News Alert
Παραίτηση από κάθε ευθύνη: Το παρόν κείμενο αποτελεί
μετάφραση εργασίας ενός εγγράφου που δημοσιεύθηκε αρχικά
στην αγγλική γλώσσα. Το πρωτότυπο κείμενο διατίθεται στον
δικτυακό τοπο του ECHA.
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Επικαιροποιημένη καθοδήγηση για τα
μονομερή και τα πολυμερή
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) δημοσίευσε
επικαιροποίηση του εγγράφου καθοδήγησης σχετικά με τα μονομερή και τα
πολυμερή κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαβούλευσης
Ελσίνκι, 27 Απριλίου 2012 – Η Καθοδήγηση του ECHA σχετικά με τα μονομερή και τα
πολυμερή δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2008. Η ανάγκη επικαιροποίησης προέκυψε μετά
την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την υπόθεση C-558/07.
Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι ως μονομερείς ουσίες νοούνται τόσο τα μονομερή υπό
αντιδρώσα μορφή όσο και τα μονομερή υπό μη αντιδρώσα μορφή (άρθρο 6 παράγραφος 1 και
άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού REACH). Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να έχει άμεσο
αντίκτυπο στις υποχρεώσεις καταχώρισης που περιγράφονται ήδη στην Καθοδήγηση.
Ως εκ τούτου, ο ECHA προετοίμασε σχέδιο τροποποίησης του εγγράφου καθοδήγησης το οποίο
αποτέλεσε αντικείμενο διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές για τους κανονισμούς REACH και
CLP (CARACAL). Στην τελική έκδοση 2.0 έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη οι παρατηρήσεις που
ελήφθησαν.
Συναφείς έννοιες έχουν αποσαφηνιστεί σε συγκεκριμένα τμήματα του εγγράφου, και
συγκεκριμένα, έχει συμπεριληφθεί συμπληρωματική αναφορά στο άρθρο 6 παράγραφος 1
προκειμένου να καλυφθούν οι υποχρεώσεις καταχώρισης που αφορούν μονομερή υπό μη
αντιδρώσα μορφή καθώς και άλλες ουσίες πολυμερών. Η Καθοδήγηση ευθυγραμμίστηκε επίσης
με την προσφάτως εγκριθείσα ερμηνεία για τα φυσικά πολυμερή, η οποία περιγράφεται ήδη στις
«Συχνές ερωτήσεις» σχετικά με τον REACH του ECHA. Τέλος, έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένες
ελάσσονες αλλαγές και διορθώσεις συντακτικής φύσεως.

Περισσότερες πληροφορίες
Καθοδήγηση σχετικά με τα μονομερή και τα πολυμερή:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.
Διαδικασία διαβούλευσης για την Καθοδήγηση:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13559/mb_14_2011_consultation_procedure_guidan
ce_en.pdf
Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την υπόθεση C-558/07 της 7ης
Ιουλίου 2009.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0558:EL:HTML
Κανονισμός REACH:

http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation
Τμήμα υποστήριξης του δικτυακού τόπου του ECHA:
http://echa.europa.eu/web/guest/support
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