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Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2023 

 
 
Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τροποποίηση του Κανονισμού CLP 

1272/2008 
 
 
Κύριε/Κυρία, 
 
Στις 19 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή  δημοσιοποίησε την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού 
1272/2008, γνωστός ως Κανονισμός CLP, που αφορά την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 
συσκευασία χημικών προϊόντων. 

Ο Κανονισμός CLP μαζί με τον Κανονισμό REACH αποτελούν τα δύο βασικά νομοθετήματα που 
πρόκειται να τροποποιηθούν στα πλαίσια της “Chemical Strategy for Sustainability (CSS) towards a 
toxic-free environment” και αφορούν το σύνολο των χημικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην ΕΕ, 
όπως καθαριστικά, λιπάσματα, λιπαντικά, χρώματα, βερνίκια, δομικά υλικά, αποσμητικά/αρωματικά 
χώρου, ηλεκτρονικά τσιγάρα και χημικές πρώτες ύλες. 

Επιγραμματικά, η πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού CLP περιλαμβάνει: 
 

1. Νέες Τάξεις Επικινδυνότητας 

• Endocrine Dispruptors (ED) 

• Persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), very persistent and very bioaccumulative (vPvB) 

• Persistent, mobile and toxic (PMT), very persistent and very mobile (vPvM) 

2. Ταξινόμηση (Classification) 

• C&L Inventory notification: Σε περίπτωση απόκλισης από εναρμονισμένη ταξινόμηση, η 
εταιρεία θα πρέπει να αναφέρει την αιτία απόκλισης και τα στοιχεία θα φαίνονται δημόσια. 

• Οι πολυσυστατικές (multiconstituents) ουσίες θα ταξινομούνται ως μείγματα βάσει 
συστατικών. 

• Η Κομισσιόν θα χρηματοδοτήσει περισσότερα dossier για την εναρμόνιση ταξινόμησης και 
επισήμανσης ουσιών. 

 

3. Επισήμανση (Labelling) 

• Νέες υποχρεώσεις ως προς την τυποποίηση της επισήμανσης, όπως ελάχιστο μέγεθος 
γραμματοσειράς (8pt – 20pt), χρωματισμός γραμματοσειράς και φόντου κ.λπ. 

• Εθελοντική ψηφιακή ετικέτα, η οποία θα περιέχει τα συμπληρωματικά στοιχεία επισήμανσης. 
Αναμένεται ξεχωριστό delegated act για digital labelling. 
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• Επεκτείνεται η χρήση αναδιπλούμενων ετικετών. 

• Μείωση χρόνου υποχρεωτικής αλλαγής της επισήμανσης σε έξι μήνες, σε περίπτωση αλλαγής 
ταξινόμησης προϊόντων σε αυστηρότερη κατηγορία και κλάση. 

• Επιπλέον εξαιρέσεις για πολύ μικρές συσκευασίες και χύδην πώληση προϊόντων στο ευρύ κοινό. 

 
4. Επαναπλήρωση (Refill) 

• Χημικά προϊόντα με “χαμηλή επικινδυνότητα” θα μπορούν να πωλούνται σε επαναπληρώσιμα 
δοχεία. 

 
5. Εξ αποστάσεως πωλήσεις (Online Sales) 

• Όλοι οι προμηθευτές στην εφοδιαστική αλυσίδα θα φέρουν την ευθύνη συμμόρφωσης με τον 
Κανονισμό CLP. 

• Για την τοποθέτηση προϊόντος εκτός ΕΕ, στην ΕΕ θα απαιτείται ο ορισμός ενός ενδοκοινοτικού 
προμηθευτή. 

• Πλατφόρμες αγοράς προϊόντων (marketplaces) θα πρέπει να αλλάξουν τον σχεδιασμό τους 
ώστε να είναι σύννομα τα προϊόντα με τον Κανονισμό CLP. 

 
6. Κοινοποίηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων (Eu PCN – UFI) 

• Οι διανομείς θα φέρουν ευθύνη κοινοποίησης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού. 

Επόμενα βήματα 
Η πρόταση τροποποίησης της Κομισιόν θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωκοινοβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 
Για τις νέες ταξινομήσεις κινδύνου, τα κριτήρια τους και για την ηλεκτρονική ετικέτα θα υπάρξουν 
χωριστά delegated acts. 
 
Πληροφορίες 
Δελτίο τύπου της Επιτροπής  εδώ. 
Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού CLP εδώ 
Το delegated act για τις νέες κλάσεις και κατηγορίες ταξινόμησης του Κανονισμού CLP εδώ 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης, 
Καινοτομίας και Περιβάλλοντος 
για Γενικό Γραμματέα. 
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