Νέοι κανόνες
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα
άλλαξε κατά τα πρόσφατα χρόνια με τη θέσπιση
τεσσάρων κανονισμών οι οποίοι διασφαλίζουν την
ελεύθερη κυκλοφορία των χημικών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση αλλά και υψηλό επίπεδο προστασίας της
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος:
• REACH - Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση
και περιορισμοί των χημικών προϊόντων
• CLP – Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία
επικίνδυνων χημικών ουσιών
• BPR – Κανονισμός για τα βιοκτόνα προϊόντα
• PIC – Διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση
στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου επικίνδυνων
χημικών και φυτοφαρμάκων.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ECHA)
διασφαλίζει τη συνεκτική εφαρμογή αυτών των
κανονισμών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση,
καθώς και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) –Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία.

Ναι, εάν είστε:
• Επιχείρηση η οποία παρασκευάζει, εισάγει,
διανέμει ή χρησιμοποιεί χημικά
• Επαγγελματική και βιομηχανική ένωση στον
κλάδο των χημικών ή της μεταποίησης
• Μη κυβερνητική οργάνωση η οποία
δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας
της ανθρώπινης υγείας, του περιβάλλοντος και
των δικαιωμάτων των ζώων
• Καταναλωτής ο οποίος ενδιαφέρεται για
ασφαλέστερα προϊόντα και για τη βιώσιμη
κατανάλωση
• Δημοσιογράφος ο οποίος καλύπτει θέματα
σχετικά με την υγεία, το περιβάλλον, τους
καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και συναφή
θέματα
• Φορέας χάραξης πολιτικής σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
• Εθνική αρχή σε χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ
• Επιστήμονας ή πανεπιστημιακός ο οποίος
ασχολείται με την κανονιστική επιστήμη ή
ενδιαφέρεται γι' αυτήν.

Ορολογία
στη γλώσσα σας
Το ECHA-term είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία μέσω
της οποίας παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και
τηλεφόρτωσης περισσότερων από 1.300 νομικών
όρων και των ορισμών τους στις 23 επίσημες γλώσσες
της ΕΕ και σε διάφορους μορφότυπους.

Οι υπηρεσίες
του ECHA με
μια ματιά

• Εργαζόμενος ο οποίος χειρίζεται χημικά

Επικοινωνήστε με τον ECHA στη διεύθυνση:
http://echa.europa.eu/el/contact
τηλέφωνο:+358-9-686180
Ακολουθήστε μας:
@EU_ECHA
www.facebook.com/EUECHA
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Στον δικτυακό μας τόπο παρέχονται πληροφορίες
σχετικά με τη νομοθεσία σε 23 επίσημες γλώσσες.

Με ενδιαφέρει ο
ECHA;

Βοηθώντας τις
επιχειρήσεις με τη
νομοθεσία

Προωθώντας την
ασφαλή χρήση των
χημικών προϊόντων

Εντοπίζοντας χημικά
που προκαλούν
ανησυχία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δικτυακό τόπο του
ECHA για να:

Ο ECHA συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και
ρυθμιστικούς φορείς για νέα ζητήματα που προκύπτουν
όσον αφορά την ασφάλεια των χημικών προϊόντων.

Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα
κράτη μέλη της ΕΕ για να εντοπίσουμε «ουσίες που
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία» για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον και να αποφασίσουμε για ποιες
ουσίες απαιτείται κανονιστική διαχείριση των κινδύνων
σε επίπεδο ΕΕ. Απώτερος στόχος είναι οι ουσίες αυτές
να αντικατασταθούν με πιο ασφαλείς εναλλακτικές
ουσίες.

Μάθετε τις υποχρεώσεις σας
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Navigator για να μάθετε
ποιος είναι ο ρόλος σας στο πλαίσιο των κανονισμών
REACH και CLP και να λάβετε σχετική καθοδήγηση.
Ενημερωθείτε
Γίνετε συνδρομητής στα ενημερωτικά μας δελτία, στη
διεύθυνση:
http://echa.europa.eu/el/subscribe
Λάβετε μέρος σε εκδηλώσεις
Η φυσική ή η διαδικτυακή συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων παραγόντων στα ετήσια συνέδριά
μας με δυνατότητα ατομικών συναντήσεων είναι
δωρεάν. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο
πρόγραμμα δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων.
Βρείτε απαντήσεις σε συνηθισμένες ερωτήσεις
Περιηγηθείτε ή πραγματοποιήστε αναζήτηση με
λέξη-κλειδί στον διαρκώς εμπλουτιζόμενο κατάλογο
συχνών ερωτήσεων.
Βρείτε βοήθεια σε μια από τις γλώσσες της ΕΕ
Χρησιμοποιήστε τον δικτυακό μας τόπο και τα
γραφεία υποστήριξης της χώρας σας.
Μάθετε εάν μπορείτε να επωφεληθείτε από τα
μειωμένα τέλη
Οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
επιβαρύνονται λιγότερο για τη συμμόρφωσή τους
προς τους κανονισμούς REACH και BPR. Κάντε το
αλληλεπιδραστικό τεστ και ακολουθήστε τα βήματα
του οδηγού για να δηλώσετε σωστά το μέγεθος της
επιχείρησής σας.
Ζητήστε υποστήριξη:
http://echa.europa.eu/el/support

Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις σε επίπεδο ΕΕ οι οποίες
εκπροσωπούν τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό χώρο και
την κοινωνία των πολιτών είναι διαπιστευμένες από τον
ECHA και συνεργάζονται μαζί του για την προστασία της
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
http://echa.europa.eu/el/about-us

Πληροφορίες
σχετικά με τα χημικά
Ο δικτυακός τόπος του ECHA αποτελεί μοναδική
πηγή πληροφοριών σχετικά με τα χημικά που
παρασκευάζονται και εισάγονται στην Ευρώπη, τις
επικίνδυνες ιδιότητές τους, την ταξινόμηση και την
ασφαλή χρήση τους. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται
απευθείας από τους παρασκευαστές και τους
εισαγωγείς.
http://echa.europa.eu/el/information-on-chemicals
Τα χημικά στη ζωή μας
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται ασφαλείς τρόποι
χρήσης των χημικών τόσο στην εργασία όσο και στο
σπίτι και επεξηγείται το «δικαίωμα των καταναλωτών να
ρωτούν».
http://echa.europa.eu/el/chemicals-in-our-life

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΠ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Για την υποβολή του χημικού σας φακέλου
χρησιμοποιείτε:

• Ενημερωτικά φυλλάδια και τεχνικά δελτία
• έγγραφα Facts & Figures, εκθέσεις και πρακτικά
εργαστηρίων
• Έγγραφα καθοδήγησης
• «Συνοπτική καθοδήγηση»
Βρείτε εκδόσεις σε 23 γλώσσες, στη διεύθυνση:
http://echa.europa.eu/el/publications

• το IUCLID για την οργάνωση των δεδομένων.
• το REACH-IT και το R4BP 3 για την υποβολή και την
επικαιροποίηση των πληροφοριών.
• το Chesar για την κατάρτιση έκθεσης χημικής
ασφάλειας.

http://echa.europa.eu/el/addressing-chemicals-ofconcern

Πάρτε και εσείς μέρος
Ο ECHA ζητά τη γνώμη του κοινού σχετικά με προτάσεις
σε θέματα όπως:
• Οι δοκιμές ουσιών σε ζώα
• Η εναρμόνιση της ταξινόμησης επικίνδυνων χημικών
ουσιών
• Ο προσδιορισμός «ουσιών που προκαλούν πολύ
μεγάλη ανησυχία»
• Ο προσδιορισμός των ουσιών για τις οποίες απαιτείται
προηγούμενη αδειοδότηση
• Η έγκριση της προσωρινής χρήσης των ουσιών από
μεμονωμένες επιχειρήσεις
• Η επιβολή περιορισμών σε ορισμένες χρήσεις των
ουσιών
• Ο προσδιορισμός των δραστικών βιοκτόνων ουσιών
που πρέπει να αντικατασταθούν με ασφαλέστερες
ουσίες.
Γίνετε συνδρομητές στα ενημερωτικά δελτία και πάρτε
μέρος:
τροφοδοσία RSS - http://echa.europa.eu/el

