Τρόπος υποβολής/σύνταξης
κοινοποίησης
Μπορείτε να υποβάλλετε κοινοποίηση με δύο
τρόπους:μέσω διαδικτυακού εντύπου ή μέσω του REACHIT (με χρήση του IUCLID).
Η χρήση του διαδικτυακού εντύπου συνιστάται για
όλους τους κοινοποιούντες, ιδίως για όσους δεν είναι
εξοικειωμένοι με το IUCLID.Πρέπει να δημιουργήσετε ένα
λογαριασμό REACH-IT και, στη συνέχεια, να ακολουθήσετε
τις οδηγίες στο διαδικτυακό έντυπο για να συμπληρώσετε
και να υποβάλετε την κοινοποίηση.
Εάν προτιμάτε, αντ' αυτού, μπορείτε να συντάξετε την
κοινοποίηση με χρήση του λογισμικού IUCLID (έκδοση
5.4), το οποίο διατίθεται προς μεταφόρτωση δωρεάν από
την ιστοσελίδα του IUCLID 5.Στη συνέχεια, η κοινοποίηση
υποβάλλεται μέσω του REACH-IT.Για να διεκπεραιώσετε
επιτυχώς την κοινοποίηση στο IUCLID, στο εγχειρίδιο
υποβολής δεδομένων (μέρος 20) παρέχεται αναλυτική
βοήθεια με παραδείγματα.

Περισσότερες πληροφορίες
Δικτυακός τόπος του ECHA
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/
candidate-list-substances-in-articles/notification-ofsubstances-in-articles
Τρόπος υποβολής κοινοποίησης
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/
reach-it/notifying-substances-in-articles
Κατάλογος υποψήφιων ουσιών
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/
candidate_list_table_en.asp
Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις για ουσίες σε
αντικείμενα
http://guidance.echa.europa.eu/public-2/getdoc.
php?file=articles_en
Ο κανονισμός REACH, βλ. άρθρο 7
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.
do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:EN:HTML
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Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Κοινοποίηση ουσιών σε
αντικείμενα, οι οποίες
προκαλούν πολύ μεγάλη
ανησυχία (SVHC)
Νομική υποχρέωση των εισαγωγέων και των
παραγωγών αντικειμένων στην ΕΕ

Οι παραγωγοί και εισαγωγείς αντικειμένων όπως επίπλων,
ενδυμάτων και κατασκευαστικών προϊόντων, οφείλουν, υπό
ορισμένες προϋποθέσεις, να ενημερώνουν τον ECHA σχετικά με
την ύπαρξη στα αντικείμενά τους ουσιών που περιλαμβάνονται
στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών (ουσίες που προκαλούν πολύ
μεγάλη ανησυχία).

Μπορείτε να εξαιρεθείτε
από την υποχρέωση
κοινοποίησης;

Τι πρέπει να ελέγχετε κατά
την κοινοποίηση

Οι επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν
κοινοποίηση εάν:

κατάλογο υποψήφιων ουσιών;

Περιέχει το αντικείμενό μου ουσία που περιλαμβάνεται στον
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι παραγωγοί και
οι εισαγωγείς μπορούν να ελέγχουν εάν το αντικείμενό τους

Ο κατάλογος υποψήφιων ουσιών περιλαμβάνει τις ουσίες
που έχουν επισήμως χαρακτηριστεί στην ΕΕ ως ουσίες που
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία λόγω των επικίνδυνων
ιδιοτήτων τους για το περιβάλλον ή/και την υγεία του ανθρώπου.

Ποιος πρέπει να κοινοποιεί;
Η κοινοποίηση είναι υποχρεωτική για τους παραγωγούς ή/
και τους εισαγωγείς, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
• η ουσία περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών
και περιέχεται σε αντικείμενα τα οποία παράγονται ή/και
εισάγονται σε συνολική ποσότητα άνω του 1 τόνου ετησίως
ανά παραγωγό/εισαγωγέα
• η ουσία περιέχεται στα εν λόγω αντικείμενα σε
συγκέντρωση άνω του 0,1% (κατά βάρος).
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• μπορούν να αποκλείσουν την έκθεση στην ουσία
των ανθρώπων και του περιβάλλοντος υπό
φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης,
συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης
• η ουσία έχει ήδη καταχωρισθεί για τη συγκεκριμένη
χρήση.

περιέχει ουσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψήφιων

Ενδέχεται, εντούτοις, η δέουσα τεκμηρίωση του
αποκλεισμού της έκθεσης στην ουσία ή η διαδικασία
διαπίστωσης του εάν η συγκεκριμένη χρήση έχει
ήδη καταχωρισθεί να είναι πιο χρονοβόρα ή/και πιο
δαπανηρή από τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής της
κοινοποίησης.

Σε ποια ποσότητα περιέχεται στο αντικείμενό μου η ουσία που

ουσιών.Σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να λάβουν τις
συγκεκριμένες πληροφορίες από επιχειρήσεις στην αλυσίδα
τροφοδοσίας τους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στην ενότητα 5 της καθοδήγησης σχετικά με τις απαιτήσεις για
ουσίες σε αντικείμενα.

περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών;
Αφότου οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς προσδιορίσουν
εάν το αντικείμενό τους περιέχει ουσία που περιλαμβάνεται
στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών, στη συνέχεια πρέπει να
προσδιορίσουν εάν η συγκέντρωση της ουσίας στο αντικείμενο
εμπίπτει στο οριακό ποσοστό του 0,1%.Εάν το αντικείμενο

Πότε κοινοποιείται μια ουσία;

περιέχει διάφορες επιμέρους ουσίες, η συγκέντρωση πρέπει να

Η κοινοποίηση ουσιών σε αντικείμενα πρέπει να
πραγματοποιείται το αργότερο 6 μήνες μετά τη
συμπερίληψη της ουσίας στον κατάλογο υποψήφιων
ουσιών.Η επικαιροποίηση του καταλόγου υποψήφιων
ουσιών πραγματοποιείται συνήθως δύο φορές τον χρόνο,
τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο.

αυτοκινήτου, πρέπει να υπολογίζεται η συγκέντρωση επί του

υπολογίζεται σε σχέση με το αντικείμενο όπως αυτό παράγεται
ή εισάγεται. Για παράδειγμα, στην περίπτωση εισαγωγής ενός
συνόλου του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση εισαγωγής ζάντας
αυτοκινήτου, πρέπει να υπολογίζεται η συγκέντρωση της ουσίας
στη ζάντα.
Στο τμήμα 4.4 της καθοδήγησης σχετικά με τις απαιτήσεις του
κανονισμού REACH για ουσίες σε αντικείμενα παρέχονται

Εάν οι πληροφορίες τις οποίες έχουν συμπεριλάβει στην
κοινοποίηση έχουν υποστεί αλλαγές, οι παραγωγοί και οι
εισαγωγείς οφείλουν να προβαίνουν σε επικαιροποίηση
της κοινοποίησης.Παραδείγματα τέτοιων αλλαγών είναι:η
αλλαγή της ποσοτικής κατηγορίας, η παραγωγή/εισαγωγή
διαφορετικών αντικειμένων που περιέχουν την ίδια ουσία
SVHC (π.χ. για διαφορετική χρήση) κτλ.

περαιτέρω διευκρινήσεις και ορισμένα παραδείγματα σχετικά με
τον τρόπο αντιμετώπισης των εν λόγω θεμάτων. Εάν η συνολική
ποσότητα της ουσίας που περιέχεται στα αντικείμενα, τα οποία
εισάγονται ή παράγονται (στα οποία η ουσία περιέχεται σε
ποσοστό άνω του 0,1%), υπερβαίνει τον 1 τόνο ανά παραγωγό
ή εισαγωγέα ετησίως, πρέπει να υποβάλλεται κοινοποίηση.
Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;
Άλλες σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται
στον φάκελο κοινοποίησης είναι ο τύπος του αντικειμένου, η
λειτουργία της ουσίας στο αντικείμενο και η περιγραφή της
χρήσης του αντικειμένου.

