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Καταχώριση

RegistrationRegistration

Αξιολόγηση

EvaluationEvaluation

Αδειοδότηση
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Δεδομένα από την ιστοσελίδα του ECHA

http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/registration-statistics
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Αξιολόγηση
• 201 χημικές ουσίες σε διαδικασία αξιολόγησης με

βάση το Κυλιόμενο Κοινοτικό Πρόγραμμα
Αξιολόγησης (CoRAP)

• Γίνεται ετήσια αναπροσαρμογή του CoRAP με
βάση νέες πληροφορίες που προκύπτουν από
τους φακέλους καταχώρισης

• Δεν έχει γίνει επί του παρόντος ανάληψη ευθύνης
αξιολόγησης χημικής ουσίας από Κύπρο

• 201 χημικές ουσίες σε διαδικασία αξιολόγησης με
βάση το Κυλιόμενο Κοινοτικό Πρόγραμμα
Αξιολόγησης (CoRAP)

• Γίνεται ετήσια αναπροσαρμογή του CoRAP με
βάση νέες πληροφορίες που προκύπτουν από
τους φακέλους καταχώρισης

• Δεν έχει γίνει επί του παρόντος ανάληψη ευθύνης
αξιολόγησης χημικής ουσίας από Κύπρο



Διαδικασία ετοιμασίας καταλόγου αδειοδοτούμενων χημικών
ουσιών

• Κατάλογος υποψηφίων προς αδειοδότηση χημικών ουσιών: 161161
ουσίεςουσίες έχουν χαρακτηριστεί ωςέχουν χαρακτηριστεί ως SVHCSVHC προκαλούν πολύ μεγάληπροκαλούν πολύ μεγάλη
ανησυχίαανησυχία

• 22 χημικές ουσίες υποψήφιες για ένταξη στον κατάλογο των
αδειοδοτούμενων χημικών ουσιών

• Παράρτημα XIV του REACH – Περιλαμβάνει 31 χημικές ουσίες που
αδειοδοτούνται

ΑδειοδότησηΑδειοδότηση
Οι αδειοδοτούμενες χημικές ουσίες δεν μπορούν να διατεθούν στην
αγορά ή να χρησιμοποιηθούν εκτός και αν χορηγηθεί άδεια στους
παρασκευαστές/εισαγωγείς για τη συγκεκριμένη χρήση μετά από
υποβολή αίτησης αδειοδότησης.  Η πρώτη αδειοδότηση δόθηκε στην
εταιρεία Rolls Royce για 7 χρόνια για χρήση συγκεκριμένου Φθαλικού
Εστέρα (DEHP)
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Διαδικασία ετοιμασίας καταλόγου αδειοδοτούμενων χημικών
ουσιών

• Κατάλογος υποψηφίων προς αδειοδότηση χημικών ουσιών: 161161
ουσίεςουσίες έχουν χαρακτηριστεί ωςέχουν χαρακτηριστεί ως SVHCSVHC προκαλούν πολύ μεγάληπροκαλούν πολύ μεγάλη
ανησυχίαανησυχία

• 22 χημικές ουσίες υποψήφιες για ένταξη στον κατάλογο των
αδειοδοτούμενων χημικών ουσιών

• Παράρτημα XIV του REACH – Περιλαμβάνει 31 χημικές ουσίες που
αδειοδοτούνται



Απαγορεύσεις και περιορισμοί
στην παραγωγή, χρήση και διάθεση στην αγορά

ορισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών, μειγμάτων ή αντικειμένων.

ΠεριορισμοίΠεριορισμοί
Παράρτημα XVII REACH

 Φθαλικοί εστέρες σε παιγνίδια και είδη παιδικής
φροντίδας

 Νικέλιο και κάδμιο σε ψεύτικα κοσμήματα και
μεταλλικά αντικείμενα

 Αζωχρωστικές σε κλωστοϋφαντουργικά και
δερμάτινα προϊόντα

 Αρωματικές ενώσεις και οργανικοί
διαλύτες (βενζόλιο, χλωροφόρμιο,
τολουόλιο) σε κόλλες άμεσης δράσης (γόμες),
χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους

 Φθαλικοί εστέρες σε παιγνίδια και είδη παιδικής
φροντίδας

 Νικέλιο και κάδμιο σε ψεύτικα κοσμήματα και
μεταλλικά αντικείμενα

 Αζωχρωστικές σε κλωστοϋφαντουργικά και
δερμάτινα προϊόντα

 Αρωματικές ενώσεις και οργανικοί
διαλύτες (βενζόλιο, χλωροφόρμιο,
τολουόλιο) σε κόλλες άμεσης δράσης (γόμες),
χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους
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 Φθαλικοί εστέρες σε παιγνίδια και είδη παιδικής
φροντίδας

 Νικέλιο και κάδμιο σε ψεύτικα κοσμήματα και
μεταλλικά αντικείμενα

 Αζωχρωστικές σε κλωστοϋφαντουργικά και
δερμάτινα προϊόντα

 Αρωματικές ενώσεις και οργανικοί
διαλύτες (βενζόλιο, χλωροφόρμιο,
τολουόλιο) σε κόλλες άμεσης δράσης (γόμες),
χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους

 Φθαλικοί εστέρες σε παιγνίδια και είδη παιδικής
φροντίδας

 Νικέλιο και κάδμιο σε ψεύτικα κοσμήματα και
μεταλλικά αντικείμενα

 Αζωχρωστικές σε κλωστοϋφαντουργικά και
δερμάτινα προϊόντα

 Αρωματικές ενώσεις και οργανικοί
διαλύτες (βενζόλιο, χλωροφόρμιο,
τολουόλιο) σε κόλλες άμεσης δράσης (γόμες),
χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους



Πρόσφατοι περιορισμοί

*Επίσης έχουν γίνει τροποποποιήσεις για προσθήκη νέων ουσιών στους
καταλόγους των ΚΜΤ ουσιών και τροποποίηση του περιορισμού για
PAHs (επέκταση)



Προτεινόμενοι περιορισμοί
 Αμμωνιακά άλατα σε δομικά υλικά

 Περιορισμός στην παρασκευή και χρήση της NMP από
εργαζόμενους

 Περιορισμός για Δισφαινόλη Α (χαρτιά αποδείξεων)

 Τροποποίηση περιορισμού για αμίαντο (Χρυσοτίλης
αμίαντος)

 Περιορισμός για decaBDE

 Περιορισμός για PFOAs

 Περιορισμός στο περιεχόμενο του Φυσικού Αερίου σε
Βενζόλιο

 Αμμωνιακά άλατα σε δομικά υλικά

 Περιορισμός στην παρασκευή και χρήση της NMP από
εργαζόμενους

 Περιορισμός για Δισφαινόλη Α (χαρτιά αποδείξεων)

 Τροποποίηση περιορισμού για αμίαντο (Χρυσοτίλης
αμίαντος)

 Περιορισμός για decaBDE

 Περιορισμός για PFOAs

 Περιορισμός στο περιεχόμενο του Φυσικού Αερίου σε
Βενζόλιο



Ευρωπαϊκός ΚανονισμόςΕυρωπαϊκός Κανονισμός
11272272/200/2008 (8 (CLPCLP))

www.mlsi.gov.cy/dli 14

ΕπισήμανσηΕπισήμανση
Labelling

ΣυσκευασίαΣυσκευασία
Packaging

ΤαξινόμησηΤαξινόμηση
Classification



1.12.2010 1.12.2012
ΜΟΝΟ

CLP

Κρίσιμες Ημερομηνίες

Καθαρές χημικές ουσίες
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1.6.2015 1.6.2017
ΜΟΝΟ

CLP

Μείγματα



Υδατοδιαλυτές συσκευασίες
απορρυπαντικών

Αυξημένα κρούσματα δηλητηρίασης και περιστατικά
σοβαρών οφθαλμικών ερεθισμών σε βρέφη και
παιδιά

Διορθωτικές δράσεις -Τροποποίηση Καν. CLP

1.  Αδιαφανής εξωτερική συσκευασία που να μην ανοίγει εύκολα
2.  Η μεμβράνη της εσωτερικής διαλυτής συσκευασίας:
(α) Να φέρει μια πικρή χημική ουσία που να απωθεί όταν έρθει σε επαφή με

το στόμα
(β) Να είναι περισσότερο ανθεκτική
(γ) Να έχει μεγαλύτερο χρόνο διάλυσης σε επαφή με σάλιο η νερό

Αυξημένα κρούσματα δηλητηρίασης και περιστατικά
σοβαρών οφθαλμικών ερεθισμών σε βρέφη και
παιδιά

Διορθωτικές δράσεις -Τροποποίηση Καν. CLP

1.  Αδιαφανής εξωτερική συσκευασία που να μην ανοίγει εύκολα
2.  Η μεμβράνη της εσωτερικής διαλυτής συσκευασίας:
(α) Να φέρει μια πικρή χημική ουσία που να απωθεί όταν έρθει σε επαφή με

το στόμα
(β) Να είναι περισσότερο ανθεκτική
(γ) Να έχει μεγαλύτερο χρόνο διάλυσης σε επαφή με σάλιο η νερό



Τροποποιήσεις Κανονισμών
REACH και CLP

• Κανονισμός REACH: 27 τροποποιήσεις

• Κανονισμός CLP: 7 τροποποιήσεις (προσθήκες
νέων χημικών ουσιών με εναρμονισμένη σήμανση
στο παράρτημα VI του CLP)

– Μεγάλη συζήτηση για τη σήμανση του Μολύβδου και των
μειγμάτων του (τοξικό στην αναπαραγωγή σε
συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,03%)

• Κανονισμός REACH: 27 τροποποιήσεις

• Κανονισμός CLP: 7 τροποποιήσεις (προσθήκες
νέων χημικών ουσιών με εναρμονισμένη σήμανση
στο παράρτημα VI του CLP)

– Μεγάλη συζήτηση για τη σήμανση του Μολύβδου και των
μειγμάτων του (τοξικό στην αναπαραγωγή σε
συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,03%)



Αναδυόμενοι κίνδυνοι
Θέματα για τα οποία εξετάζεται η

τροποποίηση/έκδοση νέας νομοθεσίας

 Συνεργιστικές δράσεις χημικών ουσιών

 Ενδοκρινικοί διαταράκτες

 Νανοσωματίδια/νανοϋλικά
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 Συνεργιστικές δράσεις χημικών ουσιών

 Ενδοκρινικοί διαταράκτες

 Νανοσωματίδια/νανοϋλικά



Ευρωπαϊκές προσπάθειες για
αποτελεσματική διαχείριση των χημικών

ουσιών – Νανοϋλικά

 Αυξημένης ενεργότητας χημικές ουσίες που ηΑυξημένης ενεργότητας χημικές ουσίες που η

δημιουργία τους συνέτεινε στην ανάπτυξη νέωνδημιουργία τους συνέτεινε στην ανάπτυξη νέων

υλικών με βελτιωμένες ιδιότητεςυλικών με βελτιωμένες ιδιότητες

 Χρησιμοποιούνται ήδη σε:Χρησιμοποιούνται ήδη σε:

 Καλλυντικά (υποχρεωτική επισήμανση)Καλλυντικά (υποχρεωτική επισήμανση)

 Φάρμακα (20 έχουν ήδη εγκριθεί)Φάρμακα (20 έχουν ήδη εγκριθεί)

 Τρόφιμα (υποχρεωτική επισήμανση από το 12/2014)Τρόφιμα (υποχρεωτική επισήμανση από το 12/2014)

 Υλικά σε επαφή με τρόφιμαΥλικά σε επαφή με τρόφιμα

 Αυξημένης ενεργότητας χημικές ουσίες που ηΑυξημένης ενεργότητας χημικές ουσίες που η

δημιουργία τους συνέτεινε στην ανάπτυξη νέωνδημιουργία τους συνέτεινε στην ανάπτυξη νέων

υλικών με βελτιωμένες ιδιότητεςυλικών με βελτιωμένες ιδιότητες

 Χρησιμοποιούνται ήδη σε:Χρησιμοποιούνται ήδη σε:

 Καλλυντικά (υποχρεωτική επισήμανση)Καλλυντικά (υποχρεωτική επισήμανση)

 Φάρμακα (20 έχουν ήδη εγκριθεί)Φάρμακα (20 έχουν ήδη εγκριθεί)

 Τρόφιμα (υποχρεωτική επισήμανση από το 12/2014)Τρόφιμα (υποχρεωτική επισήμανση από το 12/2014)

 Υλικά σε επαφή με τρόφιμαΥλικά σε επαφή με τρόφιμα
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Αλλαγές στην Κυπριακή νομοθεσία

 Προσχέδια τροποποίησης της περί Χημικών
Ουσιών Νομοθεσίας (Βασικός Νόμος και
Κανονισμοί)

 Τροποποίηση των κυρωτικών νόμων της
Σύμβασης του Ρότερνταμ (Σύμβαση PIC) και
της Σύμβασης της Στοκχόλμης (Σύμβαση
POPs)

 Προσχέδια τροποποίησης της περί Χημικών
Ουσιών Νομοθεσίας (Βασικός Νόμος και
Κανονισμοί)

 Τροποποίηση των κυρωτικών νόμων της
Σύμβασης του Ρότερνταμ (Σύμβαση PIC) και
της Σύμβασης της Στοκχόλμης (Σύμβαση
POPs)



Εκστρατείες ΤΕΕ
Εκστρατείες FORUM Επιτήρησης της Εφαρμογής της

νομοθεσίας : REACH-EN-FORCE
Έλεγχοι σε:
Εταιρείες που παράγουν/εισάγουν περισσότερους από 100
τόνους χημικής ουσίας τον χρόνο
Εταιρείες οff shore –Συνεργασία με Τελωνείο
Εισαγωγείς και εμπορευόμενους  λιπασμάτων, μπογιών,
ξυλάνθρακα, μελανιών, καθαριστικών προϊόντων. καλλυντικών
κ.λπ.

Στοχευμένες εκστρατείες για τον έλεγχο προϊόντων που
περιέχουν χημικές ουσίες για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί
(κοινοποίηση στο RAPEX)

Έλεγχοι για υποχρεώσεις του CLP (σήμανση,
κοινοποίηση)

Εκστρατείες FORUM Επιτήρησης της Εφαρμογής της
νομοθεσίας : REACH-EN-FORCE

Έλεγχοι σε:
Εταιρείες που παράγουν/εισάγουν περισσότερους από 100
τόνους χημικής ουσίας τον χρόνο
Εταιρείες οff shore –Συνεργασία με Τελωνείο
Εισαγωγείς και εμπορευόμενους  λιπασμάτων, μπογιών,
ξυλάνθρακα, μελανιών, καθαριστικών προϊόντων. καλλυντικών
κ.λπ.

Στοχευμένες εκστρατείες για τον έλεγχο προϊόντων που
περιέχουν χημικές ουσίες για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί
(κοινοποίηση στο RAPEX)

Έλεγχοι για υποχρεώσεις του CLP (σήμανση,
κοινοποίηση)



 Φθαλικοί εστέρες σε παιγνίδια (συνεργασία με Γ.Χ.Κ.)
 Αζωχρωστικές σε υφάσματα(συνεργασία με ΓΧ.Κ.)
 Νικέλιο και Κάδμιο σε είδη που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα
 Βενζόλιο, Τολουόλιο και Χλωροφόρμιο σε γόμες άμεσης δράσης

(συνεργασία με Γ.Χ.Κ.)
 Ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση παραφινελαίων
 Διχλωρομεθάνιο σε αφαιρετικά βαφών
 Εννεϋνοφαινόλη σε απορρυπαντικά και έτοιμα υφάσματα
 Εύφλεκτα σπρέϋς
 Οργανικοί διαλύτες σε πλαστικά είδη βιβλιοπωλείου
 Ταξινόμηση και σήμανση μειγμάτων νικοτίνης
 Επικίνδυνες ουσίες σε αποσμητικά χώρου
 Ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση χλωρινών (συνεργασία με Γ.Χ.Κ.)
 DMF σε δερμάτινα είδη (συνεργασία με Γενικό Χημείο Ελλάδος)
 VOCs σε μπογιές

Στοχευμένες Εκστρατείες
 Φθαλικοί εστέρες σε παιγνίδια (συνεργασία με Γ.Χ.Κ.)
 Αζωχρωστικές σε υφάσματα(συνεργασία με ΓΧ.Κ.)
 Νικέλιο και Κάδμιο σε είδη που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα
 Βενζόλιο, Τολουόλιο και Χλωροφόρμιο σε γόμες άμεσης δράσης

(συνεργασία με Γ.Χ.Κ.)
 Ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση παραφινελαίων
 Διχλωρομεθάνιο σε αφαιρετικά βαφών
 Εννεϋνοφαινόλη σε απορρυπαντικά και έτοιμα υφάσματα
 Εύφλεκτα σπρέϋς
 Οργανικοί διαλύτες σε πλαστικά είδη βιβλιοπωλείου
 Ταξινόμηση και σήμανση μειγμάτων νικοτίνης
 Επικίνδυνες ουσίες σε αποσμητικά χώρου
 Ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση χλωρινών (συνεργασία με Γ.Χ.Κ.)
 DMF σε δερμάτινα είδη (συνεργασία με Γενικό Χημείο Ελλάδος)
 VOCs σε μπογιές
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ΚοινοποιήσειςΚοινοποιήσεις RAPEXRAPEX
2010-μέχρι σήμερα

ΠεριορισμόςΠεριορισμός Μη συμμορφούμενα προϊόνταΜη συμμορφούμενα προϊόντα
–– ΚοινοποιήσειςΚοινοποιήσεις

Φθαλικοί εστέρες σε παιγνίδια
και είδη παιδικής φροντίδας

Νικέλιο σε μεταλλικά αντικείμενα

Βενζόλιο, Τολουόλιο ή/και
χλωροφόρμιο σε γόμες

superglues

Αζωχρωστικές σε υφάσματα

71

13

5

3
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Φθαλικοί εστέρες σε παιγνίδια
και είδη παιδικής φροντίδας

Νικέλιο σε μεταλλικά αντικείμενα

Βενζόλιο, Τολουόλιο ή/και
χλωροφόρμιο σε γόμες

superglues

Αζωχρωστικές σε υφάσματα

71

13

5

3

Συνολικά : 92 κοινοποιήσεις



Μελλοντικοί Στόχοι

 Συνέχιση των στοχευμένων εκστρατειών

 Συμμετοχή σε Πανευρωπαϊκές εκστρατείες που
συντονίζονται από την Επιτροπή FORUM του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA)

 Έκδοση νέου εκπαιδευτικού υλικού

 Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων / Ημερίδων

 Περαιτέρω προώθηση συνεργασιών με άλλες κυβερνητικές
υπηρεσίες (Γενικό Χημείο του Κράτους, Τμήμα Τελωνείων,
Υπηρεσία Ανταγωνισμού κ.λπ.)

25

 Συνέχιση των στοχευμένων εκστρατειών

 Συμμετοχή σε Πανευρωπαϊκές εκστρατείες που
συντονίζονται από την Επιτροπή FORUM του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA)

 Έκδοση νέου εκπαιδευτικού υλικού

 Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων / Ημερίδων

 Περαιτέρω προώθηση συνεργασιών με άλλες κυβερνητικές
υπηρεσίες (Γενικό Χημείο του Κράτους, Τμήμα Τελωνείων,
Υπηρεσία Ανταγωνισμού κ.λπ.)
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