Τα SIEF συγκεντρώνουν τις επιχειρήσεις που καταχωρίζουν
τις ίδιες ουσίες, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν από
κοινού τα δεδομένα γι’ αυτές. Έτσι μειώνεται το κόστος και
αποφεύγεται η επικάλυψη των δοκιμών στα ζώα.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο REACH-IT για να δείτε
ποιος άλλος είναι στο SIEF σας (άλλες εταιρείες που έχουν
προκαταχωρίσει την ίδια ουσία).

Δείτε αν έχει ήδη οριστεί ένας κύριος καταχωρών και
ενημερώστε τον ότι θα προβείτε στην καταχώριση το 2010.

Εάν δεν υπάρχει κύριος καταχωρών, επικοινωνήστε με άλλα
μέλη του SIEF ώστε σύντομα να συμφωνήσετε ποιον θα
ορίσετε ως κύριο καταχωρούντα. Κάθε SIEF πρέπει να έχει
έναν κύριο καταχωρούντα!

Κοινοχρησία δεδομένων με τρίτους: αποφασίστε σε τι βαθμό
θέλετε να συμμετάσχετε στην προετοιμασία του φακέλου.
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Ο κύριος καταχωρών θα υποβάλει τον κοινό φάκελο εκ μέρους
των μελών του SIEF.

Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να υποβάλετε κι ένα ξεχωριστό
αρχείο για τη δική σας επιχείρηση και να καταβάλετε το τέλος
καταχώρισης.

Οι νέοι κανόνες CLP σημαίνουν ότι οι ουσίες πρέπει να
ταξινομηθούν εκ νέου έως την 1η Δεκεμβρίου 2010 και
τα μείγματα έως την 1η Ιουνίου 2015.
Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς πρέπει να κοινοποιήσουν
στον ECHA έως τις 3 Ιανουαρίου 2011 την ταξινόμηση των
ουσιών που διατίθενται στην αγορά και που:
• υπόκεινται στην καταχώριση REACH (για τις ουσίες που
πρόκειται να καταχωριστούν έως τις 30 Νοεμβρίου
2010, η κοινοποίηση θα αποτελεί μέρος του φακέλου
καταχώρισης),
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Εάν πρέπει να προβείτε στην καταχώριση έως τις 30
Νοεμβρίου 2010:

Ταξινόμηση, επισήμανση και
συσκευασία (CLP)

NB-80-10-170-EL-C

Το SIEF και ο ρόλος σας σ’ αυτό

• ταξινομούνται ως επικίνδυνες (ανεξαρτήτως
ποσότητας!),
• περιέχονται σε μείγματα, σε συγκεντρώσεις πάνω
από ορισμένα όρια, με αποτέλεσμα την ανάγκη
ταξινόμησης.

Για να μαθετε περισσοτερα:
SIEF:
http://echa.europa.eu/sief_el.asp
REACH & CLP:
http://guidance.echa.europa.eu/index_el.htm
REACH-IT:
http://echa.europa.eu/reachit_en.asp
Υποχρεώσεις δυνάμει του REACH:
http://guidance.echa.europa.eu/navigator_el.htm
CLP:
http://echa.europa.eu/clp_el.asp

REACH & CLP

2010:
Ένας χρόνος-κλειδί για
την καταχώριση και την
κοινοποίηση χημικών
ουσιών
Ενεργείστε τώρα!
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30 Νοεμβρίου 2010

Στις
εκπνέει η προθεσμία
δυνάμει του REACH για την καταχώριση των πιο επικίνδυνων ουσιών
(π.χ. ΚΜΑ) που υπερβαίνουν τον έναν τόνο το χρόνο, για τις ουσίες
που είναι πολύ τοξικές για το υδάτινο περιβάλλον και υπερβαίνουν
τους 100 τόνους το χρόνο, ή για τις ουσίες που έχουν παραχθεί ή
εισαχθεί και υπερβαίνουν τους 1.000 τόνους το χρόνο.

Τι πρέπει να κάνω;
Υποβάλετε ένα φάκελο καταχώρισης στον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), αποτελούμενο από
ένα τμήμα που θα προετοιμάσετε και θα υποβάλετε από κοινού με άλλους παραγωγούς ή εισαγωγείς της ίδιας ουσίας, και
ένα ξεχωριστό τμήμα που θα περιέχει πληροφορίες ειδικά για
την εταιρεία σας.
Για να προετοιμάσετε το φάκελό σας, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε από κοινού με τρίτους κάποια δεδομένα σε ένα
Φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες (SIEF).

Ξεκινήστε τώρα!

SIEF –
Φόρουμ ανταλλαγής
πληροφοριών για τις
ουσίες

Αν πρέπει να προβείτε στην καταχώριση έως τις 30 Νοεμβρίου
2010, ξεκινήστε τη διαδικασία όσο το δυνατόν συντομότερα.
Δεν απομένει πολύς καιρός για την κοινοχρησία των δεδομένων
στο SIEF!

Στόχοι

Επιπλέον, οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλετε ξεχωριστά
μπορεί να είναι πολλές.

Μεγιστοποιημένη
κοινοχρησία
δεδομένων = αποφυγή
άσκοπων δοκιμών στα
ζώα και μείωση του
κόστους δοκιμών για τη
βιομηχανία.

Πόσο θα κοστίσει;
Τα τέλη καταχώρισης καταβάλλονται στον ECHA, και
εξαρτώνται από την ποσοτική κλίμακα των χημικών και το
μέγεθος της εταιρείας.
Θα πρέπει επίσης να πληρώσετε για τα δεδομένα καταχώρισης
που αποκτήθηκαν από άλλα μέλη του SIEF. Το πληρωτέο
ποσό εξαρτάται από το πόσες εταιρείες μοιράζονται αυτό το
κόστος εντός του SIEF. Πληρώνετε μόνο για τα δεδομένα που
χρειάζεστε τη στιγμή που τα χρειάζεστε.

Πώς λειτουργεί το SIEF;

Ο φάκελος καταχώρισης υποβάλλεται σε ένα λογισμικό που
λέγεται REACH-IT.

Κάθε SIEF ορίζει έναν κύριο καταχωρούντα που υποβάλλει τον
κοινό φάκελο – ελέγξτε και ακολουθήστε τις οδηγίες ή τα αιτήματά του.

Η υποχρέωση καταχώρισης επιβάλλεται μόνο στους παραγωγούς ή τους εισαγωγείς χημικών, όχι στους μεταγενέστερους
χρήστες.

Μερικά SIEF έχουν κοινοπραξίες. Η συμμετοχή στο SIEF είναι
υποχρεωτική, ενώ σε μια κοινοπραξία όχι.

Πού μπορώ να βρω βοήθεια;
Πρώτα συμβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο ECHA. Εκεί θα βρείτε
συγκεκριμένες ιστοσελίδες για τα SIEF, έγγραφα καθοδήγησης και
εργαλεία πληροφορικής, καθώς και συχνά ερωτήματα. Υπάρχει
επίσης ένα εθνικό γραφείο υποστήριξης REACH/CLP σε κάθε
χώρα της ΕΕ και ένα γραφείο υποστήριξης ECHA.
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Τι γίνεται αν κάνω εξαγωγές στην ΕΕ;

REACH – Καταχώριση,
αξιολόγηση, αδειοδότηση και
περιορισμός των χημικών
προϊόντων
Στόχοι

•Π
 ροστασία της υγείας και

Δεν μπορείτε να προβείτε στην καταχώριση εσείς οι ίδιοι. Τις
υποχρεώσεις REACH στην περίπτωση αυτή πρέπει να τις εκπληρώσουν οι εισαγωγείς σας ή μια εταιρεία που είναι εγκατεστημένη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που εσείς ορίζετε ως αποκλειστικό
αντιπρόσωπό σας.

Οι βιομηχανικές ενώσεις, το δίκτυο Enterprise Europe Network
και τα εμπορικά επιμελητήρια μπορούν επίσης να βοηθήσουν.

Ήρθε η ώρα καταχώρισης στο REACH
Βήματα καταχώρισης στο REACH:
• Κοινοχρησία δεδομένων στο SIEF σας
• Προετοιμασία του κοινού και του ξεχωριστού τμήματος που θα υποβληθούν

του περιβάλλοντος

•Μ
 εγαλύτερη καινοτομία
•Μ
 εγαλύτερη

ανταγωνιστικότητα

1η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ
30 Νοεμβρίου 2010
≥ 1 τόνος/έτος για τα ΚΜΤ
≥ 100 τόνοι/έτος για τις ουσίες που είναι πολύ τοξικές για το υδάτινο περιβάλλον
≥ 1.000 τόνοι/έτος

31 Μαΐου 2013

31 Μαΐου 2018

100 τόνοι/έτος

1 τόνος/έτος
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Παραγωγή ή εισαγωγή
χημικών;

