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Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης φακέλων, ο ECHA ελέγχει κατά πόσον οι πληροφορίες που 

υποβάλλουν οι καταχωρίζοντες στους φακέλους καταχώρισής τους συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό REACH. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες δεν 

συμμορφώνονται, ο ECHA αποστέλλει απόφαση αξιολόγησης φακέλου προς όλους τους 

καταχωρίζοντες της κοινής υποβολής ζητώντας τους να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες εντός 

συγκεκριμένης προθεσμίας. 

 

Η παρακολούθηση της αξιολόγησης των φακέλων ξεκινά από τη λήξη της προθεσμίας που 

προβλέπεται στις αποφάσεις αξιολόγησης φακέλου. 

Ποια είναι η διαδικασία παρακολούθησης της αξιολόγησης 
φακέλων; 

Εάν λάβετε από τον ECHA απόφαση αξιολόγησης φακέλου στην οποία επισημαίνεται ότι οι 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην καταχώρισή σας δεν συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις, τότε πρέπει να ακολουθήσετε τις μεθόδους και τους όρους που καθορίζονται στην 

απόφαση για την εκπλήρωση των απαιτήσεων πληροφόρησης στο πλαίσιο επικαιροποίησης της 

καταχώρισής σας εντός της ταχθείσας προθεσμίας. 

 

Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, ο ECHA επαληθεύει εάν οι πληροφορίες που 

έχετε υποβάλει στην επικαιροποίησή σας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαρμογών) 

συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην 

απόφαση. Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας παρακολούθησης, ο ECHA εντοπίζει και εξετάζει 

επίσης ζητήματα που συνδέονται με κάθε νέα πληροφορία που έχετε υποβάλει. 

 

Για παράδειγμα, εάν υποβάλετε μελέτη, ο ECHA ελέγχει αν πρόκειται για τη ζητούμενη ουσία, 

εάν χρησιμοποιείται η καθορισμένη μέθοδος δοκιμών και εάν έχει συμπεριληφθεί μια κατάλληλη 

(αξιόπιστη) περίληψη της μελέτης. Ο Οργανισμός ελέγχει επίσης εάν τα συμπεράσματα είναι 

εύλογα και βασίζονται σε νέες πληροφορίες και αν έχετε προβεί σε ορθή (αυτο-)ταξινόμηση, 

κατά περίπτωση. 

Πιθανά αποτελέσματα 

Αφότου ο ECHA εξετάσει τις νέες πληροφορίες, προβαίνει σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες: 

α) Έχουν παρασχεθεί οι απαιτούμενες πληροφορίες 

 

Σε περίπτωση που η επικαιροποίηση περιλαμβάνει τις ζητηθείσες πληροφορίες, ο ECHA 

ενημερώνει1 τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η 

διαδικασία αξιολόγησης φακέλου έχει ολοκληρωθεί. Αντίγραφο της επικοινωνίας αυτής 

αποστέλλεται επίσης σε όλους τους ενδιαφερόμενους καταχωρίζοντες. Ο ECHA μπορεί να 

ξεκινήσει νέο έλεγχο συμμόρφωσης, εφόσον χρειαστεί, σε μεταγενέστερο στάδιο. 

 

 

 
1 Ο ECHA αποστέλλει κοινοποίηση βάσει του άρθρου 42 παράγραφος 2 του κανονισμού REACH. 
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β) Έγκυρες προσαρμογές 

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει εναλλακτικές μεθόδους (π.χ. σύγκριση) ή άλλες προσαρμογές 

προκειμένου να εκπληρώσετε επιτυχώς τις απαιτήσεις πληροφοριών, ο ECHA ενημερώνει τις 

αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και την Επιτροπή ότι η διαδικασία αξιολόγησης έχει 

ολοκληρωθεί. Αντίγραφο της επικοινωνίας αυτής αποστέλλεται επίσης σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους καταχωρίζοντες. Εφόσον χρειαστεί, ο ECHA μπορεί να ξεκινήσει νέο έλεγχο 

συμμόρφωσης σε μεταγενέστερο στάδιο. 

γ) Παράλειψη απάντησης 

Εάν δεν αποστείλετε επικαιροποίηση ή εάν οι προσαρμογές που χρησιμοποιείτε ως απάντηση 

στα αιτήματα της απόφασης είναι προδήλως παράλογες, ο ECHA αποστέλλει κοινοποίηση μη 

απάντησης2 στην εθνική αρχή επιβολής της νομοθεσίας της χώρας στην οποία βρίσκεστε. 

Αντίγραφο αποστέλλεται επίσης σε όλους τους ενδιαφερόμενους καταχωρίζοντες. 

 

Οι κοινοποιήσεις για την παράλειψη απάντησης περιγράφουν τα αιτήματα για τα οποία δεν 

υποβλήθηκαν πληροφορίες. Κατά περίπτωση, μπορούν επίσης να αναφέρουν ότι έχετε δηλώσει 

ότι μια μελέτη έχει καθυστερήσει. 

 

Η υποβολή πληροφοριών, όπως προκαταρκτικά αποτελέσματα, 

ενδιάμεσες/προκαταρκτικές εκθέσεις ή μελέτες προσδιορισμού εύρους δόσεων (DRF) 

δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική απάντηση στις πληροφορίες που ζητούνται 

στην απόφαση. Ως εκ τούτου, η υποβολή των εν λόγω πληροφοριών δεν θα 

καθυστερούσε την κοινοποίηση στις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου. Αποτελεί 

ευθύνη των αρμόδιων των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου να 

αξιολογούν τους λόγους της καθυστέρησης και να εξετάζουν το ενδεχόμενο 

επιβολής μέτρων για την εφαρμογή της νομοθεσίας, εφόσον απαιτείται. 

 

δ) Οι υποβληθείσες πληροφορίες δεν συμμορφώνονται με το αίτημα παροχής πληροφοριών 

Σε περίπτωση που τα επικαιροποιημένα δεδομένα που υποβάλετε δεν συμμορφώνονται με το 

αίτημα παροχής πληροφοριών, ο ECHA εκδίδει επακόλουθο σχέδιο απόφασης3 στο οποίο 

αναφέρονται οι λόγοι μη συμμόρφωσης και σας το διαβιβάζει. 

 

Αυτή μπορεί να οφείλεται, για παράδειγμα, σε μη συμμορφούμενη μελέτη ή μη έγκυρη 

 

 

 
2 Οι κοινοποιήσεις σχετικά με την παράλειψη απάντησης περιλαμβάνουν την αρχική απόφαση του ECHA για 
την αξιολόγηση του φακέλου και κάθε σχετική επικοινωνία με τους καταχωρίζοντες που είχε ο Οργανισμός 
μετά την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτούς. 
3 Το εν λόγω σχέδιο απόφασης κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού 
REACH. Αναφέρεται στην αρχική (εγκριθείσα) απόφαση αξιολόγησης του φακέλου, εξετάζει τις πληροφορίες 
που υπέβαλαν στη συνέχεια οι καταχωρίζοντες και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν έχει ακόμη 
εκπληρωθεί η απαίτηση παροχής πληροφοριών. Για την έκδοση της απόφασης παρακολούθησης εφαρμόζεται 
η διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 50 και 51, όπως και με κάθε άλλη απόφαση αξιολόγησης. 

Εάν μια απόφαση αξιολόγησης φακέλου περιλαμβάνει περισσότερα από ένα 

αιτήματα πληροφοριών, η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται μόνον όταν έχετε 

διεκπεραιώσει επιτυχώς όλα τα αιτήματα. 
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προσαρμογή. 

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα προσαρμογή είναι «προδήλως παράλογη», ο ECHA 

ενημερώνει απευθείας την εθνική αρχή επιβολής, σύμφωνα με το σενάριο «Παράλειψη 

απάντησης» στο τμήμα γ). 

Η εγκριθείσα απόφαση παρακολούθησης περιλαμβάνει την οριστική θέση του ECHA σχετικά με 

τη συμμόρφωση της εν λόγω απαίτησης παροχής πληροφοριών. Κατά της απόφασης μπορεί να 

ασκηθεί προσφυγή στο Συμβούλιο Προσφυγών εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης 

της απόφασης. 

Η εγκριθείσα απόφαση παρακολούθησης δεν προβλέπει νέα προθεσμία4, καθώς 

οι ζητηθείσες πληροφορίες δεν έχουν μεταβληθεί. Πρέπει να εξακολουθείτε να 

πληροίτε τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών που καθορίζονται στην αρχική 

απόφαση. 

Παράδειγμα: οι καταχωρίζοντες υποβάλλουν έγκυρη μελέτη τοξικότητας στην 

προγεννητική ανάπτυξη αλλά οι δόσεις που χρησιμοποιήθηκαν στη δοκιμή είναι 

υπερβολικά χαμηλές και δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις των 

κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις δοκιμές. 

 

Μετά την παρέλευση της τρίμηνης προθεσμίας προσφυγής, ο ECHA ενημερώνει την αρμόδια για 

την εφαρμογή της νομοθεσίας εθνική αρχή της χώρας στην οποία είστε εγκατεστημένοι. Η αρχή 

είναι αρμόδια να διασφαλίσει την εφαρμογή της απόφασης και τη συμμόρφωση προς αυτήν, 

διενεργώντας ελέγχους και επιβάλλοντας αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές 

κυρώσεις5. 

ε) Οι υποβληθείσες πληροφορίες ενεργοποιούν νέο αίτημα πληροφοριών 

Σε περίπτωση που η επικαιροποίηση του φακέλου συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 

πληροφοριών της αρχικής απόφασης, αλλά τα επικαιροποιημένα δεδομένα συνεπάγονται αίτημα 

νέων πληροφοριών, ο ECHA μπορεί να εκδώσει νέα απόφαση αξιολόγησης φακέλου. 

Η εν λόγω νέα απόφαση περιλαμβάνει νέα προθεσμία. Παρότι η επικαιροποίηση 

του φακέλου συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πληροφοριών της αρχικής 

απόφασης, οι υποβληθείσες πληροφορίες συνεπάγονται απαιτήσεις νέων 

πληροφοριών σχετικά με την ουσία. 

Παράδειγμα: η αρχική απόφαση ζητούσε τη διενέργεια μελέτης τοξικότητας για την 

προγεννητική ανάπτυξη ενός πρώτου είδους. Οι καταχωρίζοντες υποβάλουν τη 

ζητηθείσα μελέτη και, βάσει των αποτελεσμάτων, κρίνεται απαραίτητο να ζητηθεί 

μελέτη τοξικότητας στην προγεννητική ανάπτυξη και σε δεύτερο είδος6. 

 

 

 
4 Το συγκεκριμένο σημείο επιβεβαιώθηκε πρόσφατα με την απόφαση του Συμβουλίου Προσφυγών του ECHA 
στην υπόθεση A-001-2019. 
5 Βλ. απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-471/18 P Γερμανία κατά Esso Raffinage, σκέψη 143. 
6 Εάν ο καταχωρίζων υποβάλει πρόταση δοκιμής για τη μελέτη τοξικότητας στην προγεννητική ανάπτυξη στο 
δεύτερο είδος, ο ECHA θα αξιολογήσει την πρόταση βάσει του άρθρου 40 και όχι εκδίδοντας νέα απόφαση 
βάσει του άρθρου 42 παράγραφος 1. 
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Επικοινωνία με τις εθνικές αρχές 

Σε περίπτωση που έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις για τις υποχρεώσεις σας σε σχέση με την 

απόφαση αξιολόγησης φακέλου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο υποστήριξης του 

ECHA. Το γραφείο υποστήριξης μπορεί να σας παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις 

αλλά δεν μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τον τρόπο ικανοποίησης των απαιτήσεων 

πληροφοριών ή σχετικά με τυχόν εναλλακτικές στρατηγικές. 

 

Ο ECHA δεν μπορεί να μεταβάλει ούτε το περιεχόμενο ούτε την προθεσμία της απόφασης, 

καθώς αυτά έχουν συμφωνηθεί από κοινού με τα κράτη μέλη. Επίσης, ο Οργανισμός δεν 

δύναται να παράσχει προκαταρκτικές πληροφορίες αναφορικά με υποθέσεις πριν από την 

παρέλευση της προθεσμίας της απόφασης. 

 

Την αποκλειστική ευθύνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας φέρουν τα κράτη μέλη. Αφότου η 

υπόθεση διαβιβαστεί στις εθνικές αρχές, κάθε επικοινωνία θα πρέπει να πραγματοποιείται με την 

αρμόδια εθνική αρχή. Ενδέχεται να θελήσετε να συζητήσετε με την εθνική αρχή κατά πόσον ο 

τρόπος με τον οποίο σκοπεύετε να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις πληροφοριών είναι αποδεκτός, 

για παράδειγμα, με χρήση γενικών ή ειδικών προσαρμογών. 

Παύση της παρασκευής 

Ακόμη και αν διακόψετε την παρασκευή ή την εισαγωγή της καταχωρισμένης ουσίας σας, με 

την έκδοση απόφασης αξιολόγησης εξακολουθείτε να υποχρεούστε να υποβάλετε τις 

ζητηθείσες πληροφορίες εντός της προθεσμίας. Δεδομένου ότι η απόφαση εκδόθηκε ενώ 

συνεχίζατε να παρασκευάζετε ή να εισάγετε την ουσία, εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να 

ληφθούν πληροφορίες προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι δυνητικοί κίνδυνοι από τη χρήση της 

ουσίας. 

 

Εάν δεν έχετε υποβάλει τις πληροφορίες που ζητούνταν στην αρχική απόφαση λόγω παύσης της 

παρασκευής, ο ECHA θα αποστείλει κοινοποίηση «Παράλειψης απάντησης» στις αρμόδιες εθνικές 

αρχές. 

 

Εάν παύσετε την παρασκευή και ενημερώσετε τον ECHA αφού λάβετε σχέδιο απόφασης που 

εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στο οποίο διαπιστώνεται η μη 

συμμόρφωση προς προηγούμενη απόφαση αξιολόγησης (δηλ. τη νέα απόφαση χωρίς νέα 

προθεσμία που περιγράφεται στο σημείο δ), εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από την εν λόγω 

απόφαση. 

 

Το άρθρο 50 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού REACH δεν εφαρμόζεται στο σχέδιο 

απόφασης σχετικά με τη διαδικασία παρακολούθησηςδιότι στη νέα απόφαση δεν ζητούνται 

«περαιτέρω πληροφορίες». Στη νέα απόφαση αναφέρεται μόνο ότι ο ECHA εξέτασε τις 

πληροφορίες που υποβλήθηκαν με σκοπό τη συμμόρφωση με την αρχική απόφαση, ότι η 

καταχώριση εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πληροφοριών και ότι οι 

αρμόδιες για την εφαρμογή της νομοθεσίας αρχές θα ενημερωθούν για την απόφαση. Ως εκ 

τούτου, οι απαιτήσεις της αρχικής απόφασης συνεχίζουν να ισχύουν. 

Υποβάθμιση κατηγορίας 

Μετά την έκδοση απόφασης αξιολόγησης, πρέπει να υποβάλετε τις πληροφορίες που ζητούνται 
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στην απόφαση, ανεξάρτητα από το εάν θα υποβαθμίσετε την ποσοτική κατηγορία σας αφότου 

λάβετε την οριστική απόφαση.7 Σε περίπτωση που δεν υποβάλετε τις ζητηθείσες πληροφορίες 

βάσει της υποβάθμισης κατηγορίας, θα αποσταλεί επίσης κοινοποίηση «Παράλειψης 

απάντησης». 

 

Η καταχώριση μιας ουσίας σε ορισμένη ποσοτική κατηγορία σας παρέχει το δικαίωμα να 

προωθείτε εμπορικά την ουσία στις εν λόγω ποσότητες. Για να μπορείτε να ασκήσετε το εν λόγω 

δικαίωμα, πρέπει να υποβάλετε στον ECHA τις σχετικές τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με 

την ουσία σας για την καταχωρισθείσα ποσοτική κατηγορία. Δεν μπορείτε να υποβαθμίσετε την 

ποσοτική κατηγορία σας για να αποφύγετε να υποβάλετε τις πληροφορίες που ζητούνταν στην 

αρχική απόφαση αξιολόγησης. 

 

Καθώς παρασκευάζατε ή εισάγετε την ουσία σε μια συγκεκριμένη ποσοτική κατηγορία όταν 

εκδόθηκε η απόφαση αξιολόγησης, πρέπει να είστε σε θέση να διευκρινίσετε τους πιθανούς 

κινδύνους που προκαλούνται από τη χρήση αυτή. 

Μεταβίβαση του ρόλου του κύριου καταχωρίζοντος 

Μετά την έκδοση απόφασης αξιολόγησης, ο ρόλος του κύριου καταχωρίζοντος μπορεί να 

μεταβιβαστεί σε νέο κύριο καταχωρίζοντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο νέος κύριος καταχωρίζων 

μπορεί να υποβάλει την επικαιροποίηση φακέλου στην οποία περιλαμβάνονται οι πληροφορίες 

που ζητούνταν στην απόφαση. Ωστόσο, τη νομική ευθύνη συμμόρφωσης προς την απόφαση 

εξακολουθούν να φέρουν οι αρχικοί αποδέκτες της απόφασης. 

Γενικές συμβουλές για καταχωρίζοντες 

Επικαιροποιήστε τον φάκελό σας εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην «αρχική απόφαση». 

 

Σε περίπτωση που σας ζητηθεί να παραχθούν νέες πληροφορίες για την επικινδυνότητα, 

πρέπει να συμμορφωθείτε προς το άρθρο 10 του κανονισμού REACH -υποβολή (ουσιαστικών) 

περιλήψεων μελετών8. 

 

Στην επικαιροποίηση που υποβάλετε πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται τυχόν αλλαγές στον 

φάκελο καταχώρισής σας που απορρέουν από τις απαιτούμενες νέες πληροφορίες, για 

παράδειγμα, αναφορικά με την ταξινόμηση και επισήμανση, την έκθεση χημικής ασφάλειας, ή την 

υποβολή προτάσεων δοκιμών. 

 

Κάθε προσαρμογή που υποβάλετε πρέπει να συνοδεύεται από έγκυρη επιστημονική αιτιολόγηση 

και πλήρη τεκμηρίωση με επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται 

 

 

 
7 Επισημαίνεται ότι εάν ο καταχωρίζων -μετά από τεχνική υποβάθμιση της κατηγορίας- λάβει επιστολή 
αποδοχής από τον ECHA, αυτό δεν συνεπάγεται ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς 
τα αιτήματα που περιλαμβάνονται στην εκδοθείσα απόφασης αξιολόγησης. 
8 Για αναλυτικές πληροφορίες, βλ. τον πρακτικό οδηγό «Υποβολή ουσιαστικών περιλήψεων μελέτης». Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι ο ECHA μπορεί να διενεργεί ανεξάρτητη αξιολόγηση και να ολοκληρώνει 
τη διαδικασία παρακολούθησης χωρίς να χρειάζεται να ζητά συμπληρωματικές πληροφορίες μέσω νέας 
επικαιροποίησης φακέλου. 

https://echa.europa.eu/el/practical-guides
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οι εν λόγω προϋποθέσεις, ο ECHA δεν θα αποδέχεται την προσαρμογή. 

 

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες για την έγκαιρη υποβολή των πληροφοριών που σας 

ζητούνται, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επικαιροποιήσετε τον φάκελό σας εντός 

της προθεσμίας, προσθέτοντας κάθε σχετική εξήγηση και απόδειξη σχετικά με 

τους λόγους της καθυστέρησης. 

 

Σε περίπτωση που δεν υποβάλετε εγκαίρως τις ζητηθείσες πληροφορίες, ο ECHA δεν 

είναι αρμόδιος να συναγάγει συμπέρασμα από τις εν λόγω πληροφορίες και δεν μπορεί 

να ενημερώσει εκπρόθεσμα την οικεία εθνική αρχή επιβολής του νόμου. Ωστόσο, η 

εθνική αρχή επιβολής του νόμου μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που 

υποβάλετε κατά την εξέταση των μέτρων εφαρμογής.  

 

Σύνδεσμοι 

Αξιολόγηση και σχετική διαδικασία 

https://echa.europa.eu/el/regulations/reach/evaluation/evaluation-procedure 

 

Ερωτήσεις και απαντήσεις 

https://echa.europa.eu/el/support/qas-support/qas 

 

Εθνικά Γραφεία Υποστήριξης 

https://echa.europa.eu/el/support/helpdesks 

 

Επικοινωνία με τον ECHA 

https://echa.europa.eu/el/contact 

https://echa.europa.eu/el/regulations/reach/evaluation/evaluation-procedure
https://echa.europa.eu/el/support/qas-support/qas
https://echa.europa.eu/el/support/helpdesks
https://echa.europa.eu/el/contact


 

 

EUROPEAN CHEMICALS AGENCY 

P.O. BOX 400, FI-00121 HELSINKI, FINLAND 

ECHA.EUROPA.EU 


