Πώς θα προετοιμαστείτε;
Γνωρίστε τις υποχρεώσεις σας

2

Γνωρίστε τις βασικές απαιτήσεις πληροφοριών

3

Γνωρίστε το χαρτοφυλάκιό σας

4

Δημιουργήστε τους δικούς σας μοναδικούς
κωδικούς ταυτοποίησης τύπου (UFI)

5

Προσαρμόστε τα δεδομένα σας

6

Προετοιμάστε την υποβολή σας

7

Επικαιροποιήστε τις
πληροφορίες

Χρειάζεστε βοήθεια;

Κανονισμός CLP, Παράρτημα VIII

Για υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
https://poisoncentres.echa.europa.eu/el/
support

Κέντρα
δηλητηριάσεων

Δικτυακός τόπος κέντρων δηλητηριάσεων
https://poisoncentres.echa.europa.eu/

Κοινοποίηση επικίνδυνων μειγμάτων από το 2021

Γραφείο υποστήριξης του ECHA
https://echa.europa.eu/el/contact
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1

Διαθέτετε επικίνδυνα μείγματα
στην αγορά της ΕΕ;
Η ΕΕ έχει εναρμονίσει τις απαιτήσεις πληροφοριών που
θα ισχύουν από το 2021 σχετικά με τα μείγματα που
ταξινομούνται ως επικίνδυνα βάσει των επιπτώσεών τους
στην ανθρώπινη υγεία ή βάσει των φυσικών τους επιπτώσεων.
Οι εισαγωγείς ή μεταγενέστεροι χρήστες υποχρεούνται να
υποβάλλουν στα κράτη μέλη τις πληροφορίες αυτές, οι οποίες
θα χρησιμοποιούνται από τα κέντρα δηλητηριάσεων των
κρατών μελών για την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου
κινδύνου για την υγεία.

Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις;

Τι απαιτείται;

Εάν διαθέτετε επικίνδυνα μείγματα στην αγορά,
θα πρέπει να συντάξετε τις πληροφορίες σύμφωνα
με έναν μορφότυπο κοινοποίησης στα κέντρα
δηλητηριάσεων (PCN) εναρμονισμένο σε όλη την ΕΕ.

Όλες οι απαιτήσεις αναφέρονται αναλυτικά στην
καθοδήγηση. Στα πιο σημαντικά νέα στοιχεία
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Στη συνέχεια, θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε τις
πληροφορίες αυτές κεντρικά μέσω της διαδικτυακής
πύλης υποβολής του ECHA.

Τι είναι το κέντρο δηλητηριάσεων;

•

•

Τα κέντρα δηλητηριάσεων απαντούν σε περισσότερες από
μισό εκατομμύριο κλήσεις ετησίως παρέχοντας υποστήριξη
σε περιστατικά δηλητηριάσεων. Από τις κλήσεις αυτές,
περίπου οι μισές αφορούν την τυχαία έκθεση παιδιών. Τα
παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στα επικίνδυνα χημικά, τα
οποία συχνά υπάρχουν σε προϊόντα καθημερινής χρήσης.
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•

παρέχετε την πλήρη χημική σύνθεση του μείγματος –
δηλαδή τόσο τα επικίνδυνα όσο και τα μη επικίνδυνα
συστατικά·
επισημαίνετε το προϊόν σας με έναν μοναδικό
κωδικό ταυτοποίησης τύπου (UFI)– με τον UFI τα
κέντρα δηλητηριάσεων έχουν τη δυνατότητα ταχείας
ταυτοποίησης του προϊόντος·
αντιστοιχίζετε το προϊόν με μια κατηγορία
προϊόντων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα
κατηγοριοποίησης προϊόντων (EuPCS).

ΣΤΑΔΙΑΚΈΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

1 Ιανουαρίου 2021: Χρήση από τους
καταναλωτές και επαγγελματική χρήση
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1 Ιανουαρίου 2024: Μόνο βιομηχανικές χρήσεις

Εν συντομία
»»

1 Ιανουαρίου 2025: Λήξη μεταβατικής περιόδου

»»
»»

Προετοιμασία και υποβολή πληροφοριών στα κέντρα
δηλητηριάσεων
Ο κωδικός UFI και τι σημαίνει για τις ετικέτες των
προϊόντων σας
Απαιτήσεις πληροφόρησης για κοινοποιήσεις στα
κέντρα δηλητηριάσεων

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/el/publications

