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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το παρόν έγγραφο περιγράφει τη χρονική στιγμή και τον τρόπο χρήσης των ειδικών
διατάξεων για την καταχώριση ενδιάμεσων προϊόντων δυνάμει του REACH. Αποτελεί μέρος
μιας σειράς εγγράφων καθοδήγησης των οποίων στόχος είναι να συνδράμουν όλους τους
ενδιαφερόμενους παράγοντες κατά την προετοιμασία για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους βάσει του κανονισμού REACH. Τα εν λόγω έγγραφα παρέχουν
λεπτομερή καθοδήγηση σχετικά με μια σειρά βασικών διαδικασιών του κανονισμού REACH,
καθώς και με ορισμένες ειδικές επιστημονικές και/ή τεχνικές μεθόδους που καλούνται να
εφαρμόσουν η βιομηχανία ή οι αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο του κανονισμού REACH.
Τα εν λόγω έγγραφα καθοδήγησης καταρτίστηκαν και εξετάσθηκαν στο πλαίσιο των σχεδίων
υλοποίησης του REACH (RIP), υπό την αιγίδα των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
με συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων: κράτη μέλη, βιομηχανία και μη
κυβερνητικές οργανώσεις. Μετά την έγκρισή τους από τις αρμόδιες αρχές των κρατών
μελών, τα έγγραφα καθοδήγησης διαβιβάστηκαν στον ECHA για δημοσίευση και περαιτέρω
παρακολούθηση. Τυχόν επικαιροποιήσεις των εγγράφων καθοδήγησης πραγματοποιούνται
από τον ECHA και αποτελούν, στη συνέχεια, αντικείμενο διαβούλευσης στην οποία
συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι παράγοντες από τα κράτη μέλη, φορείς της βιομηχανίας και μη
κυβερνητικές οργανώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία
διαβούλευσης ανατρέξτε στη διεύθυνση:
http://echa.europa.eu/doc/FINAL_MB_30_2007_Consultation_procedure_on_guidance.pdf
Τα εν λόγω έγγραφα καθοδήγησης είναι διαθέσιμα μέσω του δικτυακού τόπου του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (http://echa.europa.eu/reach_el.asp). Στον εν
λόγω δικτυακό τόπο δημοσιεύονται περαιτέρω έγγραφα καθοδήγησης, μετά την
οριστικοποίηση ή την επικαιροποίησή τους.
Το παρόν έγγραφο βασίζεται στον Κανονισμό REACH (EΚ) αριθ. 1907/2006 του
1
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006

1

Διορθωτικό στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών
προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του
Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396,
30.12.2006), όπως τροποποιήθηκαν με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1354/2007 του Συμβουλίου, της 15ης
Νοεμβρίου 2007, για την προσαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών
προϊόντων (REACH), λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (ΕΕ L 304 της 22.11.2007, σ.
1).

Ιστορικό εγγράφου
Σημειώνεται ότι το αρχικό έγγραφο (V.1.1, Φεβρουάριος 2008) συντάχθηκε εκ νέου σε
μεγάλο βαθμό στη διάρκεια της διαδικασίας επικαιροποίησης και διαβούλευσης με την
ομάδα εμπειρογνωμόνων εταίρων (PEG). Συνεπώς, το ιστορικό του εγγράφου τονίζει μόνο
τις σημαντικές αλλαγές και όχι τις αλλαγές στη διατύπωση ή τη σύνταξη.
Έκδοση

Ενότητα

Αλλαγή

Ημερομηνία
Ιούνιος 2007

1.2.3

Τροποποίηση της διατύπωσης έτσι ώστε να
εναρμονίζεται καλύτερα με την ενότητα 1.2.2
και για να διευκρινίζεται ότι ο καταχωρίζων
μπορεί να στηρίζεται μόνο στην επιβεβαίωση
του πελάτη ότι η ουσία χρησιμοποιείται υπό
αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες.

Φεβρουάριος
2008

1.2.3

Προσθήκη μιας πρότασης στο τέλος της
τελευταίας παραγράφου για την παροχή
συμβουλών στους πελάτες εκτός ΕΕ σχετικά
με τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου.

Φεβρουάριος
2008

2

Διευκρίνιση ότι η καταχώριση απαιτείται μόνο
αν η ουσία δεν εξαιρείται από την καταχώριση.

Φεβρουάριος
2008

2

Προσθήκη στην 4η παράγραφο μιας πρότασης
που διευκρινίζει τους τρόπους υποβολής του
φακέλου καταχώρισης σε περίπτωση που μια
ουσία παρασκευάζεται ή εισάγεται και για
άλλους σκοπούς εκτός από τη χρήση ως
ενδιάμεσο προϊόν, ή αν η παρασκευή ή
χρήση(-εις) δεν λαμβάνουν χώρα υπό
αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες.

Φεβρουάριος
2008

Προσθήκη στο τέλος της 4ης παραγράφου μιας
πρότασης που διευκρινίζει τον τρόπο
υπολογισμού των τελών.
2

Προσθήκη στην 3η παράγραφο, στο τέλος της
σελίδας 12, μερικών λέξεων που διευκρινίζουν
ότι οι απαιτήσεις πληροφοριών ισχύουν μόνο
για τα μεταφερόμενα ενδιάμεσα προϊόντα.

Φεβρουάριος
2008

2.1

Διαγραφή, στη 2η περίπτωση, της αναφοράς
σε εγκαταστάσεις εντός και εκτός ΕΕ.

Φεβρουάριος
2008

2.2

Προσθήκη στην ενότητα σχετικά με την
ταξινόμηση, κειμένου που διευκρινίζει ότι για
τα ενδιάμεσα προϊόντα απαιτείται μόνο
ταξινόμηση και όχι επισήμανση.

Φεβρουάριος
2008

Επιπλέον, καθορίζεται σε ποιες περιπτώσεις
θα πρέπει να αναφέρονται τα μέτρα
διαχείρισης του κινδύνου και οι αυστηρά
ελεγχόμενες συνθήκες.

Έκδοση

Ενότητα
2.3

Αλλαγή
Προσθήκη στην ενότητα σχετικά με την
ταξινόμηση, κειμένου που διευκρινίζει ότι για
τα ενδιάμεσα προϊόντα απαιτείται μόνο
ταξινόμηση και όχι επισήμανση.

Ημερομηνία
Φεβρουάριος
2008

Επιπλέον, καθορίστηκε σε ποιες περιπτώσεις
θα πρέπει να αναφέρονται τα μέτρα
διαχείρισης του κινδύνου και οι αυστηρά
ελεγχόμενες συνθήκες.
2.5

Προσθήκη στην 3η παράγραφο μίας ακόμα
περίπτωσης που καθορίζει τα στοιχεία που θα
πρέπει να υποβάλει ο κύριος καταχωρίζων.

Φεβρουάριος
2008

2.7

Προσθήκη μερικών λέξεων που διευκρινίζουν
πότε καθορίζεται το τέλος καταχώρισης.

Φεβρουάριος
2008

V.03

1.2

Διάφορες διευκρινίσεις, διορθώσεις και
επικαιροποιήσεις σχετικά με τα καθήκοντα και
τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των
απαιτήσεων όσον αφορά την ταξινόμηση και
επισήμανση.

Οκτώβριος 2010

V.03

2.

Προσθήκη ορισμένων διευκρινίσεων σχετικά
με καταστάσεις όπου η ουσία καταχωρίζεται
για χρήση ως ενδιάμεσο προϊόν και για άλλες
χρήσεις. Η διευκρίνιση αυτή περιλαμβάνει τον
υπολογισμό των τελών.

Οκτώβριος 2010

V.03

2.1.

Προσθήκη διευκρίνισης σύμφωνα με την
οποία τα κριτήρια του άρθρου 18 παράγραφος
4 μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να
αιτιολογήσουν την εφαρμογή των αυστηρά
ελεγχόμενων συνθηκών (ΑΕΣ) στα ενδιάμεσα
προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής.

Οκτώβριος 2010

V.03

2.1

Επισήμανση ως προς το ότι ο καταχωρίζων
ενδιάμεσου προϊόντος μπορεί να επιλέξει
μεταξύ δύο οδών καταχώρισης: την οδό του
άρθρου 17/18 εφόσον ισχύουν οι αυστηρά
ελεγχόμενες συνθήκες (συμπεριλαμβανομένου
του αυστηρού περιορισμού) ή την οδό του
άρθρου 10, εφόσον ο έλεγχος κινδύνου
επιτυγχάνεται με άλλα μέσα εκτός των
αυστηρά ελεγχόμενων συνθηκών.

Οκτώβριος 2010

V.03

2.1

Συμπερίληψη παραγράφου που μετατρέπει το
νομικό κείμενο του άρθρου 18 παράγραφος 4
σε έναν συστηματικό κατάλογο παραπομπών
μεταξύ των διάφορων στοιχείων αυστηρού
περιορισμού και των λειτουργιών της μονάδας
όπου εφαρμόζονται.

Οκτώβριος 2010

V.03

2.1

Διευκρίνιση του ρόλου των μέσων ατομικής
προστασίας (ΜΑΠ) στο πλαίσιο των αυστηρά

Οκτώβριος 2010

Έκδοση

Ενότητα

Αλλαγή

Ημερομηνία

ελεγχόμενων συνθηκών.
V.03

2.1

Υποσημειώσεις 10 έως 12: Επικαιροποίηση
των παραπομπών σε άλλες κοινοτικές
νομοθετικές πράξεις.

Οκτώβριος 2010

V.03

2.1

Διευκρίνιση ότι, παρότι δεν απαιτείται πλήρης
τεκμηρίωση των ΑΕΣ στον φάκελο
καταχώρισης, ο καταχωρίζων θα πρέπει να
παρέχει μια βασική ένδειξη σχετικά με την
προέλευση των συμπερασμάτων του
αναφορικά με τις ΑΕΣ. Γίνεται παραπομπή στο
προσάρτημα 3 όπου ο καταχωρίζων μπορεί
να παρέχει λεπτομέρειες με δομημένο τρόπο
σε ό,τι αφορά τα μέτρα διαχείρισης του
κινδύνου.

Οκτώβριος 2010

V.03

2.1

Κατάργηση των DNEL και PNEC από τον
κατάλογο με τα στοιχεία εσωτερικής
τεκμηρίωσης, καθώς δεν απαιτείται ΑΧΑ για
απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα υπό
αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες.

Οκτώβριος 2010

V.03

2.1

Προσθήκη στον κατάλογο με τα στοιχεία
τεκμηρίωσης: σχεδιασμός διεργασιών και
αυστηρότητας περιορισμού

Οκτώβριος 2010

V.03

2.1

Προσθήκη στον κατάλογο με τα στοιχεία
τεκμηρίωσης: σχεδιασμός διεργασιών και
αυστηρότητας περιορισμού

Οκτώβριος 2010

V.03

2.1.1

Καλύτερος τρόπος διάκρισης του αυστηρού
περιορισμού διακρίνεται πλέον καλύτερα από
την ελαχιστοποίηση της έκλυσης μέσω
τεχνικών και διαδικαστικών μέσων.

Οκτώβριος 2010

V.03

2.1.1

Διευκρίνιση ως προς το ότι ο «αυστηρός
περιορισμός» σύμφωνα με το άρθρο 18
παράγραφος 4α αναφέρεται σε τεχνικό
εξοπλισμό σχεδιασμένο για την πρόληψη
έκλυσης, λαμβάνοντας υπόψη τις
φυσικοχημικές ιδιότητες της ουσίας και τις
συνθήκες της διεργασίας. Ο περιορισμός
μπορεί να επιτευχθεί συνδυάζοντας μηχανικά
φράγματα με αεροδυναμικά φράγματα.

Οκτώβριος 2010

V.03

2.1.1

Συμπερίληψη της προσέγγισης κατηγοριών
ελέγχου συμπεριλήφθηκε στην ενότητα αυτή
ως παράδειγμα κατηγοριοποίησης των
στρατηγικών ελέγχου αντίστοιχα του
περιορισμού. Για πιο αναλυτικά παραδείγματα,
γίνεται παραπομπή στα δελτία καθοδήγησης
ελέγχου του κανονισμού COSHH. Διευκρίνιση
ως προς το ότι ο «αυστηρός περιορισμός»
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4α

Οκτώβριος 2010

Έκδοση

Ενότητα

Αλλαγή

Ημερομηνία

αναφέρεται σε τεχνικό εξοπλισμό σχεδιασμένο
για την πρόληψη έκλυσης, λαμβάνοντας
υπόψη τις φυσικοχημικές ιδιότητες της ουσίας.
V.03

2.1.1

Προσθήκη νέου πλαισίου-παραδείγματος (2)
για τις στρατηγικές περιορισμού,
συμπεριλαμβανομένων πηγών πρόσθετων
πληροφοριών.

Οκτώβριος 2010

Διαγραφή των μέτρων σχετικά με το άρθρο 18
παράγραφος 4β από το πλαίσιο-παράδειγμα
για τη φαρμακευτική βιομηχανία (3).
Πρόσφατα συμπεριλήφθηκαν ορισμένα
παραδείγματα μέτρων (π.χ. απομονωτές
μαλακού τοιχώματος).
Νέο πλαίσιο-παράδειγμα (6): Φόρτωση και
εκφόρτωση σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας
στη χημική βιομηχανία.
Νέο πλαίσιο-παράδειγμα (7): Δεξαμενές
αποθήκευσης, φόρτωση και εκφόρτωση
πτητικών υγρών ουσιών.
V.03

2.1.1

Κατάργηση από την ενότητα κάθε αναφοράς
σε ανοικτές διαδικασίες στο πλαίσιο του
αυστηρού περιορισμού.

Οκτώβριος 2010

Προσθήκη, στο τέλος της ενότητας 2.1.1, μιας
παραγράφου σχετικά με τον ρόλο των
δεδομένων έκλυσης/έκθεσης που προέρχονται
από μετρήσεις ή μοντελοποίηση και τον ρόλο
των διαθέσιμων γνώσεων για τους εγγενείς
κινδύνους των ενδιάμεσων προϊόντων στον
σχεδιασμό του αυστηρού περιορισμού.
Κατάργηση κάθε άλλης αναφοράς σε
πληροφορίες επικινδυνότητας, ζητήματα
κινδύνου και δεδομένα έκθεσης που
παρατίθενται σε διάφορα σημεία της
προηγούμενης έκδοσης του εγγράφου.
V.03

2.1.2

Διευκρίνιση ως προς το ότι οι τεχνικές
διαδικασιών και ελέγχου πρέπει να
εφαρμόζονται επιπλέον του αυστηρού
περιορισμού, με σκοπό την ελαχιστοποίηση
της υπολειμματικής έκλυσης. Προσθήκη
παραπομπής στο σχετικό έγγραφο αναφοράς
για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ)
(BREF).

Οκτώβριος 2010

V.03

Παραδείγμα
τα

Μετατόπιση του πλαισίου-παραδείγματος
σχετικά με τα τεχνικά μέτρα για τον έλεγχο της
έκλυσης στο περιβάλλον από την ενότητα
2.1.1 στην ενότητα 2.1.2. Διευκρίνιση επίσης
ως προς το ότι η μονάδα επεξεργασίας

Οκτώβριος 2010

Έκδοση

Ενότητα

Αλλαγή

Ημερομηνία

λυμάτων μπορεί να ικανοποιεί ή όχι την
απαίτηση περί ΑΕΣ, ανάλογα με τις ιδιότητες
του ενδιάμεσου προϊόντος.
V.03

2.1.4

Συμπερίληψη αναφοράς στο έγγραφο BREF
σχετικά με την επεξεργασία αποβλήτων και
λυμάτων στη χημική βιομηχανία.

Οκτώβριος 2010

V.03

2.1.6

Συμπερίληψη σύνοψης των αρχών για
αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες δυνάμει του
κανονισμού REACH με τη μορφή νέας
ενότητας.

Οκτώβριος 2010

V.03

2.3

Προσθήκη διευκρίνισης σύμφωνα με την
οποία η απουσία επιβεβαίωσης των ΑΕΣ για
τα μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα
προϊόντα δημιουργεί την υποχρέωση
καταχώρισης μέσω της οδού του άρθρου 10.

Οκτώβριος 2010

V.03

2.3

Συμπερίληψη παραπομπής στην ενότητα 8.2
του κανονισμού REACH παράρτημα II
(συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης του
κινδύνου στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας και
των συνθηκών βάσει των οποίων αιτιολογείται
η καταχώριση δυνάμει των άρθρων 17 και 18).

Οκτώβριος 2010

V.03

Προσάρτημ
α1

Διάφορες προσθήκες και βελτιώσεις για την
καλύτερη εναρμόνιση του προσαρτήματος με
το νομικό κείμενο.

Οκτώβριος 2010

V.03

Προσάρτημ
α3

Νέο: Υπόδειγμα για την τεκμηρίωση
πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης
του κινδύνου στον φάκελο καταχώρισης για
ενδιάμεσα προϊόντα (μεταφερόμενα ή στις
εγκαταστάσεις παρασκευής).

Οκτώβριος 2010

V.03

Προσάρτημ
α4

Νέο: Ορισμός ενδιάμεσων προϊόντων ο
οποίος εγκρίθηκε από την Επιτροπή, τα κράτη
μέλη και τον ECHA στις 4 Μαΐου 2010.

Οκτώβριος 2010

V.04

1.2.2

Αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων και
εξαιρέσεων από την καταχώριση.

Νοέμβριος 2010

V.04

1.2.3

Αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων και
εξαιρέσεων από την καταχώριση.

Νοέμβριος 2010

V.04

2

Διαγραφή επαναλαμβανόμενων
πληροφοριών.

Νοέμβριος 2010

V.04

2.1

Μικρές προσθήκες και βελτιώσεις.

Νοέμβριος 2010

V.04

2.2

Όπως και την ενότητα 2.3, συμπερίληψη της
αναφοράς στον Κανονισμό 453/2010 της
Επιτροπής.

Νοέμβριος 2010

Έκδοση

Ενότητα

Αλλαγή

Ημερομηνία

V. 2

1.2.3

Προσθήκη μιας φράσης (δεύτερη περίπτωση
σχετικά με την κοινοποίηση).

Δεκέμβριος
2010

V. 2

2.

Βελτίωση μιας φράσης.

Δεκέμβριος
2010

V. 2

2.1.1

Διαγραφή της παραγράφου που αναφέρεται
στις επικίνδυνες ιδιότητες.

Δεκέμβριος
2010

V. 2

2.1.6

Διαγραφή της παραγράφου που αναφέρεται
στις επικίνδυνες ιδιότητες.

Δεκέμβριος
2010
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1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

Ορισμός των διάφορων κατηγοριών ενδιάμεσων προϊόντων

Ο κανονισμός REACH ορίζει ως ενδιάμεσο προϊόν μια ουσία η οποία παρασκευάζεται και
καταναλώνεται ή χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο χημικών διεργασιών με σκοπό να
μετατραπεί σε άλλη ουσία (άρθρο 3 παράγραφος 15).
Στον κανονισμό REACH ορίζονται διάφοροι τύποι ενδιάμεσων προϊόντων:


Μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα



Απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα


Απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής (μη
μεταφερόμενα)



Μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα

Μη απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν είναι η ενδιάμεση ουσία, η οποία, κατά τη σύνθεση,
δεν αφαιρείται σκόπιμα (παρά μόνο για δειγματοληψία) από τον εξοπλισμό μέσα στον οποίο
πραγματοποιείται η σύνθεση. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει το δοχείο αντίδρασης, το
βοηθητικό του εξοπλισμό, και κάθε άλλο εξοπλισμό μέσα από τον οποίο περνά η ουσία ή οι
ουσίες κατά τη διεργασία συνεχούς ροής ή ασυνεχούς ροής καθώς και τους σωλήνες για τη
μεταφορά από το ένα δοχείο στο άλλο για το επόμενο βήμα της αντίδρασης, αλλά δεν
περιλαμβάνει δεξαμενές ή άλλα δοχεία στα οποία φυλάσσεται η ουσία ή οι ουσίες μετά την
παρασκευή (άρθρο 3 παράγραφος 15 στοιχείο α)).
Απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν στις εγκαταστάσεις παρασκευής είναι η ενδιάμεση
ουσία η οποία δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια του μη απομονωμένου ενδιάμεσου
προϊόντος, υπό τον όρο ότι η παρασκευή του ενδιάμεσου προϊόντος και η σύνθεση άλλης
ουσίας ή ουσιών από το συγκεκριμένο ενδιάμεσο προϊόν γίνεται στις ίδιες εγκαταστάσεις
παρασκευής, τις οποίες εκμεταλλεύονται μία η περισσότερες νομικές οντότητες (άρθρο 3
παράγραφος 15 στοιχείο β)).
Εγκατάσταση είναι η ενιαία τοποθεσία στην οποία, εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός
παρασκευαστές ουσίας ή ουσιών, μέρος της υποδομής και των εγκαταστάσεων
χρησιμοποιούνται από κοινού (άρθρο 3 παράγραφος 16).
Μεταφερόμενο απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν είναι η ενδιάμεση ουσία η οποία δεν
ανταποκρίνεται στα κριτήρια του μη απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος και η οποία
μεταφέρεται ή παραδίδεται σε άλλες εγκαταστάσεις (άρθρο 3 παράγραφος 15 στοιχείο γ)).
Οι περιστάσεις υπό τις οποίες μια ουσία μπορεί να θεωρείται ή όχι ως ενδιάμεσο προϊόν
δυνάμει του κανονισμού REACH διευκρινίζονται στο έγγραφο «Ορισμός ενδιάμεσων
προϊόντων ο οποίος εγκρίθηκε από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον ECHA στις 4 Μαΐου
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2010» 2 . Ο ορισμός αυτός αποτελεί το σημείο εκκίνησης της παρούσας καθοδήγησης και το
σχετικό έγγραφο επισυνάπτεται στο προσάρτημα 4.
Ανάλογα με το εκάστοτε ενδιάμεσο προϊόν, ισχύουν διαφορετικές υποχρεώσεις και
απαιτήσεις πληροφοριών (βλ. ενότητα 1.2.2).
Ο κύκλος ζωής ενός απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος ξεκινά με την παρασκευή του
(στην πράξη, με την απομάκρυνσή του από τη διεργασία παρασκευής). Ο εν λόγω κύκλος
ζωής τελειώνει με τη χρήση της ουσίας στη διεργασία σύνθεσης για την παρασκευή άλλης
ουσίας.
Τα κατάλοιπα του απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος, τα οποία δεν μετασχηματίζονται
σε άλλη ουσία κατά την παραγωγική διαδικασία παρασκευής, συνήθως απορρίπτονται ή
απομακρύνονται ως λύματα και διοχετεύονται σε συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, όταν
δεν ανακυκλώνονται ως μη απομονωμένο ή απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν. Κατά
συνέπεια, δεν εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής του REACH. Όταν κατάλοιπα του
ενδιάμεσου προϊόντος εντοπίζονται στην ουσία που προκύπτει από τη σύνθεση, τότε
καλύπτονται –ως πρόσμειξη– από την καταχώριση και την αξιολόγηση της άλλης αυτής
ουσίας.

1.2

Καθήκοντα και υποχρεώσεις

1.2.1

Μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις για τη χρήση μη απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων
δυνάμει του κανονισμού REACH (άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ)).

1.2.2

Απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής

Οι παρασκευαστές απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων στις εγκαταστάσεις παρασκευής
σε ποσότητες 1 τόνου ή περισσότερο ετησίως πρέπει να υποβάλουν φάκελο καταχώρισης,
εκτός αν η ουσία εξαιρείται από τις διατάξεις καταχώρισης (βλ. για πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού REACH στην ενότητα 1.6 της Καθοδήγησης
σχετικά με την καταχώριση). Οι πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν για τους τυπικούς
σκοπούς της καταχώρισης (εκτός από την καταχώριση ως ενδιάμεσο προϊόν) παρατίθενται
στο άρθρο 10 και αναλύονται στην ενότητα 1.8.1 της Καθοδήγησης σχετικά με την
καταχώριση. Ωστόσο όσοι καταχωρίζουν απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις
εγκαταστάσεις μπορούν να παράσχουν λιγότερες πληροφορίες καταχώρισης σύμφωνα με το
άρθρο 17 παράγραφος 2, εάν βεβαιώνουν ότι η ουσία παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται
υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 17 παράγραφος
3 και στην ενότητα 2.1 της παρούσας καθοδήγησης.
Υποχρεώσεις και εξαιρέσεις από την καταχώριση


2

Το άρθρο 2 παράγραφος 8 εξαιρεί τα ενδιάμεσα προϊόντα από το γενικό
καθεστώς καταχώρισης που αναφέρεται στο κεφάλαιο 1 του Τίτλου II του
κανονισμού REACH. Αντίθετα, ένας παρασκευαστής απομονωμένου ενδιάμεσου

http://guidance.echa.europa.eu/guidance_el.htm
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προϊόντος στις εγκαταστάσεις παρασκευής πρέπει να καταχωρίζει την ουσία του,
1 τόνου ή περισσότερο ετησίως, σε διαφορετικό καθεστώς, όπως καθορίζεται
στο κεφάλαιο 3 του Τίτλου II του κανονισμού REACH.


Στην περίπτωση υποβολής κοινοποίησης δυνάμει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ από
τον παρασκευαστή/εισαγωγέα απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος στις
εγκαταστάσεις παρασκευής, δεν απαιτείται καμία καταχώριση. Η ουσία θεωρείται
ως καταχωρισμένη και αντιστοιχίζεται σε αυτήν αριθμός καταχώρισης από τον
Οργανισμό (άρθρο 24).



Εάν ο παρασκευαστής επιβεβαιώνει στον φάκελο καταχώρισης του IUCLID ότι το
απομονωμένο
ενδιάμεσο
προϊόν
στις
εγκαταστάσεις
παρασκευής
παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες (βλ.
ενότητα 2.1), οι απαιτήσεις πληροφοριών σχετικά τις εγγενείς ιδιότητες της
ουσίας (φυσικοχημικές ιδιότητες, ιδιότητες για την υγεία του ανθρώπου και το
περιβάλλον) περιορίζονται στα ήδη διαθέσιμα δεδομένα (π.χ. πληροφορίες που
κατέχει ο ίδιος ή που μπορεί να αποκτήσει από άλλες πηγές) και υποβάλλονται
μόνο περιλήψεις μελέτης, ακόμα και αν υπάρχει πλήρης έκθεση (άρθρο 17) (βλ.
ενότητα 2.2).



Για μονομερή που χρησιμοποιούνται ως απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν στις
εγκαταστάσεις παρασκευής για την παραγωγή πολυμερών δεν ισχύουν, οι
μειωμένες διατάξεις καταχώρισης ενδιάμεσων προϊόντων (άρθρο 6 παράγραφος
2), ο δε παρασκευαστής πρέπει να ενεργεί όπως για την «κανονική», μη
ενδιάμεση, χρήση (βλ. Καθοδήγηση σχετικά με την καταχώριση).



Εάν δεν πληρούνται οι αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, απαιτείται ένα πλήρες
(κανονικό) σύνολο δεδομένων ανάλογα με το ποσοτικό επίπεδο (άρθρα 10 &
12), ενώ για ποσότητες άνω των 10 τόνων ετησίως απαιτείται αξιολόγηση
χημικής ασφάλειας. Η περίπτωση αυτή περιλαμβάνει και τις καταστάσεις που
μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της επικαιροποίησης ενός φακέλου.



Εάν μια ουσία δεν χρησιμοποιείται πλέον από έναν καταχωρίζοντα μόνο ως
ενδιάμεσο προϊόν ή/και ο καταχωρίζων δεν μπορεί πλέον να επιβεβαιώσει ότι η
ουσία παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες,
ο φάκελος καταχώρισης θα πρέπει να επικαιροποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 22
παράγραφος 1 χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις με σκοπό να
συμπεριληφθούν, ανάλογα με την ποσοτική κατηγορία στην οποία καταχωρίζεται
η ουσία, όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τα άρθρα 10 και 12.

Ταξινόμηση και επισήμανση
Εάν το απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν στις εγκαταστάσεις παρασκευής είναι μια ουσία
προς καταχώριση, ο παρασκευαστής πρέπει να κοινοποιήσει, στο ευρετήριο ταξινόμησης
και επισήμανσης το οποίο έχει αναπτύξει ο Οργανισμός, τις πληροφορίες που σχετίζονται με
την ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος α) και το άρθρο 40
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, εφόσον διαθέτει το ενδιάμεσο προϊόν στην αγορά
(δηλ. το καθιστά διαθέσιμο σε άλλη νομική οντότητα στην ίδια ή σε άλλες εγκαταστάσεις).
Η κοινοποίηση μπορεί να γίνει είτε αποστέλλοντας ξεχωριστή κοινοποίηση στο ευρετήριο
είτε μέσω συμπερίληψης των σχετικών πληροφοριών, δηλ. των στοιχείων ταξινόμησης και
επισήμανσης CLP, σε φάκελο καταχώρισης όπου αυτό απαιτείται. Σε γενικές γραμμές, θα
πρέπει πάντα να υποβάλλεται ξεχωριστή κοινοποίηση, όταν αυτή απαιτείται από τη
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νομοθεσία, πριν από την υποβολή της καταχώρισης. Μετά την υποβολή φακέλου
καταχώρισης, δεν είναι πλέον δυνατή ξεχωριστή κοινοποίηση. Σε περίπτωση που ο φάκελος
καταχώρισης εξακολουθεί να περιέχει τις ταξινομήσεις δυνάμει της οδηγίας DSD, ο
παρασκευαστής ή εισαγωγέας θα πρέπει να τον επικαιροποιήσει με τις πληροφορίες
δυνάμει του κανονισμού CLP χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον
κανονισμό REACH άρθρο 22.
Εάν το απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν στις εγκαταστάσεις παρασκευής είναι ουσία που
παρασκευάζεται σε ποσότητα μικρότερη του ενός τόνου ετησίως, ο παρασκευαστής πρέπει
να κοινοποιήσει στον Οργανισμό τις πληροφορίες που σχετίζονται με την ταξινόμηση και
επισήμανσή της σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος β) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1272/2008 εάν:



διαθέτει το ενδιάμεσο προϊόν στην αγορά (δηλ. το καθιστά διαθέσιμο σε άλλη
νομική οντότητα στις ίδιες εγκαταστάσεις), και
η ουσία πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως επικίνδυνης.

Η κοινοποίηση στο ευρετήριο πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 3 Ιανουαρίου 2011 για τα
απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής που διατίθεντο στην
αγορά ήδη την 1η Δεκεμβρίου 2010 ή, για ενδιάμεσα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά
μετά την 1η Δεκεμβρίου 2010, εντός ενός μηνός από τη διάθεσή τους στην αγορά (άρθρο 40
παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008).
Περισσότερες διευκρινίσεις όσον αφορά την κοινοποίηση της ταξινόμησης και επισήμανσης
περιέχονται στον Πρακτικό οδηγό 7 του ECHA «Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο
ταξινόμησης & επισήμανσης» 3 . Επιπλέον, μπορείτε να ανατρέξετε στην «Εισαγωγική
καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό CLP» του ECHA 4 .
Αξιολόγηση φακέλων και ουσιών
Για απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής, που
παρασκευάζονται και χρησιμοποιούνται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4, η αξιολόγηση φακέλων και ουσιών δεν
ισχύει (άρθρο 49). Ωστόσο, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους (MSCA) όπου
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις παρασκευής μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες
όταν κρίνει ότι:




υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον, ο οποίος
είναι ισοδύναμος προς το επίπεδο ανησυχίας που προκύπτει από τη
χρήση ουσίας η οποία προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία (ουσίες που
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 57), και
ο κίνδυνος δεν ελέγχεται ορθώς (άρθρο 49).

Αδειοδότηση/Περιορισμοί


3
4

Οποιαδήποτε χρήση ουσίας ως απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος στις
εγκαταστάσεις παρασκευής δεν υπόκειται σε αδειοδότηση (δηλ. Τίτλος VII –
Αδειοδότηση – δεν ισχύει) (άρθρο 2 παράγραφος 8 στοιχείο β)). Το ίδιο ισχύει
για ενδιάμεσα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως μονομερή για τη σύνθεση
πολυμερών.

http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_7_clp_notif_el.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_el.htm#GD_PROCC
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1.2.3

Κάθε παρασκευαστής, εισαγωγέας ή χρήστης πρέπει να ελέγχει κατά πόσον ένα
ενδιάμεσο προϊόν καλύπτεται από οποιονδήποτε περιορισμό του παραρτήματος
XVII του κανονισμού REACH (άρθρο 67).

Μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα

Οι παρασκευαστές ή εισαγωγείς μεταφερόμενων απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων σε
ποσότητες 1 τόνου ή περισσότερο ετησίως πρέπει να υποβάλουν φάκελο καταχώρισης,
εκτός αν η ουσία εξαιρείται από τις διατάξεις καταχώρισης (βλ. πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού REACH στην ενότητα 1.6 της Καθοδήγησης
σχετικά με την καταχώριση). Οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται για τους
σκοπούς της κανονικής καταχώρισης (δηλ. οι μειωμένες απαιτήσεις λόγω της θέσπισης
αυστηρά ελεγχόμενων συνθηκών δεν ισχύουν) παρατίθενται στο άρθρο 10 και αναλύονται
στην ενότητα 1.8.1 της Καθοδήγησης σχετικά με την καταχώριση. Ωστόσο, ένας
καταχωρίζων μεταφερόμενων απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων μπορεί να παρέχει
λιγότερες πληροφορίες καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 εάν:



επιβεβαιώνει στον φάκελο καταχώρισης στο IUCLID ότι παρασκευάζει ή/και
χρησιμοποιεί την ουσία υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, και
δηλώνει στον φάκελο καταχώρισης στο IUCLID ότι έχει λάβει πληροφορίες από όλους
τους μεταγενέστερους χρήστες στην αλυσίδα εφοδιασμού σύμφωνα με τις οποίες η
ουσία χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες όπως περιγράφεται στο
άρθρο 18 παράγραφος 4 και στην ενότητα 2.1 της παρούσας καθοδήγησης. Στην
περίπτωση αυτή, τόσο ο καταχωρίζων όσο και οι χρήστες είναι υπεύθυνοι ο καθένας για
τη δική του δήλωση σχετικά με τις αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες.

Υποχρεώσεις και εξαιρέσεις από την καταχώριση






Το άρθρο 2 παράγραφος 8 εξαιρεί τα ενδιάμεσα προϊόντα από το γενικό
καθεστώς καταχώρισης που αναφέρεται στο κεφάλαιο 1 του Τίτλου II του
κανονισμού REACH. Ένας παρασκευαστής ή εισαγωγέας μεταφερόμενου
απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος πρέπει, αντίθετα, να καταχωρίζει την
ουσία του 1 τόνου ή περισσότερο ετησίως σε διαφορετικό καθεστώς, όπως
καθορίζεται στο κεφάλαιο 3 του Τίτλου II του κανονισμού REACH. Όταν η ουσία
παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες και η
ετήσια ποσότητά της ανέρχεται σε 1000 τόνους ή περισσότερο, οι απαιτήσεις
δεδομένων σχετικά με τις εγγενείς ιδιότητες της ουσίας (φυσικοχημικές ιδιότητες,
ιδιότητες για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον), όπως καθορίζονται
στο παράρτημα VII, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, επιπλέον των
πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει του κεφαλαίου 3 του Τίτλου II του
κανονισμού REACH.
Εάν έχει υποβληθεί από τον παρασκευαστή/εισαγωγέα κοινοποίηση δυνάμει της
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ που καλύπτει την παρασκευή/εισαγωγή και τη σχετική
χρήση, δεν απαιτείται καταχώριση. Η ουσία θεωρείται ως καταχωρισμένη και
αντιστοιχίζεται σε αυτήν αριθμός καταχώρισης από τον Οργανισμό. Ωστόσο, αν
η ποσότητα της κοινοποιημένης ουσίας φθάνει το επόμενο ποσοτικό όριο
δυνάμει του άρθρου 12 του κανονισμού REACH, πρέπει να υποβάλλονται
πρόσθετες απαιτούμενες πληροφορίες (άρθρο 24).
Εάν ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας επιβεβαιώνει ότι παρασκευάζει ή/και
χρησιμοποιεί την ουσία υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες και βεβαιώνει ο
ίδιος ή δηλώνει ότι έχει λάβει βεβαίωση από τους χρήστες ότι η ουσία
χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες (ενότητα 2.1) και η ετήσια
ποσότητα της ουσίας είναι μικρότερη από 1000 τόνους, οι απαιτήσεις
πληροφοριών σχετικά με τις εγγενείς ιδιότητες της ουσίας (φυσικοχημικές
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ιδιότητες, ιδιότητες για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον) περιορίζονται
στα υπάρχοντα διαθέσιμα δεδομένα (π.χ. πληροφορίες που κατέχει ο ίδιος ή
που μπορεί να αποκτήσει από άλλες πηγές) και απαιτούνται μόνο περιλήψεις
μελέτης, ακόμα και αν υπάρχει πλήρης έκθεση (άρθρο 18) (βλ. ενότητα 2.3).
Για μονομερή που χρησιμοποιούνται ως μεταφερόμενο απομονωμένο ενδιάμεσο
προϊόν στην παραγωγή πολυμερών, οι μειωμένες διατάξεις καταχώρισης
ενδιάμεσων προϊόντων δεν ισχύουν (άρθρο 6 παράγραφος 2), ο δε
παρασκευαστής πρέπει να ενεργεί όπως για την «κανονική» χρήση (βλ.
5
Καθοδήγηση σχετικά με την καταχώριση) .
Όταν δεν είναι δυνατό να πληρούνται οι αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες,
απαιτείται ένα πλήρες (κανονικό) σύνολο δεδομένων ανάλογα με το ποσοτικό
επίπεδο (άρθρα 10 & 12), ενώ για ποσότητες άνω των 10 τόνων ετησίως
απαιτείται αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.
Εάν μια ουσία δεν χρησιμοποιείται πλέον από έναν καταχωρίζοντα μόνο ως
ενδιάμεσο προϊόν ή/και ο καταχωρίζων δεν μπορεί πλέον να επιβεβαιώσει ότι η
ουσία παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες,
ο φάκελος καταχώρισης πρέπει να επικαιροποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 22
παράγραφος 1 χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις με σκοπό να
συμπεριληφθούν, ανάλογα με την ποσοτική κατηγορία στην οποία καταχωρίζεται
η ουσία, όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τα άρθρα 10 και 12.
Εάν το μεταφερόμενο ενδιάμεσο προϊόν υπερβαίνει το όριο των 1000 τόνων
ετησίως, τότε ο παρασκευαστής/εισαγωγέας πρέπει να επικαιροποιεί τον φάκελο
καταχώρισης και να υποβάλλει τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαιτούνται
δυνάμει του παραρτήματος VII.

Ταξινόμηση και επισήμανση
Εάν το μεταφερόμενο απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν είναι ουσία προς καταχώριση, ο
παρασκευαστής/εισαγωγέας πρέπει να κοινοποιεί στον Οργανισμό τις πληροφορίες που
σχετίζονται με την ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος α) και
το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 εάν:

διαθέτει την ουσία στην αγορά (δηλ. την καθιστά διαθέσιμη σε άλλη νομική
οντότητα στην ίδια ή σε άλλες εγκαταστάσεις), και

δεν έχει ήδη υποβάλει καταχώριση.
Η κοινοποίηση μπορεί να γίνει είτε αποστέλλοντας ξεχωριστή κοινοποίηση στο ευρετήριο
είτε μέσω συμπερίληψης των σχετικών πληροφοριών, δηλ. των στοιχείων ταξινόμησης και
επισήμανσης CLP, σε φάκελο καταχώρισης, όπου αυτό απαιτείται. Σε γενικές γραμμές, θα
πρέπει πάντα να υποβάλλεται ξεχωριστή κοινοποίηση, όταν αυτή απαιτείται από τη
νομοθεσία, πριν από την υποβολή της καταχώρισης. Μετά την υποβολή φακέλου
καταχώρισης, δεν είναι πλέον δυνατή ξεχωριστή κοινοποίηση. Σε περίπτωση που ο φάκελος
καταχώρισης εξακολουθεί να περιέχει τις ταξινομήσεις δυνάμει της οδηγίας DSD, ο
παρασκευαστής ή εισαγωγέας θα πρέπει να τον επικαιροποιήσει με τις πληροφορίες
δυνάμει του κανονισμού CLP χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον
κανονισμό REACH άρθρο 22.
Εάν το μεταφερόμενο απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν είναι ουσία που παρασκευάζεται σε
ποσότητα μικρότερη του ενός τόνου ετησίως, ο παρασκευαστής πρέπει να κοινοποιήσει

5

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/registration_el.htm?time=1271257385
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στον Οργανισμό τις πληροφορίες που σχετίζονται με την ταξινόμηση και επισήμανσή της
σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος β) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 εάν:

διαθέτει την ουσία στην αγορά (δηλ. την καθιστά διαθέσιμη σε άλλη νομική
οντότητα στην ίδια ή σε άλλες εγκαταστάσεις), και

η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης ως επικίνδυνης.
Η κοινοποίηση στο ευρετήριο πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 3 Ιανουαρίου 2011 για τα
μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα που διατίθεντο στην αγορά ήδη την 1η
Δεκεμβρίου 2010 ή, για ενδιάμεσα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά μετά την 1η
Δεκεμβρίου 2010, εντός ενός μηνός από τη διάθεσή τους στην αγορά (άρθρο 40
παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008).
Περισσότερες διευκρινίσεις όσον αφορά την κοινοποίηση της ταξινόμησης και επισήμανσης
περιέχονται στον Πρακτικό οδηγό 7 του ECHA «Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο
ταξινόμησης & επισήμανσης» 6 . Επιπλέον, μπορείτε να ανατρέξετε στην «Εισαγωγική
καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό CLP» του ECHA 7 .
Αξιολόγηση φακέλων και ουσιών


Ο παρασκευαστής / εισαγωγέας πρέπει να είναι ενήμερος ότι η αξιολόγηση
φακέλων και ουσιών ισχύει για τα μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα
προϊόντα. Συνεπώς, ο Οργανισμός ή, αν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών
(MSCA) δεν καταλήξουν σε συμφωνία, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει
πρόσθετες πληροφορίες κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης. Ο
παρασκευαστής/εισαγωγέας πρέπει να συμμορφώνεται με κάθε τέτοιου είδους
αίτημα εντός της ορισμένης προθεσμίας (βλ. Καθοδήγηση σχετικά με την
αξιολόγηση).

Αδειοδότηση/Περιορισμοί




6
7

Οποιαδήποτε χρήση ουσίας ως μεταφερόμενου απομονωμένου ενδιάμεσου
προϊόντος δεν υπόκειται σε αδειοδότηση (δηλ. Τίτλος VII – Αδειοδότηση – δεν
ισχύει) (άρθρο 2 παράγραφος 8 στοιχείο β)). Το ίδιο ισχύει για ενδιάμεσα
προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως μονομερή για τη σύνθεση πολυμερών.
Κάθε παρασκευαστής, εισαγωγέας ή μεταγενέστερος χρήστης πρέπει να ελέγχει
κατά πόσον ένα ενδιάμεσο προϊόν καλύπτεται από οποιονδήποτε περιορισμό
του παραρτήματος XVII του κανονισμού REACH (άρθρο 67).

http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_7_clp_notif_el.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_el.htm#GD_PROCC
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2

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η παρούσα καθοδήγηση προορίζεται για την υποστήριξη των καταχωριζόντων
απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων όταν αξιολογείται κατά πόσον οι συνθήκες
παρασκευής και χρήσης ικανοποιούν τις απαιτήσεις καταχώρισης απομονωμένου
ενδιάμεσου προϊόντος που ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 ή στο άρθρο 18
παράγραφος 4. Επίσης, η καθοδήγηση περιλαμβάνει τρία παραρτήματα που περιγράφουν
το περιεχόμενο και τον μορφότυπο της τεκμηρίωσης για την τήρηση των αυστηρά
ελεγχόμενων συνθηκών.
Κατά συνέπεια, το πρώτο καθήκον του καταχωρίζοντος είναι να προσδιορίσει εάν η υπό
διερεύνηση ουσία είναι απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν που παρασκευάζεται και
χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες (ΑΕΣ), καθώς και εάν είναι ή όχι
μεταφερόμενο προϊόν, προκειμένου να προσδιοριστούν οι πληροφορίες που πρέπει να
παράσχει σε ένα φάκελο καταχώρισης για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 8 .
Εάν ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας ουσίας παρασκευάζει ή εισάγει την ουσία για άλλους
σκοπούς και όχι μόνο για χρήση ως ενδιάμεσο προϊόν, ή εάν δεν είναι δυνατό να καταδειχθεί
ότι η παρασκευή ή ορισμένες χρήσεις πραγματοποιούνται υπό αυστηρά ελεγχόμενες
συνθήκες, τότε ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας πρέπει να υποβάλλει έναν «συνήθη»
φάκελο καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 10. Σε αυτή την περίπτωση, εάν μέρος της
ποσότητας παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο προϊόν υπό αυστηρά
ελεγχόμενες συνθήκες, ο καταχωρίζων μπορεί να υποβάλλει έναν ενιαίο φάκελο
καταχώρισης για όλη του την ποσότητα.

o Συνεπώς, οι απαιτήσεις πληροφοριών για τον εν λόγω φάκελο καταχώρισης στηρίζονται
στην ποσότητα που αφορά μη ενδιάμεσες χρήσεις και ενδιάμεσα προϊόντα που δεν
χρησιμοποιούνται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. Το μέρος της ποσότητας που
παρασκευάζεται ή εισάγεται για να χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεσο προϊόν υπό αυστηρά
ελεγχόμενες συνθήκες δεν χρειάζεται να ληφθεί υπόψη για τις απαιτήσεις πληροφοριών
του φακέλου καταχώρισης. Για τον καθορισμό της ημερομηνίας καταχώρισης,
λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του παραγόμενου όγκου της ουσίας ανεξάρτητα από τη
χρήση της (ενδιάμεσες, ενδιάμεσες υπό ΑΕΣ και μη ενδιάμεσες χρήσεις).
o

Ωστόσο, η χρήση ως ενδιάμεσο προϊόν πρέπει να τεκμηριώνεται στον φάκελο, ο οποίος
πρέπει να περιλαμβάνει την ποσότητα που παρασκευάζεται ή εισάγεται για τον σκοπό
αυτό.

o

Τα τέλη υπολογίζονται ανεξάρτητα για i) τη χρήση ως ενδιάμεσο προϊόν υπό αυστηρά
ελεγχόμενες συνθήκες (τέλη για ενδιάμεσα προϊόντα δυνάμει του άρθρου 4 του
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Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι τα μονομερή που χρησιμοποιούνται ως απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα
στις εγκαταστάσεις παρασκευής ή ως μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα δεν επωφελούνται από
την εξαίρεση από τις τυπικές απαιτήσεις καταχώρισης οι οποίες ισχύουν κανονικά για τα ενδιάμεσα προϊόντα,
πρέπει δε να καταχωρίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις καταχώρισης που περιγράφονται στο άρθρο 10 (άρθρο
6 παράγραφος 2). Επομένως, για την καταχώριση μονομερών πρέπει να χρησιμοποιείται η Καθοδήγηση σχετικά
με την καταχώριση8 (βλ. επίσης ενότητες 1.1.2 και 1.1.3).
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Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008)) και ii) για τις άλλες χρήσεις (κανονικά τέλη δυνάμει
του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008).
Παράδειγμα 1 ουσίας που χρησιμοποιείται τόσο ως απομονωμένο ενδιάμεσο όσο και
μη ενδιάμεσο προϊόν
Μια εταιρεία παρασκευάζει 2300 τόνους ουσίας A, εκ των οποίων 1700 χρησιμοποιούνται ως
ενδιάμεσο προϊόν υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. Η εταιρία θα υποβάλει κανονικό φάκελο
καταχώρισης για την ουσία A, όπου η ποσότητα των υπόλοιπων 600 τόνων που δεν χρησιμοποιούνται
ως ενδιάμεσο προϊόν χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των απαιτήσεων πληροφοριών. Αυτό σημαίνει
ότι ως βάση για τον φάκελο αυτό χρησιμοποιούνται οι απαιτήσεις πληροφοριών για ουσίες 100-1000
τόνων. Το γεγονός ότι η ουσία χρησιμοποιείται επίσης ως ενδιάμεσο προϊόν πρέπει να αναφέρεται
στον φάκελο, όπως θα πρέπει να τεκμηριώνεται και η ποσότητα των 1700 τόνων που
χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα προϊόντα.

Εάν ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας της ουσίας την παρασκευάζει ή την εισάγει μόνο για
χρήση ως απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες (βλ.
ενότητα 2.1), τότε ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας μπορεί να υποβάλει φάκελο καταχώρισης
με μειωμένες απαιτήσεις πληροφοριών (σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18) όπως
περιγράφεται στις ενότητες 2.2 και 2.3. Περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο
υπολογισμού της ποσότητας παρέχονται στην Καθοδήγηση σχετικά με την καταχώριση.
Οι απαιτήσεις δεδομένων για την καταχώριση απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων που
παρασκευάζονται σε ποσότητες 1 τόνου ή περισσότερο ετησίως μπορεί να διαφέρουν για τα
μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα και για τα απομονωμένα ενδιάμεσα
προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής (βλ. ενότητες 1.1.2 και 2.2 για τα απομονωμένα
ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής και ενότητες 1.1.3 και 2.3 για τα
μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα). Για τα μεταφερόμενα ενδιάμεσα
προϊόντα, οι εν λόγω απαιτήσεις εξαρτώνται από τον μεταφερόμενο όγκο παρασκευής ή
εισαγωγής. Σε περίπτωση μεταφερόμενου απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος σε
ποσότητες άνω των 1000 τόνων ετησίως, θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι πληροφορίες
που καθορίζονται στο παράρτημα VII του κανονισμού REACH (άρθρο 18 παράρτημα 3).

2.1

Αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες

Η δυνατότητα παροχής λιγότερων πληροφοριών για την καταχώριση απομονωμένων
ενδιάμεσων προϊόντων, τόσο για εκείνα στις εγκαταστάσεις παρασκευής όσο και για τα
μεταφερόμενα, ισχύει όταν:


Για απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής, ο
παρασκευαστής βεβαιώνει ότι η ουσία παράγεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά
ελεγχόμενες συνθήκες (άρθρο 17 παράγραφος 3).



Για μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα, ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας
βεβαιώνει ο ίδιος ή δηλώνει ότι έχει λάβει βεβαίωση από τον χρήστη ότι η σύνθεση
άλλης ουσίας ή ουσιών από το συγκεκριμένο ενδιάμεσο προϊόν γίνεται σε διαφορετικές
εγκαταστάσεις παρασκευής υπό τις αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες που παρουσιάζονται
αναλυτικά στο άρθρο 18 παράγραφος 4. Για μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα
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προϊόντα που παρασκευάζονται στην ΕΕ, οι αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες ισχύουν
τόσο για την παρασκευή όσο και τη χρήση της ουσίας.
Επομένως, προκειμένου να επωφελούνται από τις μειωμένες απαιτήσεις καταχώρισης, οι
καταχωρίζοντες πρέπει πρώτα να εξετάζουν το εάν ο χειρισμός των ενδιάμεσων προϊόντων
τους γίνεται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες στις εγκαταστάσεις παρασκευής και
9
χρήσης. Κατά τη σύνταξη του φακέλου καταχώρισης χρησιμοποιώντας το IUCLID5 , ο
καταχωρίζων πρέπει επομένως να συμπεριλαμβάνει μια βεβαίωση στον φάκελο σύμφωνα
με την οποία η ουσία παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες
συνθήκες (βλ. ενότητα 2.4).
Ο ορισμός των αυστηρά ελεγχόμενων συνθηκών στο άρθρο 18 παράγραφος 4 για τα
μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως
βάση και για τα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής. Το
άρθρο 18 παράγραφος 4 παρέχει έναν ευρύτερο ορισμό των αυστηρά ελεγχόμενων
συνθηκών σε σχέση με το άρθρο 17 παράγραφος 3, το οποίο περιορίζεται στα κριτήρια α)
και β) του προαναφερθέντος καταλόγου. Εντούτοις, τα κριτήρια γ) έως στ) θεωρούνται
επίσης κατάλληλα για απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής,
κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ισχύ ή όχι αυστηρά ελεγχόμενων συνθηκών.
Προκειμένου να διαπιστώσει εάν το ενδιάμεσο προϊόν παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται
υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, ο
καταχωρίζων πρέπει να αξιολογήσει εάν ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 18
παράγραφος 4:
α) η ουσία περιορίζεται αυστηρά με τεχνικά μέσα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής
της, που περιλαμβάνει την παρασκευή, τον καθαρισμό, την καθαριότητα και τη
συντήρηση εξοπλισμού, τη δειγματοληψία, την ανάλυση, τη φόρτωση και εκφόρτωση
εξοπλισμού ή δοχείων, τη διάθεση ή τον καθαρισμό αποβλήτων και την αποθήκευση· (βλ.
κεφάλαιο 2.1.1.)·
β) χρησιμοποιούνται τεχνολογίες ελέγχου και διαδικασιών οι οποίες ελαχιστοποιούν τις
εκπομπές και την τυχόν συνακόλουθη έκθεση·(βλ. κεφάλαιο 2.1.2)·
γ) μόνο κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό χειρίζεται την ουσία·
(βλ. κεφάλαιο 2.1.3)·
δ) κατά τις εργασίες καθαριότητας και συντήρησης, πριν ανοίξει ή εισέλθει κάποιος στο
σύστημα, εφαρμόζονται ειδικές διαδικασίες, όπως εκκένωση και πλύσιμο·
ε) σε περιπτώσεις ατυχημάτων και όταν δημιουργούνται απόβλητα, χρησιμοποιούνται
τεχνολογίες διαδικασιών ή/και ελέγχου για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών και,
συνεπώς, της έκθεσης κατά τη διαδικασία καθαρισμού ή καθαριότητας και συντήρησης·
(βλ. κεφάλαιο 2.1.4)·
στ) οι διαδικασίες χειρισμού της ουσίας καθορίζονται γραπτώς και παρακολουθούνται
αυστηρά από τον υπεύθυνο λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
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Διεθνής Βάση Δεδομένων Ενιαίων Χημικών Πληροφοριών (UCLID)

11

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα
Έκδοση 2 – Δεκέμβριος 2010

Και για τους δύο τύπους απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος, ο καταχωρίζων διαθέτει δύο
δυνατότητες με βάση την αξιολόγηση και την περιγραφή των συνθηκών υπό τις οποίες
παρασκευάζεται ή/και χρησιμοποιείται η ουσία:


Υποβάλλει φάκελο καταχώρισης που περιέχει το περιορισμένο σύνολο στοιχείων που
απαιτούνται για τα ενδιάμεσα προϊόντα, υπό την προϋπόθεση ότι διαπιστώνει πως η
ουσία παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. Στην
περίπτωση αυτή, ο φάκελος πρέπει να περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα
διαχείρισης του κινδύνου που εφαρμόζονται από τον παρασκευαστή (άρθρο 17
παράγραφος 2 στοιχείο στ) και άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο στ)), καθώς και
πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που συνιστώνται στον
χρήστη (για μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα βλ. άρθρο 18
παράγραφος 2 στοιχείο στ)).



Υποβάλλει έναν κανονικό φάκελο καταχώρισης όπως περιγράφεται στο άρθρο 10, εάν
δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει ότι η ουσία παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό
αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. Σε περίπτωση που δεν πληρείται οποιαδήποτε από τις
προϋποθέσεις του άρθρου 18 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως στ), η καταχώριση πρέπει
να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 10. Είναι
σημαντικό να επισημανθεί ότι η απουσία αυστηρού περιορισμού ή η απουσία
ελαχιστοποίησης έκλυσης δεν μπορεί να αιτιολογείται με τον λόγο χαρακτηρισμού
κινδύνου.

Ως αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες πρέπει να θεωρείται ένας συνδυασμός τεχνικών μέτρων
που υποστηρίζονται από λειτουργικές διαδικασίες και συστήματα διαχείρισης. Σύμφωνα με
το άρθρο 18 παράγραφος 4, οι αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες πρέπει να περιλαμβάνουν τα
ακόλουθα στοιχεία:








Τεχνικά μέσα που εξασφαλίζουν τον αυστηρό περιορισμό της ουσίας καθ’ όλη τη
διάρκεια του κύκλου ζωής της με τις ακόλουθες δραστηριότητες (άρθρο 18
παράγραφος 4 στοιχείο α))
o Παρασκευή και καθαρισμός
o Καθαριότητα και συντήρηση εξοπλισμού
o Δειγματοληψία και ανάλυση
o Φόρτωση και εκφόρτωση εξοπλισμού ή δοχείων
o Διάθεση αποβλήτων
o Αποθήκευση
Τεχνολογίες ελέγχου και διαδικασιών που εφαρμόζονται για την ελαχιστοποίηση των
εκπομπών (άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχεία β) και ε))
o υπολειμματικές εκπομπές από τον αυστηρό περιορισμό
o εκπομπές από τον καθαρισμό, την καθαριότητα και τη συντήρηση μετά από
ατυχήματα
o εκπομπές από τον καθαρισμό, την καθαριότητα και τη συντήρηση όταν
δημιουργούνται απόβλητα
Ειδικές διαδικασίες πριν εισέλθει κάποιος στο σύστημα (άρθρο 18 παράγραφος 4
στοιχείο δ))
Εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό (άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχείο
γ))
Διαδικασίες που καθορίζονται γραπτώς και παρακολουθούνται αυστηρά (άρθρο 18
παράγραφος 4 στοιχείο στ)).
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Η συγκεκριμένη προσέγγιση της διαχείρισης πιθανών κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον εναρμονίζεται και λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες κανονιστικές υποχρεώσεις
που αφορούν τους παρασκευαστές ουσιών (π.χ. αντιμετώπιση ατυχημάτων δυνάμει της
οδηγίας 96/82/ΕΚ 10 , ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης δυνάμει της
οδηγίας 2008/1/ΕΚ 11 , ασφάλεια κατά την εργασία δυνάμει της οδηγίας για τους χημικούς
παράγοντες 98/24/ΕΚ 12 ).
Ο αυστηρός περιορισμός με τεχνικά μέσα έχει στόχο την πρόληψη έκλυσης μέσω του
τεχνικού σχεδιασμού της διεργασίας ή του προϊόντος. Οι φυσικοχημικές ιδιότητες της ουσίας
και οι συνθήκες επεξεργασίας (όπως η θερμοκρασία και η πίεση) μπορεί να επηρεάζουν το
επίπεδο και τον τύπο των απαιτούμενων μέτρων περιορισμού.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες πρέπει να
επιτυγχάνονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ),
εκτός από τις εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω (ατυχήματα, συμβάντα,
συντήρηση και καθαριότητα). Τα ΜΑΠ μπορούν να περιλαμβάνονται στην έννοια των
αυστηρά ελεγχόμενων συνθηκών στον βαθμό που αποσκοπούν στον περιορισμό της
έκθεσης η οποία οφείλεται σε:



Ατυχήματα και συμβάντα που μπορεί να προκύψουν παρά τα κατάλληλα συστήματα
διαχείρισης και λειτουργικές διαδικασίες που εφαρμόζονται για την πρόληψη τέτοιου
είδους συμβάντων και ατυχημάτων



Εργασίες καθαριότητας και συντήρησης εφόσον, πριν ανοίξει ή εισέλθει κάποιος στο
σύστημα, εφαρμόζονται ειδικές διαδικασίες, όπως εκκένωση και πλύσιμο.

Παρότι στον φάκελο καταχώρισης δεν απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση των αυστηρά
ελεγχόμενων συνθηκών που εφαρμόζονται, ο καταχωρίζων πρέπει ωστόσο να παράσχει
βασικά στοιχεία που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν τα συμπεράσματα
σχετικά με τις αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. Ένα υπόδειγμα για την τεκμηρίωση των
πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου στον φάκελο καταχώρισης παρέχεται στο
προσάρτημα 3. Εντούτοις, θα πρέπει να παρέχεται αναλυτική τεκμηρίωση στο εσωτερικό
μιας επιχείρησης με σκοπό να καταδειχθεί ότι οι αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες
εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του ενδιάμεσου προϊόντος. Τέτοιου
είδους πληροφορίες μπορεί να ζητηθούν από τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την επιβολή της
εφαρμογής. Σημειώνεται ότι όπου συντρέχει περίπτωση, μπορεί να γίνεται παραπομπή και
σε τεκμηρίωση για συμμόρφωση με άλλα νομοθετικά πλαίσια. Η αναλυτική τεκμηρίωση στο
εσωτερικό της επιχείρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:



αιτιολόγηση του ότι η ουσία χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο προϊόν, των δηλώσεων των
πελατών αναφορικά με τη χρήση ως ενδιάμεσο προϊόν, καθώς και ότι πληρούνται οι
αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες σε περίπτωση μεταφερόμενου απομονωμένου
ενδιάμεσου προϊόντος

10

Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων
ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες.
11
Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με
την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης.
12
Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 1998 για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες.
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τις φυσικοχημικές ιδιότητες του ενδιάμεσου προϊόντος οι οποίες επηρεάζουν την
απόφαση για μέτρα που εξασφαλίζουν την εφαρμογή των αυστηρά ελεγχόμενων
συνθηκών



τεκμηρίωση σχετικά με τον σχεδιασμό των διεργασιών και του εξοπλισμού, ιδιαίτερα τις
πτυχές εκείνες που συμβάλλουν στον αυστηρό περιορισμό της ουσίας με τεχνικά μέσα



τις σχετικές συνθήκες λειτουργίας



μέτρα που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος
4 στοιχεία β) έως στ), υλοποιούνται από την επιχείρηση παρασκευής και συνιστώνται
στους χρήστες



πληροφορίες σχετικά με τυχόν υπολειμματική έκλυση και συνεπαγόμενη έκθεση που
προκύπτει παρά τα μέτρα αυστηρού περιορισμού με τεχνικά μέσα, και



διαθέσιμες σχετικές φυσικοχημικές τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές πληροφορίες,
καθώς και οποιαδήποτε σχετική αναφορά ή οριακή τιμή (π.χ. κοινοτικές οριακές τιμές
επαγγελματικής έκθεσης (OEL).

Προκειμένου να διευκολύνεται η αξιολόγηση του εάν επιτυγχάνονται αυστηρά ελεγχόμενες
συνθήκες, το προσάρτημα 1 περιλαμβάνει ενδεικτικό και μη διεξοδικό κατάλογο των θεμάτων
που μπορούν να εξεταστούν. Ο κατάλογος προορίζεται για την υποστήριξη μιας καλά
δομημένης αξιολόγησης και τεκμηρίωσης από τον καταχωρίζοντα προκειμένου να
αποφασιστεί το κατά πόσον εφαρμόζονται οι αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. Για τον σκοπό
αυτό θα χρειαστούν σημαντικές πληροφορίες από εμπειρογνώμονες (π.χ. υπεύθυνους
εγκαταστάσεων παρασκευής, μηχανικούς).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο καταχωρίζων ενός μεταφερόμενου απομονωμένου ενδιάμεσου
προϊόντος δεν χρειάζεται πρόσβαση σε εμπιστευτικές επιχειρησιακές πληροφορίες (π.χ.
διεξοδικές πληροφορίες σχετικά με τεχνολογίες ή/και μηχανικές διεργασίες κλπ.) των
χρηστών. Αυτό συμβαίνει επειδή ο χρήστης έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιεί
το ενδιάμεσο προϊόν υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, καθώς και να επιβεβαιώσει το
γεγονός αυτό στον καταχωρίζοντα.
Ένα παράδειγμα γενικού μορφότυπου για την τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίο μια
ουσία παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες προτείνεται
επίσης στο προσάρτημα 2. Πρέπει να περιέχει πληροφορίες και αιτιολογήσεις για τα θέματα
που πραγματεύεται το προσάρτημα 1. Επισημαίνεται ότι τυχόν πληροφορίες που
προκύπτουν στο πλαίσιο άλλων νομοθετημάτων (π.χ. νομοθεσία για την προστασία των
εργαζομένων) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως στοιχείο που καταδεικνύει την
εφαρμογή αυστηρά ελεγχόμενων συνθηκών.
Πληροφορίες για τις λεπτομέρειες των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου που εφαρμόζονται
στις εγκαταστάσεις παρασκευής και συνιστώνται στον χρήστη με σκοπό την επίτευξη των
αυστηρά ελεγχόμενων συνθηκών, πρέπει να περιλαμβάνονται στον φάκελο καταχώρισης.
Για την τεκμηρίωση τέτοιου είδους μέτρων διαχείρισης του κινδύνου μπορούν να
χρησιμοποιούνται υφιστάμενα νομοθετικά πλαίσια ή πρότυπα του κλάδου. Συνιστάται η
χρήση του μορφότυπου στο προσάρτημα 3 προκειμένου να διευκρινίζονται τα μέτρα
διαχείρισης του κινδύνου στον φάκελο καταχώρισης και να επισυνάπτεται στην ενότητα 13
του IUCLID με το όνομα αρχείου «RMM_details».
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2.1.1

Αυστηρός περιορισμός της ουσίας με τεχνικά μέσα

Ο αυστηρός περιορισμός επιτυγχάνεται με τον τεχνικό σχεδιασμό μιας διεργασίας και του εξοπλισμού,
αποσκοπεί δε στην πρόληψη της έκλυσης. Οι φυσικοχημικές ιδιότητες μιας ουσίας αποτελούν
παράγοντα που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του σωστού σχεδιασμού για την
επίτευξη του αυστηρού περιορισμού, σε συνδυασμό με τις συνθήκες της διεργασίας, εφόσον αυτές
είναι σχετικές. Ο αυστηρός περιορισμός εφαρμόζεται στον χειρισμό των ενδιάμεσων προϊόντων σε
οποιαδήποτε κλίμακα. Η έκλυση της ουσίας θα πρέπει να προλαμβάνεται μέσω συστημάτων
περιορισμού, όπως συνδυασμοί κατάλληλων μηχανικών φραγμάτων (π.χ. περιβλήματα) και
αεροδυναμικών φραγμάτων (π.χ. τοπικά συστήματα εξαερισμού (LEV ) ως αναπόσπαστο τμήμα του
περιορισμού και της διαφορικής πίεσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4:
«η ουσία περιορίζεται αυστηρά με τεχνικά μέσα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της, που
περιλαμβάνει την παρασκευή, τον καθαρισμό, την καθαριότητα και τη συντήρηση εξοπλισμού, τη
δειγματοληψία, την ανάλυση, τη φόρτωση και εκφόρτωση εξοπλισμού ή δοχείων, τη διάθεση ή τον
καθαρισμό αποβλήτων και την αποθήκευση».
Προκειμένου να μπορεί να επιβεβαιώνει και να τεκμηριώνει τον αυστηρό περιορισμό μιας
ουσίας, ο καταχωρίζων πρέπει να χαρακτηρίζει τις συνθήκες διεργασιών και τον εξοπλισμό
που χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της, λαμβάνοντας υπόψη τις
φυσικοχημικές ιδιότητες της ουσίας.
Η περιγραφή των συγκεκριμένων τεχνικών μέσων και συνθηκών καθιστά εφικτό τον προσδιορισμό της
δυνητικής υπολειμματικής έκθεσης των εργαζομένων και του περιβάλλοντος στην ουσία. Θα πρέπει,
για παράδειγμα, να καθορίζει τα μέσα αυστηρού περιορισμού των διαφόρων λειτουργικών στοιχείων
(δοχεία υπό πίεση, παρεμβύσματα, σάκοι, περιέκτες, κάδοι κλπ.) που χρησιμοποιούνται κατά τη
συνολική διεργασία, όπως παρασκευή, μεταφορά (πλήρωση, εκκένωση κλπ.) ή δειγματοληψία της
ουσίας, όταν αναμένεται πιθανή υπολειμματική εκπομπή στον χώρο εργασίας ή στο περιβάλλον.
Στο πλαίσιο συνολικής διεργασίας υπό αυστηρό περιορισμό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
διαφορετικές στρατηγικές περιορισμού σε διαφορετικά στάδια της διεργασίας. Για παράδειγμα, τα
μέτρα περιορισμού για i) πλήρωση και εκκένωση εξοπλισμού ασυνεχούς ροής (μέσω εύκαμπτων
σωλήνων ή ενώσεων αγωγών), ii) δειγματοληψία (μεταφορά από έναν περιέκτη σε άλλο μέσω
κλειστού δειγματολήπτη), iii) καθαριότητα και συντήρηση και iv) μεταφορά και διαχείριση χύδην
απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος μέσω αγωγών και ειδικών για τον σκοπό αυτό
εγκαταστάσεων, ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους.
Παραδείγματα τεχνικών μέτρων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ώστε να διασφαλίζεται αυστηρός
περιορισμός περιγράφονται στα παραδείγματα 2 έως 7 με στόχο την προστασία εργαζομένων και
περιβάλλοντος σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς. Τα παραδείγματα αυτά δεν είναι σε καμία
περίπτωση δεσμευτικά ή διεξοδικά αλλά περιγράφουν τους τύπους των μέτρων ή κάποιων
λειτουργιών συγκεκριμένων μονάδων (π.χ. φόρτωση/εκφόρτωση και χειρισμό ουσιών) που
μπορούν να εφαρμοστούν.
Το παράδειγμα 2 παρουσιάζει τον συστηματικό προσδιορισμό κατάλληλης στρατηγικής περιορισμού
με βάση την προσέγγιση κατηγοριών ελέγχου όπως περιγράφεται στο βιβλίο Containment systems - A
design guide, edited by Nigel Hirst, Mike Brocklebank, Martyn Ryder, published by Institution of
Chemical Engineers (IChemE) UK, 2002.
Η προσέγγιση κατηγοριών ελέγχου στο παράδειγμα 2 περιλαμβάνει 5 επίπεδα ελέγχου. Η στρατηγική
1 αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο επίπεδο ελέγχου (που δεν θεωρείται ως αυστηρός περιορισμός), με
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μοναδικό εφαρμοζόμενο τεχνικό μέτρο τον γενικό αερισμό. Στο επίπεδο περιορισμού 2 εφαρμόζεται
τοπικό σύστημα εξαερισμού (LEV), το οποίο όμως δεν ενσωματώνεται περαιτέρω σε ένα σύστημα
μηχανικών φραγμάτων. Δεδομένου ότι ο χειρισμός της ουσίας εξακολουθεί να πραγματοποιείται
απευθείας και, επομένως, ίσως απαιτούνται μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), το επίπεδο 2 δεν
συνιστά, σε γενικές γραμμές, αυστηρό περιορισμό. Ωστόσο, το LEV μπορεί να αποτελέσει
αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής περιορισμού 3, απαιτώντας επιπλέον μερική ή πλήρη μηχανική
περίφραξη. Η στρατηγική που παρουσιάζεται ακολούθως αναφέρει ειδικές θυρίδες χειρισμού (gloveports) και άμεση σύνδεση, αλλά υπάρχουν και άλλες τεχνικές. Το επίπεδο περίφραξης μέσω
μηχανικών φραγμάτων αυξάνεται από τη στρατηγική 3 στη στρατηγική 5, η οποία αντιπροσωπεύει ένα
πολύ υψηλό επίπεδο περιορισμού που απαιτεί μια πλήρως αυτοματοποιημένη περίκλειστη διεργασία.
Κάθε επίπεδο περιορισμού υποστηρίζεται από μια αντίστοιχη στρατηγική περιορισμού που παρέχει
σαφείς πρακτικές συμβουλές σχετικά με τον εξοπλισμό σχεδιασμού και διεργασιών, τη συντήρηση, την
πρόσβαση, την εξέταση και τις δοκιμές, την καθαριότητα και την τάξη, τα μέσα ατομικής προστασίας,
την εκπαίδευση και επίβλεψη. Με άλλα λόγια, η στρατηγική περιορισμού ορίζει τα κριτήρια αυστηρού
περιορισμού σε πρακτικό επίπεδο.
Παράδειγμα 2: Στρατηγικές περιορισμού για τον χειρισμό ουσιών (παράδειγμα
τεχνικών μέτρων)
Για επεξηγήσεις, βλ. συνημμένα 5 κύρια σχήματα που απεικονίζουν τις διαφορετικές στρατηγικές.
(Πηγή: Hirst H., Brocklebank M., Ryder M. (Eds), Containments Systems- A Design guide, Institution
of Chemicals Engineers (IChemE), 2002).

16

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα
Έκδοση 2 – Δεκέμβριος 2010

17

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα
Έκδοση 2 – Δεκέμβριος 2010

Σημείωση: Επεξηγηματικά παραδείγματα σχετικά με τεχνική εφαρμογή των εν λόγω
στρατηγικών περιέχονται στα δελτία καθοδήγησης ελέγχου του κανονισμού COSHH. 13

13

http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/crseries.htm
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Παράδειγμα 3: Φαρμακευτική βιομηχανία: παραδείγματα τεχνικών μέτρων για την
προστασία εργαζομένων και περιβάλλοντος
Ο περιορισμός εφαρμόζεται προκειμένου να προλαμβάνεται η έκθεση εργαζομένων και του
περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός και η επιλογή των τεχνολογιών και του εξοπλισμού ελέγχου βασίζεται σε
ένα σύνολο κριτηρίων απόδοσης. Η επιλογή των μέτρων ελέγχου στοχεύει στον έλεγχο και την
πρόληψη των εκπομπών στην πηγή. Τα παραδείγματα τεχνικών μέτρων μπορούν να περιλαμβάνουν:
Μεταφορές μέσω άμεσης σύνδεσης και κλειστών συστημάτων, όπως:
 Γραμμές παραγωγής κάθετης επεξεργασίας
 Ειδικές βαλβίδες, όπως τύπου διαχωρισμού της ροής
 Μεταφορά σε συνθήκες κενού
Πλήρως περίκλειστες διεργασίες, μεταφορές μέσω άμεσης σύνδεσης, τεχνολογία φραγμού/απομονωτή,
όπως:
 Τεχνολογία απομόνωσης, π.χ. απομονωτές
 Ενδιάμεσοι περιέκτες χύδην υλικού με βαλβίδες διαχωρισμού της ροής
 Απομονωτές μαλακού τοιχώματος (σακούλες-γάντια)
 Συστήματα ταχείας μεταφοράς (Alpha Beta systems) σε περιβλήματα
 Εξειδικευμένα συστήματα μεταφοράς υπό κενό

Παράδειγμα 4: Πετροχημική βιομηχανία: παραδείγματα τεχνικών μέτρων για την
προστασία εργαζομένων και περιβάλλοντος
Ο χειρισμός των χύδην πετροχημικών ενδιάμεσων προϊόντων γίνεται πάντα σε χημική μονάδα υψηλής
αρτιότητας σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο εκπομπών στον αέρα και στο
νερό. Στα τυπικά παραδείγματα συστημάτων και μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται ώστε να
διασφαλίζονται αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες συγκαταλέγονται:
 Μεταφορές περίκλειστης διεργασίας σχεδιασμένες έτσι ώστε να αποτρέπονται οι διαρροές, π.χ.
αυτοεκκενούμενες γραμμές μεταφοράς
 Μέθοδοι υψηλής αρτιότητας για τη φόρτωση και εκφόρτωση υλικών (π.χ. στεγανοποιητικές
συνδέσεις, παγίδευση και ανάκτηση ατμών)
 Μονάδα σχεδιασμένη ώστε να διευκολύνει την αποστράγγιση και την πλύση του εξοπλισμού πριν
από τη συντήρηση, με ανακύκλωση ή/και κατάλληλη απόρριψη των αποβλήτων
 Υψηλής αρτιότητας (χαμηλών εκπομπών) παρεμβύσματα βαλβίδων και φλάντζες στεγανοποίησης
 Διατάξεις ελέγχου στη γραμμή διεργασιών ή/και ενσωματωμένα συστήματα δειγματοληψίας της
διεργασίας
 Αντλίες χαμηλών εκπομπών π.χ. με μεταλλικά, μαγνητικά και μηχανικά σφραγίσματα
 Παρακολούθηση και επιθεωρήσεις ρουτίνας για τυχόν διαρροές ώστε να αποτρέπονται οι πρόσκαιρες
εκπομπές.

Παράδειγμα 5: Βιομηχανία χημικών ουσιών υψηλής ποιότητας: παραδείγματα τεχνικών
και οργανωτικών μέτρων για την προστασία εργαζομένων και περιβάλλοντος
Ο χειρισμός των ενδιάμεσων προϊόντων σε εγκαταστάσεις συνεχούς ροής χημικών ουσιών υψηλής
ποιότητας προϋποθέτει ότι ο μηχανικός σχεδιασμός και τα συστήματα των μονάδων είναι σχεδιασμένα
με τρόπο τέτοιο ώστε να αποτρέπονται οι εκπομπές στον αέρα και στο νερό. Τα τυπικά παραδείγματα

19

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα
Έκδοση 2 – Δεκέμβριος 2010

συστημάτων και μέτρων ελέγχου που ενδέχεται να εφαρμόζονται ώστε να διασφαλίζονται αυστηρά
ελεγχόμενες συνθήκες περιλαμβάνουν:
 Μεταφορές υλικών μέσω περίκλειστων συστημάτων (π.χ. περιέκτες για ημιχύδην υλικά, όπως τα IBC)
 Συστήματα φόρτωσης, περίκλειστα ή με οπές (π.χ. μηχανές για το σχίσιμο σάκων με πλήρη
απόρριψη της συσκευασίας)
 Δοχείο αντίδρασης που διατηρείται σε υποπίεση (αρνητική πίεση). Εξερχόμενος αέρας αερισμού που
φιλτράρεται και στη συνέχεια καίγεται. Δοχεία που συνδέονται μέσω μόνιμων σωληνώσεων.
 Ρυθμίσεις εκφόρτωσης σχεδιασμένες ώστε να ελαχιστοποιούν τις εκπομπές (π.χ. σε κάδους/βαρέλια
με χρήση πνευματικών κεφαλών πλήρωσης και συνεχούς στεγανοποίησης, σύνδεση μεγάλων σάκων
σε πλήρη περίφραξη (π.χ. σακούλες-γάντια)
 Χρήση περιεκτών με εσωτερικά περιβλήματα για ενδιάμεση συσκευασία και μεταφορά.
 Μονάδα σχεδιασμένη ώστε να διευκολύνει την αποστράγγιση και την πλύση (και εξουδετέρωση των
τοξικών ουσιών) του εξοπλισμού πριν από τη συντήρηση
 Μέγιστη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου των διεργασιών ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι χειροκίνητες παρεμβάσεις
 Ενσωματωμένα συστήματα δειγματοληψίας της διεργασίας (π.χ. θάλαμοι με οπές ή κιβώτια
δειγματοληψίας)
 Φόρτωση/εκφόρτωση σε κλειστό κάδο συλλογής για να αποφεύγεται η διαρροή στα λύματα

Παράδειγμα 6: Χημική βιομηχανία: φόρτωση και εκφόρτωση υγρών προϊόντων σε
σιδηροδρομικό όχημα
Φόρτωση και εκφόρτωση υγρών, πτητικών προϊόντων σε σιδηροδρομικό όχημα.
Η ουσία αποθηκεύεται σε δεξαμενές αποθήκευσης και φορτώνεται σε σιδηροδρομικά οχήματα με σκοπό
να μεταφερθεί σε άλλες εγκαταστάσεις παραγωγής.











Τα σιδηροδρομικά οχήματα φορτώνονται με συνδετικούς βραχίονες.
Υπάρχουν ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου προκειμένου η φόρτωση να μπορεί να ξεκινήσει μετά
την ορθή σύνδεση του βραχίονα.
Στο τέλος και πριν την αποσύνδεση, οι βραχίονες εκκενώνονται με N2 και η αέρια ουσία
επιστρέφεται στη δεξαμενή μαζί με την υγρή φάση για να ανακυκλωθεί.
Το εσωτερικό του βραχίονα αδειάζεται σε έναν περιέκτη και εγχέεται εκ νέου στη μονάδα μέσω
εύκαμπτων σωλήνων.
Οι εύκαμπτοι σωλήνες καθαρίζονται και το νερό συλλέγεται για επεξεργασία.
Εφαρμόζονται συνθήκες λειτουργίας και αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες για την προστασία
εργαζόμενων και περιβάλλοντος
Το βαγόνι φορτώνεται μέσω αυτοματοποιημένου βραχίονα σύνδεσης με τη συνιστώμενη διάμετρο
(DN 80 για υγρά και DN 50 για αέρια)
Όλες οι συνδέσεις είναι εξοπλισμένες με τυφλό σύστημα γραμμής ONIS, έτσι ώστε να αποφεύγεται
η έκθεση σε υπολείμματα επικίνδυνων χημικών προϊόντων

Παράδειγμα 7: Χημική και πετροχημική βιομηχανία: παραδείγματα τεχνικών μέτρων για
την προστασία εργαζομένων και περιβάλλοντος
Δεξαμενές αποθήκευσης για έντονα πτητικές ουσίες με πλωτή εσωτερική οροφή και διπλή
μηχανική στεγάνωση
Παραδείγματα τεχνικών μέτρων:
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 Μεταφορές περίκλειστης διεργασίας σχεδιασμένες έτσι ώστε να αποτρέπονται οι διαρροές
(αυτοεκκενούμενες γραμμές μεταφοράς).
 Σχεδιασμός μονάδας ώστε να διευκολύνει την αποστράγγιση και την πλύση πριν από τη συντήρηση
 Υψηλής αρτιότητας (χαμηλών εκπομπών) παρεμβύσματα βαλβίδων και φλάντζες στεγανοποίησης (H
αξιολόγηση του τύπου της βαλβίδας είναι σύμφωνη με την Κατηγορία Στεγανότητας Πρόσκαιρών
Εκπομπών (Fugitive Emission Tightness Class), καθορισμένα παρεμβύσματα φλάντζας και
ιδιότητες ενδιάμεσων προϊόντων)
 Παρακολούθηση και επιθεωρήσεις ρουτίνας για τυχόν διαρροές ώστε να αποτρέπονται οι πρόσκαιρες
εκπομπές
 Οι δεξαμενές αποθήκευσης διαθέτουν πλωτή εσωτερική οροφή με διπλή μηχανική στεγάνωση
 Τα συστήματα είναι τοποθετημένα επάνω σε βάσεις από σκυρόδεμα, σε προστατευτικό τοίχωμα
δυναμικότητας όπως απαιτείται από την περιβαλλοντική άδεια.
 Το δάπεδο της δεξαμενής και τα βασικά τμήματα των τοιχωμάτων είναι βαμμένα για προστασία από
τη διάβρωση.
 Οι δεξαμενές διαθέτουν καθοδική προστασία.
 Οι δεξαμενές αποθήκευσης είναι εξοπλισμένες με συστήματα ελέγχου στάθμης τα οποία διαθέτουν
συναγερμούς υψηλής και πολύ υψηλής στάθμης, καθώς και ανεξάρτητο συναγερμό υψηλής στάθμης.
Φόρτωση και εκφόρτωση πτητικών υγρών ουσιών προς/από δεξαμενές / δεξαμενές φορτηγών και
δεξαμενές σιδηροδρόμων. Παραδείγματα τεχνικών μέτρων για τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση
των εκλύσεων κατά τις λειτουργίες φόρτωσης/εκφόρτωσης.
 Φόρτωση από το επάνω μέρος με θόλο και κώνο, καθώς και με ανάκτηση ατμών
 Φόρτωση από το επάνω μέρος με σωλήνα εμβάπτισης και με ανάκτηση ατμών
 Φόρτωση από το επάνω μέρος με σωλήνα εμβάπτισης και με προστατευτική στρώση αδρανούς
αερίου
 Φόρτωση από το κάτω μέρος με κλειστή ανθρωποθυρίδα και με ανάκτηση ατμών
 Φόρτωση από το κάτω μέρος με κλειστή ανθρωποθυρίδα και με προστατευτική στρώση αδρανούς
αερίου
 Εκφόρτωση από το κάτω μέρος με πεπιεσμένο αέρα ή αδρανές αέριο
 Εκφόρτωση από το κάτω μέρος με κλειστή ανθρωποθυρίδα και με εισροή αέρα
 Εκφόρτωση από το κάτω μέρος με τη βαρύτητα, με κλειστή ανθρωποθυρίδα και με επιστροφή των
ατμών
 Εκφόρτωση από το κάτω μέρος με άντληση, με κλειστή ανθρωποθυρίδα και με επιστροφή των ατμών
 Εκφόρτωση από το κάτω μέρος με άντληση, με κλειστή ανθρωποθυρίδα και με αδρανές αέριο
 Εκφόρτωση από το κάτω μέρος με άντληση, με κλειστή ανθρωποθυρίδα και με επιστροφή των ατμών

Τα μετρούμενα δεδομένα έκλυσης και έκθεσης είναι ένα χρήσιμο στοιχείο για να καταδειχθεί
ότι επιτυγχάνεται ο αυστηρός περιορισμός. Εάν δεν είναι διαθέσιμα τέτοιου είδους
δεδομένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπολογισμοί αξιόπιστων μοντέλων έκθεσης για
τον σκοπό αυτό.

2.1.2

Τεχνολογίες διαδικασιών και ελέγχου για την ελαχιστοποίηση των
εκπομπών και τυχόν έκθεσης

Η έκλυση και τυχόν συνακόλουθη έκθεση που προκύπτουν παρά τον αυστηρό περιορισμό με
τεχνικά μέσα της διεργασίας πρέπει να ελαχιστοποιούνται με τεχνολογίες διαδικασιών και
ελέγχου. Για παράδειγμα, σε περίπτωση έκλυσης προς τα λύματα (μεταξύ άλλων κατά τη
διαδικασία καθαριότητας και συντήρησης), οι αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες περιλαμβάνουν
τεχνικές για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών, π.χ. με καύση των λυμάτων ή εξαγωγή
ουσιών με επεξεργασία στις εγκαταστάσεις, πριν την εκκένωση των λυμάτων. Η ίδια
προσέγγιση ισχύει για τις εκπομπές στον αέρα. Ορισμένες τεχνικές για τον έλεγχο των
εκπομπών στο περιβάλλον περιλαμβάνονται στο παράδειγμα 8.
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Η αποτελεσματικότητα τυχόν μεθόδων που εφαρμόζονται για την ελαχιστοποίηση των
εκπομπών και της συνακόλουθης έκθεσης πρέπει να περιγράφεται στην αναλυτική
τεκμηρίωση στο εσωτερικό της επιχείρησης. Επιπλέον, οι λεπτομέρειες των μεθόδων αυτών
(π.χ. αποτελεσματικότητα) μπορεί να χρειαστεί να περιλαμβάνονται στον φάκελο
καταχώρισης.
Η τεκμηρίωση και η περιγραφή των μεθόδων που εφαρμόζονται μπορούν να βασίζονται στην
άδεια ολοκληρωμένου ελέγχου και πρόληψης της ρύπανσης (IPPC) της επιχείρησης, υπό την
προϋπόθεση ότι παρέχεται επαρκής και κατάλληλη τεκμηρίωση της συμμόρφωσης προς τις
προϋποθέσεις της άδειας και καταδεικνύονται οι αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. Σε γενικές
γραμμές, το σχετικό έγγραφο αναφοράς για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) (BREF) 14
του IPPC (οδηγία 2008/1/ΕΚ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης για να
καταδειχθεί η αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών για τις διαδικασίες και τον έλεγχο από
άποψη ελαχιστοποίησης. Παραδείγματα τέτοιου είδους τεχνολογιών ελέγχου περιέχονται σε
BREF που πραγματεύονται ζητήματα επεξεργασίας στη χημική βιομηχανία και «κοινά
συστήματα επεξεργασίας/διαχείρισης υδατικών αποβλήτων και απαερίων στη χημική
βιομηχανία».

14

http:// http://eippcb.jrc.es/reference/
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Παράδειγμα 8: Ορισμένα τεχνικά μέτρα για τον έλεγχο των εκπομπών στο
περιβάλλον
Καύση απόβλητων αερίων: πλήρης καταστροφή απόβλητων αερίων σε υψηλές θερμοκρασίες επί
συγκεκριμένο ελάχιστο χρόνο παραμονής, ο οποίος υπολογίζεται από μηχανικό.
●

Συμπυκνωτής: συσκευές χαμηλής θερμοκρασίας διαμέσου των οποίων διοχετεύονται ατμοί
αποβλήτων προκειμένου να υγροποιούνται και να συλλέγονται.

●

Πλυντρίδα: διάφοροι τύποι. Πρόκειται συνήθως για στήλη με πληρωτικό υλικό γύρω από την
οποία κυκλοφορεί κατάλληλο καθαριστικό διάλυμα, όπως ορίζεται από μηχανικό. Οι ατμοί
αποβλήτων που προέρχονται από κάποια διεργασία ή/και χώρο διοχετεύονται διαμέσου της
πλυντρίδας με αποτέλεσμα να παγιδεύονται στο καθαριστικό διάλυμα. Το απόβλητο
καθαριστικό διάλυμα απορρίπτεται στη συνέχεια μέσω καύσης.

●

Φίλτρο HEPA: φίλτρο σχεδιασμένο να παγιδεύει μικροσωματίδια. Ο αέρας που προέρχεται
από κάποιον χώρο ή εξοπλισμό διέρχεται από το φίλτρο πριν από την έκλυσή του στην
ατμόσφαιρα. Το μολυσμένο φίλτρο απορρίπτεται στη συνέχεια μέσω καύσης.

●

Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων: πρόκειται για βιολογικό ή/και φυσικό/χημικό σύστημα στο
οποίο διοχετεύονται οι υδάτινες ροές λυμάτων που προέρχονται από διεργασίες και
διαλύματα πλύσης/καθαρισμού. Ίχνη της ουσίας αφαιρούνται από το νερό πριν από την
έκλυσή τους στο περιβάλλον. Επισημαίνεται ότι το κατά πόσον η μονάδα επεξεργασίας
λυμάτων ικανοποιεί την απαίτηση ελαχιστοποίησης εξαρτάται από τις εγγενείς ιδιότητες της
ουσίας. Για παράδειγμα:
- Η έκλυση ουσιών που δεν είναι άμεσα βιοαποδομήσιμες δεν μπορεί να
ελαχιστοποιηθεί με βιολογική επεξεργασία.
- Η έκλυση ουσιών που απορροφούνται σε ένα συγκεκριμένο βασικό υλικό κατά την
επεξεργασία θα θεωρείται ως ελαχιστοποιημένη μόνο αν η συνεπαγόμενη
επεξεργασία ιλύος οδηγεί στην εξάλειψη της ουσίας.

●

Κρυογονική επεξεργασία: συμπυκνωτής πολύ χαμηλής θερμοκρασίας, ο οποίος παγιδεύει
όλα τα υλικά που μπορούν να συμπυκνωθούν σε υγρή ή στερεά μορφή. Το ρευστό ή υγρό
που προκύπτει απορρίπτεται στη συνέχεια μέσω καύσης.

●

Βιολογικό φίλτρο: Πρόκειται για ένα βιολογικό σύστημα όπου ορισμένες ουσίες σε ροές
αερισμού αποδομούνται από μικροοργανισμούς.

2.1.3

Χειρισμός της ουσίας από εκπαιδευμένο προσωπικό

Προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές και η ενδεχόμενη έκθεση, ο χειρισμός της
ουσίας γίνεται μόνο από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό (άρθρο 18
παράγραφος 4 στοιχείο γ)). Κατ' ελάχιστον, στους εργαζομένους που χειρίζονται ενδιάμεσα
προϊόντα πρέπει να παρέχονται τα εξής στοιχεία:


εκπαίδευση και πληροφόρηση σχετικά με τις λειτουργικές διαδικασίες για συγκεκριμένες
διεργασίες και καθήκοντα, τις κατάλληλες προφυλάξεις, τις διαδικασίες που
προβλέπονται όταν εκδηλώνονται ανωμαλίες ή ατυχήματα και τις δράσεις που πρέπει
να αναλαμβάνουν για την προφύλαξη των ιδίων και άλλων εργαζομένων στον χώρο
εργασίας. Κατάλληλη αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση της εκπαίδευσης πρέπει να είναι
διαθέσιμη στις εγκαταστάσεις.
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πρόσβαση σε δελτίο δεδομένων ασφαλείας (ΔΔΑ), το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες
σχετικά με τις επικίνδυνες ιδιότητες και τις ιδιότητες ΑΒΤ/αΑαΒ της ουσίας, όπως η
ταυτότητά της, οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία, οι ισχύουσες οριακές τιμές
έκθεσης κατά την εργασία (σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό) και άλλες σχετικές νομικές
διατάξεις.

Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να ισχύουν για το σύνολο του προσωπικού που αναλαμβάνει
τον χειρισμό της ουσίας, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών καθαριότητας και
συντήρησης.

24

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα
Έκδοση 2 – Δεκέμβριος 2010

2.1.4

Περιπτώσεις ατυχημάτων και δημιουργίας αποβλήτων

Πρέπει να προβλέπονται τεχνολογίες διαδικασιών ή/και ελέγχου οι οποίες χρησιμοποιούνται
για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σε περιπτώσεις ατυχημάτων και όταν
δημιουργούνται απόβλητα (άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχείο ε)). Για τον σκοπό αυτό, θα
ήταν χρήσιμο να λαμβάνονται υπόψη οι διευκρινίσεις και να υλοποιούνται οι απαιτήσεις με
βάση την οδηγία 96/82/ΕΚ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων
σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και την οδηγία 94/9/ΕΚ για τις συσκευές και τα
συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.
Σημειώνεται ότι για τις διεργασίες επεξεργασίας αποβλήτων πρέπει να περιλαμβάνει
παραπομπή στην αντίστοιχη τεχνική που περιέχεται στο έγγραφο BREF σχετικά με κοινά
συστήματα επεξεργασίας/διαχείρισης υδατικών αποβλήτων και απαερίων στη χημική
βιομηχανία 15 .

2.1.5

Διαχειριστικά συστήματα

Τα διαχειριστικά συστήματα αποτελούν καλές επιλογές προκειμένου να διασφαλίζεται η
σωστή εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης των κινδύνων. Ένα διαχειριστικό σύστημα
περιλαμβάνει κατάλληλες λειτουργικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι όντως
16
εφαρμόζονται τα μέτρα ελέγχου . Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί επίσης να ορίζει
διαχειριστικές ευθύνες και διαδικασίες αδειοδότησης (π.χ. για τη συντήρηση ή το άνοιγμα του
εξοπλισμού), τις απαιτήσεις επιθεώρησης και ελέγχου κλπ.
Σε οποιαδήποτε δεδομένη εγκατάσταση, το διαχειριστικό σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει
παραπομπή σε διαδικασίες για πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων. Ενδέχεται να είναι
σκόπιμη η σύνδεση του συστήματος αυτού με συστήματα ελέγχου του επιχειρησιακού
εξοπλισμού. Σε περίπτωση μεταφερόμενου ενδιάμεσου προϊόντος, κάθε συμβαλλόμενος
στη διαδικασία (προμηθευτής και πελάτης) θα πρέπει να εφαρμόζει το δικό του διαχειριστικό
σύστημα προκειμένου να διασφαλίζει αυστηρό περιορισμό και ελεγχόμενες συνθήκες καθ’
όλη τη διάρκεια ζωής του ενδιάμεσου προϊόντος.

2.1.6

Σύνοψη των βασικών αρχών

Οι βασικές αρχές των αυστηρά ελεγχόμενων συνθηκών για την καταχώριση ενδιάμεσων
ουσιών δυνάμει των άρθρων 17 και 18 του κανονισμού REACH συνοψίζονται παρακάτω:



Όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 παράγραφος 4 πρέπει να πληρούνται
ταυτόχρονα. Υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες (ΑΕΣ), πρέπει να καλύπτεται ο
πλήρης κύκλος ζωής του ενδιάμεσου προϊόντος.



Εάν δηλώνονται ΑΕΣ, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χαρακτηρισμός κινδύνου για την
αιτιολόγηση της έλλειψης ή απουσίας τεχνολογιών αυστηρού περιορισμού και
ελαχιστοποίησης εκπομπών.

15

http://eippcb.jrc.es/reference/cww.html

16

Στην πράξη τα διαχειριστικά συστήματα περιλαμβάνουν τη δομή που απαιτείται για την αντιμετώπιση των
ατυχημάτων και για την απόδειξη της συμμόρφωσης προς τη σχετική επαγγελματική και περιβαλλοντική
νομοθεσία ή/και πρότυπα.
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Ο σχεδιασμός του αυστηρού περιορισμού πρέπει να προλαμβάνει την έκθεση των
εργαζομένων (με τεχνικά μέσα) στην ουσία και την έκλυση της ουσίας στο περιβάλλον.
Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πρέπει να προσδιοριστεί η πιο αποτελεσματική
στρατηγική αυστηρού περιορισμού για κάθε συγκεκριμένο στάδιο της διεργασίας,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της διεργασίας και τις φυσικοχημικές ιδιότητες του
ενδιάμεσου προϊόντος. Η στρατηγική περιορισμού μπορεί να συνίσταται σε συνδυασμό
μηχανικών και αεροδυναμικών φραγμάτων.



Τα τεχνικά μέσα περιορισμού και οι τεχνολογίες ελέγχου πρέπει πάντοτε να εξετάζονται
σε συνδυασμό με τον έλεγχο των διαδικασιών και την εκπαίδευση των εργαζομένων.
Συνεπώς, ο αυστηρός περιορισμός μαζί με τον έλεγχο διαδικασιών
(συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) είναι τα στοιχεία που συνθέτουν μια
στρατηγική αυστηρά ελεγχόμενων συνθηκών.



Τα δεδομένα έκλυσης και έκθεσης σε μια ουσία είναι ένα πρόσθετο χρήσιμο στοιχείο
για να επαληθευτεί ότι επιτυγχάνεται ο αυστηρός περιορισμός. Για τον σκοπό αυτό
μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης υπολογισμοί αξιόπιστων μοντέλων έκθεσης.

2.2

Απαιτήσεις καταχώρισης για απομονωμένα
προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής

ενδιάμεσα

Τα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής που
παρασκευάζονται σε ποσότητες 1 τόνου ή περισσότερο ετησίως πρέπει να καταχωρίζονται
στον Οργανισμό. Προκειμένου να επωφεληθεί από τις μειωμένες απαιτήσεις καταχώρισης
για απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής, ο παρασκευαστής
πρέπει να επιβεβαιώσει ότι η ουσία χρησιμοποιείται και παρασκευάζεται μόνο υπό αυστηρά
ελεγχόμενες συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της, όπως ορίζεται στο άρθρο
17 παράγραφος 3 (βλ. επίσης ενότητα 2.1).
Οι πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 2 είναι οι ακόλουθες:



Η ταυτότητα του παρασκευαστή: οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται
αναλύονται στην ενότητα 8.2.2.3 της Καθοδήγησης σχετικά με την καταχώριση.



Η ταυτότητα του ενδιάμεσου προϊόντος: οι πληροφορίες που πρέπει να
υποβάλλονται για τον προσδιορισμό της ουσίας είναι οι ίδιες με την περίπτωση
πλήρους καταχώρισης (βλ. ενότητα 8.2.2.3 της Καθοδήγησης σχετικά με την
καταχώριση) με εξαίρεση τις περιγραφές αναλυτικών μεθόδων (ενότητες 2.3.5 έως
2.3.7 του παραρτήματος VI) οι οποίες δεν απαιτούνται.



Η ταξινόμηση του ενδιάμεσου προϊόντος: ο καταχωρίζων πρέπει να καθορίζει
την ταξινόμηση της ουσίας του όσον αφορά τις φυσικοχημικές ιδιότητες, το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Αυτή η ταξινόμηση πρέπει να τεκμηριώνεται
στην ενότητα 2 του IUCLID 5, υπό την επικεφαλίδα «classification» (ταξινόμηση).
Περισσότερες οδηγίες σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση διατίθενται
στην ενότητα 8.2.2.4 της Καθοδήγησης σχετικά με την καταχώριση.



Κάθε διαθέσιμη πληροφορία που, ενδεχομένως, υπάρχει για τις
φυσικοχημικές ιδιότητες του ενδιάμεσου προϊόντος και για τις επιπτώσεις
του στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Όταν ο καταχωρίζων κατέχει
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νομίμως την πλήρη έκθεση μελέτης ή έχει άδεια να αναφερθεί σε αυτήν (μια πλήρης
έκθεση μελέτης ή περίληψη μελέτης μπορεί να χρησιμοποιείται ελεύθερα αφού
παρέλθουν τουλάχιστον δώδεκα έτη από την υποβολή της στο πλαίσιο
καταχώρισης (άρθρο 25 παράγραφος 3)), υποβάλλει περίληψη μελέτης στο πλαίσιο
της καταχώρισής του, με εξαίρεση την περίπτωση κοινής καταχώρισης όπου οι
πληροφορίες υποβάλλονται από τον κύριο καταχωρίζοντα (βλ. ενότητα 2.5). Η
εκπόνηση περίληψης μελέτης περιγράφεται στην ενότητα 8.2.2.4 της Καθοδήγησης
σχετικά με την καταχώριση.



Σύντομη γενική περιγραφή της χρήσης: για τα απομονωμένα ενδιάμεσα
προϊόντα απαιτείται μόνο σύντομη γενική περιγραφή των προσδιοριζόμενων
χρήσεων της ουσίας, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.5 του παραρτήματος VI.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται
περιέχονται στην ενότητα 8.2.2.5 της Καθοδήγησης σχετικά με την καταχώριση.



Λεπτομέρειες των εφαρμοζόμενων μέτρων διαχείρισης του κινδύνου: οι
λεπτομέρειες των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου θα πρέπει να υποβάλλονται
στην ενότητα 13 του IUCLID (ξεχωριστή έκθεση μέτρων διαχείρισης του κινδύνου,
για το σχετικό υπόδειγμα βλ. προσάρτημα 3). Οι πληροφορίες πρέπει να
περιλαμβάνουν περιγραφή της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων
διαχείρισης του κινδύνου, η οποία να καταδεικνύει δεόντως ότι η ουσία περιορίζεται
αυστηρά καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωή της, καθώς και ότι παρασκευάζεται
και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο περιγραφής των εφαρμοζόμενων μέτρων
διαχείρισης του κινδύνου και της αποτελεσματικότητάς τους διατίθενται στο
προσάρτημα 3.

Εάν ο καταχωρίζων δεν είναι σε θέση να καταλήξει, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και
τις γνώσεις της διαδικασίας, στο συμπέρασμα ότι η ουσία παρασκευάζεται και
χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, θα πρέπει να υποβληθεί πλήρης
φάκελος καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 10, όπως περιγράφεται στην Καθοδήγηση
σχετικά με την καταχώριση.
Όσον αφορά την κοινοποίηση των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου στους χρήστες του
ενδιάμεσου προϊόντος, η ενότητα 8.2 του παραρτήματος II του Κανονισμού 453/2010 της
Επιτροπής 17 ορίζει ότι: «Όταν μια ουσία έχει καταχωριστεί ως απομονωμένο ενδιάμεσο
προϊόν (στις εγκαταστάσεις παρασκευής ή μεταφερόμενο), ο προμηθευτής επισημαίνει ότι το
συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας είναι σύμφωνο με τους ειδικούς όρους στους
οποίους βασίζεται ή με τους οποίους αιτιολογείται η καταχώριση σύμφωνα με τα άρθρα 17 ή
18».
Κατά συνέπεια, τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του
άρθρου 18 παράγραφος 4 θα πρέπει να περιγράφονται στον χρήστη στο πλαίσιο του ΔΔΑ
για απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής.

17

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 453/2010 της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 2010 για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). ΕΕ L 133 της 31.5.2010.
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2.3

Απαιτήσεις καταχώρισης για μεταφερόμενα απομονωμένα
ενδιάμεσα προϊόντα

Τα μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα πρέπει να καταχωρίζονται στον
Οργανισμό εφόσον παρασκευάζονται σε ποσότητες 1 τόνου ή περισσότερο ετησίως. Για να
επωφεληθεί από τις μειωμένες απαιτήσεις καταχώρισης για μεταφερόμενα απομονωμένα
ενδιάμεσα προϊόντα, ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας πρέπει να βεβαιώσει ο ίδιος ή να
δηλώσει ότι έχει λάβει βεβαίωση από τους χρήστες ότι η ουσία χρησιμοποιείται και
παρασκευάζεται μόνο υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου
ζωής της, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 4 (βλ. επίσης ενότητα 2.1).
Επομένως, ο καταχωρίζων μεταφερόμενου ενδιάμεσου προϊόντος θα πρέπει πρώτα να
λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες από τους διάφορους χρήστες στους οποίους παρέχεται
η ουσία, είτε η ουσία χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες είτε όχι.
Για τα μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα σε ποσότητες κάτω των 1000
τόνων ετησίως, απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος
2:



Η ταυτότητα του παρασκευαστή ή του εισαγωγέα: οι πληροφορίες που πρέπει
να υποβάλλονται αναλύονται στην ενότητα 8.2.2.3 της Καθοδήγησης σχετικά με την
καταχώριση.



Η ταυτότητα του ενδιάμεσου προϊόντος: οι πληροφορίες που πρέπει να
υποβάλλονται για τον προσδιορισμό της ουσίας είναι οι ίδιες με την περίπτωση
πλήρους καταχώρισης (βλ. ενότητα 8.2.2.3 της Καθοδήγησης σχετικά με την
καταχώριση) με εξαίρεση τις περιγραφές αναλυτικών μεθόδων (ενότητες 2.3.5 έως
2.3.7 του παραρτήματος VI) οι οποίες δεν απαιτούνται.



Η ταξινόμηση του ενδιάμεσου προϊόντος: ο καταχωρίζων πρέπει να καθορίζει
την ταξινόμηση της ουσίας του όσον αφορά τις φυσικοχημικές ιδιότητες, το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Αυτή η ταξινόμηση πρέπει να τεκμηριώνεται
στην ενότητα 2 του IUCLID 5, υπό την επικεφαλίδα «classification» (ταξινόμηση).
Περισσότερες οδηγίες σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση διατίθενται
στην ενότητα 8.2.2.4 της Καθοδήγησης σχετικά με την καταχώριση.



Κάθε διαθέσιμη πληροφορία που, ενδεχομένως, υπάρχει για τις
φυσικοχημικές ιδιότητες του ενδιάμεσου προϊόντος και για τις επιπτώσεις
του στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Όταν ο καταχωρίζων κατέχει
νομίμως την πλήρη έκθεση μελέτης ή έχει άδεια να αναφερθεί σε αυτήν (μια πλήρης
έκθεση μελέτης ή περίληψη μελέτης μπορεί να χρησιμοποιείται ελεύθερα αφού
παρέλθουν τουλάχιστον δώδεκα έτη από την υποβολή της στο πλαίσιο
καταχώρισης (άρθρο 25 παράγραφος 3)), υποβάλλει περίληψη μελέτης στο πλαίσιο
της καταχώρισής του, με εξαίρεση την περίπτωση κοινής καταχώρισης όπου οι
πληροφορίες υποβάλλονται από τον κύριο καταχωρίζοντα (βλ. ενότητα 2.5). Η
εκπόνηση περίληψης μελέτης περιγράφεται στην ενότητα 8.2.2.6 της Καθοδήγησης
σχετικά με την καταχώριση.



Σύντομη γενική περιγραφή της χρήσης: για τα απομονωμένα ενδιάμεσα
προϊόντα απαιτείται μόνο σύντομη γενική περιγραφή των προσδιοριζόμενων
χρήσεων της ουσίας, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.5 του παραρτήματος VI.
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Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται
περιέχονται στην ενότητα 8.2.2.5 της Καθοδήγησης σχετικά με την καταχώριση.



Λεπτομέρειες των εφαρμοζόμενων μέτρων διαχείρισης του κινδύνου που
συνιστώνται στον χρήση, δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 4: οι
λεπτομέρειες των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου θα πρέπει να υποβάλλονται
στην ενότητα 13 του IUCLID (ξεχωριστή έκθεση μέτρων διαχείρισης του κινδύνου,
για το σχετικό υπόδειγμα βλ. προσάρτημα 3). Οι πληροφορίες πρέπει να
περιλαμβάνουν περιγραφή της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων
διαχείρισης του κινδύνου, η οποία να καταδεικνύει δεόντως ότι η ουσία περιορίζεται
αυστηρά καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωή της, καθώς και ότι παρασκευάζεται
και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο περιγραφής των εφαρμοζόμενων μέτρων
διαχείρισης του κινδύνου και της αποτελεσματικότητάς τους διατίθενται στο
προσάρτημα 3.

Για μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα σε ποσότητες 1000 τόνων ή
περισσότερο ετησίως ανά παρασκευαστή ή ανά εισαγωγέα, ο καταχωρίζων πρέπει να
περιλαμβάνει επιπλέον τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα VII του
κανονισμού. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να
υποβάλλονται περιέχονται στην Καθοδήγηση σχετικά με την καταχώριση.
Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και γνώσεις της διαδικασίας στις διάφορες
εγκαταστάσεις, ή εάν δεν διατίθεται σχετική βεβαίωση, ο καταχωρίζων ενδέχεται να μην
μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ουσία χρησιμοποιείται υπό αυστηρά
ελεγχόμενες συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υποβληθεί πλήρης φάκελος
καταχώρισης (συμπεριλαμβανομένου του ολοκληρωμένου συνόλου πληροφοριών όπως
ζητείται για τις «κανονικές» ουσίες και όπως περιγράφεται στην Καθοδήγηση σχετικά με την
καταχώριση, λαμβάνοντας υπόψη την παρασκευαζόμενη ή εισαγόμενη ποσότητα της
ουσίας).
Όσον αφορά την κοινοποίηση των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου στους χρήστες του
ενδιάμεσου προϊόντος, η ενότητα 8.2 του παραρτήματος II του Κανονισμού 453/2010 της
Επιτροπής 18 ορίζει ότι: «Όταν μια ουσία έχει καταχωριστεί ως απομονωμένο ενδιάμεσο
προϊόν (στις εγκαταστάσεις παρασκευής ή μεταφερόμενο), ο προμηθευτής επισημαίνει ότι το
συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας είναι σύμφωνο με τους ειδικούς όρους στους
οποίους βασίζεται ή με τους οποίους αιτιολογείται η καταχώριση σύμφωνα με τα άρθρα 17 ή
18».
Κατά συνέπεια, τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του
άρθρου 18 παράγραφος 4 θα πρέπει να περιγράφονται στον χρήστη στο πλαίσιο του ΔΔΑ
για μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα.

18
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2.4

Εκπόνηση φακέλου
ενδιάμεσα προϊόντα

καταχώρισης

για

απομονωμένα

Το άρθρο 111 ορίζει ότι ο τεχνικός φάκελος υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα IUCLID
(διεθνής βάση δεδομένων ενιαίων χημικών πληροφοριών). Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και άλλα εργαλεία ΤΠ για την εκπόνηση των φακέλων, υπό την
προϋπόθεση ότι παράγουν το ίδιο ακριβώς υπόδειγμα. Στο παρόν έγγραφο, περιγράφεται
μόνο η εκπόνηση του φακέλου καταχώρισης με χρήση του IUCLID. Η τελευταία έκδοση του
λογισμικού αυτού είναι η βάση δεδομένων IUCLID 5, η οποία χρησιμοποιείται ως αναφορά
στο παρόν έγγραφο, και για την οποία διατίθενται ειδικές οδηγίες (Καθοδήγηση σχετικά με το
IUCLID). Το λογισμικό IUCLID 5 μπορεί να μεταφορτωθεί από τον δικτυακό τόπο της
IUCLID στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://iuclid.eu δωρεάν, από όλα τα μέρη, εφόσον
χρησιμοποιείται για μη εμπορικούς σκοπούς.
Ο πλήρης φάκελος καταχώρισης θα πρέπει να υποβάλλεται στον Οργανισμό μέσω του
συστήματος REACH-IT, όπως περιγράφεται στην ενότητα 8.2 της Καθοδήγησης σχετικά με
την καταχώριση.
Για τα ενδιάμεσα προϊόντα, το IUCLID 5 επιτρέπει στον καταχωρίζοντα να προσδιορίσει τις
απαιτήσεις πληροφοριών είτε για απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις
παρασκευής ή για μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα που παρασκευάζονται
σε ποσότητες έως 1000 τόνους ετησίως, είτε για μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα
προϊόντα που παρασκευάζονται σε ποσότητες 1000 τόνων ή περισσότερο ετησίως. Σε κάθε
περίπτωση, όλες οι διαθέσιμες και σχετικές πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται στον
φάκελο καταχώρισης. Ανάλογα με την επιλογή του καταχωρίζοντος, τα πεδία που πρέπει να
συμπληρωθούν στο IUCLID 5 προσδιορίζονται με σαφήνεια.

2.5

Κοινή υποβολή δεδομένων για απομονωμένα ενδιάμεσα
προϊόντα από πολλούς καταχωρίζοντες

Μια ουσία που χρησιμοποιείται ως απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν (μεταφερόμενο ή στις
εγκαταστάσεις παρασκευής) μπορεί να παρασκευάζεται ή να εισάγεται από πολλούς
διαφορετικούς καταχωρίζοντες, για ενδιάμεσες ή μη ενδιάμεσες χρήσεις. Σε μια τέτοια
περίπτωση, πρέπει να υποβάλλεται κοινή καταχώριση. Οι καταχωρίζοντες πρέπει να τηρούν
τις γενικές οδηγίες που έχουν αναπτυχθεί για την κοινή καταχώριση (βλ. ενότητα 1.8.4 της
Καθοδήγησης σχετικά με την καταχώριση).
Για τους καταχωρίζοντες ενδιάμεσων προϊόντων ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες, οι οποίοι
ορίζονται στο άρθρο 19.
Αφού προσδιορισθεί ο κύριος καταχωρίζων, πρέπει να υποβάλει πρώτος τις ακόλουθες
κοινές πληροφορίες, με τη σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων παρασκευαστών ή εισαγωγέων:



την ταξινόμηση του ενδιάμεσου προϊόντος, και



κάθε διαθέσιμη πληροφορία που υπάρχει για τις φυσικοχημικές ιδιότητες του
ενδιάμεσου προϊόντος και για τις επιπτώσεις του στην υγεία του ανθρώπου ή στο
περιβάλλον.
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Σε περίπτωση που ένας από τους καταχωρίζοντες παρασκευάζει ή εισάγει
απομονωμένα μεταφερόμενα ενδιάμεσα προϊόντα σε ποσότητες 1000 τόνων ή
περισσότερο, συνιστάται στον κύριο καταχωρίζοντα να υποβάλει τις πληροφορίες
που αναφέρονται στο παράρτημα VII, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3.

Στη συνέχεια, κάθε καταχωρίζων υποβάλει ξεχωριστά τις ακόλουθες πληροφορίες:


την ταυτότητα του παρασκευαστή



την ταυτότητα του ενδιάμεσου προϊόντος



σύντομη γενική περιγραφή της χρήσης (δηλ. ενδιάμεσο προϊόν για χημική σύνθεση)



λεπτομέρειες των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου

Εάν ένας καταχωρίζων δεν επιθυμεί την κοινή υποβολή πληροφοριών σχετικά με την
ταξινόμηση ή τις φυσικοχημικές ιδιότητες, τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου ή στο
περιβάλλον, έχει τη δυνατότητα να τις υποβάλει ξεχωριστά, στο βαθμό που παρέχει σαφές
και αιτιολογημένο σκεπτικό για την ξεχωριστή υποβολή, σύμφωνα με τους λόγους που
ορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2. Οι λόγοι αυτοί είναι:


θα ήταν δυσανάλογα δαπανηρό γι’ αυτόν να υποβάλει τις πληροφορίες αυτές από
κοινού, ή



η από κοινού υποβολή των πληροφοριών θα οδηγούσε σε αποκάλυψη πληροφοριών
τις οποίες θεωρεί εμπορικώς ευαίσθητες και ενδέχεται να του προκαλέσει σημαντική
εμπορική ζημία, ή



διαφωνεί με τον κύριο καταχωρίζοντα όσον αφορά την επιλογή των πληροφοριών
αυτών.

Γενικές οδηγίες σχετικά με την αιτιολόγηση της ξεχωριστής υποβολής δεδομένων σε μια
κοινή καταχώριση περιέχονται στην πλήρη Καθοδήγηση σχετικά με την καταχώριση.

2.6

Χρονικά περιθώρια

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για την καταχώριση ενδιάμεσων προϊόντων και για την καταχώριση
μη ενδιάμεσων προϊόντων. Οι κανόνες αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 1.7 της
Καθοδήγησης σχετικά με την καταχώριση.
Οι ουσίες που έχουν ήδη κοινοποιηθεί δυνάμει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ θεωρούνται ως
καταχωρισμένες. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν.
Λεπτομέρειες περιέχονται στην ενότητα 1.6.5.3 της Καθοδήγησης σχετικά με την
καταχώριση.

2.7

Τέλος καταχώρισης

Τα τέλη καταχώρισης καθορίζονται στον Κανονισμό περί τελών (ΕΚ) 340/2008.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1: Επεξηγηματικός κατάλογος ζητημάτων
που μπορεί να ληφθούν υπόψη όταν ελέγχεται ότι τα
απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα παρασκευάζονται και
χρησιμοποιούνται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες
Ο παρών κατάλογος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από:



τον
καταχωρίζοντα
απομονωμένου
παρασκευαστή ή εισαγωγέα) και



τον χρήστη του ενδιάμεσου προϊόντος που επιθυμεί να βεβαιώσει στον
καταχωρίζοντα ότι η χρήση του πραγματοποιείται υπό αυστηρά
ελεγχόμενες συνθήκες

ενδιάμεσου

προϊόντος

(τον

Η τεκμηρίωση πρέπει να περιέχει αιτιολόγηση των σχετικών ζητημάτων που παρατίθενται
παρακάτω.
1. Αιτιολογήθηκε ο κύκλος ζωής της ουσίας;
α) Παρασκευή του ενδιάμεσου προϊόντος; Συνεχής ή ασυνεχής διεργασία;
Κλίμακα διεργασίας;
β) Χρήση του ενδιάμεσου προϊόντος; Συνεχής ή ασυνεχής διεργασία; Κλίμακα
διεργασίας;
γ) Τελική διεργασία σύνθεσης;
δ) Τυχόν στάδιο καθαρισμού;
ε) Δειγματοληψία και ανάλυση;
στ) Φόρτωση και εκφόρτωση από εξοπλισμό ή δοχεία, καθώς και οποιεσδήποτε
άλλες μεταφορές της ουσίας;
ζ) Τυχόν σχετική αποθήκευση;
η) Επεξεργασία αποβλήτων;
2. Εφαρμόζεται αυστηρός περιορισμός με τεχνικά μέσα;
α)Εφαρμόζεται αυστηρός περιορισμός της ουσίας με τα ακόλουθα μέσα (βλ.
στάδια κύκλου ζωής και στάδια διεργασιών στην παρ. 1): …..
β) Διαδικασίες που εξασφαλίζουν την εφαρμογή και διατήρηση του περιορισμού
σε όλα τα στάδια παραγωγής και επεξεργασίας
γ) Εφαρμόζεται διαχειριστικό σύστημα
δ) Εφαρμογή ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας
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ε) Εκτελούνται μετρήσεις παρακολούθησης για τον έλεγχο
υπολειπόμενων εκπομπών. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής: ……

πιθανών

3. Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες διαδικασιών και ελέγχων για την ελαχιστοποίηση
των εκπομπών;
α) Υπολειμματικές εκπομπές παρά τον αυστηρό περιορισμό εμφανίζονται στα
ακόλουθα στάδια των διεργασιών. ……. Οι εν λόγω εκπομπές ελαχιστοποιούνται
με τις ακόλουθες τεχνικές διαδικασιών και ελέγχων (απαιτείται διάκριση όσον
αφορά τους χώρους εργασίας και το περιβάλλον): …….
β) Οι εκπομπές που προκύπτουν κατά τον καθαρισμό, την καθαριότητα και τη
συντήρηση μετά από ατυχήματα ελαχιστοποιούνται με τις ακόλουθες τεχνικές
διαδικασιών και ελέγχων (απαιτείται διάκριση όσον αφορά τους εργασιακούς
χώρους και το περιβάλλον): ……….
γ) Οι εκπομπές που προκύπτουν κατά τον καθαρισμό, την καθαριότητα και τη
συντήρηση ελαχιστοποιούνται με τις ακόλουθες τεχνικές διαδικασιών και ελέγχων
(απαιτείται διάκριση όσον αφορά τους εργασιακούς χώρους και το περιβάλλον):
δ) Οι εκπομπές που προκύπτουν από τον χειρισμό αποβλήτων
ελαχιστοποιούνται με τις ακόλουθες τεχνικές διαδικασιών και ελέγχων (απαιτείται
διάκριση όσον αφορά τους εργασιακούς χώρους και το περιβάλλον):
4. Μόνο κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό χειρίζεται την
ουσία;
α) Σχετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ή εξουσιοδοτήσεων καλύπτει την ουσία ή/και
τη διεργασία
β) Προβλέπεται διεργασία που εξασφαλίζει ότι μόνο εκπαιδευμένο και
εξουσιοδοτημένο προσωπικό χειρίζεται την ουσία
γ) Έχουν εξεταστεί άλλα νομοθετικά πλαίσια που ελέγχουν τον χειρισμό της
ουσίας
5. Εφαρμόζονται ειδικές διαδικασίες πριν ανοίξει ή εισέλθει κάποιος στο σύστημα
κατά τις εργασίες καθαριότητας και συντήρησης;
α) Διαδικασίες διεργασιών για τον περιορισμό κατά την καθαριότητα και τη
συντήρηση εξηγούνται στον μηχανικό σχεδιασμό ανάλογα με τις εκάστοτε
εγκαταστάσεις
β) Οι έλεγχοι συστημάτων λειτουργικών διαδικασιών περιλαμβάνουν την
καθαριότητα και συντήρηση του εξοπλισμού διεργασιών
γ) Κατά την καθαριότητα και συντήρηση εφαρμόζονται μέτρα διαχείρισης του
κινδύνου
δ) Συγκεκριμένες διαδικασίες πριν ανοίξει το σύστημα. Σε αυτές περιλαμβάνονται
π.χ. εκκένωση και πλύσιμο και …… (προσδιορίστε περαιτέρω)
6. Οι διαδικασίες χειρισμού της ουσίας καθορίζονται γραπτώς και παρακολουθούνται
αυστηρά από τον υπεύθυνο λειτουργίας των εγκαταστάσεων;
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α) Οι εργασιακές διαδικασίες έχουν αξιολογηθεί και τεκμηριωθεί
7. Για μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα:
α) Επιβεβαίωση ότι η σύνθεση άλλης ουσίας ή ουσιών από το συγκεκριμένο
ενδιάμεσο προϊόν υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες σε άλλες εγκαταστάσεις
έχει τεκμηριωθεί

34

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα
Έκδοση 2 – Δεκέμβριος 2010

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2: Παράδειγμα υποδείγματος τεκμηρίωσης
των εσωτερικά διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις
αυστηρά
ελεγχόμενες
συνθήκες
απομονωμένων
ενδιάμεσων προϊόντων
Το παρόν υπόδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από



τον
καταχωρίζοντα
απομονωμένου
παρασκευαστή ή εισαγωγέα) και



τον χρήστη του ενδιάμεσου προϊόντος που επιθυμεί να βεβαιώσει στον
καταχωρίζοντα ότι η χρήση του πραγματοποιείται υπό αυστηρά
ελεγχόμενες συνθήκες

ενδιάμεσου

προϊόντος

(τον

1. Περιγραφή τεχνολογικής διαδικασίας που χρησιμοποιείται στην παρασκευή
2. Περιγραφή των χρήσεων της ουσίας.
Περιγραφή των χρήσεων της ουσίας στις διάφορες εγκαταστάσεις.
Έλεγχος ότι έχει ληφθεί υπόψη κάθε σχετική διαδικασία αποθήκευσης, επεξεργασίας και
σύνθεσης της τελικής ουσίας.
3. Εφαρμόζεται αυστηρός περιορισμός της ουσίας:
α. Κατά τη διεργασία παρασκευής;


Περιγραφή των διαδικαστικών και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται
για τον περιορισμό της ουσίας



Προσδιορισμός πιθανών εκπομπών:


Στον χώρο εργασίας



Στο περιβάλλον



Μοντελοποίηση εκτιμήσεων ή διαθέσιμων δεδομένων παρακολούθησης,
αν κρίνεται απαραίτητο



Θέσπιση διαδικασιών και συστημάτων με σκοπό τη συμμόρφωση προς
την ισχύουσα νομοθεσία περί υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος.

β. Κατά τη χρήση;


Περιγραφή των διαδικαστικών και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται
για τον περιορισμό της ουσίας.



Προσδιορισμός πιθανών εκπομπών:


Στον χώρο εργασίας

35

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα
Έκδοση 2 – Δεκέμβριος 2010




Στο περιβάλλον (αέρας, λύματα, έδαφος, κλπ.)

Μοντελοποίηση εκτιμήσεων ή διαθέσιμων δεδομένων παρακολούθησης,
αν κρίνεται απαραίτητο.

γ. Κατά τις μετακινήσεις της ουσίας πριν και μετά τη μεταφορά;


. Περιγραφή των διαδικαστικών και τεχνικών
χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της ουσίας.



Προσδιορισμός πιθανών εκπομπών:





Στον χώρο εργασίας



Στο περιβάλλον (αέρας, λύματα, έδαφος, κλπ.)

μέσων

που

Μοντελοποίηση εκτιμήσεων ή διαθέσιμων δεδομένων παρακολούθησης,
αν κρίνεται απαραίτητο.

4. Εάν οι εκπομπές έχουν προσδιοριστεί σε εγκαταστάσεις παρασκευής ή σε
χρήσης, υπάρχουν τεχνολογίες διαδικασιών και ελέγχου για την
ελαχιστοποίηση των εκπομπών και της συνακόλουθης έκθεσης;
Περιγραφή των τεχνολογιών για τις διαδικασίες και τον έλεγχο που έχουν θεσπιστεί,
συμπεριλαμβανομένων όσων εφαρμόζονται μετά από ατυχήματα, καθώς και για τη
συλλογή και επεξεργασία αποβλήτων.

5. Χειρίζεται κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό την
ουσία;



Παρέχονται στο προσωπικό δελτία δεδομένων ασφαλείας (ΔΔΑ) της ουσίας που
χειρίζεται;



Η εκπαίδευση και πληροφόρηση σχετικά με τις κατάλληλες προφυλάξεις και τις
εργασιακές διαδικασίες (κατάλληλη επισήμανση συγκεκριμένων χώρων
εργασίας) στον χώρο εργασίας επαρκούν;



Παρέχονται εγγυήσεις ότι μόνο
επικίνδυνες ουσίες;

εκπαιδευμένο προσωπικό χειρίζεται τις

Περιγραφή της εκπαίδευσης και πληροφόρησης που εφαρμόζονται.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3: Υπόδειγμα για την τεκμηρίωση
πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης του
κινδύνου σε φάκελο καταχώρισης για απομονωμένα
ενδιάμεσα προϊόντα (στις εγκαταστάσεις παρασκευής και
μεταφερόμενα)
Το παρόν υπόδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον καταχωρίζοντα απομονωμένου
ενδιάμεσου προϊόντος (τον παρασκευαστή ή εισαγωγέα) για να παράσχει βασική ένδειξη
σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εφαρμόζονται
ΑΕΣ. Θα πρέπει να επισυνάπτεται στην ενότητα 13 του φακέλου IUCLID με το όνομα αρχείου
«_RMM detail»
Σημείωση: Οι πληροφορίες αυτές δεν προορίζονται για δημοσίευση στον δικτυακό τόπο του
ECHA.
1. Σύντομη περιγραφή της τεχνολογικής διαδικασίας που χρησιμοποιείται κατά
την παρασκευή του ενδιάμεσου προϊόντος
Υποβάλλετε γενική τεχνική περιγραφή (χωρίς λεπτομέρειες). Ένα απλό περιγραφικό σχήμα
μπορεί να διευκολύνει την κατανόηση. Βεβαιωθείτε ότι η περιγραφή αυτή καλύπτει όλες τις
σχετικές διαδικασίες (λειτουργίες μονάδων), όπως σύνθεση, στάδια καθαρισμού, καθαριότητα
και συντήρηση, δειγματοληψία και ανάλυση, φόρτωση και εκφόρτωση, αποθήκευση και
επεξεργασία αποβλήτων
2. Σύντομη περιγραφή των τεχνολογικών διαδικασιών που χρησιμοποιείται κατά
τη χρήση του ενδιάμεσου προϊόντος
Υποβάλλετε γενική τεχνική περιγραφή. Ένα απλό περιγραφικό σχήμα μπορεί να διευκολύνει
την κατανόηση. Βεβαιωθείτε ότι η περιγραφή αυτή καλύπτει όλες τις σχετικές διαδικασίες
(λειτουργίες μονάδων), όπως σύνθεση, στάδια καθαρισμού, καθαριότητα και συντήρηση,
δειγματοληψία και ανάλυση, φόρτωση και εκφόρτωση, αποθήκευση και επεξεργασία
αποβλήτων
3. Μέσα αυστηρού περιορισμού και τεχνολογίες ελαχιστοποίησης που
εφαρμόζονται από τον καταχωρίζοντα κατά τη διεργασία παρασκευής ή/και
χρήσης

o Περιγραφή των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τον αυστηρό
περιορισμό της ουσίας. Αναφέρετε τις διάφορες δραστηριότητες (λειτουργίες
μονάδων) και τα στάδια του κύκλου ζωής κατά περίπτωση (βλ. προσάρτημα
1)
o

Προσδιορισμός υπολειμματικών εκπομπών:


Στον χώρο εργασίας



Στο περιβάλλον (αέρας, υδάτινες ροές στις εγκαταστάσεις)

o Περιγραφή των τεχνολογιών για τις διαδικασίες και τον έλεγχο που
εφαρμόζονται για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών και της συνακόλουθης
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έκθεσης. Η χονδρική ποσοτικοποίηση της έκλυσης και των πληροφοριών
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των τεχνικών ελέγχου μπορεί να βοηθήσει
να καταδειχθεί ότι οι τεχνολογίες εξασφαλίζουν τον αυστηρό περιορισμό και
την ελαχιστοποίηση της έκλυσης:

o



Στον χώρο εργασίας



Στο περιβάλλον (αέρας, λύματα από τις εγκαταστάσεις)

Καθορισμός των διαχειριστικών μέσων και της εκπαίδευσης που συμβάλλουν
ιδιαίτερα στη λειτουργία των τεχνικών μέσα τα οποία περιγράφονται
παραπάνω.

4. Μέσα αυστηρού περιορισμού και τεχνολογίες ελαχιστοποίησης που
συνιστώνται στον χρήστη του ενδιάμεσου προϊόντος:

o Περιγραφή των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τον αυστηρό
περιορισμό της ουσίας. Αναφορά στις διάφορες δραστηριότητες (λειτουργίες
μονάδων) και τα στάδια του κύκλου ζωής κατά περίπτωση (βλ. προσάρτημα
1)
o

Προσδιορισμός υπολειμματικών εκπομπών:


Στον χώρο εργασίας



Στο περιβάλλον (αέρας, υδάτινες ροές στις εγκαταστάσεις)

o Περιγραφή των τεχνολογιών διαδικασιών και ελέγχου που εφαρμόζονται για
την ελαχιστοποίηση των εκπομπών και της συνακόλουθης έκθεσης. Η
χονδρική ποσοτικοποίηση της έκλυσης και των πληροφοριών σχετικά με την
αποτελεσματικότητα των τεχνικών ελέγχου μπορεί να βοηθήσει να καταδειχθεί
ότι οι τεχνολογίες εξασφαλίζουν τον αυστηρό περιορισμό και την
ελαχιστοποίηση της έκλυσης.


Στον χώρο εργασίας



Στο περιβάλλον (αέρας, λύματα από τις εγκαταστάσεις)

o

Καθορισμός των διαχειριστικών μέσων και της εκπαίδευσης που συμβάλλουν
ιδιαίτερα στη λειτουργία των τεχνικών μέσα τα οποία περιγράφονται
παραπάνω.

o

Αυτές ή άλλες διαδικασίες κοινοποιούνται στον χρήστη των ενδιάμεσων
προϊόντων;

5. Ειδικές διαδικασίες που εφαρμόζονται πριν τις εργασίες καθαριότητας και
συντήρησης
o

Περιγραφή των ειδικών διαδικασιών (όπως εκκένωση και πλύσιμο) που
εφαρμόζονται πριν ανοίξει ή εισέλθει κάποιος στο σύστημα (οποιεσδήποτε
μονάδες λειτουργίας που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής της ουσίας) για
εργασίες καθαριότητας και συντήρησης.

o

Αυτές ή άλλες διαδικασίες κοινοποιούνται στον χρήστη των ενδιάμεσων
προϊόντων;

6. Περιγραφή της δραστηριότητας και του τύπου των ΜΑΠ σε περίπτωση
ατυχημάτων, συμβάντων, διαδικασιών συντήρησης και καθαριότητας
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Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα
Έκδοση 2 – Δεκέμβριος 2010

o

Συνοπτικός κατάλογος των δραστηριοτήτων και του απαιτούμενου τύπου
ΜΑΠ για τις περιστάσεις που περιγράφονται παραπάνω (δεν απαιτούνται
λεπτομέρειες).

o

Αυτές ή άλλες διαδικασίες και τα κατάλληλα ΜΑΠ κοινοποιούνται στον χρήστη
των ενδιάμεσων προϊόντων;

7. Πληροφορίες σχετικά με τα απόβλητα

o Προσδιορισμός των σταδίων διεργασιών όπου παράγονται απόβλητα (π.χ.
καθαρισμός, συντήρηση, έλεγχοι εκπομπών). Συνοπτική περιγραφή του
τύπου της επεξεργασίας που εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις.

o Συνοπτική περιγραφή του τύπου της επεξεργασίας που εφαρμόζεται εκτός
εγκαταστάσεων.
o

Η χονδρική ποσοτικοποίηση των ποσοτήτων αποβλήτων μπορεί να βοηθήσει
να καταδειχθεί ότι οι τεχνολογίες εξασφαλίζουν τον αυστηρό περιορισμό και
την ελαχιστοποίηση της έκλυσης.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4: Ορισμός ενδιάμεσων προϊόντων ο
οποίος εγκρίθηκε από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και
τον ECHA στις 4 Μαΐου 2010 19
1 Εισαγωγή
Τα ενδιάμεσα προϊόντα είναι μια κατηγορία ουσιών για την οποία θεσπίζονται ειδικές
διατάξεις στο πλαίσιο του κανονισμού REACH, για λόγους εφαρμοσιμότητας και λόγω του
ειδικού χαρακτήρα τους (αιτιολογική σκέψη 41). Ο κανονισμός REACH κάνει διάκριση
μεταξύ μη απομονωμένων και απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων. Ενώ ο κανονισμός
REACH δεν ισχύει για τα μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα, τα απομονωμένα
ενδιάμεσα προϊόντα διέπονται από τον κανονισμό REACH αλλά οι γενικές απαιτήσεις είναι
σημαντικά μειωμένες. Ειδικότερα, τα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα επωφελούνται από
τις μειωμένες απαιτήσεις καταχώρισης, με την προϋπόθεση ότι η παρασκευή και χρήση τους
λαμβάνει χώρα υπό τις συνθήκες που ορίζονται στα άρθρα 17 και 18. Για τα απομονωμένα
ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής που χρησιμοποιούνται υπό αυστηρά
ελεγχόμενες συνθήκες, δεν απαιτείται ούτε κατάρτιση φακέλου ούτε αξιολόγηση ουσίας
(άρθρο 49).
Για τα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής, οι διατάξεις
σχετικά με την εισαγωγή νέων και την τροποποίηση των ισχυόντων περιορισμών (άρθρο 68
παράγραφος 1) δεν ισχύουν. Τα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα εξαιρούνται επίσης από
την αδειοδότηση (άρθρο 2 παράγραφος 8).
Για την ορθή εφαρμογή του κανονισμού REACH, πρέπει να διασαφηνίζεται πλήρως το
καθεστώς μιας ουσίας ως απομονωμένο ή μη απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν. Με βάση
την εμπειρία από τα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στο γραφείο υποστήριξης του ECHA,
καθώς και τη δημόσια διαβούλευση με αντικείμενο τον καθορισμό των ουσιών
προτεραιότητας που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και οι οποίες πρέπει να εγγραφούν
στο παράρτημα XIV του κανονισμού REACH (ο «κατάλογος αδειοδότησης»), φαίνεται πως
απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την έννοια των απομονωμένων ενδιάμεσων
προϊόντων.
Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι επομένως να διευκρινίσει τις περιστάσεις υπό τις
οποίες μια ουσία μπορεί να θεωρείται ή όχι ενδιάμεσο προϊόν δυνάμει του κανονισμού
REACH.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο παρόν έγγραφο δεν εξετάζονται οι ειδικές συνθήκες που
πρέπει να πληρούνται από τους καταχωρίζοντες προκειμένου να αξιοποιήσουν τις
συγκεκριμένες απαιτήσεις καταχώρισης που καλύπτονται από τα άρθρα 17 και 18 του
κανονισμού REACH. Το θέμα αυτό καλύπτεται στην Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα
προϊόντα, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με την έννοια των
(αυστηρά) ελεγχόμενων συνθηκών.
2 Ανάλυση του ορισμού του ενδιάμεσου προϊόντος (άρθρο 3 παράγραφος 15)
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 15 του κανονισμού REACH, ένα ενδιάμεσο προϊόν
είναι μια «ουσία η οποία παρασκευάζεται και καταναλώνεται ή χρησιμοποιείται αποκλειστικά

19

Προϊόν της καταληκτικής γραπτής διαδικασίας που ξεκίνησε στις 20 Απριλίου 2010 με αντικείμενο το έγγραφο
CA/04/2010rev.1 το οποίο τέθηκε υπόψη των αρμόδιων αρχών για τους κανονισμούς REACH και CLP.
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στο πλαίσιο χημικών διεργασιών με σκοπό να μετατραπεί σε άλλη ουσία (στο εξής
«σύνθεση»)». Στην πραγματικότητα, το καθεστώς μιας ουσίας ως ενδιάμεσο προϊόν δεν
αφορά τη χημική φύση της αλλά τον τρόπο χρήσης της μετά την παρασκευή.
Επομένως, ο ορισμός του ενδιάμεσου προϊόντος είναι ο ορισμός της ενδιάμεσης χρήσης
μιας ουσίας. Για μια δεδομένη ουσία, ενδιάμεσο προϊόν θεωρείται μόνο η ποσότητα της
ουσίας που καταναλώνεται ή χρησιμοποιείται στο πλαίσιο χημικών διεργασιών με σκοπό να
μετατραπεί σε άλλη ουσία. Κάθε άλλη ποσότητα της ίδιας ουσίας δεν θεωρείται ενδιάμεσο
προϊόν.
Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει τα μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα, τα απομονωμένα
ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής και τα μεταφερόμενα απομονωμένα
ενδιάμεσα προϊόντα.
Το άρθρο 3 παράγραφος 15 στοιχείο α) του κανονισμού REACH ορίζει το μη απομονωμένο
ενδιάμεσο προϊόν ως ενδιάμεση ουσία η οποία, κατά τη σύνθεση, δεν αφαιρείται σκόπιμα
(παρά μόνο για δειγματοληψία) από τον εξοπλισμό μέσα στον οποίο πραγματοποιείται η
σύνθεση. Το άρθρο 3 παράγραφος 15 στοιχείο α) διευκρινίζει επίσης την έννοια του
«εξοπλισμού» στον ορισμό. Ως εκ τούτου, ο «εξοπλισμός» περιλαμβάνει κάθε εγκατάσταση
χημικών διεργασιών με την οποία το ενδιάμεσο προϊόν έρχεται σε επαφή ή μέσα από την
οποία περνά, εκτός από τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη του
ενδιάμεσου προϊόντος μετά την παρασκευή του. Συνεπώς, οι εγκαταστάσεις χημικών
διεργασιών όπου παρασκευάζεται και μεταφέρεται το ενδιάμεσο προϊόν για να μετατραπεί
σε άλλη ουσία καλύπτονται ομοίως από τη διατύπωση «εξοπλισμός μέσα στον οποίο
πραγματοποιείται η σύνθεση», εκτός αν χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη του ενδιάμεσου
προϊόντος.
Για να θεωρηθεί ένα ενδιάμεσο προϊόν μη απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν, το ενδιάμεσο
προϊόν δεν αφαιρείται από τέτοιου είδους εξοπλισμό παρά μόνο για δειγματοληψία. Άρα, ένα
μη απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν παρασκευάζεται και «καταναλώνεται» σε τέτοιου είδους
εξοπλισμό χημικών διεργασιών.
Θέματα σχετικά με μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα δεν εξετάζονται περαιτέρω στο
παρόν έγγραφο δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες ουσίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του κανονισμού REACH (άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ).
Το άρθρο 3 παράγραφος 15 στοιχείο β) του κανονισμού REACH ορίζει τα απομονωμένα
ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής ως ενδιάμεσες ουσίες οι οποίες δεν
ανταποκρίνονται στα κριτήρια του μη απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος, υπό τον όρο
ότι η παρασκευή του ενδιάμεσου προϊόντος και η σύνθεση άλλης ουσίας ή ουσιών από το
συγκεκριμένο ενδιάμεσο προϊόν γίνεται στις ίδιες εγκαταστάσεις παρασκευής τις οποίες
εκμεταλλεύονται μία ή περισσότερες νομικές οντότητες. Συνεπώς, οι εν λόγω ουσίες είναι εξ
ορισμού πρώτα απομονωμένες πριν «χρησιμοποιηθούν» στο πλαίσιο χημικών διεργασιών
με σκοπό να μετατραπούν σε άλλη ουσία. Σύμφωνα με τον ορισμό, ένα απομονωμένο
ενδιάμεσο προϊόν είναι μια ουσία που παρασκευάζεται με σκοπό να μετατραπεί σε άλλη
ουσία σε επόμενο βήμα. Ο ορισμός καθορίζει επίσης ότι για να θεωρείται ενδιάμεσο προϊόν
η ουσία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εν τέλει (δηλ. να μετατραπεί σε άλλη ουσία) σε ένα
τέτοιου είδους επόμενο βήμα. Είναι προϋπόθεση η εν λόγω χρήση να αποτελεί βεβαιότητα
και όχι απλή πιθανότητα. Στην περίπτωση απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων στις
εγκαταστάσεις παρασκευής, το άρθρο 3 παράγραφος 15 στοιχείο β) καθορίζει ότι το εν λόγω
επόμενο βήμα θα πρέπει να λαμβάνει χώρα στις ίδιες εγκαταστάσεις όπου γίνεται η
παρασκευή του ενδιάμεσου προϊόντος.
Το άρθρο 3 παράγραφος 15 στοιχείο γ) του κανονισμού REACH ορίζει τα μεταφερόμενα
απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα ως ενδιάμεσες ουσίες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα
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κριτήρια του μη απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος και οι οποίες μεταφέρονται ή
παραδίδονται σε άλλες εγκαταστάσεις. Προφανώς, αν η ουσία μεταφέρεται σε άλλες
εγκαταστάσεις, δεν πληροί τα κριτήρια του μη απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος,
επομένως τα βασικά στοιχεία του ορισμού συνίστανται στο ότι η ουσία είναι ενδιάμεσο
προϊόν (δηλ. χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο προϊόν) και ότι μεταφέρεται ή παραδίδεται σε
άλλες εγκαταστάσεις. Όπως και τα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις
παρασκευής, τα μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα είναι πρώτα
απομονωμένα προτού «χρησιμοποιηθούν» στο πλαίσιο χημικών διεργασιών με σκοπό να
μετατραπούν σε άλλη ουσία.
Το άρθρο 3 παράγραφος 15 στοιχείο β) καθιστά σαφές ότι τα απομονωμένα ενδιάμεσα
προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής είναι ουσίες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο
χημικών διεργασιών με σκοπό να μετατραπούν σε άλλη ουσία σε μία συγκεκριμένη
«εγκατάσταση», δηλ. μία ενιαία τοποθεσία με υποδομή και εγκαταστάσεις ενός ή
περισσότερων παρασκευαστών (άρθρο 3 παράγραφος 16). Παρόμοια, το άρθρο 3
παράγραφος 15 στοιχείο γ) καθιστά σαφές ότι τα μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα
προϊόντα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο χημικών διεργασιών με σκοπό να μετατραπούν σε
άλλη ουσία σε μία ή περισσότερες «εγκαταστάσεις». Η αναφορά στην «εγκατάσταση» στο
άρθρο 3 παράγραφος 15 τονίζει ότι ένα ενδιάμεσο προϊόν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο
βιομηχανικών διεργασιών. Ο ορισμός της «εγκατάστασης» στο άρθρο 3 παράγραφος 16
υποδηλώνει ότι πρόκειται για μια τοποθεσία όπου λαμβάνει χώρα «παρασκευή» (του
ενδιάμεσου προϊόντος ή της άλλης ουσίας). Ως εκ τούτου, οι χημικές διεργασίες που
περιλαμβάνουν τη χρήση απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων αποτελούν
δραστηριότητες παρασκευής όπου εκτελείται η σύνθεση ή μετατροπή, άρα θα πρέπει να
θεωρούνται «παρασκευή» δυνάμει του κανονισμού REACH.
Ένα απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν (δηλ. μια ουσία που «χρησιμοποιείται […] με σκοπό να
μετατραπεί σε άλλη ουσία») χρησιμοποιείται στην παρασκευή άλλης ουσίας όταν το
απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν μετατρέπεται στην άλλη ουσία. Αυτή η άλλη ουσία θα
πρέπει να είναι διαφορετική από το ενδιάμεσο προϊόν που χρησιμοποιείται στη διεργασία. Ο
ορισμός της «ενδιάμεσης» ουσίας θα πρέπει επομένως να ερμηνεύεται έτσι ώστε να
καλύπτει αυτού του είδους τη μετατροπή του συγκεκριμένου ενδιάμεσου προϊόντος σε άλλη
ουσία, η οποία [μετατροπή] θεωρείται «παρασκευή» της άλλης ουσίας κατά την έννοια του
άρθρου 3 παράγραφος 8 του κανονισμού REACH.
Όταν μια ουσία (A) που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο χημικής διεργασίας δεν χρησιμοποιείται
στην παρασκευή άλλης ουσίας (B) έτσι ώστε να μετατραπεί η ίδια στην άλλη ουσία (B),
χρησιμοποιείται κατ’ ανάγκη για την επίτευξη κάποιας άλλης λειτουργίας πλην της
μετατροπής, είτε στο πλαίσιο της παρασκευής άλλης ουσίας (B) (π.χ. ως καταλύτης, μέσο
επεξεργασίας, διαλύτης) είτε στο πλαίσιο κάποιας άλλης δραστηριότητας (π.χ. ως επιμέρους
βήμα στη διαδικασία παραγωγής αντικειμένου). Παρότι αυτή η άλλη λειτουργία μπορεί να
περιλαμβάνει τη χημική τροποποίηση της ουσίας (A) που χρησιμοποιείται στη διεργασία,
αυτό το είδος χρήσης δεν μπορεί να θεωρηθεί παρασκευή άλλης ουσίας (B) από τη
μετατροπή της ουσίας (A). Επομένως, όταν ο κύριος σκοπός της χημικής διεργασίας δεν
είναι να μετατρέψει μια ουσία (A) σε άλλη ουσία (B), ή όταν η ουσία (A) δεν χρησιμοποιείται
για τον συγκεκριμένο βασικό σκοπό αλλά για την επίτευξη κάποιας άλλης λειτουργίας, η
ουσία (A) που χρησιμοποιείται για τη δραστηριότητα αυτή δεν πρέπει να θεωρείται
ενδιάμεσο προϊόν δυνάμει του κανονισμού REACH. Κατά συνέπεια, ένα βασικό στοιχείο του
ορισμού του ενδιάμεσου προϊόντος είναι ότι ο παρασκευαστής του ενδιάμεσου προϊόντος
είναι βέβαιος πως ένας πελάτης του ενδιάμεσου προϊόντος είναι παρασκευαστής κάποιας
άλλης ουσίας ο οποίος χρησιμοποιεί το ενδιάμεσο προϊόν για χημική επεξεργασία (σύνθεση)
προκειμένου να προκύψει η εν λόγω άλλη ουσία. Σε περίπτωση που ο πελάτης
χρησιμοποιεί την ουσία για άλλες διεργασίες και όχι για τη σύνθεση άλλης ουσίας, η ουσία
δεν θεωρείται απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν.
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Στην ενότητα 3 που ακολουθεί παρουσιάζονται παραδείγματα περιστάσεων υπό τις οποίες
ουσίες που μπορούν να θεωρηθούν ενδιάμεσα προϊόντα μπορούν να μετατραπούν χημικώς
στο πλαίσιο βιομηχανικών δραστηριοτήτων.
3 Παραδείγματα βιομηχανικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τη χημική
μετατροπή ουσιών οι οποίες θεωρούνται ενδιάμεσα προϊόντα
Λαμβανομένου υπόψη του ορισμού του ενδιάμεσου προϊόντος και βάσει της ανάλυσης που
αναπτύσσεται στην προηγούμενη ενότητα, διακρίνονται οι παρακάτω δραστηριότητες
παρασκευής που οδηγούν στη χημική τροποποίηση μιας ουσίας δυνάμει του κανονισμού
REACH (τα παραδείγματα που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικά περιπτώσεων που πρέπει
να αποτελούν αντικείμενο κοινής παραδοχής):
Παρασκευή άλλης ουσίας υπό καθαρή μορφή
Μια ουσία (A) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή άλλης ουσίας (B) με σκοπό να
μετατραπεί στην εν λόγω άλλη ουσία (B). Η μετατροπή από την ουσία (A) στην ουσία (B)
περιλαμβάνει κατά κανόνα τη χημική αντίδραση της ουσίας (A). Ωστόσο, σε περιορισμένο
αριθμό περιπτώσεων, όπως σε μεμονωμένες διαδικασίες διύλισης, η ουσία (A) δεν αντιδρά
απαραίτητα με σκοπό να μετατραπεί στην ουσία (B). Όσον αφορά την ουσία (B), μόλις
καταστεί διαθέσιμη σε απομονωμένη μορφή, ο παρασκευαστής ή οποιοσδήποτε άλλος
φορέας μπορεί να επινοήσει οποιαδήποτε χρήση της. Η ουσία (A), η οποία χρησιμοποιείται
στη διαδικασία παρασκευής για την παρασκευή της ουσίας (B), μπορεί επομένως να
θεωρηθεί ουσία που χρησιμοποιείται «με σκοπό να μετατραπεί σε άλλη ουσία». Μια τέτοιου
είδους χρήση της ουσίας (A) θεωρείται συνεπώς χρήση της ως ενδιάμεσο προϊόν δυνάμει
του κανονισμού REACH.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην προκειμένη περίπτωση, το ενδιάμεσο προϊόν χρησιμοποιείται
αποκλειστικά ως πρόδρομη ουσία στην παρασκευή άλλων ουσιών. Κάθε άλλη ποσότητα της
ίδιας ουσίας (A) που δεν χρησιμοποιείται ως πρόδρομη ουσία στην παρασκευή άλλων
ουσιών δεν μπορεί να θεωρηθεί ενδιάμεσο προϊόν.
Λόγω της πρακτικής φύσης των διεργασιών παρασκευής και του φορολογικού καθεστώτος
στο οποίο υπόκεινται οι εγκαταστάσεις παρασκευής, μπορεί να απαιτούνται ένα ή
περισσότερα βήματα μεταξύ της παρασκευής της ουσίας (A) και της χρήσης της στην
παρασκευή της ουσίας (B) για να διευκολύνεται/διασφαλίζεται η ορθή χημική επεξεργασία
στη σύνθεση της ουσίας B.
Ωστόσο, αυτά τα βήματα δεν αλλάζουν το γεγονός ότι η ουσία παρασκευάστηκε και
χρησιμοποιήθηκε στη σύνθεση και, επομένως, δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση το καθεστώς
της ουσίας ως ενδιάμεσο προϊόν. Ένα δείγμα τέτοιων βημάτων παρουσιάζεται στο
παράδειγμα 4 που ακολουθεί.
Κάθε ουσία που χρησιμοποιείται στη διεργασία παρασκευής άλλης ουσίας (B) αλλά δεν
μετατρέπεται η ίδια στην εν λόγω ουσία (B), για παράδειγμα ένας διαλύτης, δεν μπορεί να
θεωρηθεί ενδιάμεσο προϊόν.
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Παράδειγμα 1: Ουσίες που χρησιμοποιούνται ως αντιδρώντα συστατικά
Η τριφαινυλομεθανόλη μπορεί να παρασκευαστεί σύμφωνα με μια αντίδραση Grignard με
μαγνήσιο, βρωμοβενζόλιο και βενζοφαινόνη ως αντιδρώντα συστατικά. Στο παράδειγμα
αυτό, το μαγνήσιο αντιδρά πρώτα με το βρωμοβενζόλιο. Το φαινυλομαγνήσιο του βρωμίου
(αντιδραστήριο Grignard) που σχηματίζεται με αυτό τον τρόπο δεν απομονώνεται από τον
αντιδραστήρα αλλά αντιδρά περαιτέρω επιτόπου με τη βενζοφαινόνη.
Br
Mg

+

magnesium

Mg

Br
bromobenzene

phenylmagnesium bromide

O
Br
Mg

+
OH
benzophenone

triphenylmethanol

Στη συγκεκριμένη διεργασία, τόσο το μαγνήσιο όσο και το βρωμοβενζόλιο θεωρούνται
απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του βρωμικού
φαινυλομαγνησίου. Το φαινυλομαγνήσιο του βρωμίου είναι μη απομονωμένο
ενδιάμεσο προϊόν που χρησιμοποιείται για την παρασκευή της τριφαινυλομεθανόλης.
Τέλος, η βενζοφαινόνη είναι απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν που χρησιμοποιείται για
την παρασκευή της τριφαινυλομεθανόλης.

Παράδειγμα 1: Ουσίες που χρησιμοποιούνται ως αντιδρώντα συστατικά
Η κυκλοπεντανόνη μπορεί να αναχθεί σε κυκλοπεντανόλη με το αναγωγικό μέσο υδρίδιο
λιθιοαλουμινίου (LAH). Η διεργασία αναγωγής συνίσταται στην προσθήκη του υδρογόνου
που βρίσκεται στη μορφή υδριδίου του LAH στον άνθρακα του καρβονυλίου στην
κυκλοπεντανόνη. Η κυκλοπεντανόνη θεωρείται ενδιάμεσο προϊόν στην παρασκευή
κυκλοπεντανόλης καθώς μετατρέπεται η ίδια στην εν λόγω ουσία. Ακολουθώντας τον ίδιο
συλλογισμό, το LAH μπορεί επίσης, στην προκειμένη περίπτωση, να θεωρηθεί ενδιάμεσο
προϊόν καθώς μπορεί να θεωρηθεί ότι μετατρέπεται το ίδιο σε κυκλοπεντανόλη.
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Παράδειγμα 2: Ουσίες που χρησιμοποιούνται ως καταλύτες
Οι καταλύτες είναι ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη μεταβολή της ταχύτητας των
χημικών αντιδράσεων. Μια ουσία που χρησιμοποιείται ως καταλύτης στην παρασκευή
άλλης ουσίας υπό καθαρή μορφή δεν μπορεί να θεωρηθεί ενδιάμεσο προϊόν δυνάμει του
κανονισμού REACH επειδή ο καταλύτης δεν χρησιμοποιείται με σκοπό να μετατραπεί ο
ίδιος στην υπό παρασκευή ουσία.
Για παράδειγμα, το p-τολουενοσουλφονικό οξύ χρησιμοποιείται συχνά ως καταλύτης στην
παρασκευή εστέρων από καρβοξυλικά οξέα και αλκοόλες. Για τις χρήσεις αυτές, το pτολουενοσουλφονικό οξύ δεν μπορεί να θεωρηθεί ενδιάμεσο προϊόν. Αυτό ισχύει
ανεξαρτήτως του εάν ανακτάται ή όχι στο τέλος της διεργασίας.

Παράδειγμα 3: Ουσίες που χρησιμοποιούνται ως μέσα επεξεργασίας
Είναι δυνατή η προσθήκη ουσιών σε οποιοδήποτε στάδιο της διεργασίας παρασκευής μιας
ουσίας με σκοπό τη βελτιστοποίηση του φυσικοχημικού περιβάλλοντος του μέσου
αντίδρασης. Τέτοια παραδείγματα είναι μέσα διασποράς, ρυθμιστές ιξώδους, λιπαντικά,
αντιστατικά μέσα, κλπ. Δεδομένου ότι αυτά τα μέσα επεξεργασίας δεν χρησιμοποιούνται με
σκοπό να μετατραπούν τα ίδια σε άλλη ουσία και ότι η ουσία που παρασκευάζεται δεν
σχηματίζεται από το μέσο επεξεργασίας, τα μέσα επεξεργασίας δεν θεωρούνται
ενδιάμεσα προϊόντα. Αυτό ισχύει ανεξαρτήτως του εάν τα εν λόγω μέσα απομονώνονται
από την ουσία που παρασκευάζεται ή καταλήγουν ως προσμείξεις της εν λόγω ουσίας.

Παράδειγμα 4: Ενδιάμεσα προϊόντα και ουσίες σε μείγματα
Η επιχείρηση X παρασκευάζει υδροξείδιο του νατρίου και πωλεί την ουσία αυτή στην
επιχείρηση Y προκειμένου η επιχείρηση Υ να παρασκευάσει οξικό νάτριο. Η χημική
διεργασία που χρησιμοποιείται από την επιχείρηση Y απαιτεί την προσθήκη νερού στο
υδροξείδιο του νατρίου πριν από τη χρήση του στην παρασκευή οξικού νατρίου. Για
τεχνικούς λόγους, η επιχείρηση Y προσθέτει νερό στο υδροξείδιο του νατρίου σε ένα τμήμα
της εγκατάστασης παρασκευής και στη συνέχεια το χρησιμοποιεί σε άλλο τμήμα της ίδιας
εγκατάστασης για την παρασκευή οξικού νατρίου. Το υδροξείδιο του νατρίου μπορεί να
θεωρηθεί ενδιάμεσο προϊόν, παρότι η διαδικασία παραγωγής του οξικού νατρίου
περιλαμβάνει βήματα που εκτελούνται σε ξεχωριστό τμήμα της εγκατάστασης παρασκευής.
Αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι τα εν λόγω βήματα είναι βοηθητικά κατά τη σύνθεση οξικού
νατρίου από υδροξείδιο του νατρίου.

4 Βιομηχανική τελική χρήση εκτός από την παρασκευή άλλης ουσίας υπό καθαρή
μορφή
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Σε περίπτωση που μια ουσία (A) χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον παρασκευαστή ή από
μεταγενέστερο χρήστη και αντιδρά χημικώς σε διεργασία άλλη από την παρασκευή άλλης
ουσίας (δεν υπάρχει «σύνθεση»), τότε η ουσία (A) δεν μπορεί να είναι ενδιάμεσο προϊόν.
Όταν ο κύριος σκοπός της χημικής διεργασίας δεν είναι η παρασκευή άλλης ουσίας, αλλά η
επίτευξη κάποιας άλλης λειτουργίας, συγκεκριμένης ιδιότητας ή χημικής αντίδρασης ως
αναπόσπαστο τμήμα των παραγόμενων αντικειμένων (ημι-έτοιμων ή έτοιμων), οι ουσίες που
χρησιμοποιούνται για την εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να θεωρούνται ενδιάμεσα
προϊόντα δυνάμει του κανονισμού REACH.
Ένα παράδειγμα είναι η παραγωγή αντικειμένων. Το άρθρο 3 παράγραφος 15 του
κανονισμού REACH απαιτεί τη μετατροπή του ενδιάμεσου προϊόντος σε άλλη ουσία.
Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 8, ένα ενδιάμεσο προϊόν πρέπει να
χρησιμοποιείται για την παρασκευή μιας ουσίας. Το ενδιάμεσο προϊόν δεν μπορεί επομένως
να χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενός αντικειμένου. Πράγματι, όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, μια ουσία, η οποία χρησιμοποιείται στο πλαίσιο χημικής διεργασίας όχι με κύριο
σκοπό τη μετατροπή της σε άλλη ουσία αλλά την επίτευξη κάποιας άλλης λειτουργίας, δεν
πρέπει να θεωρείται ενδιάμεσο προϊόν δυνάμει του κανονισμού REACH. Αυτό διευκρινίζεται
περαιτέρω μέσω της σταθερής χρήσης των λέξεων «παραγωγή» και «παραγωγός» κατά την
αναφορά σε αντικείμενα και των λέξεων «παρασκευή» και «παρασκευαστής» κατά την
αναφορά σε ουσίες.
Σχετικά παραδείγματα βιομηχανικών διεργασιών που δεν λογίζονται ως παρασκευή άλλων
ουσιών δεν περιορίζονται στην παραγωγή αντικειμένων αλλά περιλαμβάνουν και κάθε άλλη
βιομηχανική χρήση ουσιών, όπως πηκτικών/κροκιδωτικών μέσων, δραστικών ξηραντικών,
εξουδετερωτών pH, κλπ. με σκοπό την επίτευξη μιας συγκεκριμένης λειτουργίας (για
παράδειγμα, μιας φυσικοχημικής ιδιότητας) μέσω χημικής αντίδρασης.
Ακολουθούν πρόσθετα παραδείγματα που δεν περιορίζονται στην παραγωγή αντικειμένων:

Παράδειγμα 5: Ουσία που χρησιμοποιείται ως μέσο σκλήρυνσης
Τα μέσα σκλήρυνσης κανονικά χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή μιας ρητίνης σε στερεή
μάζα που δεν μπορεί να υποβληθεί μόνη της σε περαιτέρω επεξεργασία υπό καθαρή
μορφή, αλλά της οποίας το σχήμα διαμορφώνεται στο πλαίσιο ενός πιο σύνθετου προϊόντος
(γενικά, ενός αντικειμένου). Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται ως μέσα σκλήρυνσης κατά
κανόνα δεν είναι ενδιάμεσα προϊόντα δυνάμει του κανονισμού REACH, διότι δεν
μετατρέπονται σε άλλη ουσία υπό καθαρή μορφή στο πλαίσιο διεργασίας που συνίσταται
στην παρασκευή της εν λόγω άλλης ουσίας υπό καθαρή μορφή, αλλά χρησιμοποιούνται για
την παροχή μιας συγκεκριμένης φυσικής ιδιότητας σε μια ρητίνη ως αναπόσπαστο τμήμα
μιας διαφορετικής διεργασίας (π.χ. παραγωγή αντικειμένου).
Για παράδειγμα, οι ιδιότητες πρόσφυσης των συγκολλητικών μέσων με βάση εποξικές
ενώσεις που χρησιμοποιούνται ως αναπόσπαστο τμήμα της παραγωγής ενός αντικειμένου
(π.χ. με σκοπό τη συναρμολόγηση ημι-έτοιμων αντικειμένων) οφείλονται ουσιαστικά στην
επιτόπου σκλήρυνση εποξικών ρητινών με ένα μέσο σκλήρυνσης. Συνεπώς, παρότι το μέσο
σκλήρυνσης αντιδρά χημικώς με την εποξική ρητίνη, η ουσία που χρησιμοποιείται ως μέσο
σκλήρυνσης σε αυτά τα συγκολλητικά μέσα δύο συστατικών δεν είναι ενδιάμεσο
προϊόν για τέτοιου είδους χρήσεις δυνάμει του κανονισμού REACH.
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Παράδειγμα 6: Ουσία που χρησιμοποιείται ως μέσο επιφανειακής κατεργασίας
Η επιφανειακή κατεργασία πραγματοποιείται γενικά για την παροχή μιας συγκεκριμένης
φυσικοχημικής ιδιότητας σε μια μακροσκοπική ουσία, υπό καθαρή μορφή, σε μείγμα ή
αντικείμενο. Η επιφανειακή κατεργασία μπορεί να περιλαμβάνει χημικές αντιδράσεις στην
επιφάνεια του προς κατεργασία υλικού. Εφόσον η διεργασία δεν συνίσταται στην
παρασκευή άλλης ουσίας υπό καθαρή μορφή, αλλά ο κύριος σκοπός της είναι η παροχή
ενός συγκεκριμένου φυσικοχημικού χαρακτηριστικού σε ένα υλικό (ανεξάρτητα από το εάν το
μέσο επιφανειακής κατεργασίας καταναλώνεται σε μια χημική αντίδραση και οδηγεί στην
παρασκευή άλλης ουσίας), τα μέσα επιφανειακής κατεργασίας δεν θεωρούνται ενδιάμεσα
προϊόντα. 20
Για παράδειγμα, ο κυανιούχος άργυρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο κατεργασίας για
τη δημιουργία ενός προστατευτικού στρώματος μεταλλικού αργύρου για διακοσμητικούς
σκοπούς. Παρότι η τεχνική συνίσταται στην ηλεκτροχημική μετατροπή του μέσου
κατεργασίας σε μεταλλικό άργυρο, το μέσο κατεργασίας δεν μπορεί να θεωρηθεί
ενδιάμεσο προϊόν, καθώς η ηλεκτροαπόθεση είναι αναπόσπαστο βήμα στη διεργασία για
την παραγωγή ενός αντικειμένου, σκοπός της οποίας είναι να αποκτήσει το υλικό μια
φυσικοχημική ιδιότητα μέσω της τροποποίησης της οπτικής εμφάνισης της επιφάνειας ενός
αντικειμένου.

Παράδειγμα 7: Ουσίες που χρησιμοποιούνται ως ξηραντικά μέσα
Το υδρίδιο του ασβεστίου (CaH2) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία ως αφυδατικό
μέσο. Ο τρόπος δράσης αυτού του ξηραντικού μέσου βασίζεται στη χημική αντίδραση που
λαμβάνει χώρα μεταξύ του υδριδίου του ασβεστίου και του νερού (π.χ. με το σχηματισμό
υγρασίας σε μερικές περιπτώσεις ή προσμείξεων σε έναν οργανικό διαλύτη), που οδηγεί στο
σχηματισμό υδροξειδίου του ασβεστίου (Ca(OH)2). Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα,
απομακρύνεται το νερό από το αέριο ή τον οργανικό διαλύτη. Για τη συγκεκριμένη
εφαρμογή, το υδρίδιο του ασβεστίου δεν είναι ενδιάμεσο προϊόν, καθώς ο κύριος
σκοπός της χρήσης της εν λόγω ουσίας είναι η αφαίρεση νερού από τον υπό επεξεργασία
21
οργανικό διαλύτη και όχι η μετατροπή σε υδροξείδιο του ασβεστίου.
5 Ενδιάμεσα προϊόντα και διατάξεις καταχώρισης δυνάμει του κανονισμού REACH
Ένας από τους βασικούς στόχους του κανονισμού REACH είναι να εξασφαλίσει υψηλό
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Για τον σκοπό αυτό, ο
κανονισμός REACH περιλαμβάνει μηχανισμούς που επιτρέπουν στη βιομηχανία να
20

Σημειώνεται ότι, σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις, η ουσία που προκύπτει από τη χημική αντίδραση
του μέσου επιφανειακής κατεργασίας και του υλικού δεν χρειάζεται να καταχωριστεί σύμφωνα με το σημείο 4 του
παραρτήματος V.
21
Πράγματι, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το υδροξείδιο του ασβεστίου (Ca(OH)2) εξαιρείται από τους τίτλους
II, V και VI του κανονισμού REACH, καθώς επωφελείται από το σημείο 4 του παραρτήματος V (βλ. έγγραφο
εργασίας της Επιτροπής SEC(2009)447 τελικό που συνοδεύει την ανακοίνωση C(2009)2482 σχετικά με τις
αναθεωρήσεις των παραρτημάτων I, IV και V του κανονισμού REACH). Το Ca(OH)2 εξαιρείται επειδή οι διατάξεις
καταχώρισης ισχύουν για την παρασκευή ή εισαγωγή υδριδίου του ασβεστίου (CaH2), αλλά οι πληροφορίες
σχετικά με το Ca(OH)2 θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην έκθεση χημικής ασφάλειας (ΕΧΑ) για το CaH2.
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αντιμετωπίσει τους κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με το σχηματισμό οποιασδήποτε ουσίας,
ανεξάρτητα αν αυτός λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της παρασκευής μιας ουσίας υπό καθαρή
μορφή ή άλλων (επαγγελματικών) δραστηριοτήτων.
Σε αυτό το πλαίσιο, η καταχώριση αποτελεί τον βασικό μηχανισμό που πρέπει να
χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία για την υποβολή δεδομένων σχετικά με τις ουσίες που
παρασκευάζει ή εισάγει, την αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με αυτές και τα
συνιστώμενα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης κινδύνου.
Αν και ορίζονται συγκεκριμένες απαιτήσεις καταχώρισης για τα ενδιάμεσα προϊόντα (εφόσον
πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις), ο κανονισμός REACH εξακολουθεί να εξασφαλίζει ότι
οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την παρασκευή και χρήση οποιασδήποτε καταχωρισμένης
ουσίας αξιολογούνται επαρκώς, όπως εξηγείται παρακάτω.
Το ενδιάμεσο προϊόν είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται στην παρασκευή άλλης ουσίας
υπό καθαρή μορφή. Οι τυπικές απαιτήσεις καταχώρισης θα πρέπει κανονικά να ισχύουν και
για την άλλη ουσία που παρασκευάζεται (με την παραδοχή ότι χρησιμοποιείται για σκοπούς
εκτός της μεταγενέστερης σύνθεσης). Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με
την παρασκευή και τη χρήση ή χρήσεις της σχηματιζόμενης άλλης ουσίας θα πρέπει να
καλύπτονται στην καταχώρισή της. Από την άλλη πλευρά, η καταχώριση του ενδιάμεσου
προϊόντος πρέπει να καλύπτει τους κινδύνους που προκύπτουν από την παρασκευή και τη
χρήση του μέχρι να αντιδράσει. Ο κανονισμός REACH ορίζει ότι οι μειωμένες απαιτήσεις
πληροφοριών καταχώρισης που προβλέπονται στα άρθρα 17 και 18 ισχύουν μόνο για
ενδιάμεσα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο παρασκευής και χειρισμού υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στα εν λόγω άρθρα. Επομένως, ο κανονισμός REACH
εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη των κινδύνων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Οι
ουσίες που σχηματίζονται κατά την παραγωγή ενός αντικειμένου και δεν προορίζονται για
απελευθέρωση ή σχηματίζονται στο πλαίσιο δραστηριότητας πλην της παρασκευής ουσίας
υπό καθαρή μορφή δεν υπόκεινται σε καταχώριση. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με μια τέτοια
ουσία θα πρέπει να καλύπτονται στην καταχώριση των ουσιών από τις οποίες προέρχεται
(μητρικές ουσίες). Δεδομένου ότι αυτές οι μητρικές ουσίες δεν μπορούν να θεωρηθούν
ενδιάμεσα προϊόντα, ο κανονισμός REACH διασφαλίζει ότι ο φάκελος καταχώρισής τους
περιλαμβάνει EXA που καλύπτει τους εν λόγω κινδύνους, ανάλογα με την περίπτωση. Αυτό
είναι επίσης σύμφωνο με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παραρτήματος V,
δεδομένου ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις ουσίες οι οποίες αναφέρονται στις εν λόγω
παραγράφους θα πρέπει να καλύπτονται στην EXA για τη μητρική ουσία. 22 Η μητρική ουσία
των ουσιών που εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισης δυνάμει των παραγράφων 3
και 4 του παραρτήματος V δεν μπορεί να είναι ενδιάμεσο προϊόν, καθώς είναι μια ουσία που
χρησιμοποιείται με σκοπό την επίτευξη μιας συγκεκριμένης λειτουργίας/φυσικοχημικής
ιδιότητας (συμπεριλαμβανομένης της τελικής χρήσης αλλά εξαιρουμένης της περαιτέρω
παρασκευής). Η καταχώριση της μητρικής ουσίας περιλαμβάνει επομένως στη δική της ΕΧΑ
τους κινδύνους που οφείλονται στις εν λόγω εξαιρούμενες ουσίες, ανάλογα με την
περίπτωση.
6 Συμπεράσματα
Μια ουσία είναι ενδιάμεσο προϊόν αν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

22

Τόσο η ανακοίνωση της Επιτροπής C(2009)2482 όσο και η Καθοδήγηση σχετικά με το παράρτημα V ορίζουν
ότι, αν και εξαιρούνται από την καταχώριση, οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις ουσίες οι οποίες καλύπτονται
από τις παραγράφους 3 και 4 του παραρτήματος V θα πρέπει να εξετάζονται στην αξιολόγηση χημικής
ασφάλειας της μητρικής ουσίας ή των μητρικών ουσιών.
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Η ουσία παρασκευάζεται για να μετατραπεί η ίδια σε άλλη ουσία σε μια βιομηχανική
εγκατάσταση



Το αποτέλεσμα της χημικής επεξεργασίας είναι η παρασκευή μιας άλλης ουσίας υπό
καθαρή μορφή αλλά όχι μιας άλλης ουσίας μέσα σε αντικείμενο.
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