
Βάση δεδομένων

Τι πρέπει να γνωρίζετε
Μάθετε περισσότερα:

https://echa.europa.eu/scip-database

Υποστήριξη: 

echa.europa.eu/scip-support

       echa.europa.eu

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
Telakkakatu 6
P.O. Box 400
FI-00121 Helsinki, Finland

ΠΏΣ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ SCIP;
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Μάθετε αν χρειάζεται να υποβάλετε 
κοινοποίηση SCIP

Γνωρίστε το χαρτοφυλάκιο των 
αντικειμένων σας

Προετοιμαστείτε για την υποβολή

Μάθετε και κατανοήστε τις 
απαιτήσεις πληροφοριών

Προσαρμόστε τα δεδομένα σας

Υποβάλετε την κοινοποίησή σας

Εντοπισμός επικίνδυνων 
χημικών προϊόντων σε 

αντικείμενα και προϊόντα 
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ΤΙ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΚΑΝΈΤΈ;  

Πρέπει να υποβάλλετε στον ECHA τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

• προσδιορισμό του αντικειμένου σας,  
• την ονομασία, το εύρος συγκέντρωσης και την τοποθεσία 

της εγκατάστασης παραγωγής των ουσιών που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών και 
στο συγκεκριμένο αντικείμενο, και 

• άλλα στοιχεία που επιτρέπουν την ασφαλή χρήση του 
– ιδίως στοιχεία που αφορούν τη διασφάλιση ορθής 
διαχείρισης του αντικειμένου όταν απορρίπτεται ως 
απόβλητο.  

Τα στοιχεία στη βάση δεδομένων SCIP καθίστανται 
διαθέσιμα στο κοινό, ιδίως σε διαχειριστές αποβλήτων και 
καταναλωτές.  

Ο ECHA διασφαλίζει την προστασία ευαίσθητων 
πληροφοριών, για παράδειγμα, τους δεσμούς μεταξύ 
φορέων στην ίδια αλυσίδα εφοδιασμού. 

ΤΑ ΑΝΤΙΚΈΙΜΈΝΑ ΣΑΣ ΠΈΡΙΈΧΟΥΝ ΟΥΣΙΈΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΠΟΛΥ ΜΈΓΑΛΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ (SVHC);

ΔΙΑΤΙΘΈΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΈΈ;

Αν τα αντικείμενα που παράγετε, συναρμολογείτε, εισάγετε 
ή διανέμετε περιέχουν SVHC που συμπεριλαμβάνονται στον 
κατάλογο υποψήφιων ουσιών του ECHA σε συγκέντρωση 
άνω του 0,1% κατά βάρος:

Πρέπει να τα κοινοποιήσετε στη βάση δεδομένων SCIP.  

Εάν είστε έμπορος λιανικής πώλησης και προμηθεύετε τα 
αντικείμενά σας σε καταναλωτές, δεν χρειάζεται να προβείτε 
σε κοινοποίηση. 

Η υποχρέωση κοινοποίησης SCIP για εταιρείες ισχύει από τον 
Ιανουάριο του 2021.

ΤΙ ΟΡΙΖΈΤΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΚΈΙΜΈΝΟ; 

Αντικείμενο είναι ένα προϊόν το οποίο, κατά τη διαδικασία 
παραγωγής, αποκτά ειδικό σχήμα, επιφάνεια ή σχεδιασμό 
που καθορίζει τη χρηστική λειτουργία του σε μεγαλύτερο 
βαθμό από ό,τι η χημική του σύνθεση. 

ΠΟΙΟΣ ΈΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ;  

Στόχος της βάσης δεδομένων SCIP είναι να αυξήσει τις 
γνώσεις σχετικά με επικίνδυνες χημικές ουσίες που υπάρχουν 
σε αντικείμενα και προϊόντα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους – συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου 
απόρριψης.  

Επίσης: 
• αποσκοπεί στη μείωση των επικίνδυνων ουσιών στα 

απόβλητα,  
• ενθαρρύνει την υποκατάσταση των εν λόγω ουσιών με 

ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες, και 
• συμβάλλει στη βελτίωση της κυκλικής οικονομίας.  

ΟΦΈΛΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΈΙΡΙΣΤΈΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων 
SCIP βοηθούν τους διαχειριστές αποβλήτων να βελτιώσουν 
τις πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων και προωθούν την 
αξιοποίηση των αποβλήτων ως πόρων. 

Οι καταναλωτές ωφελούνται από την καλύτερη γνώση 
σχετικά με τα επικίνδυνα χημικά σε προϊόντα. Αυτό θα 
τους βοηθήσει να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές όταν 
αγοράζουν προϊόντα και θα προαγάγει το δικαίωμά τους να 
ζητούν πληροφορίες. 
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