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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με έναρξη εφαρμογής από 1.1.2021 νέων κανονισμών της ΕΕ για την παροχή
πληροφοριών για τη λήψη προληπτικών ή θεραπευτικών μέτρων, ιδίως σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου
για την υγεία ( παράρτημαVIII του κανονισμού CLP).

Α. Νομικό πλαίσιο
Σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (CLP) [(ΕΚ) 1272/2008 , για τον οποίο Εθνική Αρμόδια Αρχή είναι
η Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους,
εισαγωγείς και μεταγενέστεροι χρήστες, που διαθέτουν μείγματα στην αγορά, τα οποία ταξινομούνται βάσει
των επιπτώσεών τους στην υγεία ή/και των φυσικών τους επιπτώσεων, είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν
πληροφορίες προς τον ή τους φορείς που έχουν ορισθεί από τα Κράτη Μέλη ως αρμόδιοι για την παραλαβή
πληροφοριών που αφορούν τη λήψη προληπτικών ή θεραπευτικών μέτρων ιδίως σε καταστάσεις έκτακτου
κινδύνου για την υγεία.
Στις 22 Μαρτίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εναρμονίσει τις, διαφορετικές έως τότε,
πληροφορίες που ζητούνται από τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του άρθρου 45, εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 2017/542 για την τροποποίηση του κανονισμού CLP, προσθέτοντας παράρτημα σχετικά με
εναρμονισμένες πληροφορίες (παράρτημα VIII). Με τον ως άνω κανονισμό προστίθενται ορισμένες
απαιτήσεις για την υποβολή πληροφοριών, σχετικά με την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου
για την υγεία και δημιουργείται ένας «μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου (UFI, Unique Formula
Identifier)» ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχονται στην ετικέτα
ενός επικίνδυνου μείγματος.
Το παράρτημα VIII τροποποιήθηκε δύο φορές. Πρώτον, με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/11 για την αναβολή της
ημερομηνίας συμμόρφωσης για την υποβολή πληροφοριών σχετικά με μείγματα που προορίζονται για χρήση
από τους καταναλωτές ή/και για επαγγελματική χρήση, για ένα έτος και από την 1η Ιανουαρίου 2020
μετατέθηκε την 1η Ιανουαρίου 2021. Επιπλέον, τροποποιεί τα άρθρα 25 και 29 του CLP.
Δεύτερον, με τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 2020/1677 και 2020/1676 για την αντιμετώπιση ορισμένων
αναγνωρισμένων προβλημάτων λειτουργικότητας και της πρότασης μίας γενικής λύσης, καθώς και
συγκεκριμένων τομεακών λύσεων για τον γύψο, το έτοιμο μικτό σκυρόδεμα, το τσιμέντο, τη βιομηχανία
καυσίμων και τα χρώματα που παρασκευάζονται στα σημεία πώλησης . Κρίθηκε σκόπιμο να προβλεφθεί η
δυνατότητα εξαίρεσης των κατά παραγγελία χρωμάτων από τις υποχρεώσεις κοινοποίησης του
παραρτήματος VIII και από την απαίτηση δημιουργίας UFI. Οι δύο κανονισμοί τέθηκαν σε ισχύ στις 14
Νοεμβρίου 2020 :
1/6

 (ΕΕ)2020/1676 «για την τροποποίηση του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη
συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων σχετικά με τα κατά παραγγελία χρώματα»
 (ΕΕ)2020/1677 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των
ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας των απαιτήσεων
πληροφοριών που αφορούν την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία.
Δεδομένου του αριθμού των τροποποιήσεων στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP),
κρίθηκε σκόπιμο να αντικατασταθεί ολόκληρο το παράρτημα, για λόγους νομικής σαφήνειας, από το κείμενο
του παραρτήματος του κανονισμού(ΕΕ)2020/1677 (άρθρο 1).Συνεπώς :
Η νομική βάση για να προσδιορίσει ο ενδιαφερόμενος τις υποχρεώσεις του είναι:
 Tο Παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ)2020/1677 περιέχει ενσωματωμένες τις προηγούμενες
τροποποιήσεις, συνεπώς είναι αυτό που ισχύει. (Με την λέξη Παράρτημα θα εννοούμε αυτό το
παράρτημα στο εξής).

Ο

κανονισμός(ΕΕ)2020/1676, για τα «κατά παραγγελία χρώματα», με το οποίο προστίθεται η
παράγραφος 8 στο άρθρο 25, σχετικά με την αναγραφή στην ετικέτα των UFI όλων των μειγμάτων που
περιέχονται σε αυτά, σε συγκέντρωση >0.1% (βλ. άρθρο 1).

 Ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/11 για το άρθρο 1 αυτού, σχετικά με την θέση του UFI στη ετικέτα, με το οποίο:
o

αντικαθίσταται η παρ. 7 στο άρθρο 25 και

o

παρεμβάλλεται η παρ. 4α στο άρθρο 29.

Β. Κύριες τροποποιήσεις που επιφέρουν οι νέοι Κανονισμοί και σημεία προσοχής
Ορισμοί και προθεσμίες συμμόρφωσης
Προσοχή στους ορισμούς της παρ.2.4 του μέρους Α του ως άνω Παραρτήματος:
 «μείγμα για χρήση από τους καταναλωτές» (συμμόρφωση από 1.1.2021), είναι το μείγμα που προορίζεται
να χρησιμοποιηθεί από καταναλωτές,
 είτε υπό καθαρή μορφή
 είτε ενσωματωμένο σε άλλο μείγμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από καταναλωτές και
υπόκειται στις απαιτήσεις πληροφοριών του άρθρου 45
 «μείγμα για επαγγελματική χρήση» (συμμόρφωση από 1.1.2021), είναι το μείγμα που προορίζεται να
χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες χρήστες αλλά όχι σε βιομηχανικούς χώρους
 είτε υπό καθαρή μορφή
 είτε ενσωματωμένο σε άλλο μείγμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες χρήστες
αλλά όχι σε βιομηχανικούς χώρους και υπόκειται στις απαιτήσεις πληροφοριών του άρθρου 45
 «μείγμα για βιομηχανική χρήση» (συμμόρφωση από 1.1.2024) είναι το μείγμα που προορίζεται να
χρησιμοποιηθεί μόνο σε βιομηχανικούς χώρους·
 “μείγμα με τελική χρήση που δεν υπόκειται σε κοινοποίηση”είναι μείγμα, ενσωματωμένο σε άλλο μείγμα
που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από καταναλωτές ή επαγγελματίες χρήστες, αλλά το οποίο δεν
υπόκειται στις απαιτήσεις πληροφοριών του άρθρου 45·
 “κατά παραγγελία χρώμα”είναι χρώμα που παρασκευάζεται σε περιορισμένες ποσότητες κατόπιν ειδικής
παραγγελίας για μεμονωμένο καταναλωτή ή επαγγελματία χρήστη, στο σημείο πώλησης, μέσω της
δημιουργίας απόχρωσης ή της ανάμειξης χρωμάτων.
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Προσοχή!!! Όταν τα μείγματα έχουν περισσότερες της μιας χρήσεις, πρέπει να πληρούνται οι
απαιτήσεις για όλες τις σχετικές κατηγορίες χρήσης και οι αντίστοιχες ημερομηνίες συμμόρφωσης.

Υπόχρεοι υποβολής
Υπόχρεοι για τη παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 45:Εισαγωγείς και μεταγενέστεροι χρήστες,
που διαθέτουν στην αγορά μείγματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2(17), (19) του CLP.
Διευκρινίζουμε ότι, ο “διανομέας”, κατά την έννοια του κανονισμούCLP, δεν έχει υποχρέωση στο πλαίσιο του
εν λόγω άρθρου 45. Τονίζεται όμως ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 σημ. 20 του κανονισμού CLP ο διανομέας
«απλώς αποθηκεύει και διαθέτει σε τρίτους στην αγορά μία ουσία είτε σε καθαρή μορφή είτε σε μείγμα». Σε
κάθε άλλη περίπτωση δεν θεωρείται πλέον διανομέας αλλά μεταγενέστερος χρήστης. Π.χ. αν ο διανομέας
μεταβάλει κάποιο στοιχείο της ετικέτας, αλλάζοντας τη γλώσσα, βάζοντας τα στοιχεία του στην
ετικέτα,(rebrander, relabeller)κλπ. είναι μεταγενέστερος χρήστης και επομένως είναι υπόχρεος του άρθρου
45 για την παροχή πληροφοριών.
Οι Αρμόδιες Αρχές της Ελλάδας, της Γαλλίας, του Βελγίου, της Γερμανίας δεν δέχονται την ερμηνεία που
δίδεται στην παρ. 3.1.2 της «Καθοδήγησης σχετικά με τις εναρμονισμένες πληροφορίες που αφορούν την
ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία –Παράρτημα VIII του κανονισμού CLP» του
ECHA (έκδοση 3.0), ότι δηλαδή, ο διανομέας μπορεί να είναι υπόχρεος δυνάμει του άρθρου 4 (10) του CLP.
Πληροφορίες και διαδικτυακός τόπος υποβολής
Η υποβολή των στοιχείων για τα μείγματα από τους εισαγωγείς και μεταγενέστερους χρήστες πριν
την
διάθεσή τους στην αγορά (παρ. 3, μέρους Α του Παραρτήματος), περιλαμβάνει τις πληροφορίες που
προβλέπονται στο μέρος Β του ως Παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ)2020/1677.
Για να διευκολύνει την υποβολή πληροφοριών, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών (ECHA) έχει
δημιουργήσει
μια
κεντρική
διαδικτυακή
πύλη
υποβολής
(portal)
https://poisoncentres.echa.europa.eu/el/echa-submission-portal, η οποία αποτελεί νέο σύστημα υποβολής
που πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τους υπόχρεους αντί του ΕΜΧΠ, και αντίστοιχη βάση δεδομένων (PCN
database), προσβάσιμη στους ορισμένους φορείς των Κ-Μ (αρμόδιες αρχές και Κέντρα Δηλητηριάσεων),
εφόσον διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.
Σημείωση: Αναμένεται η υπογραφή νέας ΚΥΑ για την τροποποίηση του άρθρου 3 της ΚΥΑ υπ’ αριθμ.
3015811/2663/2010, « Ορισμός αρμoδίων φορέων για την παραλαβή των πληροφοριών που αφορούν την
ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία», ώστε να συμπεριληφθεί το Κέντρο
Δηλητηριάσεων στους εθνικούς αρμόδιους φορείς για την απ΄ ευθείας πρόσβαση, με ασφαλή τρόπο, στην
βάση δεδομένων που δημιουργείται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών (PCN database), κατ΄ εφαρμογή
του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.
Συνεπώς:
 Από 1.1.2021 ηλεκτρονικά μηνύματα που περιέχουν στοιχεία για καταχώρηση «μειγμάτων για
χρήση από τους καταναλωτές» ή και «μειγμάτων για επαγγελματική χρήση», σύμφωνα με τους ως
άνω ορισμούς δεν θα καταχωρούνται στο ΕΜΧΠ. Η υποβολή των πληροφοριών θα γίνεται μόνο στο
portal του ECHA.
 Τα «μείγματα που προορίζονται μόνο για βιομηχανική χρήση» μπορούν να καταχωρούνται στο
ΕΜΧΠ μέχρι 31.12.2023. Από 1.1.2024 η υποβολή των στοιχείων πρέπει να γίνεται μόνο στο portal
του ECHA.
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 Από 1.1.2021 τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται στην διεύθυνση emxp@gcsl.gr για
καταχώρηση «μειγμάτων για βιομηχανική χρήση» στο ΕΜΧΠ πρέπει να αναγράφουν τη δήλωση
του υπόχρεου ότι «το προϊόν προορίζεται μόνο για βιομηχανική χρήση», (αλλιώς δεν θα
καταχωρούνται!!!)
 Οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες που έχουν υποβάλει πληροφορίες σχετικά με
επικίνδυνα μείγματα στο ΕΜΧΠ πριν από τις ως άνω ημερομηνίες εφαρμογής (π.χ. μέχρι 31.12.2020
για καταναλωτικά και επαγγελματικής χρήσης προϊόντα), και ως εκ τούτου οι πληροφορίες δεν
είναι σύμφωνες με το νέο ως άνω παράρτημα, δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με αυτό, για
τα εν λόγω μείγματα, έως την 1η Ιανουαρίου 2025.
 Η αποστολή από τους υπόχρεους, των ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τα αρχεία που απαιτούνται
από το ΕΜΧΠ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση emxp@gcsl.gr, αποτελεί εκπλήρωση της υποχρέωσης
τους.
Οι φορείς του Δημοσίου που διενεργούν διαγωνισμούς προμήθειας χημικών προϊόντων, καθώς και
οι Χημικοί των περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών (ΧΥ) -ΓΧΚ που διενεργούν ελέγχους, πρέπει να
αρκούνται στην προσκόμιση του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος, της αίτησης για καταχώρισης
στο ΕΜΧΠ, από τους υπόχρεους.

Δημιουργία μοναδικού κωδικού ταυτοποίησης τύπου UFI (Unique Formula Identifier)
 Ο υποβάλλων πρέπει να δημιουργήσει έναν μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης τύπου (Unique Formula
Identifier, UFI). Ο UFI είναι ένας μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που συνδέει μονοσήμαντα τις
υποβληθείσες πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση ενός μείγματος ή μιας ομάδας μειγμάτων με ένα
συγκεκριμένο μείγμα ή ομάδα μειγμάτων. Η χορήγηση κωδικών UFI γίνεται δωρεάν. Για το λόγο αυτό και
προς διευκόλυνση της Βιομηχανίας στη δημιουργία κωδικών UFI, ο ECHAέχει αναπτύξει εφαρμογή
λογισμικού (γεννήτρια UFI) η οποία είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο των κέντρων δηλητηριάσεων
του ECHA στη διεύθυνση https://poisoncentres.echa.europa.eu/el/ufi-generator.
 Νέος UFI δημιουργείται όταν μια αλλαγή στη σύσταση του μείγματος ή της ομάδας μειγμάτων πληροί μία
ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο μέρος Β τμήμα 4.1 πρώτο εδάφιο τέταρτη
περίπτωση στοιχεία α), β) και γ) ή, ανάλογα με την περίπτωση, κάποια από τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται στο δεύτερο εδάφιο του εν λόγω τμήματος του παραρτήματος.
 δεν απαιτείται νέος UFI για μείγματα ομαδικής υποβολής που περιέχουν αρώματα, υπό την προϋπόθεση
ότι η αλλαγή της σύστασης αφορά μόνο τα εν λόγω αρώματα ή την προσθήκη νέων αρωμάτων.
 Ο (“UFI:”), πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα.
 Ο υποβάλλων, αντί να συμπεριλάβει τον UFI στις συμπληρωματικές πληροφορίες στην ετικέτα, μπορεί να
επιλέξει να τον εκτυπώσει ή να τον επικολλήσει στην εσωτερική συσκευασία μαζί με τα άλλα στοιχεία
επισήμανσης.
 Όταν η εσωτερική συσκευασία έχει είτε τέτοιο σχήμα είτε τόσο μικρό μέγεθος ώστε να είναι αδύνατη η
επικόλληση του UFI σε αυτήν, ο υποβάλλων μπορεί να εκτυπώσει ή να επικολλήσει τον UFI μαζί με τα άλλα
στοιχεία επισήμανσης σε εξωτερική συσκευασία.
 Στην περίπτωση μειγμάτων που δεν είναι συσκευασμένα, ο UFI αναγράφεται στο Δελτίο Δεδομένων
Ασφαλείας (ΔΔΑ)ή περιλαμβάνεται στο αντίγραφο των στοιχείων επισήμανσης που αναφέρεται στο άρθρο
29 παράγραφος 3, κατά περίπτωση.
 Στην περίπτωση συσκευασμένων μειγμάτων που διατίθενται για χρήση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ο
υποβάλλων δύναται, αντί να συμπεριλάβει τον UFI στην ετικέτα ή στη συσκευασία, να επιλέξει να τον
αναφέρει στο ΔΔΑ.
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 Περισσότερες
πληροφορίες
για
τον
UFIδιατίθενται
στις
διευθύνσειςhttps://poisoncentres.echa.europa.eu/homehttps://poisoncentres.echa.europa.eu/document
s/22284544/22295820/ufi_what_it_means_el.pdf/de8e4365-b35e-0615-77a1-92391daa095cκαι
την
καθοδήγηση του ECHA σχετικά με το παράρτημα VIII.

Ομαδική Υποβολή
Υπάρχει δυνατότητα ομαδικής υποβολής όταν:
o

όλα τα μείγματα έχουν τη ίδια ταξινόμηση (υγεία και φυσικούς παράγοντες) και

o

περιέχουν τα ίδια συστατικά και

o

για καθένα από τα συστατικά το εύρος συγκέντρωσης είναι το ίδιο για όλα τα μείγματα

Παρέκκλιση αποτελεί η περίπτωση μειγμάτων που διαφέρουν στη σύσταση, όσον αφορά τα αρώματα που
περιέχουν, οπότε μπορούν να προβούν σε ομαδική υποβολή εφόσον η ολική συγκέντρωση των διαφορετικών
αρωμάτων που περιέχονται σε κάθε μείγμα δεν υπερβαίνει το 5 %.
Σε περίπτωση ομαδικής υποβολής, οι πληροφορίες,(μέρος Β του Παραρτήματος), παρέχονται για καθένα από
τα μείγματα που περιλαμβάνονται στην ομάδα, ανάλογα με την περίπτωση.

Ταυτοποίηση συστατικών του μείγματος
Αξίζει να τονισθεί ότι ένα «συστατικό του μείγματος» είναι είτε ουσία είτε μείγμα εντός μείγματος(ΜiM),
(“mixture in mixture”),(παρ.3.2 μέρους Β, του Παραρτήματος).
Εάν ο υποβάλλων δεν έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πλήρη σύσταση του ΜiM προβλέπονται
3 διαφορετικοί τρόποι παροχής πληροφοριών για το ΜiM (3.2.2, μέρους Β):
α)εάν έχει δημιουργηθεί UFI για το ΜiM και ο ορισθείς φορέας έχει λάβει τις πληροφορίες σχετικά με το MIM
στο πλαίσιο προηγούμενης υποβολής, το ΜiM ταυτοποιείται με:
o

τον αναγνωριστικό κωδικό προϊόντος ( άρθρο 18 παράγραφος 3, στοιχείο α),

o

τη συγκέντρωσή του

o

και τον UFΙ·

β)εάν έχει δημιουργηθεί UFI για το MIM, αλλά ο ορισθείς φορέας δεν έχει λάβει τις πληροφορίες σχετικά με
το MIM στο πλαίσιο προηγούμενης υποβολής, το MIM ταυτοποιείται με:
o

τον αναγνωριστικό κωδικό προϊόντος του (άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο α),

o

τη συγκέντρωσή του

o

τον UFI

o

σύσταση που περιέχεται στο ΔΔΑ (δελτίο δεδομένων ασφαλείας) του MIM και τυχόν άλλων
γνωστών συστατικών,

o

καθώς και το όνομα, τoe-mail και τον αριθ. τηλεφώνου του προμηθευτή του MIΜ·

γ)ελλείψει UFI, το MIM ταυτοποιείται με:
o

τον αναγνωριστικό κωδικό προϊόντος του ( άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο α),

o

τη συγκέντρωσή του

o

σύσταση που περιέχεται στο ΔΔΑ του MIM και τυχόν άλλων γνωστών συστατικών,

o

καθώς και το όνομα, τo e-mail και τον αριθ. τηλεφώνου του προμηθευτή του MIΜ.
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Γενικοί αναγνωριστικοί κωδικοί συστατικών
Οι γενικοί αναγνωριστικοί κωδικοί συστατικών “αρώματα” ή “χρωστικές ουσίες” επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται για συστατικά μειγμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προσθήκη
αρώματος ή χρώματος, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις (3.2.3, μέρ.Β):
 τα συστατικά του μείγματος δεν ταξινομούνται για κανέναν κίνδυνο για την υγεία,
 η συγκέντρωση των συστατικών του μείγματος που προσδιορίζονται με έναν ορισμένο γενικό
αναγνωριστικό κωδικό συστατικού δεν υπερβαίνει συνολικά:
o α) το 5 % για το σύνολο των αρωμάτων, και
o β) το 25 % για το σύνολο των χρωστικών ουσιών.

Ομαδοποίηση εναλλάξιμων συστατικών
Παρέχεται η δυνατότητα ομαδοποίησης των συστατικών σε ομάδα εναλλάξιμων συστατικών υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, (παρ.3.5, μέρους Β, του Παραρτήματος) :
 Σε περιπτώσεις που κατά την παρασκευή του μείγματος χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες με ιδιαίτερα
μεταβλητή ή άγνωστη σύσταση,
 σε περιπτώσεις κατά τις οποίες συστατικά παρεχόμενα από περισσότερους του ενός προμηθευτές τα
οποία παρουσιάζουν πολύ μεγάλη ομοιότητα από τοξικολογική άποψη χρησιμοποιούνται μαζί στην ίδια
γραμμή παραγωγής, ή
 σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται περίπλοκες αλυσίδες εφοδιασμού.

Μείγματα που συμμορφώνονται με τυποποιημένες συνθέσεις
Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μειγμάτων που συμμορφώνονται με τυποποιημένες συνθέσεις στο
μέρος Δ του Παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ)2020/1677, (για τον γύψο, το έτοιμο μικτό σκυρόδεμα, το
τσιμέντο και τη βιομηχανία καυσίμων)εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις (παρ. 3.6, μέρους Β).

Σύνδεσμοι:
Περισσότερες
πληροφορίες
μπορείτε
να
αντλήσετε
στην
ειδική
ιστοσελίδα
του
ECHA:https://poisoncentres.echa.europa.eu/el/
Επιπλέον διευκρινίσεις υπάρχουν στην ενότητα «Ερωτήσεων & Απαντήσεων» στη σχετική ιστοσελίδα του
ECHA (https://poisoncentres.echa.europa.eu/el/questions-and-answers).
Επίσης έχει εκδοθεί και σχετικό καθοδηγητικό έγγραφο (η τρέχουσα έκδοση παρέχεται από την ιστοσελίδα:
https://www.echa.europa.eu/el/guidance-documents/guidance-on-clp).
https://poisoncentres.echa.europa.eu/el/steps-for-industry

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τις νέες υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 45 και το Παράρτημα VIII του
κανονισμού CLP από 01.01.2021

Ποιά νομοθεσία αποτελεί
τη βάση για να
προσδιορίσω τις
υποχρεώσεις μου?

Ποιοί είναι υπόχρεοι?

Από πότε αρχίζουν οι
υποχρεωτικές προθεσμίες
συμμόρφωσης?

Πού υποβάλλω τις
πληροφορίες?

• Tο Παράρτημα του νέου κανονισμού
(ΕΕ)2020/1677
• Ο κανονισμός (ΕΕ)2020/1676, για τα «κατά
παραγγελία χρώματα»
• Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/11, με το
οποίο αντικαθίσταται η παρ. 7 στο άρθρο 25
και παρεμβάλλεται η παρ. 4α στο άρθρο 29 του
CLP.

• Εισαγωγείς και μεταγενέστεροι χρήστες,
πριν διαθέσουν στην αγορά επικίνδυνα
μείγματα,όπως ορίζονται στο άρθρο 2(17),
(19) του CLP
• Ο “διανομέας” δεν έχει υποχρέωση στο
πλαίσιο του άρθρου 45 του κανονισμού
CLP όταν «απλώς αποθηκεύει και διαθέτει
σε τρίτους στην αγορά μία ουσία σε
μείγμα». Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν
θεωρείται διανομέας, αλλά
μεταγενέστερος χρήστης.

• Από την 1η Ιανουαρίου 2021: μείγματα για χρήση
από καταναλωτές και για επαγγελματική χρήση
(καταχωρισμένα στο ΕΜΧΠ μέχρι 31.12.2020: από
1.1.2025)

• Από την1η Ιανουαρίου 2024: μείγματα μόνο
προορίζονται για βιομηχανική χρήση

• Από τις ως άνω ημερομηνίες και μετά
η υποβολή των πληροφοριών θα
πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω
της πύλης υποβολής του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων
(ECHA) στην ιστοσελίδα:
https://poisoncentres.echa.europa.eu
/el/echa-submission-portal
• Πριν από αυτές τις ημερομηνίες η
υποβολή των πληροφοριών
πραγματοποιείται στέλνοντας e- mail
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
emxp@gcsl.gr

Πως υποβάλλω τις
πληροφορίες για τα
προϊόντα που
προορίζονται για
βιομηχανική χρήση?

Τι πληροφορίες
υποβάλλω?

Τι είναι το UFI?

Που βρίσκω περισότερες
πληροφορίες?

• Από 1.1.2021 μέχρι 31.12.2023 τα
ηλεκτρονικά μηνύματα που
αποστέλλονται στην διεύθυνση
emxp@gcsl.gr για καταχώρηση
«μειγμάτων για βιομηχανική χρήση»
στο ΕΜΧΠ πρέπει να αναγράφουν τη
δήλωση του υπόχρεου ότι «το προϊόν
προορίζεται μόνο για βιομηχανική
χρήση», (αλλιώς δεν θα
καταχωρούνται!!!).
• Εναλλακτικά μπορώ να κάνω την
υποβολή στο portal του ECHA

• Αυτές που προβλέπονται στο μέρος Β' του
Παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ)2020/1677

• Eίναι ένας μοναδικός αλφαριθμητικός
κωδικός που συνδέει μονοσήμαντα τις
υποβληθείσες πληροφορίες σχετικά με τη
σύσταση ενός μείγματος ή μιας ομάδας
μειγμάτων με ένα συγκεκριμένο μείγμα ή
ομάδα μειγμάτων.
• Δημιουργείται δωρεάν από τον
υποβάλλοντα στην ιστοσελίδα του ECHA :
https://poisoncentres.echa.europa.eu/el/u
fi-generator

• Στη ιστοσελίδα του ECHA
https://poisoncentres.echa.europa.
eu/el/
• Στην ενότητα «Ερωτήσεων &
Απαντήσεων»
https://poisoncentres.echa.europa.
eu/el/questions-and-answers
• Στο σχετικό καθοδηγητικό έγγραφο
https://poisoncentres.echa.europa.
eu/el/steps-for-industry
• Για το ΕΜΧΠ
• https://www.aade.gr/epiheiriseis/y
piresies-himeioy/himika-proiontaantikeimena/himeio/ethnikomitroo-himikon-proionton

