Δήλωση εναρμόνισης της ΑΕ Ελληνικά Πετρέλαια με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH
Ο Κανονισμός REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals, (ΕΚ) αριθ. 1907/2006),
απαιτεί από τους παραγωγούς και εισαγωγείς ουσιών σε καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε
αντικείμενα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (European CHemicals
Agency,ECHA) μια σειρά από πληροφορίες για την ταυτότητα, τα χαρακτηριστικά, τους κινδύνους και την
ασφαλή χρήση τους.
H AE Ελληνικά Πετρέλαια σεβόμενη τη θεμελιώδη αρχή του Κανονισμού περί αποτελεσματικής
διαχείρισης των κινδύνων από τις χημικές ουσίες, έχει εναρμονίσει τη δραστηριότητά της με τις
προβλέψεις του Κανονισμού REACH.
Συγκεκριμένα:
 Συμμετέχει ενεργά σε πολλές Κοινοπραξίες με άλλες Εταιρίες (REACH Consortia) για την επιτυχή
ολοκλήρωση όλων των φάσεων του Κανονισμού (καταχώρηση, αξιολόγηση, αδειοδότηση) με
πιστή εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τον ανταγωνισμό.
 Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς τη φάση προκαταχώρησης, προχώρησε στην καταχώρηση των
παραγομένων και εισαγομένων ουσιών της που υπάγονταν στις πρώτες προθεσμίες του άρθρου
23 του REACH (30η Νοεμβρίου 2010, 31η Μαΐου 2013 και 31η Μαίου 2018) ανάλογα με την
ποσοτική τους κατηγορία.
 Προβαίνει - σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 του REACH - σε κατά περίπτωση
αναθεωρήσεις των φακέλων καταχώρησης για όσες ουσίες προκύπτουν μεταβολές στις εκθέσεις
χημικής ασφάλειας ή/και την ταξινόμηση επικινδυνότητας σύμφωνα με τα τελευταία
τοξικολογικά και οικοτοξικολογικά δεδομένα ή εφόσον απαιτηθεί μέσω αποφάσεων του ECHA.
 Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) των προϊόντων αναθεωρήθηκαν σε πλήρη εναρμόνιση με
τους Κανονισμούς REACH και CLP (Classification, Labeling and Packaging). Τα νέα εκτεταμένα
Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (extended Safety Data Sheets), περιλαμβάνουν σε παράρτημα τα
σενάρια έκθεσης ανθρώπου και περιβάλλοντος ανά προοριζόμενη χρήση και τα προτεινόμενα
μέτρα διαχείρισης κινδύνου προς τους μεταγενέστερους χρήστες. Τα ΔΔΑ επικαιροποιούνται
σύμφωνα με το άρθρο 31(9) του Κανονισμού.
 Ως προς τη διαδικασία αδειοδότησης, το κρίσιμο νομοθετικό στάδιο είναι η ιεράρχηση των
ουσιών πολύ υψηλής ανησυχίας (Substances of Very High Concern, SVHC) που εισηγείται ο ECHA
για ένταξή τους στο Παράρτημα XIV του REACH (ουσίες προς αδειοδότηση). Η Ελληνικά
Πετρέλαια ΑΕ παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις ώστε να συμμορφώνεται στις νομοθετικές
ρυθμίσεις και παράλληλα να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των προμηθευτών της.
 Για πρόσθετες πληροφορίες, τυχόν ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση reach@helpe.gr

