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Ετοιμαστείτε για την τελευταία καταληκτική
ημερομηνία καταχώρισης χημικών
προϊόντων
Όλα τα χημικά προϊόντα που παράγονται ή εισάγονται στον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο σε ποσότητες από 1 έως 100 τόνους κατ’ έτος πρέπει να
καταχωριστούν έως την 31η Μαΐου 2018 στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Χημικών Προϊόντων (ECHA). Πρόκειται για την τελευταία καταληκτική
ημερομηνία για υφιστάμενα χημικά προϊόντα δυνάμει του κανονισμού
REACH. Με την καταχώριση αυτή ολοκληρώνεται η συλλογή δεδομένων για
τις ουσίες που παρασκευάζονται ή χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη, με τελικό
στόχο τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
Ελσίνκι, 23 Ιουνίου 2015 – Οι εταιρείες πρέπει να καταχωρίσουν τα προϊόντα έως την
καταληκτική ημερομηνία για να κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά. Επιπλέον, οι εταιρείες που
έχουν καταχωρίσει τα χημικά προϊόντα τους θα μπορούν να αποδεικνύουν στους πελάτες τους
ότι είναι υπεύθυνοι προμηθευτές που έχουν συμβάλει στην ασφαλή χρήση των χημικών
προϊόντων.
Κατά το πρώτο στάδιο της καταχώρισης 2018 δυνάμει του κανονισμού REACH οι εταιρείες
πρέπει να γνωρίσουν το χαρτοφυλάκιό τους και να ξεκινήσουν την προετοιμασία από σήμερα.
Οι εταιρείες πρέπει να αναλύσουν τους όγκους πωλήσεων και παραγωγής του χαρτοφυλακίου
προϊόντων τους, να ελέγξουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του κανονισμού REACH και να
διαμορφώσουν ένα σχέδιο για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν τις καταχωρίσεις τους
έως την τελευταία καταληκτική ημερομηνία. Ο ορθός προσδιορισμός των ουσιών σε αυτό το
πρώιμο στάδιο είναι εξαιρετικά σημαντικός για τη διαδικασία.
Ο ECHA, τα κράτη μέλη και οι οργανισμοί του κλάδου είναι διαθέσιμοι να συνδράμουν τους
δυνητικούς καταχωρίζοντες και η νέα υποστηρικτική ενότητα του δικτυακού τόπου του ECHA θα
τους βοηθήσει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις καταχώρισης που έχουν αναλάβει.
Πρακτικότερη υποστήριξη θα καταστεί διαθέσιμη σταδιακά τα επόμενα έτη. Οι σελίδες REACH
2018 λειτουργούν ως πύλη εισόδου σε όλες τις σχετικές πληροφορίες.
Ένα διαδικτυακό σεμινάριο για το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου
στις 11:00 (ώρα Ελσίνκι). Θα προσφέρει βασικές γνώσεις σχετικά με το ποιες ουσίες πρέπει να
καταχωριστούν, ποιες πληροφορίες θα απαιτηθούν και ποια στοιχεία απαρτίζουν το κόστος
καταχώρισης. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις
στους εμπειρογνώμονες του ECHA.
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Γενικό πλαίσιο
H τελευταία καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης θα είναι η 31η Μαΐου 2018. Αυτή η
προθεσμία αφορά εταιρείες που παρασκευάζουν ή εισάγουν μικρό όγκο χημικών ουσιών που
κυμαίνεται από 1 έως 100 τόνους κατ’ έτος. Οι εταιρείες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι
υποχρεώσεις είναι σημαντικά αυξημένες για ουσίες σε ποσότητες που κυμαίνονται από 10 έως
100 τόνους, σε σύγκριση με την κατηγορία των ουσιών σε ποσότητες από 1 έως 10 τόνους.
Τον Ιανουάριο του 2015, ο ECHA δημοσίευσε τον Χάρτη πορείας REACH 2018, ο οποίος χωρίζει
τη διαδικασία καταχώρισης σε επτά στάδια και περιγράφει τα ορόσημα κάθε σταδίου, καθώς και
υποστηρικτικές δραστηριότητες τις οποίες σχεδιάζει να υλοποιήσει ο ECHA για τους
καταχωρίζοντες.

Περισσότερες πληροφορίες
Εγγραφείτε τώρα: Διαδικτυακό σεμινάριο REACH 2018: Γνωρίστε το χαρτοφυλάκιό σας και
ξεκινήστε την προετοιμασία τώρα
http://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018know-your-portfolio-and-start-preparing-now
Διαδικτυακές σελίδες REACH 2018
http://echa.europa.eu/reach-2018
Υπηρεσίες υποστήριξης
http://echa.europa.eu/support/helpdesks/
ECHA Newsletter – REACH
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/tag/reach
Υποστηρικτικό υλικό για τα μέσα ενημέρωσης
http://echa.europa.eu/press/press-material/pr-for-reach-2018

