Ξεκινήστε

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εάν πρέπει να καταχωρίσετε έως τις 31 Μαΐου 2018,
αρχίστε να προετοιμάζεστε το συντομότερο
δυνατό - χρειάζεται χρόνος για να οργανωθείτε με
τους άλλους καταχωρίζοντες και να καταρτίσετε τον
φάκελο καταχώρισής σας.

Οι ιστοσελίδες σχετικά με τον κανονισμό REACH
για το 2018 είναι διαθέσιμες σε 23 γλώσσες της
ΕΕ:
http://echa.europa.eu/el/reach-2018

Κανονισμός REACH για το 2018

Παραμείνετε στην
αγορά - καταχωρίστε
τις χημικές ουσίες σας

Εισαγωγή στη νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά
προϊόντα:
http://echa.europa.eu/el/support/getting-started

Υποστηρικτικό υλικό:
http://echa.europa.eu/el/support

Το εθνικό γραφείο υποστήριξης για τον κανονισμό
REACH και το γραφείο υποστήριξης του ECHA:
http://echa.europa.eu/el/contact

Εργαλεία ΤΠ

Σε συνεργασία με:

 IUCLID για την οργάνωση των δεδομένων.
 REACH-IT για την υποβολή και τη συνεχή
επικαιροποίηση των πληροφοριών.
 Chesar για την κατάρτιση έκθεσης χημικής
ασφάλειας.
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Στον δικτυακό τόπο του ECHA παρέχονται εργαλεία
που σας βοηθούν να εκπονήσετε και να υποβάλετε
την καταχώρισή σας:

Το δίκτυο «Enterprise Europe Network» (ΕΕΝ):
http://een.ec.europa.eu/about/branches

http://echa.europa.eu/el/reach-2018
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τις χημικές ουσίες που εμπεριέχονται σε αυτά.

ΕΠΙΚ

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΚΑΤΑΧΏΡΙΣΗ;

ΑΙΡ
Ο

ΠΟ

Τ
ΙΕ

Παράγετε ή εισάγετε χημικές
ουσίες;

Ε

Εάν παρασκευάζετε ή εισάγετε προϊόντα (μείγματα
ή αντικείμενα), ενδέχεται να πρέπει να καταχωρίσετε

Ορισμένες χημικές ουσίες είναι επικίνδυνες για την
υγεία του ανθρώπου και/ή το περιβάλλον. Πρέπει
να γνωρίζετε τους κινδύνους και τις χρήσεις των
ουσιών αυτών ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε
υπεύθυνα μέτρα. Καταχωρίζοντας τις χημικές
ουσίες σας, αποδεικνύετε ότι έχετε εξετάσει τους
πιθανούς κινδύνους και μπορείτε να παρέχετε
συμβουλές για την ασφαλή τους χρήση.
Επίσης κάνετε το καθήκον σας όσον αφορά την
προστασία της υγείας του ανθρώπου και του
περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Σ
ΣΑ

Εάν παρασκευάζετε ή εισάγετε χημικές ουσίες
σε ποσότητες ίσες ή μεγαλύτερες του ενός τόνου
ετησίως στην αγορά της ΕΕ/του ΕΟΧ, πρέπει να τις
καταχωρίσετε.

REACH 2018
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Προετοιμάστε την καταχώρισή σας υπό μορφή
φακέλου IUCLID

Εάν υπάρχουν άλλες εταιρείες που καταχωρίζουν
την ίδια χημική ουσία, θα πρέπει να καταρτίσετε
τον φάκελο από κοινού. Θα πρέπει να
ανταλλάξετε δεδομένα ώστε να αποφευχθούν
περιττές δοκιμές σε ζώα και να μειωθεί το κόστος.
Στη συνέχεια, πρέπει να ενημερώσετε τους
πελάτες σας για τους τρόπους ασφαλούς χρήσης
της χημικής ουσίας.

Υποβάλετε τον φάκελο καταχώρισής
σας
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ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ;
Πρέπει να συγκεντρώσετε πληροφορίες για
την ουσία και να τις καταγράψετε σε ένα φάκελο
καταχώρισης. Οι πληροφορίες αφορούν τις
ιδιότητες και τις χρήσεις της χημικής ουσίας.
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Βρείτε άλλους συνκαταχωρίζοντες

ΣΗ

ΣΑΣ ΑΦΟΡΆ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ REACH ΓΙΑ ΤΟ
2018;

Εάν οφείλετε να καταχωρίσετε μια ουσία και
δεν το πράξετε έως τις 31 Μαΐου 2018, δεν θα
επιτρέπεται πλέον να την παρασκευάζετε,
εισάγετε ή προμηθεύετε στην ΕΕ/τον ΕΟΧ.

Α ΤΗΝ ΚΑ
ΚΤΙΚ
Τ
Α
ΤΑ
ΧΩ
ΡΙ

Εάν ναι, πρέπει να ενεργήσετε άμεσα και να
καταχωρίσετε τις χημικές ουσίες σας σύμφωνα με
τη νομοθεσία της ΕΕ για τις χημικές ουσίες.

Αξιολογήστε τους
κινδύνους

Οργανωθείτε από
κοινού με άλλους
συν-καταχωρίζοντες
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Μάθετε το
χαρτοφυλάκιό σας

