Ενημερωτική ειδοποίηση
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Ο ECHA ανανεώνει την υποστήριξή του προς
τους κύριους καταχωρίζοντες στο πλαίσιο της
προετοιμασίας για το 2013
Ο ECHA ενθαρρύνει τους κύριους καταχωρίζοντες να κάνουν την παρουσία
τους γνωστή προκειμένου να επωφεληθούν από την ειδική στήριξη που
παρέχεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επόμενη προθεσμία
καταχώρισης που είναι η 31η Μαΐου 2013.
Ελσίνκι, 19 Δεκεμβρίου 2011 – Προκειμένου να συνδράμει ειδικά τους κύριους καταχωρίζοντες
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους σε Φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες
(ΦΑΠΟ) και της προετοιμασίας τους εν όψει της επόμενης προθεσμίας καταχώρισης, ο ECHA
προσφέρει μια σειρά από δραστηριότητες υποστήριξης στις οποίες συμπεριλαμβάνονται δύο
εργαστήρια για τους κύριους καταχωρίζοντες το 2012, μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων καθώς
και άλλες ευκαιρίες κατάρτισης. Ο ECHA έχει δημοσιεύσει το προκαταρκτικό χρονοδιάγραμμα των
διαδικτυακών σεμιναρίων για την περίοδο 2011-2013 και έχει δημιουργήσει ιστοθέση η οποία
είναι αφιερωμένη στο πρώτο εργαστήριο για τους κύριους καταχωρίζοντες, το οποίο θα λάβει
χώρα στις 2 και 3 Φεβρουαρίου 2012. Όλα τα διαδικτυακά σεμινάρια και τα εργαστήρια θα
μαγνητοσκοπηθούν και εν συνεχεία θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο του ECHA.
Ο Οργανισμός προσφέρει ένα επιπλέον κίνητρο στις ΜΜΕ που ενεργούν ως κύριοι
καταχωρίζοντες και αντιμετωπίζουν την πρόκλησης της ηγεσίας ενός ΦΑΠΟ, προσφέροντας την
καταβολή των εξόδων ταξιδίου και διαμονής στις ΜΜΕ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο
εργαστήριο για τους κύριους καταχωρίζοντες, με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας θέσεων και
της πραγματοποίησης ελέγχου επιλεξιμότητας.
Η συμμετοχή στις παραπάνω εκδηλώσεις είναι δυνατή μόνο κατόπιν πρόσκλησης προς τους
κύριους καταχωρίζοντες οι οποίοι θα έχουν προηγουμένως προσδιορίσει την ταυτότητά τους
μέσω του δικτυακού τόπου του ECHA. Ο ECHA επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι οι επιχειρήσεις που
κοινοποιούνται ως κύριοι καταχωρίζοντες δεν επιφορτίζονται με επιπλέον αρμοδιότητες πέραν
εκείνων που ορίζονται ήδη στον κανονισμό REACH.
Ο ECHA θα προβεί επίσης στη δημοσίευση της ταυτότητας των κύριων καταχωριζόντων που θα
οριστούν με την επιφύλαξη της προσωπικής τους συναίνεσης, προκειμένου να διευκολύνει
περαιτέρω τη δημιουργία ΦΑΠΟ. (Επισημαίνεται ότι ο κύριος καταχωρίζων δίνοντας τη

συγκατάθεσή του περί δημοσίευσης του ονόματός του δεν μπορεί πλέον να απαιτεί τη
διατήρηση του απορρήτου της επωνυμίας της επιχείρησής του στον φάκελο καταχώρισης).
Η κοινοποίηση ως κύριου καταχωρίζοντα διασφαλίζει όχι μόνο την επιλεξιμότητα των
επιχειρήσεων για παροχή ειδικής βοήθειας αλλά, επιπλέον, βοηθάει τον ECHA να εντοπίσει
συγκεκριμένα προβλήματα που οι καταχωρίζοντες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στα ΦΑΠΟ.
Επιπλέον, ενημερώνοντας τον ECHA σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στο ΦΑΠΟ, οι
καταχωρίζοντες μπορούν κυρίως να διαβεβαιώσουν την αγορά ότι οι ουσίες τους θα
καταχωρισθούν βοηθώντας παράλληλα τον Οργανισμό να προβλέψει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον
αριθμό των ουσιών που πρόκειται να υποβληθούν πριν από την επόμενη προθεσμία καταχώρισης.
Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που ο ρόλος του κύριου καταχωρίζοντα μεταφέρεται από μια
επιχείρηση σε κάποια άλλη, ο ECHA θα εκτιμούσε ιδιαιτέρως τη σχετική ενημέρωσή του μέσω του
ηλεκτρονικού εντύπου.

Περισσότερες πληροφορίες:
Κοινοποίηση κύριων καταχωριζόντων στον δικτυακό τόπο του ECHA
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/LeadRegistrantNotification.aspx
Εργαστήριο για τους κύριους καταχωρίζοντες, 2-3 Φεβρουαρίου 2012
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/b5961cb7-ee61-4c40-9a149068f23f28f9
Ιστοθέσεις του ECHA για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
Διαδικτυακά σεμινάρια 2011-2013 στον δικτυακό τόπο του ECHA
http://echa.europa.eu/web/guest/support/training-material/webinars
Κατάλογος των ουσιών και του κύριου καταχωρίζοντα (υποψηφίου) για τις προθεσμίες
του 2013 και του 2018
http://echa.europa.eu/web/guest/reach-2013
Δελτίο Τύπου του ECHA της 11ης Μαΐου 2011
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/77a6455a-c28f-4183-91caa854f5c3a176

