ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λήξη της μεταβατικής περιόδου Καταχωρίσεων του Κανονισμού REACH
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει τους επηρεαζόμενους επαγγελματίες ότι η
δεκάχρονη μεταβατική περίοδος για Καταχώριση χημικών ουσιών που προβλέπει ο
Κανονισμός REACH έχει ολοκληρωθεί στις 31.5.2018. Στην περίοδο αυτή 13 620
Ευρωπαϊκές εταιρείες υπέβαλαν πληροφορίες στον ECHA μέσω σχεδόν 90 000
φακέλων Καταχώρισης, για 21 551 χημικές ουσίες που παράγονται ή εισάγονται στην
Ευρωπαϊκή αγορά σε ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη του ενός τόνου ετησίως.
Με την λήξη της περιόδου αυτής ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
(ECHA) ανακοίνωσε: «Σήμερα γνωρίζουμε περισσότερα για τις χημικές ουσίες που
χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη παρά ποτέ προηγουμένως.
Η γνώση αυτή
δημιουργήθηκε από τη βιομηχανία και αποθηκεύεται και δημοσιεύεται στη μεγαλύτερη
δημόσια βάση δεδομένων για τα χημικά. Αποτελεί την κυριότερη πηγή για την προστασία
των Ευρωπαίων πολιτών και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που ενέχουν οι
χημικές ουσίες. Ο ECHA, μαζί με τα Κράτη Μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα
χρησιμοποιήσουν αυτή την αυξημένη γνώση για περαιτέρω δράσεις όπου αυτό κριθεί
απαραίτητο, όπως για παράδειγμα για την επιβολή περαιτέρω περιορισμών ή
αδειοδοτήσεων για συγκεκριμένες χρήσεις χημικών ουσιών.
Κατά τα πρώτα δέκα χρόνια εφαρμογής του Κανονισμού REACH η Ευρωπαϊκή
Ένωση εγκατέστησε μια δίκαιη και διάφανη εσωτερική αγορά με αυστηρούς κανόνες
ασφαλείας. Έτσι προωθείται τώρα η καινοτομία με τη χρήση ασφαλέστερων χημικών
προϊόντων και ενδυναμώνεται η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
Τώρα που η δεκάχρονη μεταβατική περίοδος Καταχώρισης των χημικών ουσιών
έχει ολοκληρωθεί, οι εταιρείες που για πρώτη φορά θα εισαγάγουν ή παράγουν κάποια
χημική ουσία σε ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη του ενός τόνου ετησίως θα πρέπει να
προχωρούν άμεσα σε Καταχώρισή της πριν την διαθέσουν στην Κυπριακή ή την
Ευρωπαϊκή αγορά. Επιπλέον, οι εταιρείες που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τις
καταχωρίσεις τους πρέπει να διατηρούν τις πληροφορίες που έχουν υποβάλει
επικαιροποιημένες (ορθή ποσότητα παραγωγής/εισαγωγής, αναφορά νέων χρήσεων και
οι πιο πρόσφατες πληροφορίες για ασφαλή χρήση). Περισσότερες πληροφορίες για το
θέμα είναι διαθέσιμες στην πιο κάτω διεύθυνση:
https://echa.europa.eu/el/reach-registrations-since-2008
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