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Πρόβλημα για το παγκόσμιο εμπόριο
Ασυνέπεια στη σήμανση!!!!
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Χημική ουσία με LD50  = 257 mg/kg – επιβλαβής σε περίπτωση κατάποσης

Καναδάς:
Τοξικό

ΗΠΑ: Τοξικό
Κίνα: Μη τοξικό

Ιαπωνία:
Τοξικό

Μαλαισία:
Επιβλαβές

Κορέα: Τοξικό

ΕE:
Επιβλαβές

Αυστραλία:
Επιβλαβές

Νέα Ζηλανδία:
Επικίνδυνο

Μαλαισία:
Επιβλαβές

Θαϋλάνδη:
Επιβλαβές

Ινδία: Μη
Τοξικό

GHS – Κίνδυνος Τοξικό Κατηγορίας 3



Η ΛΥΣΗ: Globally Harmonised System – GHS
Παγκόσμια Εναρμονισμένο Σύστημα

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

Rio do Janeiro, 1992 – Cap.19 of Ag.21 - UNCED

Κίνδυνος
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/officialtext.html



GHS Κανονισμός
1272/2008- CLP

Ευρωπαϊκή απάντηση

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
 Κριτήρια ταξινόμησης
• Επιπτώσεις στην υγεία
• Επιπτώσεις στο περιβάλλον
• Φυσικούς κινδύνους

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
 Κριτήρια ταξινόμησης
• Επιπτώσεις στην υγεία
• Επιπτώσεις στο περιβάλλον
• Φυσικούς κινδύνους

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1272/2008 (CLP)

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ταξινόμηση και Επισήμανση (Άρθρο 4)

Κοινοποίηση (Άρθρο 40)

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ταξινόμηση και Επισήμανση (Άρθρο 4)

Κοινοποίηση (Άρθρο 40)



Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1272/2008 (CLP)
Επισήμανση

 Κρίσιμες ημερομηνίες / Μεταβατικές περίοδοι:

 Χημικές ουσίες (μέχρι 1.12.2010)
 Μείγματα (Παρασκευάσματα) (μέχρι 1.6.2015)
 Ταξινόμηση χημικών ουσιών μεταξύ 1.12.2010 και

1.6.2015 και με τα δύο συστήματα

 Για χημικές ουσίες που είναι ήδη στην αγορά δίδονται 2 χρόνια
παράτασης (1.12.2012 και 1.6.2017 αντίστοιχα)

 Απόσυρση της ισχύουσας νομοθεσίας και του ισχύοντος
συστήματος επισήμανσης στο τέλος της μεταβατικής περιόδου
δηλαδή μέχρι 1.6.2015

 Κρίσιμες ημερομηνίες / Μεταβατικές περίοδοι:

 Χημικές ουσίες (μέχρι 1.12.2010)
 Μείγματα (Παρασκευάσματα) (μέχρι 1.6.2015)
 Ταξινόμηση χημικών ουσιών μεταξύ 1.12.2010 και

1.6.2015 και με τα δύο συστήματα

 Για χημικές ουσίες που είναι ήδη στην αγορά δίδονται 2 χρόνια
παράτασης (1.12.2012 και 1.6.2017 αντίστοιχα)

 Απόσυρση της ισχύουσας νομοθεσίας και του ισχύοντος
συστήματος επισήμανσης στο τέλος της μεταβατικής περιόδου
δηλαδή μέχρι 1.6.2015



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
1 Ιουνίου 20151 Δεκεμβρίου

2010Χημικές ουσίες
Ισχύουσα νομοθεσία

CLP εφαρμόζεται οικιοθελώς

Μείγματα - Ισχύουσα νομοθεσία CLP εφαρμόζεται οικιοθελώς

Χημικές ουσίεςΧημικές ουσίες :: Μόνο οΜόνο ο CPLCPL

1 Δεκεμβρίου 2012

Παράταση για μείγματα που ήδη βρίσκονται στην αγορά
1.6.2017

Μείγματα: Μόνο οΜείγματα: Μόνο ο CLPCLP

Πλήρης κατάργηση
της παλιάς νομοθεσίας

1 Δεκεμβρίου 2012

1 Ιουνίου 2017

Παράταση για χημικές ουσίες που ήδη βρίσκονται
στην αγορά 1.12.2012



Περιέχεται σε μείγμα
(>%) =>Ταξινόμηση

μείγματος ως επικίνδυνου
και εφόσον το μείγμα
διατίθεται στην αγορά

Είστε ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ή ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ;
Διαθέτετε ουσία στην αγορά της ΕΕ ;

ΝΑΙ

Υπόκειται σε
καταχώριση REACH

(≥ 1 τόνο/έτος)

Ταξινομείται ως
επικίνδυνη

σύμφωνα με τον
CLP

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1272/2008 (CLP)
Κοινοποίηση

Περιέχεται σε μείγμα
(>%) =>Ταξινόμηση

μείγματος ως επικίνδυνου
και εφόσον το μείγμα
διατίθεται στην αγορά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ
Βάση Δεδομένων = Ευρετήριο C & L

Υπόκειται σε
καταχώριση REACH

(≥ 1 τόνο/έτος)

Ταξινομείται ως
επικίνδυνη

σύμφωνα με τον
CLP

Ανεξαρτήτως ποσότητας
(καθαρές ουσίες ή ουσίες σε μείγμα)

Ελέγξτε εάν υπάρχει Εναρμονισμένη Ταξινόμηση (CLP - Παρ. VI)



Εάν είστε μεταγενέστερος χρήστης που παρασκευάζει
μείγμα ή διανομέας

Δεν έχετε υποχρέωση κοινοποίησης στον
Οργανισμό

Η κοινοποίηση της ουσίας έχει πραγματοποιηθεί σε
προηγούμενο στάδιο

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1272/2008 (CLP)
Κοινοποίηση

Εάν είστε μεταγενέστερος χρήστης που παρασκευάζει
μείγμα ή διανομέας

Δεν έχετε υποχρέωση κοινοποίησης στον
Οργανισμό

Η κοινοποίηση της ουσίας έχει πραγματοποιηθεί σε
προηγούμενο στάδιο



Πως μπορεί να επηρεάζεσθε;

Επικοινωνήστε με τους προμηθευτές σας και
διερευνήστε πως σκοπεύουν να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις του CLP και πως αυτό θα
επηρεάσει τις ουσίες / μείγματα που
χρησιμοποιείτε

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1272/2008 (CLP)
Κοινοποίηση

Πως μπορεί να επηρεάζεσθε;

Επικοινωνήστε με τους προμηθευτές σας και
διερευνήστε πως σκοπεύουν να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις του CLP και πως αυτό θα
επηρεάσει τις ουσίες / μείγματα που
χρησιμοποιείτε



Οι ουσίες πρέπει να κοινοποιούνται εντός ενός μηνός από τη
στιγμή που διατίθενται στην αγορά.

Η κοινοποίηση των ουσιών που διατίθενται στην αγορά μέχρι
την 1η Δεκεμβρίου 2010 πρέπει να γίνει μέχρι τις 3 Ιανουαρίου
2011.

Βασικά ερωτήματα

Πως μπορώ να προετοιμάσω και να υποβάλω μια
κοινοποίηση;
Ποιες πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια
κοινοποίηση;

Κοινοποίηση στο Ευρετήριο Ταξινόμησης
και Επισήμανσης (C&L Inventory)

Οι ουσίες πρέπει να κοινοποιούνται εντός ενός μηνός από τη
στιγμή που διατίθενται στην αγορά.

Η κοινοποίηση των ουσιών που διατίθενται στην αγορά μέχρι
την 1η Δεκεμβρίου 2010 πρέπει να γίνει μέχρι τις 3 Ιανουαρίου
2011.

Βασικά ερωτήματα

Πως μπορώ να προετοιμάσω και να υποβάλω μια
κοινοποίηση;
Ποιες πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια
κοινοποίηση;



Περιλαμβάνει πληροφορίες από τους φακέλους καταχώρισης
του REACH και πληροφορίες σχετικά με ουσίες με
εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση, (Μέρος 3 παρ.
VI CLP).

Η δημόσια έκδοση του θα είναι διαθέσιμη στις αρχές του
2011 και θα περιλαμβάνει τους αναγνωριστικούς κωδικούς
των ουσιών και τα στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσης.

Η ταυτότητα του κοινοποιούντος δεν θα γίνεται δημοσίως
γνωστή

Ευρετήριο Ταξινόμησης και Επισήμανσης

Περιλαμβάνει πληροφορίες από τους φακέλους καταχώρισης
του REACH και πληροφορίες σχετικά με ουσίες με
εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση, (Μέρος 3 παρ.
VI CLP).

Η δημόσια έκδοση του θα είναι διαθέσιμη στις αρχές του
2011 και θα περιλαμβάνει τους αναγνωριστικούς κωδικούς
των ουσιών και τα στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσης.

Η ταυτότητα του κοινοποιούντος δεν θα γίνεται δημοσίως
γνωστή



Δημιουργία Βάσης Δεδομένων με τις ουσίες και μείγματα
που παρασκευάζετε στην ΕΕ ή εισάγετε από χώρες εκτός ΕΕ

Διευκρίνιση εάν κάποια από τις εν λόγω ουσίες εξαιρείται από
τον Κανονισμό CLP (άρθρο 1 του κανονισμού CLP, π.χ.
ραδιενεργές ουσίες)

Έλεγχος εάν κάποια από τις ουσίες σας υπόκειται σε
καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH

Συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με
την ταυτότητα των ουσιών (ονομασία IUPAC, EINECS, CAS,
ποιοτική και ποσοτική σύνθεσης)

Προετοιμασία για την κοινοποίηση

Δημιουργία Βάσης Δεδομένων με τις ουσίες και μείγματα
που παρασκευάζετε στην ΕΕ ή εισάγετε από χώρες εκτός ΕΕ

Διευκρίνιση εάν κάποια από τις εν λόγω ουσίες εξαιρείται από
τον Κανονισμό CLP (άρθρο 1 του κανονισμού CLP, π.χ.
ραδιενεργές ουσίες)

Έλεγχος εάν κάποια από τις ουσίες σας υπόκειται σε
καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH

Συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με
την ταυτότητα των ουσιών (ονομασία IUPAC, EINECS, CAS,
ποιοτική και ποσοτική σύνθεσης)



Έλεγχος εάν η ταξινόμηση και επισήμανση της ουσίας είναι
εναρμονισμένη (μέρος 3 του παραρτ. VI CLP). Εάν όχι τότε
συγκεντρώνετε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και πληροφορίες
σχετικά με τις επικίνδυνες ιδιότητες της ουσίας και προχωρείτε σε
ταξινόμηση της ουσίας σας

Προσδιορισμός του εάν ένα μείγμα που περιέχει επικίνδυνη ουσία
πρέπει να ταξινομηθεί βάσει του CLP

Απόφαση σχετικά με το εάν θέλετε να δημιουργήσετε ή να
συμμετάσχετε σε ομάδα παρασκευαστών και/ή εισαγωγέων με
άλλους πιθανούς κοινοποιούντες και καταχωρίζοντες της ίδιας
ουσίας και τελικά να υποβάλετε κοινή ταξινόμηση και επισήμανση
για την ουσία

Δημιουργία λογαριασμού REACH-IT

Προετοιμασία για την κοινοποίηση

Έλεγχος εάν η ταξινόμηση και επισήμανση της ουσίας είναι
εναρμονισμένη (μέρος 3 του παραρτ. VI CLP). Εάν όχι τότε
συγκεντρώνετε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και πληροφορίες
σχετικά με τις επικίνδυνες ιδιότητες της ουσίας και προχωρείτε σε
ταξινόμηση της ουσίας σας

Προσδιορισμός του εάν ένα μείγμα που περιέχει επικίνδυνη ουσία
πρέπει να ταξινομηθεί βάσει του CLP

Απόφαση σχετικά με το εάν θέλετε να δημιουργήσετε ή να
συμμετάσχετε σε ομάδα παρασκευαστών και/ή εισαγωγέων με
άλλους πιθανούς κοινοποιούντες και καταχωρίζοντες της ίδιας
ουσίας και τελικά να υποβάλετε κοινή ταξινόμηση και επισήμανση
για την ουσία

Δημιουργία λογαριασμού REACH-IT



• Tην ταυτότητά σας (παρασκευαστής ή εισαγωγέας)

• Tην ταυτότητα της ουσίας

• Tην ταξινόμηση της ουσίας σύμφωνα με τον CLP

• Λόγους για πιθανή ανεπαρκή ταξινόμηση

• Tα στοιχεία επισήμανσης της ουσίας

Τι πρέπει να κοινοποιήσετε;

• Tην ταυτότητά σας (παρασκευαστής ή εισαγωγέας)

• Tην ταυτότητα της ουσίας

• Tην ταξινόμηση της ουσίας σύμφωνα με τον CLP

• Λόγους για πιθανή ανεπαρκή ταξινόμηση

• Tα στοιχεία επισήμανσης της ουσίας



Ουσίες που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά πριν και μέχρι την
1η Δεκεμβρίου, 2010 έχουν προθεσμία 1 μήνα για
κοινοποίηση, δηλ στις 3 Ιανουαρίου 2011.

Ουσίες που θα διατεθούν στην αγορά μετά την 1η Δεκεμβρίου
του 2010 έχουν 1 μήνα από την ημερομηνία της πρώτης
διάθεσής τους στην αγορά μετά την 1η Δεκεμβρίου 2010.

Προθεσμία κοινοποίησης

Ουσίες που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά πριν και μέχρι την
1η Δεκεμβρίου, 2010 έχουν προθεσμία 1 μήνα για
κοινοποίηση, δηλ στις 3 Ιανουαρίου 2011.

Ουσίες που θα διατεθούν στην αγορά μετά την 1η Δεκεμβρίου
του 2010 έχουν 1 μήνα από την ημερομηνία της πρώτης
διάθεσής τους στην αγορά μετά την 1η Δεκεμβρίου 2010.



Είστε παρασκευαστής ή εισαγωγέας και διαθέτετε μια ουσία
στην αγορά στις 8 Νοεμβρίου 2010, διακόπτετε τη διάθεση
για ορισμένο διάστημα και στη συνέχεια διαθέτετε εκ νέου
την ουσία την 1η Φεβρουαρίου 2011.

Η υποχρεωτική προθεσμία του ενός μήνα για την
κοινοποίηση υπολογίζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2011
και επομένως, η κοινοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο
μέχρι την 1η Μαρτίου 2011.

Παράδειγμα – χημική ουσίαΠαράδειγμα – χημική ουσία

Είστε παρασκευαστής ή εισαγωγέας και διαθέτετε μια ουσία
στην αγορά στις 8 Νοεμβρίου 2010, διακόπτετε τη διάθεση
για ορισμένο διάστημα και στη συνέχεια διαθέτετε εκ νέου
την ουσία την 1η Φεβρουαρίου 2011.

Η υποχρεωτική προθεσμία του ενός μήνα για την
κοινοποίηση υπολογίζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2011
και επομένως, η κοινοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο
μέχρι την 1η Μαρτίου 2011.



Εισαγωγέας διαθέτει στην αγορά μείγμα που περιέχει :

1% ουσία Α , Τοξική κατ. 1, H310 (θανατηφόρα σε επαφή με το δέρμα)
3% ουσία Β, Τοξική κατ. 2, H310 (θανατηφόρα σε επαφή με το δέρμα)
8% ουσία Γ, Τοξική κατ. 3, H311 (τοξική σε επαφή με το δέρμα)

 Ταξινόμηση μείγματος ?
 Υπάρχουν πειραματικά δεδομένα για το μείγμα ? => Ναι / Όχι
 ΔΔΑ για κάθε ουσία? => Πληροφορίες => Βάσεις δεδομένων
 ΔΔΑ για το μείγμα

Παράδειγμα – Μείγμα

Εισαγωγέας διαθέτει στην αγορά μείγμα που περιέχει :

1% ουσία Α , Τοξική κατ. 1, H310 (θανατηφόρα σε επαφή με το δέρμα)
3% ουσία Β, Τοξική κατ. 2, H310 (θανατηφόρα σε επαφή με το δέρμα)
8% ουσία Γ, Τοξική κατ. 3, H311 (τοξική σε επαφή με το δέρμα)

 Ταξινόμηση μείγματος ?
 Υπάρχουν πειραματικά δεδομένα για το μείγμα ? => Ναι / Όχι
 ΔΔΑ για κάθε ουσία? => Πληροφορίες => Βάσεις δεδομένων
 ΔΔΑ για το μείγμα

Πρέπει να προχωρήσει σε κοινοποίηση ο εισαγωγέας?

Ναι για τις επί μέρους ουσίες εφόσον το μείγμα ταξινομείται ως
επικίνδυνο
Ναι αν εισάγει τις ουσίες από χώρες εκτός ΕΕ ανεξαρτήτως
ποσότητας



Σας ευχαριστώ!Σας ευχαριστώ!
Απορίες;;;;;;Απορίες;;;;;;

Σας ευχαριστώ!Σας ευχαριστώ!
Απορίες;;;;;;Απορίες;;;;;;
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