28 Ιουνίου, 2016

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (ΕΡΕΥΝΑ)
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ KAI
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ TH
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ CLP)
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ REACH

Εισαγωγή
Η διαβούλευση αυτή θα βοηθήσει την Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο
έχει εφαρμοστεί ο κανονισμός CLP και πώς αλληλεπιδρά με άλλα νομοθετήματα που
αφορούν τις χημικές ουσίες. Αποκλείει τον Κανονισμό του REACH, ο οποίος δεν είναι στο
πεδίο εφαρμογής της εν λόγω μελέτης και αξιολογείται ξεχωριστά.
Η συγκεκριμένη μελέτη θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
για τα χημικά, το λεγόμενο κανονιστικό έλεγχο καταλληλότητας. Αυτή η αξιολόγηση
αφορά τη συνάφεια, τη συνοχή, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την
προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων
των χημικών ουσιών. Στόχος είναι να προωθηθεί καλύτερη νομοθεσία, και να
διασφαλιστεί ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι και θα παραμείνει να είναι στις απαιτήσεις
των υφιστάμενων και μελλοντικών προκλήσεων. Η νομοθεσία που καλύπτεται από τον
έλεγχο καταλληλότητας είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15774/attachments/1/translations/en/rendition
s/native.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναθέσει τη διεξαγωγή αυτής της μελέτης σε μια ομάδα με
επικεφαλή την εταιρεία Risk & Policy Analysts Ltd (RPA).
Σχετικά για τις ΜΜΕ
Η μελέτη αυτή είναι μέρος του Προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της
αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (REFIT). Αυτό το
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πρόγραμμα στοχεύει στη μείωση των κανονιστικών επιβαρύνσεων και στην
απλούστευση της ισχύουσας νομοθεσίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι της
νομοθεσίας ή της πολιτικής μπορούν να επιτευχθούν με πιο αποτελεσματικό και
αποδοτικό τρόπο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται να ακούσει από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
τις επιπτώσεις από τη νομοθεσία για τα χημικά σε σχέση με τις δραστηριότητές τους, να
εντοπίσει τις ευκαιρίες για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης της νομοθεσίας και για τη
μείωση του διοικητικού φόρτου για τις ΜΜΕ.
Σχετικές εταιρίες και τομείς
Η διαβούλευση δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε ένα συγκεκριμένο κλάδο. Αν και η
χημική βιομηχανία έχει ιδιαίτερη σημασία, η έρευνα απευθύνεται επίσης σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε άλλους κλάδους που ενδέχεται να
υπόκεινται στην νομοθεσία περί χημικών ουσιών. Για παράδειγμα, κατασκευαστές,
εισαγωγείς και διανομείς χημικών ουσιών και μειγμάτων, μεταγενέστερους χρήστες οι
οποίοι χρησιμοποιούν μια ουσία, είτε σε καθαρή μορφή είτε σε μείγμα, και συγκεκριμένα
τυποποιητές που παράγουν χημικά μείγματα όπως βαφές, καθαριστικά, απορρυπαντικά,
φυτο-προστατευτικά προϊόντα, προϊόντα βιο-ιατρικής, προϊόντα καλλυντικών, εκρηκτικά
και λιπάσματα, καθώς επίσης χρήστες χημικών ουσιών για την κατασκευή παιχνιδιών.
Συνεπώς, η συμβολή σας σε αυτή την έρευνα θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
συγκεντρώσει πληροφορίες και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις στις ΜΜΕ. Η
ανατροφοδότηση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης
πρόταση πολιτικής προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Γι’ αυτό παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί και σταλεί
στο φαξ. 22661044 ή στο email stalo@ccci.org.cy το αργότερο μέχρι τις 14 Ιουλίου
2016.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.
Με εκτίμηση
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός, KEBE
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network
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Ερωτηματολόγιο για την ομάδα ΜΜΕ – Νομοθεσία που
διέπει τη διαχείριση της επικινδυνότητας των χημικών
προϊόντων (εκτός του κανονισμού REACH), ιδίως ο
κανονισμός CLP και η σχετική νομοθεσία
Πληροφορίες για εσάς και την εταιρεία σας
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μερικές βασικές ερωτήσεις σχετικά με την εταιρεία σας. Σας
παρακαλούμε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο από την οπτική γωνία της νομικής οντότητας, εκτός
εάν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα ασκούνται
συγκεντρωτικά για ολόκληρο τον όμιλο εταιρειών σας. Αν οι δραστηριότητες ασκούνται συγκεντρωτικά,
δώστε απαντήσεις για ολόκληρο τον όμιλο.
Σε ποια χώρα βρίσκεται η έδρα σας;
Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία

Ελλάδα
Εσθονία
Ηνωμένο Βασίλειο

Κάτω Χώρες
Κροατία
Κύπρος

Μάλτα
Ουγγαρία
Πολωνία

Γαλλία
Γερμανία
Δανία

Ιρλανδία
Ισπανία
Ιταλία

Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο

Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβακία

Σλοβενία
Σουηδία
Τσεχική
Δημοκρατία
Φινλανδία
Άλλη

Εκτός της χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα της εταιρείας σας, σε πόσες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πωλείτε τακτικά προϊόντα και/ή υπηρεσίες;
Σημειώστε την επιλογή σας
Καμία
1
2
3
4
5 ή περισσότερες

Ποια από τις παρακάτω επιλογές περιγράφει καλύτερα το μέγεθος της εταιρείας ή του ομίλου εταιρειών
σας;
Σημειώστε την επιλογή σας
Αυτοαπασχολούμενος
1–9 εργαζόμενοι
10–49 εργαζόμενοι
50–249 εργαζόμενοι
250 ή περισσότεροι εργαζόμενοι
Άνευ αντικειμένου

Εταιρεία

Όμιλος
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Σημειώστε τον όρο που περιγράφει καλύτερα την εταιρεία σας και τις δραστηριότητές της:
Παρασκευαστής
Εισαγωγέας
Τυποποιητής
Άλλος μεταγενέστερος χρήστης
(εκτός των τυποποιητών)
Διανομέας

Σε ποιους από τους ακόλουθους τομείς δραστηριοποιήστε; Σημειώστε όσους ισχύουν.
Αερολύματα
Βασικές χημικές ουσίες
Χημικές ουσίες ειδικών εφαρμογών
Τυποποίηση χημικών προϊόντων
Μέταλλα και κράματα μετάλλων
Βοηθητικά μέσα για τη βιομηχανία
Συγκολλητικά μέσα και κόλλες
Λιπάσματα
Πολυμερή
Πλαστικά
Συνθετικό καουτσούκ
Χαρτί και χαρτοπολτός
Λιπαντικά, έλαια και συναφή προϊόντα
Άλλες δραστηριότητες παραγωγής
χημικών προϊόντων
Λιανική πώληση
Τρόφιμα

Βιοκτόνα
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Απορρυπαντικά και προϊόντα
καθαρισμού
Προϊόντα ατομικής περιποίησης
Καλλυντικά προϊόντα
Χρώματα, μελάνες και επιχρίσματα
Βαφές και πιγμέντα
Παιχνίδια
Ηλεκτρονικά
Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
Έπιπλα
Αεροδιαστημική και άμυνα
Αυτοκινητοβιομηχανία
Λιανική
πώληση

Συσκευασία
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
Άλλη

Αντίκτυπος της εφαρμογής του κανονισμού CLP στις ΜΜΕ
Αυτή η ενότητα αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την
επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων («κανονισμός CLP»), ο οποίος
αντικατέστησε το προηγούμενο σύστημα της οδηγίας περί επικινδύνων ουσιών (οδηγία 67/548/ΕΟΚ) και
της οδηγίας περί επικίνδυνων παρασκευασμάτων (οδηγία 1999/45/ΕΚ) το 2010 και το 2015 αντίστοιχα.
Εάν είστε παρασκευαστής, εισαγωγέας ή τυποποιητής χημικών προϊόντων, χρειάστηκε να εκτελέσετε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του κανονισμού
CLP;
Δραστηριότητα σχετική με τον κανονισμό CLP
Κατάρτιση προσωπικού
Αγορά νέου εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού
Αναταξινόμηση ουσιών
Αναταξινόμηση μειγμάτων

Σημειώστε όσες ισχύουν
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Αλλαγή επισήμανσης προϊόντων
Αλλαγή συσκευασίας προϊόντων

Αν είστε παρασκευαστής, τυποποιητής ή διανομέας χημικών προϊόντων, η εφαρμογή του κανονισμού
CLP [δηλαδή η αντικατάσταση της οδηγίας περί επικίνδυνων ουσιών (οδηγία DSD) και της οδηγίας
περί επικίνδυνων παρασκευασμάτων (οδηγία DPD)] επηρέασε την επιχείρησή σας κατά
οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους; Στην απάντησή σας, λάβετε υπόψη μόνο τον
αντίκτυπο που σχετίζεται με τον κανονισμό CLP και όχι τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης ή του
κανονισμού REACH.
Δραστηριότητα σχετική με τον κανονισμό CLP
Χρειάστηκε να προσληφθούν νέοι υπάλληλοι προκειμένου να ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης
Σημειώθηκε βραχυπρόθεσμη αύξηση του κόστους
Αυξήθηκε η πελατεία λόγω υψηλότερης εναρμόνισης σε ολόκληρη την ΕΕ
Αυξήθηκε η εισαγωγή προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ
Αυξήθηκαν οι εξαγωγικές δυνατότητές μας λόγω υψηλότερης εναρμόνισης σε
παγκόσμιο επίπεδο
Σημειώθηκε μείωση των πωλήσεων λόγω αυξημένου ανταγωνισμού στην αγορά
της ΕΕ
Κανένα από τα παραπάνω
Δεν γνωρίζω
Άλλες επιπτώσεις (περιγράψετε τις στο πλαίσιο παρακάτω)

Σημειώστε όσες ισχύουν

Συμπληρώστε τυχόν λεπτομέρειες

Αν είστε μεταγενέστερος χρήστης χημικών προϊόντων, η εφαρμογή του κανονισμού CLP επηρέασε την
επιχείρησή σας κατά οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους;
Δραστηριότητα σχετική με τον κανονισμό CLP

Σημειώστε την
επιλογή σας

Χρειάστηκε κατάρτιση του προσωπικού ώστε να γίνουν κατανοητά τα νέα
εικονογράμματα και οι δηλώσεις κινδύνου και προφυλάξεων
Αυξήθηκε ο αριθμός των προμηθευτών που διαθέτουν χημικά προϊόντα στην
αγορά της ΕΕ
Μειώθηκε η τιμή των χημικών προϊόντων λόγω αυξημένου ανταγωνισμού
Χρειάστηκε επανεξέταση των αξιολογήσεων κινδύνου που είχαμε πραγματοποιήσει στο πλαίσιο της οδηγίας για τους χημικούς παράγοντες (οδηγία 98/24/ΕΚ),
λόγω αλλαγών στην ταξινόμηση
Χρειάστηκε αλλαγή της επισήμανσης των προϊόντων μας
Αναλήφθηκαν δράσεις βάσει άλλων νομοθετημάτων (όπως π.χ. οι απαιτήσεις
βάσει της οδηγίας Seveso)
Κανένα από τα παραπάνω
Άλλο (περιγράψτε παρακάτω)
Δεν γνωρίζω
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Συμπληρώστε τυχόν λεπτομέρειες

1. Σύμφωνα με τον κανονισμό CLP, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) λαμβάνει
προτάσεις εναρμονισμένης ταξινόμησης των χημικών ουσιών. Επίσης, διαβουλεύεται με τους
ενδιαφερομένους προτού γνωμοδοτήσει. Έχετε υποβάλει ποτέ πρόταση στον ECHA ή συμμετάσχει
σε δημόσια διαβούλευση υπό τον ECHA;
Υποβάλαμε πρόταση στον ECHA

Συμμετείχαμε σε δημόσια διαβούλευση
υπό τον ECHA

Ναι
Όχι

Συμπληρώστε περαιτέρω παρατηρήσεις σχετικά με την προσβασιμότητα των διαδικασιών αυτών
για τις ΜΜΕ:
Η εταιρεία σας επιβαρύνεται με σημαντικές δαπάνες σε ετήσια βάση για τη συμμόρφωση με τον
κανονισμό CLP ή με άλλες νομοθετικές πράξεις σχετικές με τα χημικά προϊόντα (εκτός του
κανονισμού REACH); Εάν ναι, σημειώστε τα είδη των δαπανών που υφίσταται η εταιρεία σας.
Κατατάξτε τα διάφορα είδη δαπανών, από τις πιο σημαντικές (1) έως τις λιγότερο σημαντικές.
Είδος δαπάνης

Σημειώστε όσες
ισχύουν

Κατάταξη
(1 = υψηλότερη)

Απαιτήσεις ταξινόμησης βάσει του CLP για ουσίες και μείγματα
Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις επισήμανσης και συσκευασίας
του κανονισμού CLP
Συμμόρφωση με άλλες νομοθετικές πράξεις σχετικά με τα
χημικά προϊόντα (εκτός του CLP και του REACH)
Εργαστηριακές δοκιμές που απαιτούνται για τη συμμόρφωση
με τη νομοθεσία περί χημικών προϊόντων (εκτός του REACH)
Κατανόηση και παρακολούθηση των αλλαγών στις νομικές
απαιτήσεις
Κατάρτιση του προσωπικού προκειμένου να διασφαλιστεί η
συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις
Επιθεωρήσεις ή έλεγχοι από τις αρχές και σχετικές διοικητικές
απαιτήσεις
Άλλες (περιγράψετε τις στο πλαίσιο παρακάτω)
Δεν επιβαρυνόμαστε με σημαντικές δαπάνες
Δεν γνωρίζω
Συμπληρώστε τυχόν λεπτομέρειες

1.3 Ταξινόμηση και κοινοποίηση κινδύνων
Αυτή η ενότητα αφορά τους κανόνες για την ταξινόμηση των κινδύνων από τα χημικά προϊόντα και την
κοινοποίηση των κινδύνων αυτών στους χρήστες, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές.
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38, 1066, Λευκωσία, Τηλ. 22889752/49, Φαξ. 22661044, E-mail: info.bsccy@ccci.org.cy
6

Υποδείξτε σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με τα μέτρα κοινοποίησης
κινδύνων που επιβάλλει ο CLP.
Κατανόηση των πληροφοριών
επισήμανσης

Διαφωνώ
απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε
συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απόλυτα

Δεν
γνωρίζω

Τα εικονογράμματα κινδύνου CLP είναι
κατά κανόνα αντιπροσωπευτικό του
πραγματικού κινδύνου
Οι εργοδότες κατανοούν τα
εικονογράμματα CLP και τις πληροφορίες
που παρέχονται στις ετικέτες σχετικά με
την ασφαλή χρήση των χημικών
προϊόντων
Η ταξινόμηση ενός χημικού προϊόντος
κατά CLP επηρεάζει το κατά πόσον οι
εργοδότες επιλέγουν να το αγοράσουν για
χρήση από τους εργαζομένους τους
Οι εργαζόμενοι κατανοούν τα
εικονογράμματα CLP και τις πληροφορίες
που παρέχονται στις ετικέτες σχετικά με
την ασφαλή χρήση των χημικών
προϊόντων
Οι καταναλωτές κατανοούν τα
εικονογράμματα CLP και τις πληροφορίες
που παρέχονται στις ετικέτες σχετικά με
την ασφαλή χρήση των χημικών
προϊόντων
Οι εργαζόμενοι κατανοούν τα πρόσθετα
προαιρετικά εικονίδια περί ασφαλούς
χρήσης, που φέρουν ορισμένα προϊόντα
(π.χ. προϊόντα καθαρισμού)
Οι απαιτήσεις επισήμανσης κατά CLP θα
πρέπει να συμπληρωθούν με προαιρετικές
πρωτοβουλίες του κλάδου για την
προώθηση της ασφαλούς χρήσης των
χημικών προϊόντων
Οι καταναλωτές κατανοούν τα πρόσθετα
προαιρετικά εικονίδια περί ασφαλούς
χρήσης, που φέρουν ορισμένα προϊόντα
(π.χ. προϊόντα καθαρισμού)
Κατά κανόνα, οι καταναλωτές δεν
αναζητούν άλλες πληροφορίες για τους
κινδύνους και για την ασφαλή χρήση,
πέρα από αυτές που παρέχονται στην
ετικέτα
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται
υποχρεωτικά στις ετικέτες σήμερα είναι
απαραίτητες και κατάλληλες
Η ταξινόμηση κινδύνου ενός χημικού
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προϊόντος επηρεάζει τις επιλογές των
καταναλωτών
Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τους
χημικούς κινδύνους στους καταναλωτές
θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο σε
νέα εργαλεία, όπως ιστότοποι, εφαρμογές
λογισμικού και κωδικοί QR

Τα εργαλεία και οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για την κοινοποίηση των κινδύνων των ουσιών και
των μειγμάτων (όπως τα εικονογράμματα, οι φράσεις κινδύνου και προφυλάξεων και η επισήμανση
άλλου είδους) θα μπορούσαν να απλουστευτούν και/ή να βελτιωθούν; Αν ναι, εξηγήστε με ποιον
τρόπο.
Ναι / Όχι
Δεν γνωρίζω

/

Εξήγηση:

Υποδείξτε τον αντίκτυπο που έχει ο κανονισμός CLP και άλλες απαιτήσεις κοινοποίησης κινδύνων που
επιβάλλει η ΕΕ.
Υψηλός
αρνητικός
αντίκτυπος

Χαμηλός
αρνητικός
αντίκτυπος

Ουδέτερος
/ Καμία
αλλαγή

Χαμηλός
θετικός
αντίκτυπος

Υψηλός
θετικός
αντίκτυπος

Δεν
γνωρίζω

Αυξημένη πρόσβαση σε
δεδομένα ταξινόμησης
ουσιών
Μεγαλύτερη συνοχή των
ταξινομήσεων κινδύνων
μεταξύ των διάφορων ουσιών
Ασφαλής χρήση των χημικών
προϊόντων από τους
εργαζομένους
Ασφαλής χρήση των χημικών
προϊόντων από τους
καταναλωτές
Αλλαγές στις απαιτήσεις
συσκευασίας
Ετοιμότητα αντιμετώπισης
εργατικών ατυχημάτων
Αυξημένη ευαισθητοποίηση
όσον αφορά τις πιθανές
επιπτώσεις των χημικών
προϊόντων στην υγεία
Αυξημένη ευαισθητοποίηση
όσον αφορά τις πιθανές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των χημικών προϊόντων

Εκτός από τις απαιτήσεις επισήμανσης και συσκευασίας βάσει του κανονισμού CLP, γνωρίζετε άλλες
νομικές απαιτήσεις, βάσει άλλων νομοθετικών πράξεων, που να ενεργοποιήθηκαν λόγω κάποιας
ταξινόμησης κατά CLP και να επηρέασαν την επιχείρησή σας;
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Ναι / Όχι
Δεν γνωρίζω

/

Εξήγηση:

Κανονιστική καταλληλότητα του νομοθετικού πλαισίου για τα χημικά
προϊόντα (εκτός του κανονισμού REACH)
Αυτή η ενότητα αφορά το νομοθετικό πλαίσιο για τα χημικά προϊόντα, το οποίο περιλαμβάνει την
οριζόντια νομοθεσία περί χημικών προϊόντων [όπως ο κανονισμός CLP και οι αρχές ορθής
εργαστηριακής πρακτικής (GLP)] και την ειδική νομοθεσία για συγκεκριμένα προϊόντα (π.χ.
νομοθεσία για τα βιοκτόνα, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα καλλυντικά, τα απορρυπαντικά, τα
λιπάσματα, τα εκρηκτικά, τα παιχνίδια και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα). Περιλαμβάνει επίσης
μέρη σχετικά με τα χημικά προϊόντα στην περιβαλλοντική νομοθεσία (όπως η οδηγία Seveso, η
οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα και η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα), στη νομοθεσία για την
ασφάλεια των εργαζομένων και στη νομοθεσία περί μεταφορών.
Υποδείξτε σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο της
ΕΕ για τα χημικά προϊόντα στο σύνολό του:
Διαφωνώ
απόλυτα

Διαφωνώ

Ουδέτερη
γνώμη

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απόλυτα

Δεν
γνωρίζω

Η νομοθεσία σχετικά με τα
χημικά προϊόντα είναι
εναρμονισμένη σε
ικανοποιητικό βαθμό στα
διάφορα κράτη μέλη για
την ορθή λειτουργία της
ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς
Το νομοθετικό πλαίσιο της
ΕΕ για τα χημικά προϊόντα
εμφανίζει συνοχή
Το νομοθετικό πλαίσιο της
ΕΕ για τα χημικά προϊόντα
παρουσιάζει κενά
Το νομοθετικό πλαίσιο της
ΕΕ για τα χημικά προϊόντα
αλληλοεπικαλύπτεται
Το νομοθετικό πλαίσιο της
ΕΕ για τα χημικά προϊόντα
εφαρμόζεται με συνέπεια
από τα κράτη μέλη

Αν γνωρίζετε τυχόν ειδικές περιπτώσεις έλλειψης συνοχής (κενά ή απούσες συνδέσεις,
αλληλοεπικαλύψεις, ασυνέπειες κ.λπ.) μεταξύ διαφορετικών νομικών πράξεων για τα χημικά
προϊόντα ή σχετικών με τα χημικά προϊόντα, αναφέρετέ τις εδώ.
Περιγράψτε εδώ τυχόν περιπτώσεις έλλειψης συνοχής:
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Πώς ενημερώνεστε για τις αλλαγές στις κανονιστικές απαιτήσεις βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα
χημικά προϊόντα, π.χ. αλλαγές στις απαιτήσεις επισήμανσης ή συσκευασίας ή στις απαιτήσεις όσον
αφορά τη διαχείριση επικινδυνότητας; Παρακολουθείτε οι ίδιοι τις τροποποιήσεις προσαρμογής
στην τεχνική πρόοδο (ATP) που πραγματοποιούνται στη νομοθεσία ή στηρίζεστε σε άλλους για να
βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον αυτές επηρεάζουν την ταξινόμηση, την
επισήμανση, τη συσκευασία και τη διαχείριση επικινδυνότητας;
Σημειώστε την
απάντηση που
περιγράφει καλύτερα
την προσέγγισή σας
Η εταιρεία μου παρακολουθεί τα συμπεράσματα των ATP
Στηριζόμαστε σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών για να πληροφορούμαστε τις
αλλαγές λόγω των ATP
Στηριζόμαστε στην οικεία εθνική ένωση για να πληροφορούμαστε τις αλλαγές
λόγω των ATP
Στηριζόμαστε στους προμηθευτές μας για να πληροφορούμαστε τις αλλαγές
που μας επηρεάζουν
Κανένα από τα παραπάνω / άλλο (περιγράψτε παρακάτω)
Δεν γνωρίζω

Θα θέλατε να κάνετε άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί χημικών
προϊόντων, εκτός του κανονισμού REACH;
Προσθέστε...

Γλωσσάριο


Παρασκευαστής:
Ένωσης.



Εισαγωγέας: Εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή χημικών ουσιών ή μειγμάτων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Διανομέας:
Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών λιανικής πώλησης, που απλώς
αποθηκεύει και διαθέτει στην αγορά μια ουσία, είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε μείγμα, για
λογαριασμό τρίτων.



Μεταγενέστερος χρήστης:
Εταιρεία που χρησιμοποιεί μια χημική ουσία, είτε υπό καθαρή
μορφή είτε σε μείγμα, στο πλαίσιο των βιομηχανικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων της.
Αυτή η χρήση μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε μεταποίηση, τυποποίηση, κατεργασία,
ανάμειξη, παραγωγή μείγματος ή αντικειμένου, ή οποιαδήποτε άλλη χρησιμοποίηση.
Εξαιρούνται οι διανομείς.

Εταιρεία που παρασκευάζει μια χημική ουσία εντός της Ευρωπαϊκής
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Τυποποιητής: Κατηγορία μεταγενέστερων χρηστών, οι οποίοι αναμειγνύουν ουσίες και/ή
μείγματα για να σχηματίσουν νέα μείγματα χημικών ουσιών.



CLP:
Κανονισμός αριθ. (ΕΚ) 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη
συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, γνωστός και ως «κανονισμός CLP» (classification,
labelling and packaging).



GLP:
Αρχές ορθής εργαστηριακής πρακτικής (Good Laboratory Practice), οι οποίες συνιστούν
απαιτήσεις ποιότητας για τις μη κλινικές μελέτες ασφάλειας των χημικών προϊόντων.



REACH: Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και
τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals).



ECHA: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (European Chemicals Agency), με έδρα
στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.



Έλεγχος καταλληλότητας:
Ο έλεγχος καταλληλότητας είναι μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση
πολλών ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων. Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα, την
αποδοτικότητα, τη συνάφεια και τη συνοχή των πράξεων αυτών, καθώς και την προστιθέμενη
αξία από την ύπαρξη της νομοθεσίας αυτής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



Νομοθεσία σχετικά με τα χημικά προϊόντα:
Η νομοθεσία σχετικά με τα χημικά προϊόντα
περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα νομοθετικών πράξεων που διέπουν τη διαχείριση
επικινδυνότητας των χημικών προϊόντων. Περιλαμβάνει νομοθεσία που ρυθμίζει τις χημικές
ουσίες και τα μείγματα, καθώς και νομοθεσία που ρυθμίζει τα προϊόντα που περιέχουν χημικές
ουσίες. Περιλαμβάνει επίσης τμήματα σχετικά με τα χημικά προϊόντα στην περιβαλλοντική
νομοθεσία, τη νομοθεσία για την ασφάλεια των εργαζομένων και τη νομοθεσία για τις
μεταφορές.
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