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Υλοποίηση του 
REACH
Μεγαλύτερη ασφάλεια ως 
προς  τις χημικές ουσίες  
στην Ευρώπη

Η βιομηχανία καθίσταται υπεύθυνη  
για τη χημική ασφάλεια

Οι μη καταχωρισμένες ουσίες 
απαγορεύεται να διατίθενται στην 
αγορά

Ελαχιστοποιούνται 
σημαντικές 
δυσμενείς 
επιδράσεις πάνω 
στην ανθρώπινη 
υγεία και στο 
περιβάλλον

Η πορεία

Διάσκεψη Κορυφής για 
το Περιβάλλον, Rio ντε 
Τζανέιρο

Παγκόσμιο 
Εναρμονισμένο Σύστημα 
(GHS) για την κατάταξη 
και την επισήμανση των 
επικίνδυνων χημικών 
ουσιών

REACH

Λευκό Βιβλίο 
πάνω στην 
πολιτική για τις 
χημικές ουσίες

Οδηγία περί επικίνδυνων ουσιών

Οδηγία περί περιορισμών

2001

1967
1976

2010

Καταχώριση των ουσιών που 
διατίθενται στην αγορά της ΕΕ 2018

2002

Οι ουσίες που βρίσκονται σε 
καταναλωτικά προϊόντα και 

προκαλούν υψηλό βαθμό 
ανησυχίας καθίστανται 

κοινοποιήσιμες
2011

Όλες οι εμπλεκόμενες ουσίες που 
προκαλούν υψηλό βαθμό ανησυχίας στον 

κατάλογο υποψήφιων ουσιών
2020

Ταξινόμηση, 
επισήμανση και 

συσκευασία 
2008

2006

Στρατηγική 
προσέγγιση στη διεθνή 
διαχείριση χημικών 
ουσιών (SAICM)

2006

1992

ΕΕ

Οφέλη για  
το περιβάλλον
•  Σαφέστερη εικόνα της χημικής 
μόλυνσης στην Ευρώπη 
• Η αύξηση των γνώσεων για τις 
χημικές ουσίες επιτρέπει καλύτερο 
έλεγχο της επικινδυνότητας

Εκπομπές χημικών ουσιών

Κόκκινο – ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες 
και τοξικές, άκρως ανθεκτικές και άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμες  
Οι εκπομπές πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο

Κίτρινο – τοξικές 
Οι εκπομπές πρέπει να ελέγχονται

Πράσινο – μη επικίνδυνες  
Χαμηλός κίνδυνος για το περιβάλλον

Καταχωρίζονται οι 
περισσότερες διαδεδομένες 

επικίνδυνες ουσίες



    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

Μεγαλύτερη ασφάλεια ως προς  τις χημικές ουσίες στην Ευρώπη 

ΔΙΦΑΙΝΟΛΗ |

Οι δοκιμές σε ζώα 
αποτελούν ύστατη λύση

•  Η κοινή χρήση πληροφοριών για την κάθε 
ουσία είναι υποχρεωτική 
• Μία ουσία, μία καταχώριση
•  Προωθούνται εναλλακτικές λύσεις αντί για τις 
δοκιμές σε ζώα

Οφέλη για τις επιχειρήσεις

• Ισότιμη μεταχείριση
•  Καλύτερη επικοινωνία κατά μήκος της 
εφοδιαστικής αλυσίδας
•  Ευκαιρίες για καινοτομία

Οι μικρές εταιρίες αποκτούν 
μεγαλύτερες δυνατότητες

•  Όσο μικρότερη η εταιρεία, τόσο μικρότερα τα 
τέλη
• Υποστήριξη στη γλώσσα κάθε χώρας 
 echa.europa.eu
• Δίκτυο εθνικών γραφείων υποστήριξης

Οφέλη για τους πολίτες

•  Ασφαλέστερες χημικές ουσίες σημαίνουν 
ασφαλέστερα προϊόντα 
•  Μάθετε τι αγοράζετε 
 – ρωτήστε τον πωλητή

Στη Γερμανία, για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 

διαδικτυακό εργαλείο BUND:www.bund.net/giftfrage

Οφέλη για τους 
εργαζόμενους
• Μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εργασία με 
χημικές ουσίες 
 – καλύτερη διαχείριση επικινδυνότητας
• Αντικατάσταση επικίνδυνων χημικών ουσιών με 
άλλες ασφαλέστερες

Παράδειγμα: μια νέα μέθοδος παραγωγής επέτρεψε την κατάργηση 
του τοξικού αρσενικού που χρησιμοποιείτο στην υαλοπαραγωγή στο 
Μουράνο της Ιταλίας

Μοναδική πηγή 
πληροφοριών
• Μάθετε περισσότερα για τις χημικές ουσίες 
που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη
• Επισκεφθείτε τον  
ιστότοπο του ECHA  
echa.europa.eu


