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Απαιτήσεις πληροφόρησης για
κοινοποιήσεις στα κέντρα δηλητηριάσεων
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν επικίνδυνα μείγματα στην αγορά υποχρεούνται να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με
τα εν λόγω μείγματα σε ειδικούς φορείς που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη. Τα κέντρα δηλητηριάσεων χρησιμοποιούν
αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να παρέχουν ιατρικές συμβουλές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Η απαίτηση κοινοποίησης ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2020. Βασίζεται στο παράρτημα VIII του κανονισμού για την
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP).

ΠΟΙΟΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΛΕΙ ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ;
Κοινοποίηση πρέπει να υποβάλλουν οι εισαγωγείς και οι
μεταγενέστεροι χρήστες που διαθέτουν στην αγορά μείγματα τα
οποία έχουν ταξινομηθεί ως προς την υγεία του ανθρώπου και
τους φυσικούς κινδύνους. Η υποχρέωση καλύπτει μείγματα για
καταναλωτική, επαγγελματική και βιομηχανική χρήση.
ΠΟΙΟΣ ΜΟΡΦΌΤΥΠΟΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ;
Οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν τις απαιτούμενες
πληροφορίες χρησιμοποιώντας τον εναρμονισμένο μορφότυπο
κοινοποίησης στα κέντρα δηλητηριάσεων (PCN). Ο μορφότυπος
είναι XML και συμβατός με το IUCLID.
ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΑΙΤΟΎΝΤΑΙ;
Όλα τα κράτη μέλη τα οποία διαθέτουν το μείγμα στην αγορά
τους θα πρέπει να υποβάλλουν το ίδιο σύνολο πληροφοριών.
Στοιχεία επικοινωνίας – Ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός
τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εισαγωγέα ή
του μεταγενέστερου χρήστη που υποβάλλει την κοινοποίηση.

Εμπορική ονομασία (ή ονομασίες) του μείγματος – Επίσης,
κατά περίπτωση, η εμπορική ονομασία, η ονομασία του προϊόντος
και εναλλακτικές ονομασίες όπως εμφανίζονται στην ετικέτα,
Τύπος και διαστάσεις της συσκευασίας – Η συσκευασία που
χρησιμοποιείται για τη διάθεση του μείγματος στην αγορά για
χρήση από καταναλωτές ή επαγγελματική χρήση. Ο τύπος του
περιέκτη μπορεί να είναι «φιάλη», «κουτί» ή «δοχείο αερολύματος»,
για παράδειγμα. Οι διαστάσεις πρέπει να αναφέρονται ως ο
ονομαστικός όγκος ή το ονομαστικό βάρος της συσκευασίας.
Κατηγορία προϊόντων – Η κατηγορία σύμφωνα με το
εναρμονισμένο ευρωπαϊκό σύστημα κατηγοριοποίησης
των προϊόντων (EuPCS). Η επιλεγείσα κατηγορία πρέπει, για
παράδειγμα, να αντιστοιχεί στην κύρια προβλεπόμενη χρήση του
προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι «λίπασμα», «απορρυπαντικό
πλυντηρίων ρούχων» ή «προϊόν εξυγίανσης του αέρα».
Mοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου (UFI) – Ο κωδικός
που δημιουργείται μέσω του προγράμματος δημιουργίας UFI, για
παράδειγμα J200-U0CW-500A-Q2DA, πρέπει να αναγράφεται στην
ετικέτα ή τη συσκευασία του προϊόντος και να περιλαμβάνεται στην
κοινοποίηση.
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Πληροφορίες κινδύνου – Η ταξινόμηση του μείγματος ως προς
τους κινδύνους για την υγεία και τους φυσικούς κινδύνους.

τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζονται και το πώς αναφέρονται οι
συγκεντρώσεις τους.

Πρέπει να παρέχονται επίσης τα ακόλουθα στοιχεία επισήμανσης :
• εικονογράμματα κινδύνου
• προειδοποιητική λέξη
• δηλώσεις επικινδυνότητας
• συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου
• δηλώσεις προφύλαξης.

ΠΌΤΕ ΑΡΧΊΖΕΙ ΝΑ ΙΣΧΎΕΙ Η ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗΣ;

Τοξικολογικές πληροφορίες – Καλύπτει τους πιθανούς τρόπους
με τους οποίους ένα πρόσωπο μπορεί να εκτεθεί στο μείγμα, όπως
η εισπνοή, η κατάποση, η επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Καλύπτει
τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις και
συμπτώματα λόγω έκθεσης. Οι πληροφορίες για τις τοξικολογικές
επιπτώσεις του μείγματος είναι οι ίδιες με αυτές που απαιτούνται
στο τμήμα 11 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.
Πληροφορίες σχετικά με τις φυσικοχημικές ιδιότητες – Για
παράδειγμα, η φυσική κατάσταση, το χρώμα και η τιμή pH του
μείγματος.
Πληροφορίες για τη σύνθεση του πλήρους μείγματος – Καλύπτει
όλα τα συστατικά, τις συγκεντρώσεις τους στο μείγμα και την
ταξινόμηση. Τα συστατικά μπορεί να είναι ουσίες ή μείγματα εντός
μειγμάτων (MiMs). Εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες όσον αφορά τον

Η ημερομηνία από την οποία αρχίζει να ισχύει η υποχρέωση
εξαρτάται από την τελική χρήση του μείγματος.
• Μείγματα για χρήση από τους καταναλωτές: 1η Ιανουαρίου 2020.
• Μείγματα για επαγγελματική χρήση: 1η Ιανουαρίου 2021.
• Μείγματα για βιομηχανική χρήση: 1η Ιανουαρίου 2024.
Εάν ένα μείγμα έχει περισσότερες από μία από τις ανωτέρω
χρήσεις – είτε μέσω άμεσης χρήσης είτε μέσω της παρουσίας
του σε προϊόν που παρασκευάζεται σε μεταγενέστερα στάδια της
αλυσίδας εφοδιασμού – ισχύει η πρώτη ημερομηνία. Πριν από
την αντίστοιχη ημερομηνία εφαρμογής, το μείγμα εξακολουθεί να
υπόκειται στις υφιστάμενες εθνικές απαιτήσεις πληροφόρησης.
Τα μείγματα που έχουν ήδη κοινοποιηθεί βάσει της εθνικής
νομοθεσίας εξακολουθούν να ισχύουν έως την 1η Ιανουαρίου 2025.
Εάν υπάρξει μεταβολή στο μείγμα πριν από την ημερομηνία αυτή,
οι επιχειρήσεις ενδέχεται να χρειαστεί να προβούν σε κοινοποίηση
με βάση τις νέες απαιτήσεις πληροφόρησης σύμφωνα με το
παράρτημα VIII.
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Αρχικό μείγμα
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Μείγματα που προορίζονται για χρήση μόνο σε βιομηχανικούς χώρους – Η
επιλογή της περιορισμένης υποβολής επιτρέπει την παροχή περιορισμένων
πληροφοριών για τη σύνθεση του μείγματος, σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων
ασφαλείας, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να διασφαλιστεί μέσω συγκεκριμένου
τηλεφωνικού αριθμού η ταχεία πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με
το μείγμα. Τα κέντρα δηλητηριάσεων πρέπει να έχουν πρόσβαση στον εν λόγω

Επαγγελματική τελική χρήση
Κοινοποίηση από το 2021

Τελική χρήση από τους καταναλωτές
Κοινοποίηση από το 2020

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Για περισσότερες συμβουλές, υλικό και εργαλεία υποστήριξης,
επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο των Κέντρων Δηλητηριάσεων
του ECHA:
»» https://poisoncentres.echa.europa.eu/gr

αριθμό 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
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Η υποχρέωση κοινοποίησης εξαρτάται από την
τελική χρήση
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Βιομηχανική τελική χρήση
Κοινοποίηση από το 2024

