ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση για τρείς νέους περιορισμούς στην παρουσία
επικίνδυνων χημικών ουσιών σε αντικείμενα (ΚΧΠΑΥ/38)

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση για προτάσεις περιορισμού
που στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου για την υγεία από συγκεκριμένες επικίνδυνες χημικές
ουσίες που χρησιμοποιούνται σε αντικείμενα και ενέχουν κινδύνους για τους καταναλωτές και
τους επαγγελματίες εργαζόμενους.
Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων αυτών, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει τους
επηρεαζόμενους βιομήχανους, εισαγωγείς, διανομείς καθώς και τις οποιεσδήποτε
ενδιαφερόμενες Οργανώσεις ή επιστημονικές ομάδες ότι μπορούν να υποβληθούν σχόλια ή
οποιαδήποτε δεδομένα κατέχουν επί των προτάσεων αυτών.
Οι διαβουλεύσεις για τις τρείς ακόλουθες χημικές ουσίες και οι καταληκτικές ημερομηνίες
υποβολής των σχετικών δεδομένων ή σχολίων έχουν ως ακολούθως:
Αρ. ΕΚ
292-602-7
266-028-2
204-450-0

Ονομασία χημικής ουσίας
Έλαιο ανθρακενίου
Πίσσα, λιθανθρακόπισσα υψηλής θερμοκρασίας,
κατράμι
2,4-δινιτροτολουόλιο

Ημερομηνία υποβολής
σχολίων ή δεδομένων
29.10.2021
29.10.2021
22.3.2022

Το 2,4-δινιτροτολουόλιο (2,4-DNT) είναι καρκινογόνος χημική ουσία με ευρεία χρήση
σε βιομηχανικές εφαρμογές όπως σε συστήματα ασφαλείας αυτοκινήτων (αερόσακκοι και
ζώνες ασφαλείας), πυροτεχνήματα, πυρομαχικά και πυράντοχα αντικείμενα, σε εφαρμογές
στις οποίες παράγεται ενέργεια/αέριο για τη δημιουργία κινήσεων ή για προώθηση και ως
πλαστικοποιητής σε πλαστικά αντικείμενα όπως περιέκτες και φιάλες.
Το έλαιο ανθρακενίου και η λιθανθρακόπισσα υψηλής θερμοκρασίας είναι
καρκινογόνες χημικές ουσίες, με ιδιαίτερα έμμονες και βιοσυσσωρευτικές ιδιότητες στο
περιβάλλον. Χρησιμοποιούνται σε στόχους από άργιλο (πηλό), στην κατασκευή αντικειμένων
από γραφίτη, σε βαφές κλωστοϋφαντουργικών και δερμάτινων αντικειμένων, στην παραγωγή
πυράντοχων αντικειμένων (π.χ. τούβλα) και σε επιχρίσματα, συγκολλητικά και στεγανωτικά
υλικά. Χρησιμοποιούνται επίσης σε είδη κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο χαμηλής
πυκνότητας όπως συνθετικά υφάσματα (σκηνές, σάκοι), σε είδη από καουτσούκ και
ελαστομερή υλικά, σε εργαλεία χειρός, ρολόγια, μπαστούνια του γκολφ κ.ά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα σχόλια τους και να έχουν πρόσβαση σε
περισσότερες πληροφορίες μέσω των ακόλουθων ιστοσελίδων του ECHA:
https://echa.europa.eu/calls-for-comments-and-evidence
https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/66801/term
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους
Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22405609 και 22405608.
7 Οκτωβρίου 2021

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
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