
   
 

 

Λευκωσία, 2 Μαϊου 2017 
 
 
 

ΠΡΟΣ: Βιομήχανους και Εισαγωγείς Χημικών Προϊόντων 
 
ΘΕΜΑ: Σήμανση Χημικών Προϊόντων και Αλλαγές στη Νομοθεσία από 

1 Ιουνίου 2017 
 
 

Κυρία/ε, 
 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για τις αλλαγές που θα επέλθουν στη χημική 
βιομηχανία από 1 Ιουνίου 2017. 
 
1.   Αλλαγές στα ΔΔΑ/SDS-Πλήρης εφαρμογή του Κανονισμού 2015/830/ΕΕ 
 
Από την 1η Ιουνίου 2017 μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή ο  Κανονισμός 2015/830/ΕΕ που 
καθορίζει την δομή και τη σύνταξη των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας. Η εφαρμογή του 
Κανονισμού ξεκίνησε   την 1/6/2015, αλλά έδινε διετή παράταση  για την προσαρμογή των 
υφιστάμενων ΔΔΑ των χημικών προϊόντων. Η βασική διαφορά  που επιβάλει ο 
Κανονισμός σε σχέση με το προηγούμενο  νομικό πλαίσιο είναι η αφαίρεση του διττού 
συστήματος ταξινόμησης από τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας.  Από 1/6/2017 και εφεξής 
, η σύνταξη και παροχή των ΔΔΑ θα είναι αποκλειστικά σε συμμόρφωση με 
τον  Κανονισμό 2015/830/ΕΕ. 
 
2. Πλήρης εφαρμογή του Κανονισμού CLP για την ταξινόμηση, επισήμανση και 

συσκευασία των χημικών προϊόντων 
 
Την 1η Ιουνίου 2017 λήγει η μεταβατική περίοδος  που έχει θέσει ο Ευρωπαϊκός 
Κανονισμός 1272/2008, CLP για τα μείγματα που είχαν διατεθεί στην αγορά πριν την 1η 
Ιουνίου 2015. 
 
Οι προμηθευτές  μειγμάτων που βρίσκονται στο «ράφι» και επισημαίνονται σύμφωνα με 
την παλιά νομοθεσία (πορτοκαλί σύμβολα κινδύνου – βλέπε συνημμένο ενημερωτικό 
έντυπο) θα πρεπει  να αποσύρουν τα προϊόντα τους και να τα ανα-επισημάνουν και 
επανασυσκευάσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού CLP. 
 
3. Τελευταία δυνατότητα προ-καταχώρησης ουσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό 

REACΗ 
 
Η 1η Ιουνίου  2018 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την καταχώρηση ουσιών που 
παράγονται ή/και εισάγονται σε ποσότητες ≤ 100 τόνων/έτος. 
Μέχρι  31/5/2017 (12 μήνες πριν τη καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης) υπάρχει η 
δυνατότητα καθυστερημένης  προ-καταχώρισης,  μόνο εφόσον η ουσία 
παράγεται/εισάγεται για πρώτη φορά σε ποσότητες κάτω των 100 τόνων ανά έτος. 
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Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με την 
αρμόδια αρχή, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22-405611 (Μαρία 
Παλαιομυλίτου) και 22-405609 (κα. Μαρία Ορφανού). 
 
Τέλος, ζητούμε όπως δίνετε ιδιαίτερη σημασία στις Δημόσιες Διαβουλεύσεις που 
εξαγγέλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις οποίες προωθεί ανα περιόδους το ΚΕΒΕ γιατί 
αποτελούν ένα στάδιο πριν από την τελική διαμόρφωση μιας νομοθεσίας ή μιας πολιτικής. 
Συνεπώς, η συμβολή σας στις δημόσιες διαβουλεύσεις με σχόλια και παρατηρήσεις για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζετε ως επιχειρήσεις στην Κύπρο για συγκεκριμένες 
νομοθεσίες και πολιτικές, θα βοηθήσει την ΕΕ στην διαμόρφωση μιας βελτιωμένης 
πρότασης η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τις Κυπριακές θέσεις. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
 
 
/ΜΚ. 
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CLP Classification and labelling identify hazardous 
chemicals – compliance deadline: June 1, 2017  

Background  

Classification and labelling identify hazardous chemicals and inform users about their hazards 
through standard symbols and phrases. They need to be harmonised to ensure good worldwide 
understanding and to facilitate the free flow of goods.  
 
In the EU, the classification and labelling of hazardous chemicals is governed by Regulation (EC) No 
1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (the 'CLP 
Regulation'). 

June 2017 Deadline  

In line with Article 61(4) of the CLP regulation, the transitional period for mixtures placed on the 
market before 1 June 2015 will end on 1 June 2017: 
 
"By way of derogation from the second subparagraph of Article 62 of this Regulation, mixtures 
classified, labelled and packaged in accordance with Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC 
and already placed on the market before 1 June 2015 are not required to be relabelled and 
repackaged in accordance with this Regulation until 1 June 2017." 
 
From 1 June onwards, all products on shelf need to bear the CLP pictogrammes in order to be in 
line with the legislation as implemented on 1st June 2015. This means that mixtures bearing the 
old orange labels (in accordance with Dangerous Preparations Directive) that have remained in the 
supply chain must be re-labelled by 1 June 2017, if they are to remain on the market.  
 
Some examples of products affected could include detergents and household cleaners, candles, air 
fresheners, household chemical products such as adhesives and paints, DIY products, and vehicle 
care and maintenance products. 
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Why is it especially important for the distribution sector?   

While formulators and distributors have been encouraged to start re-labelling mixtures well before 
1 June 2017, DPD-labelled mixtures may continue to be passed down the supply chain until 1 June 
2017.  Hence, the end of this transitional period is therefore particularly relevant for retailers and 
wholesalers who will need to check their stocks to ensure that all the labels on a product are duly 
relabelled before the deadline.  
  
The Commission has reminded the competent authorities of the end of the transitional period and 
inspectors can take legal action.  
 
An awareness raising campaign by the European Chemicals Agency (ECHA) will also target 
consumers to react when they see old labels in store.  

Awareness raising (ECHA) 

ECHA is planning two awareness-raising initiatives in 2017: 
 
Promoting CLP pictograms and hazard labels for consumers 
 
ECHA will publish a new consumer video in 23 EU languages together with targeted social media 
posts in May/June. The campaign content will link to ECHA’s consumer section on CLP.  
 
Note: The consumer campaign will also link with the retailer deadline, explaining to consumers 
what to do if they see the old pictograms in stores after 1 June. 
 
CLP 2017 deadline awareness raising for retailers 
 
ECHA will publish a new web page explaining responsibilities for retailers together with targeted 
social media posts. The campaign will launch in April to give retailers enough time to replace their 
stock with the old pictograms. ECHA plans to run the campaign throughout April and May with a 
last reminder for retailers on 31 May.  
 

Additional information  

 European Chemicals Agency website:  https://echa.europa.eu/clp-2015 
 European Commission: https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/classification-

labelling_en 
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