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Βασικά θέματα

1- Οι προκλήσεις για τις κοινοποιήσεις Τ&Ε

2- Ένα εργαλείο για κάθε ανάγκη

3- Πού θα αναζητήσετε περισσότερη βοήθεια
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1- Οι προκλήσεις για τις κοινοποιήσεις Τ&Ε

2- Ένα εργαλείο για κάθε ανάγκη

3- Πού θα αναζητήσετε περισσότερη βοήθεια



Προκλήσεις

• Προθεσμία : 3 Ιανουαρίου 2011 !

• Μεγάλος αριθμός κοινοποιήσεων Τ&Ε

• Ποσότητα απαραίτητων στοιχείων για κάθε
κοινοποίηση

• Ποιότητα στοιχείων

• Διαφορετικές ανάγκες κοινοποίησης
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• Εργαλεία για την προετοιμασία της κοινοποίησης Τ&Ε:

– IUCLID 5.2

– Μορφή XML / εργαλείο Excel για τη δημιουργία πολλαπλών
φακέλων

– Online Τ&Ε

• Εργαλείο Excel για τη δημιουργία ομίλου
παρασκευαστών/εισαγωγέων

http://echa.europa.eu/clp_en.asp

Διαθέσιμα εργαλεία
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REACH-IT:
το εργαλείο υποβολής



Ένα εργαλείο για κάθε ανάγκη…

Πολλαπλή
σύνθεση ή
πολλαπλή  Τ&Κ;

IUCLID 5 ΝΑΙ
+ Όμιλος

Π-Ε
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Πολλές κοινοποιήσεις
προς υποβολή;

ΟΧΙ

Μαζικό αρχείο XMLΝΑΙ
Online υποβολή

ΟΧΙ

Συμβατότητα μεταξύ όλων των εργαλείων υποβολής !



Κοινοποίηση Τ&Ε με το IUCLID 5

• Κοινοποίηση που δημιουργείται στο IUCLID 5.2
– υπόδειγμα = “κοινοποίηση CLP”
– Κοινοποίηση IUCLID 5 και στη συνέχεια υποβολή μέσω

REACH-IT
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• Κοινοποίηση που δημιουργείται στο IUCLID 5.2
– υπόδειγμα = “κοινοποίηση CLP”
– Κοινοποίηση IUCLID 5 και στη συνέχεια υποβολή μέσω

REACH-IT



Κοινοποίηση Τ&Ε με το IUCLID 5
• Τα πιο συχνά λάθη:

– IUCLID 5.1 !
– Λάθος υπόδειγμα
– Διαφορές μεταξύ τμημάτων 1.1 και 1.2
– Ελλιπή στοιχεία (τμήμα 2.1)
– Κοινοποίηση Τ&Ε για ήδη καταχωρισμένη ουσία !
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• Τα πιο συχνά λάθη:
– IUCLID 5.1 !
– Λάθος υπόδειγμα
– Διαφορές μεταξύ τμημάτων 1.1 και 1.2
– Ελλιπή στοιχεία (τμήμα 2.1)
– Κοινοποίηση Τ&Ε για ήδη καταχωρισμένη ουσία !

– Διαβάστε το εγχειρίδιο (DSM μέρος 12)
http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_en.asp

– Ελέγξτε εάν έχετε ήδη καταχωρίσει ή κοινοποιήσει
την ουσία σας

– Ελέγξτε το παράρτημα VI στον CLP
– Χρησιμοποιήστε την υπομονάδα ΤCC (και για τους

κανόνες Τ&Ε για τις επιχειρήσεις!)
http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.iuclidHome



Πολλαπλή υποβολή
• Στόχος: υποβολή πολλών κοινοποιήσεων με μία φορά
• Φάκελος XML που υποβάλλεται μέσω REACH-IT
• Εργαλείο Excel για τη δημιουργία στοιχείων και μεταφορά

σε XML
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• Για τις ΜME:
– Μεταφρασμένη έκδοση του εργαλείου excel πολλαπλής υποβολής

Πολλαπλή υποβολή
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Πολλαπλή υποβολή
• Περιορισμοί του εργαλείου πολλαπλής υποβολής:

– Μόνο για ουσία με αριθμό CAS ή EΚ
– Μόνο για ουσία με μία σύνθεση και μία Τ&Ε
– Δεν καθορίζεται νέο καθορισμένο όριο συγκέντρωσης (SCL) ή

παράγοντας M (άρθρο 10) επειδή δεν είναι δυνατή η επισύναψη
της σχετικής επιστημονικής αιτιολόγησης
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– Συγκεντρώστε όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες πριν να ξεκινήσετε

– Ελέγξτε το παράρτημα VI στον CLP



Επιγραμμική κοινοποίηση
• ΜΜΕ… αλλά όχι μόνο
• Κοινοποίηση Τ&Ε που καταρτίζεται απευθείας στο

REACH-IT
• Πρακτική προσέγγιση :

– Λιγότερα πεδία / προγραμματισμένες τιμές
– Υποχρεωτικά πεδία
– Σύνδεσμος με το ευρετήριο Τ&Ε (συμπεριλ. του παραρτήματος

VI)
– Πλήκτρο “I agree”
– Επιγραμμική βοήθεια και οδηγός
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Επιγραμμική κοινοποίηση

• Πιο συχνά λάθη:
– Ανεπαρκής προετοιμασία
– Επιγραμμική κοινοποίηση Τ&Ε για ήδη καταχωρισμένη ουσία !
– Αρχική κοινοποίηση αντί επικαιροποίησης
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• Πιο συχνά λάθη:
– Ανεπαρκής προετοιμασία
– Επιγραμμική κοινοποίηση Τ&Ε για ήδη καταχωρισμένη ουσία !
– Αρχική κοινοποίηση αντί επικαιροποίησης

– Συγκεντρώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
πριν να ξεκινήσετε

– Ελέγξτε το παράρτημα VI στον CLP
– Ελέγξτε εάν μια ουσία είναι ήδη καταχωρισμένη ή

κοινοποιημένη
– Διαβάστε το εγχειρίδιο (IUM μέρος 16)
http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_en.asp



Όμιλος παρασκευαστών/εισαγωγέων

«Ο όμιλος παρασκευαστών ή εισαγωγέων μπορεί να αποτελείται από:
- Επιχείρηση με διαφορετικές νομικές οντότητες
- Διαφορετικές εταιρείες χωρίς συγκεκριμένο σύνδεσμο μεταξύ τους
- ΦΑΠΟ
- Κοινή υποβολή…
που συμφωνούν για κοινή Τ&Ε για την ίδια ουσία.”

Υποβάλλεται μόνο ένας φάκελος εκ μέρους του ομίλου!
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Στο REACH-IT:
– Δημιουργία/Ενημέρωση
και διαχείριση του(των)  ομίλου(-ων) σας
– Υποβολή ως όμιλος

Υποβάλλεται μόνο ένας φάκελος εκ μέρους του ομίλου!





- Διαβάστε το εγχειρίδιο (IUM μέρος 15)
http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_en.asp

- Στον όμιλο περιέχεται εξ ορισμού πάντοτε η
επιχείρηση που δημιουργεί τον όμιλο στο REACH-IT
- Όταν ο επικεφαλής του ομίλου υποβάλλει
καταχώριση για την ίδια ουσία, παύει να ισχύει η κοινοποίηση του
ομίλου.
- - Όλες οι αλλαγές στον ορισμό του ομίλου στο
REACH-IT καταγράφονται και παρακολουθούνται => δεν χρειάζεται
να επικαιροποιείτε την κοινοποίησή σας εάν επικαιροποιείτε τον
ορισμό του ομίλου σας στο REACH-IT

Όμιλος παρασκευαστών/εισαγωγέων
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- Διαβάστε το εγχειρίδιο (IUM μέρος 15)
http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_en.asp

- Στον όμιλο περιέχεται εξ ορισμού πάντοτε η
επιχείρηση που δημιουργεί τον όμιλο στο REACH-IT
- Όταν ο επικεφαλής του ομίλου υποβάλλει
καταχώριση για την ίδια ουσία, παύει να ισχύει η κοινοποίηση του
ομίλου.
- - Όλες οι αλλαγές στον ορισμό του ομίλου στο
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ορισμό του ομίλου σας στο REACH-IT

Π.χ. Εάν υποβάλλετε μία ή περισσότερες κοινοποιήσεις εκ μέρους του
ομίλου, και στη συνέχεια επικαιροποιείτε τον ορισμό του ομίλου στο
REACH-IT με την προσθήκη ενός νέου μέλους, τότε αυτομάτως θεωρείται
ότι και το νέο μέλος έχει υποβάλλει την(τις) κοινοποίηση(κοινοποιήσεις)! !



Τι γίνεται μετά την υποβολή;
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• Αποδεικτικό υποβολής με:
– Αριθμό υποβολής
– Αριθμό αναφοράς (αριθμός κοινοποίησης) ανά ουσία
– Ορισμό ομίλου
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Έλεγχος και εξαγωγή…
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– Μπορεί να αναζητηθεί μόνο η δική σας Τ&Κ

– Καθυστέρηση μεταξύ υποβολής και δυνατότητας
αναζήτησης

– Ανταλλαγή έκθεσης PDF με τα μέλη του ομίλου σας



Τ&Ε στον φάκελο
καταχώρισης…

– Περιλάβετε ΤΩΡΑ την Τ&Ε στον φάκελο καταχώρισης
σύμφωνα με τον CLP

– NONS (οδηγία 67/548/EEC) πάνω από 1Τ:
επικαιροποίηση φακέλου καταχώρισης από 1ης

Δεκεμβρίου 2010
– NONS (οδηγία 67/548/EEC) κάνω από 1Τ: κοινοποίηση

Τ&Ε

http://echa.europa.eu22



Που θα βρείτε περισσότερες
πληροφορίες;
• Στον δικτυακό τόπο του ECHA – στη γλώσσα σας:

• Στις εμπορικές ενώσεις σας
• Στον ECHA ή στα εθνικά γραφεία υποστήριξης:

http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_contact_en.asp
http://echa.europa.eu/help/echahelp_en.asp

http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_en.asp

http://echa.europa.eu23

• Στον δικτυακό τόπο του ECHA – στη γλώσσα σας:

• Στις εμπορικές ενώσεις σας
• Στον ECHA ή στα εθνικά γραφεία υποστήριξης:

http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_contact_en.asp
http://echa.europa.eu/help/echahelp_en.asp

Σύνδεσμοι για τα εγχειρίδια
σε 22 γλώσσες



Συμπεράσματα

• Η κοινοποίηση είναι δωρεάν.
• Υπάρχει εργαλείο κοινοποίησης για τις ανάγκες σας.
• Τα εργαλεία κοινοποίησης είναι εύκολα στη χρήση τους!
• Διαβάστε τα εγχειρίδια…
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“Don’t wait until the last minute”

• Η κοινοποίηση είναι δωρεάν.
• Υπάρχει εργαλείο κοινοποίησης για τις ανάγκες σας.
• Τα εργαλεία κοινοποίησης είναι εύκολα στη χρήση τους!
• Διαβάστε τα εγχειρίδια…
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