνθέσεις για μία ουσία.  

� Εάν έχετε χρησιμοποιήσει το IUCLID 5 στο παρελθόν, η επιλογή 

αυτή θα μπορούσε να έχει πρακτική σημασία για εσάς.  

� Αυτή η επιλογή θα μπορούσε επίσης να έχει πρακτική σημασία 

για εσάς εάν προτίθεστε να υποβάλλετε καταχώρηση βάσει του 

Κανονισμού REACH (πχ. για τις προθεσμίες καταχώρησης το 2013 

ή το 2018). 

 

B. ONLINE  Η μη αυτόματη εισαγωγή των απαιτούμενων πληροφοριών 

στο REACH-IT είναι εφικτή.   

� Εάν επιθυμείτε να κοινοποιήσετε λίγες μόνο ουσίες και δεν 

χρησιμοποιείτε επί του παρόντος το IUCLD 5, θα ήταν ίσως 

προτιμότερο να προβείτε σε επιγραμματική κοινοποίηση μέσω 

του REACH-IT.  
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  

• Μην περιμένετε μέχρι τελευταία στιγμή για να 

υποβάλλετε την κοινοποίηση ταξινόμησης & 

επισήμανσης στον ECHA.  

• Συνιστούμε να υποβάλλετε τις κοινοποιήσεις 

ουσιών από τώρα, δεδομένου ότι είναι διαθέσιμα τα 

εργαλεία.   

• Η μαζική κοινοποίηση με χρήση της επιλογής XML 

ενδέχεται να είναι πιο πρακτική για επιχειρήσεις που 

θα κοινοποιούν πολλές χημικές ουσίες, δεδομένου ότι 

επιτρέπει την υποβολή κοινοποιήσεων ταξινόμησης 

και επισήμανσης για αρκετές ουσίες σε ένα μόνο 

αρχείο.  

• Να χρησιμοποιείτε το IUCLID 5, όταν πρέπει να 

υποβάλετε αρκετές συνθέσεις για μία ουσία και να 

προσδιορίσετε την ταξινόμηση και επισήμανση για 

κάθε σύνθεση. 
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Η εταιρία μας, SustChem Engineering 

αναλαμβάνει να σας υποστηρίξει σε 

ό,τι χρειαστείτε για την 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ουσιών. 

 

 

 

 

 

  

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µαζί µας.   

 

   

Π. Μπραϊµιώτης-Π. Σκαρλάτος Ε.Π.Ε. 

3η Σεπτεµβρίου 144 Τ.Κ. 11251, Αθήνα 

����Τel: 2108252510-14 ����Fax: 2108252575 

����email: info@suschem.gr 

site: www.suschem.gr 

 


