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αριθ. 

EINECS

Ονομασία/ομάδα αριθ. CAS

266-925-9 Λιπαρά οξέα C12-18

H ουσία αυτή ταυτοποιείται με το SDA 

Substance Name: C12-C18 alkyl 

carboxylic acid και τον SDA Reporting 

Number: 16-005-00.

67701-01-3

266-928-5 Λιπαρά οξέα C16-18

H ουσία αυτή ταυτοποιείται με το SDA 

Substance Name: C16-C18 alkyl 

carboxylic acid και τον SDA Reporting 

Number: 19-005-00.

67701-03-5

266-929-0 Λιπαρά οξέα C8-18 και ακόρεστα 

λιπαρά οξέα C18.

H ουσία αυτή ταυτοποιείται με το SDA 

Substance Name: C8-C18 and C18 

unsaturated alkyl carboxylic acid και 

τον SDA Reporting Number: 01-005-

00.

67701-05-7

266-930-6 Λιπαρά οξέα C14-18 και ακόρεστα 

λιπαρά οξέα C16-18.

H ουσία αυτή ταυτοποιείται με το SDA 

Substance Name: C14-C18 and C16-

C18 unsaturated alkyl carboxylic acid

και τον SDA Reporting Number: 04-

005-00

67701-06-8

266-932-7 Λιπαρά οξέα C16-18 και ακόρεστα 

λιπαρά οξέα C18.

H ουσία αυτή ταυτοποιείται με το SDA 

Substance Name: C16-C18 and C18 

unsaturated alkyl carboxylic acid και 

τον SDA Reporting Number: 11-005-00

67701-08-0
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αριθ. 

EINECS

Ονομασία/ομάδα αριθ. CAS

266-948-4 Γλυκερίδια C16-18 και ακόρεστα 

λιπαρά οξέα C18.

H ουσία αυτή ταυτοποιείται με το SDA 

Substance Name: C16-C18 and C18 

unsaturated trialkyl glyceride και τον 

SDA Reporting Number: 11-001-00.

67701-30-8

267-007-0 Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων C14-18 

και ακόρεστων λιπαρών οξέων C16-18.

H ουσία αυτή ταυτοποιείται με το SDA 

Substance Name: C14-C18 and C16-

C18 unsaturated alkyl carboxylic acid

και τον SDA Reporting Number: 04-

010-00.

67762-26-9

267-013-3 Λιπαρά οξέα C6-12

H ουσία αυτή ταυτοποιείται με το SDA 

Substance Name: C6-C12 alkyl 

carboxylic acid και τον SDA Reporting 

Number: 13-005-00.

67762-36-1

268-099-5 Λιπαρά οξέα C14-22 και ακόρεστα 

λιπαρά οξέα C16-22.

H ουσία αυτή ταυτοποιείται με το SDA 

Substance Name: C14-C22 and C16-

C22 unsaturated alkyl carboxylic acid

και τον SDA Reporting Number: 07-

005-00

68002-85-7

268-616-4 Αφυδατωμένα σιρόπια αραβοσίτου 68131-37-3

269-657-0 Λιπαρά οξέα σόγιας 68308-53-2

269-658-6 Μονο-, δι- και τρι- γλυκερίδια 

υδρογονωμένου στέατος
68308-54-3
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αριθ. 

EINECS

Ονομασία/ομάδα αριθ. CAS

270-298-7 Λιπαρά οξέα C14-22 68424-37-3

270-304-8 Λιπαρά οξέα λινελαίου 68424-45-3

270-312-1 Γλυκερίδια C16-18 και ακόρεστα 

λιπαρά οξέα C18.

H ουσία αυτή ταυτοποιείται με το SDA 

Substance Name: C16-C18 and C18 

unsaturated alkyl and C16-C18 and 

C18 unsaturated dialkyl glyceride και 

τον SDA Reporting Number: 11-002-

00.

68424-61-3

288-123-8 Γλυκερίδια C10-18 85665-33-4

292-771-7 Λιπαρά οξέα C12-14 90990-10-6

292-776-4 Λιπαρά οξέα C12-18 και ακόρεστα 

λιπαρά οξέα C18.
90990-15-1

296-916-5 Λιπαρά οξέα κραμβελαίου χαμηλής 

περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ.
93165-31-2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

1. Ουσίες που προκύπτουν από χημική αντίδραση λόγω της έκθεσης μιας άλλης ουσίας ή 

προϊόντος σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως ο αέρας, η υγρασία, οι μικροοργανισμοί 

ή το φως του ήλιου.

2. Ουσίες που προκύπτουν από χημική αντίδραση λόγω της αποθήκευσης άλλης ουσίας, 

παρασκευάσματος ή προϊόντος.

3. Ουσίες οι οποίες προκύπτουν από χημική αντίδραση λόγω της τελικής χρήσης άλλων 

ουσιών, παρασκευασμάτων ή προϊόντων και οι οποίες δεν παρασκευάζονται ούτε 

εισάγονται ή διατίθενται στην αγορά.

4. Ουσίες οι οποίες δεν παρασκευάζονται, εισάγονται ή διατίθενται στην αγορά οι ίδιες αλλά 

προκύπτουν από χημική αντίδραση η οποία συμβαίνει όταν:

(α) ένας σταθεροποιητής, μια χρωστική, μια αρωματική ουσία, ένα αντιοξειδωτικό, ένα 

υλικό πλήρωσης, ένας διαλύτης, ένας φορέας, ένα επιφανειοδραστικό, ένας 

πλαστικοποιητής, ένας αναστολέας διάβρωσης, ένα αντιαφριστικό ή αποαφριστικό, 

ένα μέσο διασποράς, ένας παρεμποδιστής καθίζησης, ένα αποξηραντικό, ένα 

συνδετικό υλικό, ένας γαλακτωματοποιητής, ένας απογαλακτωματοποιητής, ένα 

αφυδατικό, μια συσσωματική ουσία, ένα επίχρισμα πρόσφυσης, ένας ρυθμιστής 

ροής, ένας εξουδετερωτής pH, ένας συμπλοκοποιητής, ένα πηκτικό μέσο, ένα 

κροκιδωτικό μέσο, ένας επιβραδυντής καύσης, ένα λιπαντικό, ένας χηλικός 

παράγοντας ή ένα αντιδραστήριο ποιοτικού ελέγχου λειτουργούν όπως προβλέπεται, 

ή

(β) μία ουσία με αποκλειστικό σκοπό να προσφέρει ένα συγκεκριμένο φυσικοχημικό 

χαρακτηριστικό λειτουργεί όπως προβλέπεται.
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5. Παραπροϊόντα, εκτός εάν εισάγονται ή διατίθενται στην αγορά αυτούσια.

6. Ένυδρες ενώσεις μιας ουσίας ή ένυδρα ιόντα, που σχηματίζονται από την ένωση μιας 

ουσίας με νερό, με την προϋπόθεση ότι η ουσία έχει καταχωρηθεί από τον παρασκευαστή 

ή τον εισαγωγέα κάνοντας χρήση της παρούσας εξαίρεσης.

7. Οι ακόλουθες ουσίες οι οποίες απαντούν στη φύση, εάν δεν έχουν τροποποιηθεί χημικώς: 

Ορυκτά, μεταλλεύματα, συμπυκνώματα μεταλλευμάτων, τσιμέντο κλίνκερ, φυσικό αέριο, 

υγραέριο, συμπύκνωμα φυσικού αερίου, αέρια διεργασιών και τα συστατικά τους, αργό 

πετρέλαιο, λιθάνθρακας, οπτάνθρακας,

8. Ουσίες που απαντούν στη φύση και δεν αναφέρονται στην παράγραφο 8, εάν δεν έχουν 

τροποποιηθεί χημικώς, εκτός εάν ανταποκρίνονται στα κριτήρια ταξινόμησης επικίνδυνων 

ουσιών σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ,

9. Χημικά στοιχεία για τα οποία είναι ήδη γνωστοί η επικινδυνότητα και οι κίνδυνοι: 

υδρογόνο, οξυγόνο, ευγενή αέρια (αργόν, ήλιον, νέον, ξένον), άζωτο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ

Στα Παραρτήματα VΙ έως ΧΙ καθορίζονται οι πληροφορίες που υποβάλλονται για σκοπούς 

καταχώρισης και αξιολόγησης σύμφωνα με τα άρθρα 10, 12, 13, 39, 40 και 45. Οι τυπικές 

απαιτήσεις για το χαμηλότερο ποσοτικό επίπεδο περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VΙΙ και, κάθε 

φορά που επιτυγχάνεται νέο ποσοτικό επίπεδο, πρέπει να προστίθενται οι απαιτήσεις του 

αντίστοιχου Παραρτήματος. Για κάθε καταχώριση, οι ακριβείς απαιτήσεις πληροφοριών διαφέρουν 

ανάλογα με την ποσότητα, τη χρήση και την έκθεση. Επομένως, τα Παραρτήματα θεωρείται ότι 

αποτελούν ένα σύνολο, σε συνδυασμό και με τις γενικές απαιτήσεις καταχώρισης, αξιολόγησης και 

καθήκοντος υπεύθυνης φροντίδας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ο καταχωρών θα πρέπει να συγκεντρώνει όλα τα υπάρχοντα διαθέσιμα δεδομένα δοκιμών σχετικά 

με την ουσία που πρόκειται να καταχωρηθεί, μεταξύ άλλων ερευνώντας τη βιβλιογραφία για 

πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριμένη ουσία. Όταν είναι δυνατόν, οι καταχωρίσεις θα πρέπει 

να υποβάλλονται από κοινού σύμφωνα με τα άρθρα 11 ή 19. Με τον τρόπο αυτόν, είναι δυνατή η 

κοινοχρησία των δεδομένων, αποφεύγονται οι περιττές δοκιμές και μειώνεται το κόστος. Ο 

καταχωρών θα πρέπει να συγκεντρώνει επίσης όλες τις άλλες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με 

την ουσία, ανεξαρτήτως του εάν απαιτείται η διεξαγωγή δοκιμών για μια συγκεκριμένη παράμετρο 

για τη συγκεκριμένη ποσοτική κατηγορία. Στις πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

πληροφορίες από εναλλακτικές πηγές (π.χ. από (Q)SAR, σύγκριση με άλλες ουσίες, δοκιμές in-

vivo και in-vitro, επιδημιολογικά δεδομένα) τα οποία είναι δυνατόν να συμβάλλουν στον 

προσδιορισμό της παρουσίας ή της απουσίας επικίνδυνων ιδιοτήτων της ουσίας και τα οποία, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να αντικαθιστούν τα αποτελέσματα των δοκιμών σε ζώα.
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Επιπλέον, θα πρέπει να συγκεντρώνονται οι πληροφορίες που αφορούν την έκθεση, τη χρήση και 

τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 10 και το παρόν Παράρτημα. Εξετάζοντας 

όλες αυτές τις πληροφορίες, ο καταχωρών θα μπορεί να αποφασίζει αν χρειάζεται να παραγάγει 

περαιτέρω πληροφορίες.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 – ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο καταχωρών προσδιορίζει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την καταχώριση. Κατ’ αρχάς, 

προσδιορίζεται το αντίστοιχο Παράρτημα ή Παραρτήματα ανάλογα με το ποσοτικό επίπεδο. Τα 

Παραρτήματα αυτά καθορίζουν τις τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών, λαμβάνονται όμως υπόψη σε 

συνδυασμό με το Παράρτημα ΧΙ, το οποίο επιτρέπει διαφορές από την τυπική προσέγγιση, εφόσον 

αυτή αιτιολογείται. Ιδίως, στο στάδιο αυτό, εξετάζονται οι πληροφορίες σχετικά με την έκθεση, τη 

χρήση και τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου ώστε να καθορίζονται οι ανάγκες σε πληροφορίες για την 

ουσία.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στη συνέχεια, ο καταχωρών συγκρίνει τις ανάγκες σε πληροφορίες για την ουσία με τις ήδη 

διαθέσιμες πληροφορίες και προσδιορίζει τις ελλείψεις. Είναι σημαντικό, στο στάδιο αυτό, να 

εξασφαλίζεται ότι τα διαθέσιμα δεδομένα είναι σχετικά και κατάλληλης ποιότητας για να 

καλύψουν τις απαιτήσεις.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ /ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι αναγκαίο να παραχθούν νέα δεδομένα. Ωστόσο, όταν υπάρχει 

έλλειψη πληροφοριών η οποία πρέπει να καλυφθεί, παρασκευάζονται νέα δεδομένα (Παραρτήματα 

VΙΙ και VIΙΙ) ή προτείνεται στρατηγική δοκιμών (Παραρτήματα ΙΧ και X), ανάλογα με το ποσοτικό 

επίπεδο. Νέες δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα διενεργούνται ή προτείνονται μόνο ως τελευταία λύση, 

εάν έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες πηγές δεδομένων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κανόνες των Παραρτημάτων VΙΙ έως ΧΙ μπορεί να απαιτούν τη 

διενέργεια ορισμένων δοκιμών πριν από τις τυπικές απαιτήσεις ή επιπλέον αυτών.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σημείωση 1: Εάν δεν είναι τεχνικώς εφικτό ή εάν φαίνεται να μην είναι επιστημονικώς αναγκαίο να 

δοθούν πληροφορίες, δηλώνονται με σαφήνεια οι λόγοι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Σημείωση 2: Ο καταχωρών μπορεί να επιθυμεί να δηλώσει ότι ορισμένες πληροφορίες που 

υποβάλλονται στο φάκελο καταχώρισης είναι εμπορικώς ευαίσθητες και η αποκάλυψή τους 

ενδέχεται να τον ζημιώσει εμπορικά. Στην περίπτωση αυτήν, καταρτίζει κατάλογο των στοιχείων 

και παρέχει αιτιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10, ΣΤΟΙΧΕΙΟ α), ΣΗΜΕΙΑ (I) ΕΩΣ (V)

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑ

1.1. Καταχωρών

1.1.1. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ και διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1.1.2. Αρμόδιος επικοινωνίας

1.1.3. Τόπος της ή των εγκαταστάσεων παρασκευής και ίδιας χρήσης του καταχωρούντος, 

ανάλογα με την περίπτωση

1.2. Κοινή υποβολή δεδομένων

Τα άρθρα 11 ή 19 προβλέπουν ότι τμήματα της καταχώρισης είναι δυνατόν να 

υποβάλλονται από έναν παρασκευαστή ή εισαγωγέα εξ ονόματος άλλων παραγωγών ή 

εισαγωγέων.
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Στην περίπτωση αυτήν, αυτός ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας αναφέρει τις ακόλουθες 

πληροφορίες για τους άλλους παρασκευαστές ή εισαγωγείς:

– το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό φαξ και τη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους,

– τα τμήματα της εν λόγω καταχώρισης που αφορούν τους άλλους παρασκευαστές ή 

εισαγωγείς.

Αναφέρονται ο ή οι αριθμοί που δίνονται στο παρόν Παράρτημα ή στα Παραρτήματα VII 

έως Χ, ανάλογα με την περίπτωση.

Οι άλλοι παραγωγοί ή εισαγωγείς αναφέρουν τις ακόλουθες πληροφορίες για τον 

παρασκευαστή/εισαγωγέα κατά την υποβολή εξ ονόματος τους:

– το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό φαξ και τη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του,

– τα τμήματα της καταχώρισης που υποβάλλονται από αυτόν ή αυτούς τους 

παρασκευαστές ή εισαγωγείς.

Αναφέρονται ο ή οι αριθμοί που δίνονται στο παρόν Παράρτημα ή στα Παραρτήματα VII 

έως Χ, ανάλογα με την περίπτωση.

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

Για κάθε ουσία, οι πληροφορίες που δίνονται στο σημείο αυτό πρέπει να επαρκούν για τον 

προσδιορισμό της κάθε ουσίας. Εάν δεν είναι τεχνικώς εφικτό ή εάν φαίνεται να μην είναι 

επιστημονικώς αναγκαίο να δοθούν πληροφορίες για ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία 

που ακολουθούν, δηλώνονται με σαφήνεια οι λόγοι.

2.1. Ονομασία ή άλλο προσδιοριστικό στοιχείο κάθε ουσίας
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2.1.1. Ονομασία ή ονομασίες στην ονοματολογία IUPAC ή άλλες διεθνείς χημικές ονομασίες

2.1.2. Άλλες ονομασίες (κοινή ονομασία, εμπορική ονομασία, σύντμηση)

2.1.3. Αριθμός ELINCS ή ELINCS (εάν υπάρχει και ανάλογα με την περίπτωση)

2.1.4. Ονομασία CAS και αριθμός CAS (εάν υπάρχει)

2.1.5. Άλλος κωδικός ταυτότητας (εάν υπάρχει)

2.2. Πληροφορίες σχετικά με το μοριακό και το συντακτικό τύπο κάθε ουσίας

2.2.1. Μοριακός και συντακτικός τύπος (συμπεριλαμβανομένης της αναπαράστασης σύμφωνα 

με το σύστημα Smiles, εάν υπάρχει)

2.2.2. Πληροφορίες σχετικά με την οπτική δραστηριότητα και την τυπική αναλογία 

(στερεο)ισομερών (εάν ισχύει και ανάλογα με την περίπτωση)

2.2.3. Μοριακό βάρος ή φάσμα μοριακού βάρους

2.3. Σύνθεση κάθε ουσίας

2.3.1. Βαθμός καθαρότητας (%)

2.3.2. Φύση των προσμείξεων, συμπεριλαμβανομένων των ισομερών και των παραπροϊόντων

2.3.3. Ποσοστό των (σημαντικών) κύριων προσμείξεων

2.3.4. Φύση και τάξη μεγέθους (......ppm, ......%) τυχόν πρόσθετων (π.χ. σταθεροποιητών ή 

παρεμποδιστών)
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2.3.5. Φασματικά δεδομένα (φάσμα υπεριώδους, υπέρυθρου, πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού ή μαζών)

2.3.6. Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης, αέριος χρωματογραφία

2.3.7. Περιγραφή των αναλυτικών μεθόδων ή των κατάλληλων βιβλιογραφικών παραπομπών για 

τον προσδιορισμό της ουσίας και, ανάλογα με την περίπτωση, για τον προσδιορισμό των 

προσμείξεων και των προσθέτων. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να επαρκούν για την 

αναπαραγωγή των μεθόδων.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΤΗΣ Ή ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

3.1. Σύνολο παρασκευής και/ή εισαγωγών σε τόνους ανά παρασκευαστή ή εισαγωγέα ετησίως 

κατά:

Το ημερολογιακό έτος της καταχώρισης (εκτιμώμενη ποσότητα)

3.2. Στην περίπτωση παρασκευαστή: Σύντομη περιγραφή της τεχνολογικής διαδικασίας που 

χρησιμοποιείται κατά την παρασκευή

Δεν απαιτούνται τα ακριβή στοιχεία της διαδικασίας, ιδίως εκείνα που είναι ευαίσθητα 

από εμπορική άποψη.

3.3. Ένδειξη της ποσότητας που χρησιμοποιείται για ίδια χρήση ή χρήσεις

3.4. Μορφή (ουσίας, παρασκευάσματος ή προϊόντος) ή/και φυσική κατάσταση με την οποία 

διατίθεται η ουσία στους μεταγενέστερους χρήστες. Συγκέντρωση ή φάσμα συγκέντρωσης 

της ουσίας σε παρασκευάσματα που διατίθενται σε μεταγενέστερους χρήστες και 

ποσότητες της ουσίας σε προϊόντα που διατίθενται σε μεταγενέστερους χρήστες.
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3.5. Σύντομη γενική περιγραφή της ή των προσδιοριζόμενων χρήσεων

3.6. Πληροφορίες για τις ποσότητες αποβλήτων και τη σύνθεση των αποβλήτων που 

προκύπτουν από την παρασκευή και τις προσδιοριζόμενες χρήσεις

3.7. Αντενδεικνυόμενες χρήσεις (βλ. σημείο 16 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας)

Ανάλογα με την περίπτωση, αναφέρονται οι χρήσεις οι οποίες αντενδείκνυνται σύμφωνα 

με τον καταχωρούντα και οι λόγοι για τους οποίους αντενδείκνυνται (δηλαδή συστάσεις 

του προμηθευτή που δεν προβλέπονται από το νόμο). Ο κατάλογος αυτός δεν χρειάζεται 

να είναι εξαντλητικός.

4. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

4.1. Κατηγορία επικινδυνότητας της ή των ουσιών, που προκύπτει από την εφαρμογή των 

άρθρων 4 και 6 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.

Επιπλέον, για κάθε καταχώριση, αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν δίνεται 

ταξινόμηση για μια παράμετρο (δηλ. εάν δεν υπάρχουν δεδομένα ή υπάρχουν μη 

καταληκτικά ή καταληκτικά αλλά ανεπαρκή για την ταξινόμηση δεδομένα).

4.2. Αντίστοιχη επισήμανση επικινδυνότητας για την ή τις ουσίες, που προκύπτει από την 

εφαρμογή των άρθρων 23, 24 και 25 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.

4.3. Ειδικά όρια συγκέντρωσης, κατά περίπτωση, που προκύπτουν από την εφαρμογή του 

άρθρου 4, παράγραφος 4, της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και των άρθρων 4 έως 7 της οδηγίας 

1999/45/ΕΚ.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Οι πληροφορίες αυτές συμφωνούν με το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, όταν απαιτείται 

δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31.
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5.1. Μέτρα πρώτων βοηθειών (σημείο 4 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας)

5.2. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς (σημείο 5 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας)

5.3. Μέτρα κατά της τυχαίας έκλυσης (σημείο 6 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας)

5.4. Χειρισμός και αποθήκευση (σημείο 7 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας)

5.5. Στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά (σημείο 14 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας)

Όταν δεν απαιτείται έκθεση χημικής ασφάλειας, απαιτούνται οι ακόλουθες πρόσθετες 

πληροφορίες:

5.6. Έλεγχοι έκθεσης/Ατομική προστασία (σημείο 8 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας)

5.7. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα (σημείο 10 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας)

5.8. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

5.8.1. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση (σημείο 13 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας)

5.8.2. Πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση και τις μεθόδους διάθεσης για τη βιομηχανία

5.8.3. Πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση και τις μεθόδους διάθεσης για το κοινό
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 1 ΚΑΙ 10 ΤΟΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ

6.1. Κύρια κατηγορία χρήσης:

6.1.1. α) βιομηχανική χρήση ή/και

β) επαγγελματική χρήση ή/και

γ) χρήση από τους καταναλωτές

6.1.2 Προσδιορισμός για τις βιομηχανικές και επαγγελματικές χρήσεις:

α) χρήση σε κλειστό σύστημα ή/και

β) χρήση που συνεπάγεται ενσωμάτωση σε άλλο υλικό ή/και

γ) χρήση που δεν συνεπάγεται έκθεση του ευρύτερου κοινού ή/και

δ) χρήση που συνεπάγεται έκθεση του ευρύτερου κοινού

6.2. Σημαντικές οδοί έκθεσης:

6.2.1 Έκθεση του ανθρώπου:

α) στοματική ή/και

β) δερματική ή/και

γ) αναπνευστική
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6.2.2 Περιβαλλοντική έκθεση

α) νερό ή/και

β) αέρας ή/και

γ) στερεά απόβλητα ή/και

δ) έδαφος

6.3. Μορφή έκθεσης:

α) τυχαία/σπάνια ή/και

β) περιστασιακή ή/και

γ) συνεχής/συχνή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 ΤΟΝΟΥ ΄Η ΑΝΩ

Η στήλη 1 του παρόντος Παραρτήματος ορίζει τις τυπικές πληροφορίες που απαιτούνται για:

α) τις μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες 

μεταξύ 1 ή 10 τόνων,

β) τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες μεταξύ 

1 ή 10 τόνων και ανταποκρίνονται στα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ σύμφωνα με το 

άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχεία α) και β), και

γ) τις ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες 10 τόνων ή άνω.

Παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες διαθέσιμες σχετικές φυσικοχημικές, τοξικολογικές και 

οικοτοξικολογικές πληροφορίες. Για τις ουσίες που δεν πληρούν τα κριτήρια του Παραρτήματος 

ΙΙΙ, απαιτούνται μόνον οι φυσικοχημικές απαιτήσεις κατά τα οριζόμενα στο σημείο 7 του παρόντος 

Παραρτήματος.

Η στήλη 2 του παρόντος Παραρτήματος αναφέρει συγκεκριμένους κανόνες σύμφωνα με τους 
οποίους οι απαιτούμενες τυπικές πληροφορίες είναι δυνατόν να παραλείπονται, να αντικαθίστανται 
από άλλες, να παρέχονται σε διαφορετικό στάδιο ή να προσαρμόζονται κατά άλλο τρόπο. Εάν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της στήλης 2 του παρόντος Παραρτήματος που επιτρέπουν τις 
προσαρμογές, ο καταχωρών αναφέρει σαφώς το γεγονός αυτό και τους λόγους κάθε προσαρμογής 
στα αντίστοιχα σημεία του φακέλου καταχώρισης.

Εκτός από τους συγκεκριμένους αυτούς κανόνες, ο καταχωρών μπορεί να προσαρμόζει τις 
απαιτούμενες τυπικές πληροφορίες που ορίζονται στη στήλη 1 του παρόντος Παραρτήματος 
σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες του Παραρτήματος ΧΙ πλην του σημείου 3 που αφορά την 
απαλλαγή για έκθεση σε συγκεκριμένη ουσία. Και σε αυτήν την περίπτωση, ο καταχωρών δηλώνει 
σαφώς τους λόγους οποιασδήποτε απόφασης προσαρμογής των τυπικών πληροφοριών στα 
αντίστοιχα σημεία του φακέλου καταχώρισης αναφέροντας τον ή τους κατάλληλους 
συγκεκριμένους κανόνες της στήλης 2 ή του Παραρτήματος ΧΙ.1

  

1 Σημείωση: ισχύουν επίσης οι όροι με βάση τους οποίους δεν απαιτείται συγκεκριμένη 
δοκιμή και οι οποίοι ορίζονται στις ανάλογες μεθόδους δοκιμών του κανονισμού της 
Επιτροπής περί μεθόδων δοκιμών κατά τα προδιαγραφόμενα στο άρθρο 13, παράγραφος 2, 
εφόσον δεν επαναλαμβάνονται στη στήλη 2.
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Πριν διενεργηθούν νέες δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων που περιλαμβάνονται στο 

παρόν Παράρτημα, αξιολογούνται πρώτα όλα τα διαθέσιμα in vitro δεδομένα, in vivo δεδομένα, 

ιστορικά δεδομένα από ανθρώπους, δεδομένα από έγκυρα (Q)SAR και τα δεδομένα από ουσίες με 

ανάλογη χημική δομή (συγκριτική προσέγγιση). Η διενέργεια δοκιμών in vivo με διαβρωτικές 

ουσίες σε επίπεδα συγκέντρωσης/δόσης που προκαλούν διαβρωτικότητα αποφεύγονται. Πριν από 

τη διενέργεια δοκιμών, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμβουλεύεται, πέραν του παρόντος 

Παραρτήματος, και άλλες οδηγίες για τις στρατηγικές δοκιμών.

Όταν, για ορισμένες παραμέτρους, δεν παρέχονται πληροφορίες για λόγους άλλους από εκείνους 

που αναφέρονται στη στήλη 2 του παρόντος Παραρτήματος ή στο Παράρτημα ΧΙ, το γεγονός αυτό 

και οι σχετικοί λόγοι δηλώνονται επίσης σαφώς.
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7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

ΣΤΗΛΗ 1

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

7.1. Κατάσταση της ουσίας στους 20o C και 101,3 kPa

7.2. Σημείο τήξης/πήξης 7.2. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται κάτω ενός κατώτατου ορίου -20°C.

7.3. Σημείο ζέσης 7.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται:

– για αέρια, ή

– για στερεά τα οποία είτε τήκονται άνω των 300° C είτε αποσυντίθεται πριν τη ζέση. Στις 

περιπτώσεις αυτές, το σημείο ζέσης υπό μειωμένη πίεση μπορεί να εκτιμάται ή να μετράται ή

– για ουσίες οι οποίες αποσυντίθεται πριν τη ζέση (π.χ. αυτοοξείδωση, ανακατάταξη, 

αποδόμηση, αποσύνθεση κλπ.)

7.4. Σχετική πυκνότητα 7.4. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν:

– η ουσία είναι σταθερή μόνο σε διάλυμα με συγκεκριμένο διαλύτη και η πυκνότητα του 

διαλύματος είναι παρόμοια με εκείνη του διαλύτη. Στις περιπτώσεις αυτές, αρκεί μία ένδειξη 

σχετικά με το εάν η πυκνότητα του διαλύματος είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την 

πυκνότητα του διαλύτη, ή

– η ουσία είναι αέριο. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται εκτίμηση με βάση τον υπολογισμό από το 

μοριακό της βάρος και τους νόμους ιδανικών αερίων.
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ΣΤΗΛΗ 1

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

7.5. Πίεση ατμών 7.5. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν το σημείο τήξης είναι πάνω από τους 
300° C.

Εάν το σημείο τήξης βρίσκεται μεταξύ των 200° C και 300° C, αρκεί μια οριακή τιμή 
βάσει μέτρησης ή μιας αναγνωρισμένης μεθόδου υπολογισμού.

7.6. Επιφανειακή τάση 7.6. Η μελέτη χρειάζεται να διενεργείται μόνον εάν:

– βάσει της δομής, αναμένεται ή είναι δυνατόν να προβλεφθεί 
επιφανειοδραστικότητα, ή

– η επιφανειοδραστικότητα είναι επιθυμητή ιδιότητα του υλικού.

Εάν η υδατοδιαλυτότητα είναι κάτω του 1 mg/l στους 20°C, η δοκιμή δεν χρειάζεται να 
διενεργείται. 

7.7. Υδατοδιαλυτότητα 7.7. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν:

– η ουσία είναι υδρολυτικώς ασταθής σε pH 4, 7 και 9 (χρόνος ημιζωής 
μικρότερος των 12 ωρών), ή

– η ουσία είναι άμεσα οξειδώσιμη στο νερό.

Εάν η ουσία εμφανίζεται «αδιάλυτη» στο νερό, εκτελείται οριακή δοκιμή έως το όριο 
ανίχνευσης της αναλυτικής μεθόδου.
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ΣΤΗΛΗ 1

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

7.8. Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη/νερό 7.8. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν η ουσία είναι ανόργανη. Εάν η δοκιμή 
δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί (π.χ. η ουσία αποσυντίθεται, έχει υψηλή 
επιφανειοδραστικότητα, αντιδρά βίαια κατά την εκτέλεση της δοκιμής ή δεν 
διαλύεται στο νερό ή στην οκτανόλη ή δεν είναι δυνατόν να παραχθεί μια επαρκώς 
καθαρή ουσία), παρέχονται μια υπολογιζόμενη τιμή για τον log P καθώς και 
λεπτομερή στοιχεία της μεθόδου υπολογισμού.

7.9. Σημείο ανάφλεξης 7.9. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν:

– η ουσία είναι ανόργανη, ή
– η ουσία περιέχει μόνο πτητικές οργανικές ενώσεις με σημεία ανάφλεξης 

άνω των 100° C για τα υδατικά διαλύματα, ή
– το εκτιμώμενο σημείο ανάφλεξης είναι άνω των 200° C, ή

– το σημείο ανάφλεξης είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια με 
παρεμβολή από υπάρχοντα χαρακτηρισμένα υλικά.
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ΣΤΗΛΗ 1

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

7.10. Αναφλεξιμότητα 7.10. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται:

– εάν η ουσία είναι στερεά και διαθέτει εκρηκτικές ή πυροφορικές 
ιδιότητες. Οι ιδιότητες αυτές πρέπει πάντοτε να εξετάζονται πριν από την 
εξέταση της αναφλεξιμότητας, ή

– για τα αέρια, εάν η συγκέντρωση του εύφλεκτου αερίου σε μείγμα με 
αδρανή αέρια είναι τόσο χαμηλή ώστε, κατά την ανάμειξη με τον αέρα, η 
συγκέντρωση να παραμένει κάτω από το κατώτατο όριο, ή

– για ουσίες οι οποίες αναφλέγονται αυτόματα όταν έρθουν σε επαφή με 
τον αέρα.
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ΣΤΗΛΗ 1

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

7.11. Εκρηκτικές ιδιότητες 7.11. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν:
– δεν υπάρχουν χημικές ομάδες που να συνδέονται με τις εκρηκτικές 

ιδιότητες του μορίου, ή
– η ουσία περιέχει χημικές ομάδες με εκρηκτικές ιδιότητες στις οποίες 

περιλαμβάνεται το οξυγόνο, το δε υπολογιζόμενο ισοζύγιο οξυγόνου 
είναι μικρότερο του –200, ή

– η οργανική ουσία ή ένα ομοιογενές μείγμα οργανικών ουσιών περιέχει 
χημικές ομάδες με εκρηκτικές ιδιότητες, αλλά η ενέργεια εξώθερμης 
αποσύνθεσης είναι μικρότερη από 500 J/g και η αρχή της εξώθερμης 
αποσύνθεσης είναι κάτω των 500° C, ή

– για μείγματα ανόργανων οξειδωτικών ενώσεων (UN Division 5.1) με 
οργανικές ύλες, η συγκέντρωση της ανόργανης οξειδωτικής ένωσης 
είναι:
– μικρότερη από 15% κατά μάζα, εάν αντιστοιχίζεται στην ομάδα 

συσκευασίας Ι (υψηλής επικινδυνότητας) ή ΙΙ (μεσαίας 
επικινδυνότητας) του ΟΗΕ

– μικρότερη από 30% κατά μάζα, εάν αντιστοιχίζεται στην ομάδα 
συσκευασίας ΙΙΙ (χαμηλής επικινδυνότητας) του ΟΗΕ.

Σημείωση: Δεν απαιτείται ούτε η δοκιμή για τη μετάδοση της έκρηξης ούτε η δοκιμή 
για την ευαισθησία στην κρούση που προκαλεί την έκρηξη, εάν η ενέργεια εξώθερμης 
αποσύνθεσης οργανικών υλών είναι μικρότερη από 800 J/g.
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ΣΤΗΛΗ 1

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

7.12. Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης 7.12. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται:

– εάν η ουσία είναι εκρηκτική ή αναφλέγεται αυτόματα στον αέρα σε 
θερμοκρασία δωματίου, ή

– για μη αναφλέξιμα στον αέρα υγρά, π.χ. σημείο ανάφλεξης υψηλότερο 
των 200° C, ή

– για αέρια που δεν έχουν περιοχή ανάφλεξης, ή
– για στερεά, εάν η ουσία έχει σημείο τήξης < 160° C ή εάν τα 

προκαταρκτικά αποτελέσματα αποκλείουν την αυθόρμητη θέρμανση 
της ουσίας έως τους 400° C.

7.13. Οξειδωτικές ιδιότητες 7.13. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν:

– η ουσία είναι εκρηκτική, ή

– η ουσία είναι πολύ εύφλεκτη, ή
– η ουσία είναι οργανικό υπεροξείδιο, ή

– η ουσία είναι αδύνατον να αντιδράσει εξωθερμικά με καύσιμα υλικά, π.χ. 
βάσει του συντακτικού τύπου (π.χ. οργανικές ουσίες που δεν περιέχουν 
άτομα οξυγόνου ή αλογόνων και τα στοιχεία αυτά δεν είναι χημικώς 
ενωμένα με άζωτο ή οξυγόνο, ή ανόργανες ουσίες που δεν περιέχουν 
άτομα οξυγόνου ή αλογόνων).
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ΣΤΗΛΗ 1

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

Η πλήρης δοκιμή δεν χρειάζεται να διενεργείται για στερεά εάν η προκαταρκτική δοκιμή 

δείχνει σαφώς ότι η δοκιμαζόμενη ουσία έχει οξειδωτικές ιδιότητες.

Σημειωτέον ότι, επειδή δεν υπάρχει μέθοδος δοκιμής η οποία να καθορίζει τις 

οξειδωτικές ιδιότητες των αέριων μειγμάτων, η αξιολόγηση των ιδιοτήτων αυτών πρέπει 

να πραγματοποιείται με μέθοδο εκτίμησης που βασίζεται στη σύγκριση της οξειδωτικής 

δυνατότητας των αερίων του μείγματος με την οξειδωτική δυνατότητα του οξυγόνου 

στον αέρα.

7.14. Κοκκομετρία 7.14. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν η ουσία δεν διατίθεται στην αγορά 

ούτε χρησιμοποιείται σε στερεή μορφή ή υπό μορφή κόκκων.
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8. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

8.1. Ερεθισμός του δέρματος ή διάβρωση του δέρματος

Η αξιολόγηση αυτής της παραμέτρου περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες διαδοχικές ενέργειες:

(1) αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων που αφορούν 
τον άνθρωπο και τα ζώα,

(2) αξιολόγηση της ικανότητας εξουδετέρωσης οξέος ή 
βάσεως,

(3) μελέτη in vitro για τη διάβρωση του δέρματος,

(4) μελέτη in vitro για τον ερεθισμό του δέρματος.

8.1. Οι ενέργειες 3 και 4 δεν χρειάζεται να διενεργούνται εάν:

– οι διαθέσιμες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι πληρούνται τα κριτήρια για 
ταξινόμηση της ουσίας ως διαβρωτικής για το δέρμα ή ερεθιστικής για τα 
μάτια, ή

– η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου, ή
– η ουσία ταξινομείται ως πολύ τοξική σε επαφή με το δέρμα, ή

– η μελέτη οξείας τοξικότητας δια του δέρματος δεν αποκαλύπτει ερεθισμό 

του δέρματος έως το οριακό επίπεδο δόσης (2000 mg/kg σωματικού 

βάρους).



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ DG C I EL

ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

8.2. Ερεθισμός των ματιών
Η αξιολόγηση αυτής της παραμέτρου περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες διαδοχικές ενέργειες:
(1) αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων που αφορούν 

τον άνθρωπο και τα ζώα,
(2) αξιολόγηση της ικανότητας εξουδετέρωσης οξέος ή 

βάσεως,
(3) μελέτη in vitro για τον ερεθισμό των ματιών.

8.2. Η ενέργεια 3 δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν:
– οι διαθέσιμες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι πληρούνται τα κριτήρια για 

ταξινόμηση της ουσίας ως διαβρωτικής για το δέρμα ή ερεθιστικής για τα 
μάτια, ή

– η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου.

8.3. Ευαισθητοποίηση του δέρματος

Η αξιολόγηση αυτής της παραμέτρου περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες διαδοχικές ενέργειες:

(1) αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων που αφορούν 
τον άνθρωπο και τα ζώα και εναλλακτικών 
δεδομένων,

(2) δοκιμή in vivo.

8.3. Η ενέργεια 2 δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν:

– οι διαθέσιμες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι η ουσία θα πρέπει να 
ταξινομείται για την ευαισθητοποίηση ή τη διαβρωσιμότητα για το 
δέρμα, ή

– η ουσία είναι ισχυρό οξύ (pH < 2,0) ή βάση (pH > 11,5), ή

– η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου.
Η τοπική δοκιμασία λεμφαδένων ποντικού (Murine Local Lymph Node Assay-LLNA) 
είναι η πρώτη επιλογή για τη δοκιμή in vivo. Μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα 
πρέπει να διενεργείται άλλη δοκιμή. Η επιλογή άλλης δοκιμής αιτιολογείται.
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ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

8.4. Μεταλλαξιογένεση

8.4.1. In vitro μελέτη μετάλλαξης γονιδίων σε βακτήρια

8.4. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, εξετάζονται περαιτέρω μελέτες 
μεταλλαξιογένεσης.

8.5. Οξεία τοξικότητα

8.5.1. Δια της στοματικής οδού

8.5. Η ή οι μελέτες δεν χρειάζεται εν γένει να διενεργούνται εάν:

– η ουσία ταξινομείται ως διαβρωτική για το δέρμα.

Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν υπάρχει μελέτη για την οξεία τοξικότητα 
δια της αναπνευστικής οδού (6.5.2).
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9. ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

9.1. Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον

9.1.1. Δοκιμές βραχυπρόθεσμης τοξικότητας σε 
ασπόνδυλα (το προτιμώμενο είδος είναι η 
Daphnia)

Ο καταχωρών μπορεί να πραγματοποιεί δοκιμές 
μακροπρόθεσμης τοξικότητας αντί της βραχυπρόθεσμης.

9.1.1. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν:

– υπάρχουν ελαφρυντικοί παράγοντες που υποδηλώνουν ότι η τοξικότητα στο 
υδάτινο περιβάλλον είναι απίθανη, π.χ. εάν η ουσία είναι άκρως αδιάλυτη 
στο νερό ή η ουσία είναι απίθανο να διέρχεται μέσω βιολογικών μεμβρανών, 
ή

– υπάρχει μακροχρόνια μελέτη τοξικότητας σε υδάτινο περιβάλλον στα 
ασπόνδυλα, ή

– υπάρχουν κατάλληλες πληροφορίες για την περιβαλλοντική ταξινόμηση και 
επισήμανση.

Η μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας σε Daphnia (Παράρτημα ΙΧ, 9.1.5) διενεργείται 
εάν η ουσία είναι ελάχιστα διαλυτή στο νερό.

9.1.2. Μελέτη παρεμπόδισης της αύξησης σε 
υδρόβια φυτά (προτιμώνται τα φύκη)

9.1.2. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν υπάρχουν ελαφρυντικοί 
παράγοντες που υποδηλώνουν ότι η τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον είναι 
απίθανη, π.χ. εάν η ουσία είναι άκρως αδιάλυτη στο νερό ή η ουσία είναι 
απίθανο να διέρχεται μέσω βιολογικών μεμβρανών.
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9.2. Αποδόμηση

9.2.1. Βιοτική
9.2.1.1.Άμεση βιοαποδομησιμότητα 9.2.1.1. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν η ουσία είναι ανόργανη.

Παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες διαθέσιμες σχετικές φυσικοχημικές, τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές πληροφορίες.



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII DG C I EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 10 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ

Η στήλη 1 του παρόντος Παραρτήματος ορίζει τις τυπικές πληροφορίες που απαιτούνται για όλες 
τις ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες 10 τόνων ή άνω σύμφωνα με το άρθρο 
12, παράγραφος 1, στοιχείο β). Συνεπώς, οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη στήλη 1 του 
παρόντος Παραρτήματος προστίθενται σε εκείνες που απαιτούνται για τη στήλη 1 του 
Παραρτήματος VΙΙ. Παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες διαθέσιμες σχετικές φυσικοχημικές, 
τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές πληροφορίες. Η στήλη 2 του παρόντος Παραρτήματος 
αναφέρει συγκεκριμένους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους οι απαιτούμενες τυπικές πληροφορίες 
είναι δυνατόν να παραλείπονται, να αντικαθίστανται από άλλες, να παρέχονται σε διαφορετικό 
στάδιο ή να προσαρμόζονται κατά άλλο τρόπο. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της στήλης 2 του 
παρόντος Παραρτήματος που επιτρέπουν τις προσαρμογές, ο καταχωρών αναφέρει σαφώς το 
γεγονός αυτό και τους λόγους κάθε προσαρμογής στα αντίστοιχα σημεία του φακέλου 
καταχώρισης.

Εκτός από τους συγκεκριμένους αυτούς κανόνες, ο καταχωρών μπορεί να προσαρμόζει τις 
απαιτούμενες τυπικές πληροφορίες που ορίζονται στη στήλη 1 του παρόντος Παραρτήματος 
σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες του Παραρτήματος ΧΙ. Και σε αυτήν την περίπτωση, ο 
καταχωρών δηλώνει σαφώς τους λόγους οποιασδήποτε απόφασης προσαρμογής των τυπικών 
πληροφοριών στα αντίστοιχα σημεία του φακέλου καταχώρισης αναφέροντας τον ή τους 
κατάλληλους συγκεκριμένους κανόνες της στήλης 2 ή του Παραρτήματος ΧΙ1.

  

1 Σημείωση: ισχύουν επίσης οι όροι με βάση τους οποίους δεν απαιτείται συγκεκριμένη 
δοκιμή και οι οποίοι ορίζονται στις ανάλογες μεθόδους δοκιμών του κανονισμού της 
Επιτροπής περί μεθόδων δοκιμών κατά τα προδιαγραφόμενα στο άρθρο 13, παράγραφος 2, 
εφόσον δεν επαναλαμβάνονται στη στήλη 2.
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Πριν να διενεργηθούν νέες δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Παράρτημα, αξιολογούνται πρώτα όλα τα διαθέσιμα in vitro δεδομένα, in vivo δεδομένα, 
ιστορικά δεδομένα από ανθρώπους, δεδομένα από έγκυρα (Q)SAR και τα δεδομένα από ουσίες με 
ανάλογη χημική δομή (συγκριτική προσέγγιση). Η διενέργεια δοκιμών in vivo με διαβρωτικές 
ουσίες σε επίπεδα συγκέντρωσης/δόσης που προκαλούν διαβρωτικότητα αποφεύγονται. Πριν από 
τη διενέργεια δοκιμών, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμβουλεύεται, πέραν του παρόντος 
Παραρτήματος, και άλλες οδηγίες για τις στρατηγικές δοκιμών.

Όταν, για ορισμένες παραμέτρους, δεν παρέχονται πληροφορίες για λόγους άλλους από εκείνους 
που αναφέρονται στη στήλη 2 του παρόντος Παραρτήματος ή στο Παράρτημα ΧΙ, το γεγονός αυτό 
και οι σχετικοί λόγοι δηλώνονται επίσης σαφώς.
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8. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

8.1. Ερεθισμός του δέρματος

8.1.1. Ερεθισμός του δέρματος in vivo 8.1.1. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν:

– η ουσία ταξινομείται ως διαβρωτική για το δέρμα ή ως ερεθιστική για το 
δέρμα, ή

– η ουσία είναι ισχυρό οξύ (pH < 2,0) ή βάση (pH > 11,5), ή
– η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου, ή

– η ουσία ταξινομείται ως πολύ τοξική σε επαφή με το δέρμα,
– η μελέτη οξείας τοξικότητας δια του δέρματος δεν αποκαλύπτει ερεθισμό 

του δέρματος έως το οριακό επίπεδο δόσης (2000 mg/kg σωματικού
βάρους).
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

6.2. Ερεθισμός των ματιών

8.2.1. Ερεθισμός των ματιών in vivo 8.2.1. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν:

– η ουσία ταξινομείται ως ερεθιστική για τα μάτια με κίνδυνο σοβαρής 

βλάβης των ματιών, ή

– η ουσία ταξινομείται ως ερεθιστική για το δέρμα και εάν ο καταχωρών 

ταξινομεί την ουσία ως ερεθιστική για τα μάτια, ή

– η ουσία είναι ισχυρό οξύ (pH < 2,0) ή βάση (pH > 11,5), ή

– η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου.

8.4. Μεταλλαξιογένεση

8.4.2. In vitro μελέτη κυτταρογένεσης σε κύτταρα 
θηλαστικών

8.4.2. Η μελέτη δεν χρειάζεται εν γένει να διενεργείται

– εάν υπάρχουν κατάλληλα δεδομένα από in vivo δοκιμή κυτταρογένεσης ή

– η ουσία είναι γνωστή καρκινογόνος ουσία κατηγορίας 1 ή 2 ή 

μεταλλαξιογόνος ουσία κατηγορίας 1, 2 ή 3.
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

8.4.3. In vitro μελέτη μετάλλαξης γονιδίων σε κύτταρα 
θηλαστικών, εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό 
στο Παράρτημα VΙΙ, 6.4.1. και στο 
Παράρτημα VIΙΙ, 6.4.2.

8.4.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται εν γένει να διενεργείται εάν υπάρχουν κατάλληλα 
δεδομένα από αξιόπιστη in vivo δοκιμή μετάλλαξης γονιδίων θηλαστικών.

8.4. Λαμβάνονται υπόψη οι κατάλληλες in vivo μελέτες μεταλλαξιογένεσης όταν το 
αποτέλεσμα είναι θετικό σε οποιαδήποτε μελέτη γονιδιοτοξικότητας του 
Παραρτήματος VΙΙ ή VΙΙI.

8.5. Οξεία τοξικότητα 8.5. Η ή οι μελέτες δεν χρειάζεται εν γένει να διενεργούνται εάν:
– η ουσία ταξινομείται ως διαβρωτική για το δέρμα.

Επιπλέον της στοματικής οδού (8.5.1), για ουσίες εκτός των αερίων, οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στα σημεία 8.5.2. έως 8.5.3. παρέχονται για μία τουλάχιστον άλλη οδό. Η 
επιλογή της δεύτερης οδού εξαρτάται από τη φύση της ουσίας και την πιθανή οδό 
έκθεσης του ανθρώπου. Εάν υπάρχει μία μόνον οδός έκθεσης, αρκεί να παρέχονται 
πληροφορίες μόνο για την οδό αυτήν.

8.5.2. Δια της εισπνοής 8.5.2. Η διενέργεια δοκιμής δια της αναπνευστικής οδού ενδείκνυται εάν η έκθεση των 
ανθρώπων δια της εισπνοής είναι πιθανή αν ληφθεί υπόψη η πίεση ατμών της 
ουσίας ή/και η πιθανότητα έκθεσης σε αερολύματα, σωματίδια ή σταγονίδια σε 
εισπνεύσιμη κατηγορία μεγέθους.
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

8.5.3. Δια της δερματικής οδού 8.5.3. Η διενέργεια δοκιμής δια της δερματικής οδού ενδείκνυται εάν:

(1) η εισπνοή της ουσίας είναι απίθανη, και

(2) είναι πιθανή η επαφή με το δέρμα κατά την παρασκευή ή/και τη χρήση, και

(3) οι φυσικοχημικές και τοξικολογικές ιδιότητες υποδηλώνουν δυνατότητες 
σημαντικής απορρόφησης από το δέρμα.

8.6. Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης

8.6.1. Μελέτη βραχυπρόθεσμης τοξικότητας 
επαναλαμβανόμενης δόσης (28 ημερών), ένα είδος, 
αρσενικό και θηλυκό, πλέον ενδεδειγμένη οδός 
χορήγησης, σε σχέση με την πιθανή οδό έκθεσης 
του ανθρώπου.

8.6.1. Η μελέτη βραχυπρόθεσμης τοξικότητας (28 ημερών) δεν χρειάζεται να 
διενεργείται εάν:

– υπάρχει αξιόπιστη μελέτη υποχρόνιας (90 ημερών) ή χρόνιας 
τοξικότητας, υπό τον όρον ότι έχουν χρησιμοποιηθεί κατάλληλο είδος, 
δοσολογία, διαλύτης και οδός χορήγησης, ή

– η ουσία αποδομείται αμέσως και υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τα 
προϊόντα αποδόμησης, ή

– μπορεί να αποκλεισθεί σχετική έκθεση του ανθρώπου σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΧΙ, σημείο 3.
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

Η ενδεδειγμένη οδός επιλέγεται με βάση τα εξής:

Η διενέργεια δοκιμής δια της δερματικής οδού ενδείκνυται εάν:

(1) η εισπνοή της ουσίας είναι απίθανη, και

(2) είναι πιθανή η επαφή με το δέρμα κατά την παρασκευή ή/και τη χρήση, και

(3) οι φυσικοχημικές και τοξικολογικές ιδιότητες υποδηλώνουν δυνατότητες 
σημαντικής απορρόφησης από το δέρμα.

Η διενέργεια δοκιμής δια της αναπνευστικής οδού ενδείκνυται εάν η έκθεση των 
ανθρώπων δια της εισπνοής είναι πιθανή αν ληφθεί υπόψη η πίεση ατμών της ουσίας 
ή/και η πιθανότητα έκθεσης σε αερολύματα, σωματίδια ή σταγονίδια σε εισπνεύσιμη 
κατηγορία μεγέθους. 
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

Η μελέτη υποχρόνιας τοξικότητας (90 ημερών) (Παράρτημα IΧ, 8.6.2) προτείνεται από 
τον καταχωρούντα εάν:

– η συχνότητα και η διάρκεια της έκθεσης του ανθρώπου υποδηλώνει ότι 
ενδείκνυται μια πιο μακροπρόθεσμη μελέτη, και συντρέχει ένας από τους 
ακόλουθους όρους:

– άλλα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η ουσία είναι δυνατόν να έχει μια 
επικίνδυνη ιδιότητα που δεν μπορεί να ανιχνευθεί με μελέτη βραχυπρόθεσμης 
τοξικότητας, ή

– κατάλληλα σχεδιασμένες μελέτες τοξικοκινητικής αποκαλύπτουν συσσώρευση 
της ουσίας ή των μεταβολιτών σε ορισμένους ιστούς ή όργανα που πιθανώς δεν 
θα ανιχνευόταν με μελέτη βραχυπρόθεσμης τοξικότητας αλλά που θα είχε 
αρνητικές επιπτώσεις μετά από παρατεταμένη έκθεση.
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

Περαιτέρω μελέτες προτείνονται από τον καταχωρούντα ή είναι δυνατόν να απαιτούνται 
από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 39 ή 40 σε περίπτωση:

– αδυναμίας προσδιορισμού NOAEL (επιπέδου μη παρατήρησης δυσμενών 
επιδράσεων) στη μελέτη των 28 ή των 90 ημερών, εκτός εάν ο λόγος της 
αδυναμίας προσδιορισμού NOAEL είναι η απουσία δυσμενών τοξικών 
επιδράσεων, ή

– ιδιαίτερα ανησυχητικής τοξικότητας (π.χ. σοβαρές/πολύ σοβαρές επιπτώσεις), ή
– ενδείξεων μιας επίπτωσης για την οποία τα διαθέσιμα στοιχεία είναι ανεπαρκή 

για τον τοξικολογικό χαρακτηρισμό ή/και για τον χαρακτηρισμό κινδύνου. Στις 
περιπτώσεις αυτές, μπορεί να είναι σκοπιμότερο να διενεργούνται 
συγκεκριμένες τοξικολογικές μελέτες ειδικά για τη διερεύνηση των επιπτώσεων 
αυτών (π.χ. ανοσοτοξικότητας, νευροτοξικότητας), ή

– η οδός έκθεσης που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική μελέτη επαναλαμβανόμενης 
δόσης ήταν ακατάλληλη σε σχέση με την αναμενόμενη οδό έκθεσης του 
ανθρώπου και δεν μπορεί να γίνει παρέκταση των αποτελεσμάτων της στην 
έκθεση του ανθρώπου, ή

– που υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά την έκθεση (π.χ. χρήση σε 
καταναλωτικά προϊόντα η οποία οδηγεί σε επίπεδα έκθεσης που πλησιάζουν τα 
επίπεδα δόσης τα οποία θεωρούνται τοξικά για τον άνθρωπο), ή

– που δεν έχουν διαπιστωθεί, στη μελέτη των 28 ή των 90 ημερών, επιπτώσεις 
ουσιών με σαφή σχέση, ως προς τη μοριακή δομή, με τη μελετώμενη ουσία.
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

8.7. Αναπαραγωγική τοξικότητα 8.7.1 Η μελέτη αυτή δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν:
– η ουσία είναι γνωστό γονιδιοτοξικό καρκινογόνο και εφαρμόζονται κατάλληλα 

μέτρα διαχείρισης του κινδύνου, ή
– η ουσία είναι γνωστό μεταλλαξιογόνο των γεννητικών κυττάρων και 

εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου, ή
– μπορεί να αποκλεισθεί σχετική έκθεση του ανθρώπου σύμφωνα με το 

Παράρτημα ΧΙ, σημείο 3, ή
– υπάρχει μελέτη τοξικότητας για την προγεννητική ανάπτυξη (8.7.2 του παρόντος 

Παραρτήματος) ή μελέτη τοξικότητας για την αναπαραγωγή σε δύο γενεές 
(8.7.3 του παρόντος Παραρτήματος).

Εάν η ουσία είναι γνωστό ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις στη γονιμότητα, εάν 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης ως τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 
ή 2: R60, και τα διαθέσιμα δεδομένα επαρκούν για να στηρίξουν μια ουσιαστική 
αξιολόγηση κινδύνου, δεν χρειάζεται η διενέργεια περαιτέρω δοκιμών για τη γονιμότητα. 
Ωστόσο, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο διενέργειας δοκιμής για τοξικότητα στην 
αναπαραγωγή.

Εάν η ουσία είναι γνωστό ότι προκαλεί τοξικότητα στην ανάπτυξη, εάν ανταποκρίνεται 
στα κριτήρια ταξινόμησης ως τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2: R61, και τα 
διαθέσιμα δεδομένα επαρκούν για να στηρίξουν μια ουσιαστική αξιολόγηση κινδύνου, 
δεν χρειάζεται η διενέργεια περαιτέρω δοκιμών για την τοξικότητα στην ανάπτυξη. 
Ωστόσο, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο διενέργειας δοκιμής για επιπτώσεις στη 
γονιμότητα.
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

8.7.1. Έλεγχος για τοξικότητα στην 
αναπαραγωγή/ανάπτυξη, σε ένα είδος (ΟΟΣΑ 421 
ή 422), εάν, με βάση διαθέσιμες πληροφορίες για 
ουσίες με ανάλογη χημική δομή, με εκτιμήσεις 
(Q)SAR ή με in vitro μεθόδους, δεν αποδεικνύεται 
ότι η ουσία μπορεί να είναι τοξική στην ανάπτυξη.

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για τη δυνατότητα αρνητικών 
επιπτώσεων στη γονιμότητα, αντί της μελέτης ελέγχου, ο καταχωρών μπορεί να 
προτείνει είτε μελέτη τοξικότητας για την προγεννητική ανάπτυξη (Παράρτημα IΧ, 
8.7.2) είτε μελέτη τοξικότητας για την αναπαραγωγή σε δύο γενεές (Παράρτημα IΧ, 
8.7.3).

8.8 Τοξικοκινητική

8.8.1. Αξιολόγηση της τοξικοκινητικής συμπεριφοράς 
της ουσίας στο βαθμό που αυτή μπορεί να 
συναχθεί από τις σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες
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9. ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΗΛΗ 1

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 1

9.1.3. Δοκιμές βραχυπρόθεσμης τοξικότητας σε 
ψάρια: Ο καταχωρών μπορεί να 
πραγματοποιεί δοκιμές μακροπρόθεσμης 
τοξικότητας αντί της βραχυπρόθεσμης. 

9.1.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν:

– υπάρχουν ελαφρυντικοί παράγοντες που υποδηλώνουν ότι η τοξικότητα στο 

υδάτινο περιβάλλον είναι απίθανη, π.χ. εάν η ουσία είναι άκρως αδιάλυτη στο 

νερό ή η ουσία είναι απίθανο να διέρχεται μέσω βιολογικών μεμβρανών, ή

– υπάρχει μακροχρόνια μελέτη τοξικότητας σε υδάτινο περιβάλλον στα ψάρια.

Το ενδεχόμενο μελέτης μακροπρόθεσμης τοξικότητας στο υδάτινο περιβάλλον, όπως 
περιγράφεται στο Παράρτημα IΧ, εξετάζεται εάν η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, σύμφωνα 
με το Παράρτημα Ι, μαρτυρεί την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των επιπτώσεων στους 
υδρόβιους οργανισμούς. Η επιλογή της ή των κατάλληλων δοκιμών εξαρτάται από τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης χημικής ασφάλειας.

Το ενδεχόμενο μελέτης μακροπρόθεσμης τοξικότητας σε ψάρια (Παράρτημα IΧ, σημείο 
9.1.6) εξετάζεται εάν η ουσία είναι ελάχιστα διαλυτή στο νερό.
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ΣΤΗΛΗ 1

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 1

9.1.4. Δοκιμές αναστολής της αναπνοής από 
ενεργοποιημένη ιλύ

9.1.4. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν:

– δεν υπάρχουν εκπομπές σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, ή

– υπάρχουν ελαφρυντικοί παράγοντες που υποδηλώνουν ότι η τοξικότητα για 

μικρόβια είναι απίθανη, π.χ. εάν η ουσία είναι άκρως αδιάλυτη στο νερό, ή

– η ουσία είναι άμεσα βιοαποδομήσιμη και οι συγκεντρώσεις που εφαρμόστηκαν 

στις δοκιμές περιλαμβάνονται στο φάσμα των αναμενόμενων συγκεντρώσεων 

στα εισρέοντα λύματα της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων.

Η μελέτη μπορεί να αντικαθίσταται από δοκιμή αναστολής της νιτροποίησης, εάν υπάρχουν 
δεδομένα που δείχνουν ότι η ουσία είναι πιθανός αναστολέας της μικροβιακής ανάπτυξης ή 
λειτουργίας, ιδίως των νιτροποιητικών βακτηρίων.

9.2. Αποδόμηση 9.2. Το ενδεχόμενο περαιτέρω δοκιμής εξετάζεται εάν η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, 
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, υποδεικνύει ότι πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω η 
αποδόμηση της ουσίας. Η επιλογή της ή των κατάλληλων δοκιμών εξαρτάται από τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης χημικής ασφάλειας.
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ΣΤΗΛΗ 1

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 1

9.2.2. Αβιοτική

9.2.2.1.Υδρόλυση ως συνάρτηση του pH.
9.2.2.1. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν:

– η ουσία είναι άμεσα βιοαποδομήσιμη, ή

– η ουσία είναι άκρως αδιάλυτη στο νερό.

9.3. Τύχη και συμπεριφορά στο περιβάλλον

9.3.1. Έλεγχος της προσρόφησης/εκρόφησης 9.3.1. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν:

– με βάση τις φυσικοχημικές ιδιότητες της ουσίας, η προσρόφησή της 

αναμένεται να είναι μικρή (π.χ. η ουσία έχει χαμηλό συντελεστή κατανομής 

οκτανόλης/νερού), ή

– η ουσία και τα σχετικά προϊόντα αποδόμησής της αποσυντίθενται ταχέως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 100 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ

Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος Παραρτήματος, ο καταχωρών πρέπει να υποβάλλει πρόταση 

και χρονοδιάγραμμα για την τήρηση των απαιτήσεων πληροφοριών του παρόντος Παραρτήματος 

σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο δ).

Η στήλη 1 του παρόντος Παραρτήματος ορίζει τις τυπικές πληροφορίες που απαιτούνται για όλες 

τις ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες 100 τόνων ή άνω σύμφωνα με το 

άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο δ). Συνεπώς, οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη στήλη 1 

του παρόντος Παραρτήματος προστίθενται σε εκείνες που απαιτούνται για τη στήλη 1 των 

Παραρτημάτων VΙΙ και VΙΙI. Παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες διαθέσιμες σχετικές φυσικοχημικές, 

τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές πληροφορίες. Η στήλη 2 του παρόντος Παραρτήματος 

αναφέρει συγκεκριμένους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ο καταχωρών μπορεί να προτείνει να 

παραλειφθούν οι απαιτούμενες τυπικές πληροφορίες, να αντικαθίστανται από άλλες πληροφορίες, 

να υποβληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο ή να προσαρμόζονται κατά άλλο τρόπο. Εάν πληρούνται 

οι προϋποθέσεις της στήλης 2 του παρόντος Παραρτήματος που επιτρέπουν την προτεινόμενη 

προσαρμογή, ο καταχωρών αναφέρει σαφώς το γεγονός αυτό και τους λόγους για τους οποίους 

προτείνει την κάθε προσαρμογή στα κατάλληλα σημεία του φακέλου καταχώρισης.

Εκτός από τους συγκεκριμένους αυτούς κανόνες, ο καταχωρών μπορεί να προτείνει να 

προσαρμόζει τις απαιτούμενες τυπικές πληροφορίες που ορίζονται στη στήλη 1 του παρόντος 

Παραρτήματος σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες του Παραρτήματος ΧΙ. Και σε αυτήν την 

περίπτωση, ο καταχωρών δηλώνει σαφώς τους λόγους οποιασδήποτε απόφασης για πρόταση 

προσαρμογής των τυπικών πληροφοριών στα αντίστοιχα σημεία του φακέλου καταχώρισης 

αναφέροντας τον ή τους κατάλληλους συγκεκριμένους κανόνες της στήλης 2 του παρόντος 

Παραρτήματος ή του Παραρτήματος ΧΙ1.

  

1 Σημείωση: ισχύουν επίσης οι όροι με βάση τους οποίους δεν απαιτείται συγκεκριμένη 
δοκιμή και οι οποίοι ορίζονται στις ανάλογες μεθόδους δοκιμών του κανονισμού της 
Επιτροπής περί μεθόδων δοκιμών κατά τα προδιαγραφόμενα στο άρθρο 13, παράγραφος 2, 
εφόσον δεν επαναλαμβάνονται στη στήλη 2.
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Πριν να διενεργηθούν νέες δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων που περιλαμβάνονται στο 

παρόν Παράρτημα, αξιολογούνται πρώτα όλα τα διαθέσιμα in vitro δεδομένα, in vivo δεδομένα, 

ιστορικά δεδομένα από ανθρώπους, δεδομένα από έγκυρα (Q)SAR και τα δεδομένα από ουσίες με 

ανάλογη χημική δομή (συγκριτική προσέγγιση). Η διενέργεια δοκιμών in vivo με διαβρωτικές 

ουσίες σε επίπεδα συγκέντρωσης/δόσης που προκαλούν διαβρωτικότητα αποφεύγονται. Πριν από 

τη διενέργεια δοκιμών, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμβουλεύεται, πέραν του παρόντος 

Παραρτήματος, και άλλες οδηγίες για τις στρατηγικές δοκιμών.

Όταν, για ορισμένες παραμέτρους, προτείνεται να μην παρασχεθούν πληροφορίες για λόγους 

άλλους από εκείνους που αναφέρονται στη στήλη 2 του παρόντος Παραρτήματος ή στο 

Παράρτημα ΧΙ, το γεγονός αυτό και οι σχετικοί λόγοι δηλώνονται επίσης σαφώς.
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7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

ΣΤΗΛΗ 1

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 
ΣΤΗΛΗΣ 1

7.15. Σταθερότητα σε οργανικούς διαλύτες και ταυτότητα 
των σχετικών προϊόντων αποδόμησης

Απαιτείται μόνον όταν η σταθερότητα της ουσίας 

θεωρείται κρίσιμη.

7.15. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν η ουσία είναι ανόργανη.

7.16. Σταθερά διαστάσεως 7.16. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν:

– η ουσία είναι υδρολυτικώς ασταθής (χρόνος ημιζωής μικρότερος 

των 12 ωρών) ή είναι άμεσα οξειδώσιμη στο νερό, ή

– είναι επιστημονικώς αδύνατο να διενεργηθεί η δοκιμή, π.χ. εάν η 

αναλυτική μέθοδος δεν είναι αρκετά ευαίσθητη.

7.17. Ιξώδες
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8. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

8.4. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό σε οποιαδήποτε in vivo μελέτη γονιδιοτοξικότητας 
του Παραρτήματος VΙΙ ή VIΙΙ και δεν υπάρχουν ήδη αποτελέσματα από in vivo
μελέτη, ο καταχωρών προτείνει μια ενδεδειγμένη in vivo μελέτη 
γονιδιοτοξικότητας σε σωματικά κύτταρα.

Εάν υπάρχουν θετικά αποτελέσματα από in vivo μελέτη σε σωματικά κύτταρα, θα 
πρέπει να εξετάζονται οι δυνατότητες μεταλλαξιογένεσης σε γεννητικά κύτταρα 
βάσει όλων των διαθέσιμων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
τοξικοκινητικών στοιχείων. Εάν δεν είναι δυνατόν να συναχθούν σαφή 
συμπεράσματα όσον αφορά τη μεταλλαξιογένεση των γεννητικών κυττάρων, 
εξετάζεται το ενδεχόμενο διενέργειας πρόσθετων ερευνών.

8.6. Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης

8.6.1. Μελέτη βραχυπρόθεσμης τοξικότητας 
επαναλαμβανόμενης δόσης (28 ημερών), ένα είδος, 
αρσενικό και θηλυκό, πλέον ενδεδειγμένη οδός 
χορήγησης, σε σχέση με την πιθανή οδό έκθεσης 
του ανθρώπου, εκτός εάν έχει ήδη παρασχεθεί στο 
πλαίσιο των απαιτήσεων του Παραρτήματος VIΙΙ ή 
εάν προτείνονται δοκιμές σύμφωνα με το σημείο 
8.6.2. του παρόντος Παραρτήματος. Σε αυτή την 
περίπτωση, δεν εφαρμόζεται το σημείο 3 του 
Παραρτήματος ΧΙ.
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

8.6.2. Μελέτη υποχρόνιας τοξικότητας (90 ημερών), ένα 
είδος, τρωκτικό, αρσενικό και θηλυκό, πλέον 
ενδεδειγμένη οδός χορήγησης, σε σχέση με την 
πιθανή οδό έκθεσης του ανθρώπου.

8.6.2. Η μελέτη υποχρόνιας τοξικότητας (90 ημέρες) δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν:

– υπάρχει αξιόπιστη μελέτη βραχυπρόθεσμης τοξικότητας (28 ημερών) που 
μαρτυρεί ότι υπάρχουν σοβαρές τοξικές επιπτώσεις βάσει των κριτηρίων 
ταξινόμησης της ουσίας ως R48, στην οποία το παρατηρούμενο NOAEL 
28 ημερών, με την εφαρμογή του κατάλληλου συντελεστή αβεβαιότητας, 
επιτρέπει την παρέκταση των αποτελεσμάτων για το NOAEL 90 ημερών 
για την ίδια οδό έκθεσης, ή

– υπάρχει αξιόπιστη μελέτη χρόνιας τοξικότητας, υπό τον όρον ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί σε αυτή το ενδεδειγμένο είδος και η ενδεδειγμένη οδός 
χορήγησης, ή

– μια ουσία αποσυντίθεται αμέσως και υπάρχουν επαρκή δεδομένα σχετικά 
με τα προϊόντα αποδόμησης (τόσο για τις συστημικές επιπτώσεις όσο και 
για τις επιπτώσεις στο σημείο πρόσληψης), ή

– η ουσία είναι χημικώς αδρανής, αδιάλυτη και μη εισπνεύσιμη και δεν 
υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν απορρόφηση ή τοξικότητα σε 
«οριακή δοκιμή» 28 ημερών, ιδίως εάν η συμπεριφορά αυτή συνδυάζεται 
με περιορισμένη έκθεση του ανθρώπου.
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

Η ενδεδειγμένη οδός επιλέγεται με βάση τα εξής:

Η διενέργεια δοκιμής δια της δερματικής οδού ενδείκνυται εάν:

(1) είναι πιθανή η επαφή με το δέρμα κατά την παρασκευή ή/και τη χρήση, και

(2) οι φυσικοχημικές ιδιότητες υποδηλώνουν σημαντικό βαθμό απορρόφησης από το 
δέρμα, και

(3) συντρέχει ένας από τους ακόλουθους όρους:

– παρατηρείται τοξικότητα σε δοκιμή οξείας δερματικής τοξικότητας σε 

χαμηλότερες δόσεις από ό,τι στη δοκιμή στοματική τοξικότητας, ή

– παρατηρούνται συστημικές επιδράσεις ή άλλες ενδείξεις απορρόφησης σε 

μελέτες για τον ερεθισμό του δέρματος ή/και των ματιών, ή

– in vitro δοκιμές μαρτυρούν σημαντική απορρόφηση από το δέρμα, ή

– αναγνωρίζεται σημαντική δερματική τοξικότητα ή δερματική διείσδυση σε 

ουσίες με ανάλογη χημική δομή.
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

Η διενέργεια δοκιμής δια της αναπνευστικής οδού ενδείκνυται εάν:

– η έκθεση των ανθρώπων δια της εισπνοής είναι πιθανή αν ληφθεί υπόψη η 

πίεση ατμών της ουσίας ή/και η πιθανότητα έκθεσης σε αερολύματα, σωματίδια 

ή σταγονίδια σε εισπνεύσιμη κατηγορία μεγέθους.
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

Περαιτέρω μελέτες προτείνονται από τον καταχωρούντα ή είναι δυνατόν να απαιτούνται 
από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 39 ή 40 σε περίπτωση:

– αδυναμίας προσδιορισμού NOAEL (επιπέδου μη παρατήρησης δυσμενών 
επιδράσεων) στη μελέτη των 90 ημερών, εκτός εάν ο λόγος της αδυναμίας 
προσδιορισμού NOAEL είναι η απουσία δυσμενών τοξικών επιδράσεων, ή

– ιδιαίτερα ανησυχητικής τοξικότητας (π.χ. σοβαρών/πολύ σοβαρών επιπτώσεων), ή

– ενδείξεων μιας επίπτωσης για την οποία τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για τον 
τοξικολογικό χαρακτηρισμό ή/και για τον χαρακτηρισμό κινδύνου. Στις περιπτώσεις 
αυτές, μπορεί να είναι σκοπιμότερο να διενεργούνται συγκεκριμένες τοξικολογικές 
μελέτες ειδικά για τη διερεύνηση των επιπτώσεων αυτών (π.χ. ανοσοτοξικότητας, 
νευροτοξικότητας), ή

– ιδιαίτερης ανησυχίας όσον αφορά την έκθεση (π.χ. χρήση σε καταναλωτικά προϊόντα 
η οποία οδηγεί σε επίπεδα έκθεσης υψηλά σε σχέση με τα επίπεδα δόσης τα οποία 
θεωρούνται τοξικά για τον άνθρωπο).
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

8.7. Αναπαραγωγική τοξικότητα 8.7. Οι μελέτες δεν χρειάζεται να διενεργούνται εάν:

– η ουσία είναι γνωστό γονιδιοτοξικό καρκινογόνο και εφαρμόζονται 

κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου, ή

– η ουσία είναι γνωστό μεταλλαξιογόνο των γεννητικών κυττάρων και 

εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου, ή

– η ουσία είναι χαμηλής τοξικολογικής δραστηριότητας (δεν υπάρχουν 

στοιχεία από οποιαδήποτε διαθέσιμη δοκιμή που να μαρτυρούν 

τοξικότητα), μπορεί να αποδειχθεί από δεδομένα τοξικοκινητικής ότι δεν 

σημειώνεται συστημική απορρόφηση μέσω των σχετικών οδών έκθεσης

(π.χ. οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα/αίμα είναι χαμηλότερες του ορίου 

ανίχνευσης με χρήση ευαίσθητης μεθόδου και διαπιστώνεται απουσία της 

ουσίας και των μεταβολιτών της στα ούρα, τη χολή ή τον εκπνεόμενο 

αέρα) και δεν υπάρχει έκθεση ή σημαντική έκθεση του ανθρώπου.
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

Εάν η ουσία είναι γνωστό ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις στη γονιμότητα, εάν 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης ως τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 
1 ή 2: R60, και τα διαθέσιμα δεδομένα επαρκούν για να στηρίξουν μια ουσιαστική 
αξιολόγηση κινδύνου, δεν χρειάζεται η διενέργεια περαιτέρω δοκιμών για τη 
γονιμότητα. Ωστόσο, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο διενέργειας δοκιμής για 
τοξικότητα στην αναπαραγωγή.

Εάν η ουσία είναι γνωστό ότι προκαλεί τοξικότητα στην ανάπτυξη, εάν 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης ως τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 
1 ή 2: R61, και τα διαθέσιμα δεδομένα επαρκούν για να στηρίξουν μια ουσιαστική 
αξιολόγηση κινδύνου, δεν χρειάζεται η διενέργεια περαιτέρω δοκιμών για την 
τοξικότητα στην ανάπτυξη. Ωστόσο, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο διενέργειας 
δοκιμής για επιπτώσεις στη γονιμότητα.

8.7.2. Μελέτη τοξικότητας για την προγεννητική ανάπτυξη, ένα 
είδος, πλέον ενδεδειγμένη οδός χορήγησης, σε σχέση με 
την πιθανή οδό έκθεσης του ανθρώπου. (Β.31 του 
κανονισμού της Επιτροπής περί μεθόδων δοκιμών κατά 
τα προδιαγραφόμενα στο άρθρο 13, παράγραφος 2 ή 
OECD 414)

8.7.2 Η μελέτη διεξάγεται αρχικά σε ένα είδος. Η απόφαση όσον αφορά την ανάγκη 
διενέργειας μελέτης σε αυτήν ή την επόμενη ποσοτική κατηγορία σε δεύτερο είδος θα 
πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα της πρώτης δοκιμής και σε όλα τα διαθέσιμα 
σχετικά δεδομένα.

8.7.3. Μελέτη τοξικότητας στην αναπαραγωγή σε δύο γενεές, 
ένα είδος, αρσενικό και θηλυκό, πλέον ενδεδειγμένη 
οδός χορήγησης, σε σχέση με την πιθανή οδό έκθεσης 
του ανθρώπου, εάν η μελέτη των 28 ημερών ή των 90 
ημερών μαρτυρεί αρνητικές επιπτώσεις στα όργανα 
αναπαραγωγής ή στους αναπαραγωγικούς ιστούς.

8.7.3 Η μελέτη διεξάγεται αρχικά σε ένα είδος. Η απόφαση όσον αφορά την ανάγκη 
διενέργειας μελέτης σε αυτήν ή την επόμενη ποσοτική κατηγορία σε δεύτερο είδος θα 
πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα της πρώτης δοκιμής και σε όλα τα διαθέσιμα 
σχετικά δεδομένα.
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9. ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΗΛΗ 1

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΣΤΗΛΗ 2

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 
ΣΤΗΛΗΣ 1

9.1. Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον 9.1. Μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας προτείνεται από τον καταχωρούντα εάν η 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, μαρτυρεί την 
ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των επιπτώσεων στους υδρόβιους οργανισμούς. Η 
επιλογή της ή των κατάλληλων δοκιμών εξαρτάται από τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης χημικής ασφάλειας.

9.1.5. Δοκιμές μακροπρόθεσμης τοξικότητας σε ασπόνδυλα 
(προτιμώμενο είδος είναι η Daphnia), (εκτός εάν οι σχετικές 
πληροφορίες έχουν ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο των 
απαιτήσεων του Παραρτήματος VΙΙ)

9.1.6. Δοκιμές μακροπρόθεσμης τοξικότητας σε ψάρια, (εκτός εάν 
οι σχετικές πληροφορίες έχουν ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο 
των απαιτήσεων του Παραρτήματος VΙΙΙ)

Οι πληροφορίες παρέχονται για ένα από τα σημεία 9.1.6.1, 9.1.6.2 ή 
9.1.6.3.

9.1.6.1 Δοκιμή τοξικότητας κατά τα αρχικά στάδια ζωής των 
ψαριών (FELS)

9.1.6.2. Δοκιμή βραχυπρόθεσμης τοξικότητας στα έμβρυα ψαριών 
και στα λεκιθοφόρα ιχθύδια

9.1.6.3. Δοκιμή νεανικής ανάπτυξης ψαριών
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 

ΣΤΗΛΗΣ 1

9.2. Αποδόμηση 9.2. Περαιτέρω δοκιμές βιοτικής αποδόμησης προτείνονται από τον καταχωρούντα 
εάν η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, μαρτυρεί την 
ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της αποδόμησης της ουσίας και των προϊόντων 
αποδόμησής της. Η επιλογή της ή των κατάλληλων δοκιμών εξαρτάται από τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης χημικής ασφάλειας και μπορεί να περιλαμβάνει 
δοκιμή προσομοίωσης στο κατάλληλο περιβάλλον (π.χ. νερό, ίζημα ή έδαφος).

9.2.1. Βιοτική

9.2.1.2. Δοκιμές προσομοίωσης για την τελική αποδόμηση 
στα επιφανειακά ύδατα

9.2.1.2. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν:

– η ουσία είναι άκρως αδιάλυτη στο νερό, ή

– η ουσία είναι άμεσα βιοαποδομήσιμη.
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 

ΣΤΗΛΗΣ 1

9.2.1.3. Προσομοίωση εδάφους (για ουσίες που μπορούν να 
προσροφηθούν σε μεγάλο βαθμό από το έδαφος)

9.2.1.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται:

– εάν η ουσία είναι άμεσα βιοαποδομήσιμη, ή

– εάν είναι απίθανη η άμεση και έμμεση έκθεση του εδάφους.

9.2.1.4. Προσομοίωση ιζημάτων (για ουσίες που μπορούν να 
προσροφηθούν σε μεγάλο βαθμό από τα ιζήματα)

9.2.1.4. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται:

– εάν η ουσία είναι άμεσα βιοαποδομήσιμη, ή

– εάν είναι απίθανη η άμεση και έμμεση έκθεση των ιζημάτων.

9.2.3. Προσδιορισμός των προϊόντων αποδόμησης 9.2.3. Εάν η ουσία δεν είναι άμεσα βιοαποδομήσιμη
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 

ΣΤΗΛΗΣ 1

9.3. Τύχη και συμπεριφορά στο περιβάλλον

9.3.2. Βιοσυσσώρευση σε υδρόβια είδη, κατά προτίμηση 
ψάρια

9.3.2. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν:

– η ουσία έχει χαμηλές δυνατότητες βιοσυσσώρευσης (δηλαδή log 

Kow < 3), ή/και χαμηλές δυνατότητες να διέρχεται από βιολογικές 

μεμβράνες, ή

– είναι απίθανη η άμεση και έμμεση έκθεση του υδάτινου συστήματος.

9.3.3. Περαιτέρω πληροφορίες για την 
προσρόφηση/εκρόφηση, ανάλογα με τα αποτελέσματα 
της μελέτης που απαιτείται από το Παράρτημα VΙΙI

9.3.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται εάν:

– με βάση τις φυσικοχημικές ιδιότητες της ουσίας, η προσρόφησή της 

αναμένεται να είναι μικρή (π.χ. η ουσία έχει χαμηλό συντελεστή 

κατανομής οκτανόλης/νερού), ή

– η ουσία και τα προϊόντα αποδόμησής της αποσυντίθενται ταχέως.
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 

ΣΤΗΛΗΣ 1

9.4. Επιπτώσεις στους χερσαίους οργανισμούς 9.4. Οι μελέτες αυτές δεν χρειάζεται να διενεργούνται εάν είναι απίθανη η άμεση 
και έμμεση έκθεση του εδάφους.

Εάν δεν υπάρχουν δεδομένα τοξικότητας για τους οργανισμούς του εδάφους, 

μπορεί να εφαρμόζεται η μέθοδος κατανομής ισορροπίας για την εκτίμηση 

της έκθεσης στους οργανισμούς του εδάφους. Η επιλογή των κατάλληλων 

δοκιμών εξαρτάται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης χημικής 

ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, για ουσίες που μπορούν να προσροφηθούν σε μεγάλο βαθμό 

από το έδαφος ή που είναι άκρως ανθεκτικές, ο καταχωρών εξετάζει τη 

δυνατότητα διενέργειας δοκιμών μακροπρόθεσμης τοξικότητας αντί της 

βραχυπρόθεσμης.

9.4.1. Βραχυπρόθεσμη τοξικότητα στα ασπόνδυλα

9.4.2. Επιπτώσεις στους μικροοργανισμούς του εδάφους

9.4.3. Βραχυπρόθεσμη τοξικότητα στα φυτά
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10. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Παρέχεται περιγραφή των αναλυτικών μεθόδων, κατόπιν αιτήσεως, για τα σχετικά συστήματα για τα οποία έγιναν μελέτες με την εκάστοτε αναλυτική 
μέθοδο. Εάν οι αναλυτικές μέθοδοι δεν υπάρχουν, αυτό πρέπει να αιτιολογείται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ ·Ή ΑΝΩ

Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος Παραρτήματος, ο καταχωρών πρέπει να υποβάλλει πρόταση 
και χρονοδιάγραμμα για την τήρηση των απαιτήσεων πληροφοριών του παρόντος Παραρτήματος 
σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο ε).

Η στήλη 1 του παρόντος Παραρτήματος ορίζει τις τυπικές πληροφορίες που απαιτούνται για 
όλες τις ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες 1000 τόνων ή άνω σύμφωνα με το 
άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο ε). Συνεπώς, οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη στήλη 1 
του παρόντος Παραρτήματος προστίθενται σε εκείνες που απαιτούνται για τη στήλη 1 των 
Παραρτημάτων VΙΙ, VΙΙI και IΧ. Παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες διαθέσιμες σχετικές 
φυσικοχημικές, τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές πληροφορίες. Η στήλη 2 του παρόντος 
Παραρτήματος αναφέρει συγκεκριμένους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ο καταχωρών μπορεί 
να προτείνει να παραλειφθούν οι απαιτούμενες τυπικές πληροφορίες, να αντικατασταθούν από 
άλλες πληροφορίες, να υποβληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο ή να προσαρμοστούν κατά άλλο 
τρόπο. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της στήλης 2 του παρόντος Παραρτήματος που επιτρέπουν 
την προτεινόμενη προσαρμογή, ο καταχωρών αναφέρει σαφώς το γεγονός αυτό και τους λόγους για 
τους οποίους προτείνει την κάθε προσαρμογή στα κατάλληλα σημεία του φακέλου καταχώρισης.

Εκτός από τους συγκεκριμένους αυτούς κανόνες, ο καταχωρών μπορεί να προτείνει να 
προσαρμόζει τις απαιτούμενες τυπικές πληροφορίες που ορίζονται στη στήλη 1 του παρόντος 
Παραρτήματος σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες του Παραρτήματος ΧΙ. Και σε αυτήν την 
περίπτωση, ο καταχωρών δηλώνει σαφώς τους λόγους οποιασδήποτε απόφασης για πρόταση 
προσαρμογής των τυπικών πληροφοριών στα αντίστοιχα σημεία του φακέλου καταχώρισης 
αναφέροντας τον ή τους κατάλληλους συγκεκριμένους κανόνες της στήλης 2 του παρόντος 
Παραρτήματος ή του Παραρτήματος ΧΙ1.

  

1 Σημείωση: ισχύουν επίσης οι όροι με βάση τους οποίους δεν απαιτείται συγκεκριμένη 
δοκιμή και οι οποίοι ορίζονται στις ανάλογες μεθόδους δοκιμών του κανονισμού της 
Επιτροπής περί μεθόδων δοκιμών κατά τα προδιαγραφόμενα στο άρθρο 13, παράγραφος 2, 
εφόσον δεν επαναλαμβάνονται στη στήλη 2.
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Πριν διενεργηθούν νέες δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Παράρτημα, αξιολογούνται πρώτα όλα τα διαθέσιμα in vitro δεδομένα, in vivo δεδομένα, 
ιστορικά δεδομένα από ανθρώπους, δεδομένα από έγκυρα (Q)SAR και τα δεδομένα από ουσίες με 
ανάλογη χημική δομή (συγκριτική προσέγγιση). Η διενέργεια δοκιμών in vivo με διαβρωτικές 
ουσίες σε επίπεδα συγκέντρωσης/δόσης που προκαλούν διαβρωτικότητα αποφεύγονται. Πριν από 
τη διενέργεια δοκιμών, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμβουλεύεται, πέραν του παρόντος 
Παραρτήματος, και άλλες οδηγίες για τις στρατηγικές δοκιμών.

Όταν, για ορισμένες παραμέτρους, προτείνεται να μην παρασχεθούν πληροφορίες για λόγους 

άλλους από εκείνους που αναφέρονται στη στήλη 2 του παρόντος Παραρτήματος ή στο 

Παράρτημα ΧΙ, το γεγονός αυτό και οι σχετικοί λόγοι δηλώνονται επίσης σαφώς.
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8. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

8.4. Εάν υπάρχουν θετικά αποτελέσματα από οποιαδήποτε in vivo μελέτη 

γονιδιοτοξικότητας του Παραρτήματος VΙΙ ή VΙΙI, ενδέχεται να απαιτείται η 

διενέργεια δεύτερης in vivo δοκιμής σε σωματικά κύτταρα, ανάλογα με την 

ποιότητα και τη σχετικότητα όλων των διαθέσιμων δεδομένων.

Εάν υπάρχουν θετικά αποτελέσματα από in vivo μελέτη σε σωματικά κύτταρα, θα 

πρέπει να εξετάζονται οι δυνατότητες μεταλλαξιογένεσης σε γεννητικά κύτταρα 

βάσει όλων των διαθέσιμων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των 

τοξικοκινητικών στοιχείων. Εάν δεν είναι δυνατόν να συναχθούν σαφή 

συμπεράσματα όσον αφορά τη μεταλλαξιογένεση των γεννητικών κυττάρων, 

εξετάζεται το ενδεχόμενο διενέργειας πρόσθετων ερευνών.
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

8.6.3. Μια μακροπρόθεσμη επαναλαμβανόμενη μελέτη τοξικότητας (≥ 12 μηνών) 

μπορεί να προτείνεται από τον καταχωρούντα ή να απαιτείται από τον 

Οργανισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 39 ή 40, όταν η συχνότητα και η διάρκεια της 

έκθεσης του ανθρώπου υποδηλώνει ότι ενδείκνυται μια πιο μακροπρόθεσμη 

μελέτη και εφόσον συντρέχει ένας από τους ακόλουθους όρους:

– παρατηρήθηκαν σοβαρές ή πολύ σοβαρές επιπτώσεις τοξικότητας, 

ιδιαίτερα ανησυχητικές, στη μελέτη των 28 ή των 90 ημερών στην οποία 

τα διαθέσιμα στοιχεία είναι ανεπαρκή για τοξικολογική αξιολόγηση ή 

χαρακτηρισμό κινδύνου, ή

– αποδεδειγμένες επιπτώσεις ουσιών με σαφή σχέση, ως προς τη μοριακή 

δομή, με τη μελετώμενη ουσία δεν διαπιστώθηκαν στη μελέτη των 28 

ημερών ούτε στη μελέτη των 90 ημερών, ή

– η ουσία μπορεί να έχει μια επικίνδυνη ιδιότητα που δεν μπορεί να 

ανιχνευθεί με μελέτη 90 ημερών.
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

8.6.4. Περαιτέρω μελέτες προτείνονται από τον καταχωρούντα ή είναι δυνατόν να 
απαιτούνται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 39 ή 40 σε περίπτωση:

– ιδιαίτερα ανησυχητικής τοξικότητας (π.χ. σοβαρών/πολύ σοβαρών 
επιπτώσεων), ή

– ενδείξεων μιας επίπτωσης για την οποία τα διαθέσιμα στοιχεία δεν 
επαρκούν για την τοξικολογική αξιολόγηση ή/και για τον χαρακτηρισμό 
κινδύνου. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να είναι σκοπιμότερο να 
διενεργούνται συγκεκριμένες τοξικολογικές μελέτες ειδικά για τη 
διερεύνηση των επιπτώσεων αυτών (π.χ. ανοσοτοξικότητας, 
νευροτοξικότητας), ή

– ιδιαίτερης ανησυχίας όσον αφορά την έκθεση (π.χ. χρήση σε 
καταναλωτικά προϊόντα η οποία οδηγεί σε επίπεδα έκθεσης που 
πλησιάζουν επίπεδα δόσης στα οποία παρατηρείται τοξικότητα).

8.7. Αναπαραγωγική τοξικότητα 8.7. Οι μελέτες δεν χρειάζεται να διενεργούνται εάν:
– η ουσία είναι γνωστό γονιδιοτοξικό καρκινογόνο και εφαρμόζονται 

κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου, ή
– η ουσία είναι γνωστό μεταλλαξιογόνο των γεννητικών κυττάρων και 

εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου, ή
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

– η ουσία είναι χαμηλής τοξικολογικής δραστηριότητας (δεν υπάρχουν στοιχεία από 

οποιαδήποτε διαθέσιμη δοκιμή που να μαρτυρούν τοξικότητα), μπορεί να αποδειχθεί 

από δεδομένα τοξικοκινητικής ότι δεν σημειώνεται συστημική απορρόφηση μέσω των 

σχετικών οδών έκθεσης (π.χ. οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα/αίμα είναι χαμηλότερες του 

ορίου ανίχνευσης με χρήση ευαίσθητης μεθόδου και διαπιστώνεται απουσία της ουσίας 

και των μεταβολιτών της στα ούρα, τη χολή ή τον εκπνεόμενο αέρα) και δεν υπάρχει 

έκθεση ή σημαντική έκθεση του ανθρώπου.

Εάν η ουσία είναι γνωστό ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις στη γονιμότητα, εάν ανταποκρίνεται 
στα κριτήρια ταξινόμησης ως τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2: R60, και τα 
διαθέσιμα δεδομένα επαρκούν για να στηρίξουν μια ουσιαστική αξιολόγηση κινδύνου, δεν 
χρειάζεται η διενέργεια περαιτέρω δοκιμών για τη γονιμότητα. Ωστόσο, πρέπει να εξετάζεται 
το ενδεχόμενο διενέργειας δοκιμής για τοξικότητα στην αναπαραγωγή.

Εάν η ουσία είναι γνωστό ότι προκαλεί τοξικότητα στην ανάπτυξη, εάν ανταποκρίνεται στα 
κριτήρια ταξινόμησης ως τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2: R61, και τα 
διαθέσιμα δεδομένα επαρκούν για να στηρίξουν μια ουσιαστική αξιολόγηση κινδύνου, δεν 
χρειάζεται η διενέργεια περαιτέρω δοκιμών για την τοξικότητα στην ανάπτυξη. Ωστόσο, πρέπει 
να εξετάζεται το ενδεχόμενο διενέργειας δοκιμής για επιπτώσεις στη γονιμότητα.
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

8.7.2. Μελέτη για την τοξικότητα στην ανάπτυξη, ένα 
είδος, πλέον ενδεδειγμένη οδός χορήγησης, σε 
σχέση με την πιθανή οδό έκθεσης του ανθρώπου.

8.7.3. Μελέτη τοξικότητας στην αναπαραγωγή σε δύο 
γενεές, ένα είδος, αρσενικό και θηλυκό, πλέον 
ενδεδειγμένη οδός χορήγησης, σε σχέση με την 
πιθανή οδό έκθεσης του ανθρώπου, εκτός εάν οι 
πληροφορίες αυτές έχουν ήδη παρασχεθεί στο 
πλαίσιο των απαιτήσεων του Παραρτήματος IΧ
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

8.9.1. Μελέτη καρκινογένεσης 8.9.1. Μελέτη καρκινογένεσης μπορεί να προτείνεται από τον καταχωρούντα ή είναι 

δυνατόν να απαιτείται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 39 ή 40 εάν:

– η χρήση της ουσίας συνεπάγεται έκθεση του ευρύτερου κοινού ή 

υπάρχουν στοιχεία που μαρτυρούν συχνή ή μακροχρόνια έκθεση του 

ανθρώπου, και

– η ουσία ταξινομείται ως μεταλλαξιογόνο κατηγορίας 3 ή υπάρχουν 

στοιχεία από την ή τις μελέτες επαναλαμβανόμενης δόσης που μαρτυρούν 

ότι η ουσία μπορεί να προκαλέσει υπερπλασία ή/και προνεοπλασματικές 

αλλοιώσεις.

Εάν η ουσία ταξινομείται ως μεταλλαξιογόνο κατηγορίας 1 ή 2, τεκμαίρεται ότι είναι 

πιθανός ένας γονιδιοτοξικός μηχανισμός καρκινογένεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν 

απαιτείται κατά κανόνα δοκιμή καρκινογένεσης.
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9. ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

9.2. Αποδόμηση 9.2. Περαιτέρω δοκιμές βιοτικής αποδόμησης προτείνονται εάν η αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, μαρτυρεί την ανάγκη περαιτέρω 
διερεύνησης της αποδόμησης της ουσίας και των προϊόντων αποδόμησής της. Η 
επιλογή της ή των κατάλληλων δοκιμών εξαρτάται από τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης χημικής ασφάλειας και μπορεί να περιλαμβάνει δοκιμή 
προσομοίωσης στο κατάλληλο περιβάλλον (π.χ. νερό, ίζημα ή έδαφος).

9.2.1. Βιοτική

9.3. Τύχη και συμπεριφορά στο περιβάλλον

9.3.4. Περαιτέρω πληροφορίες για την τύχη και τη 
συμπεριφορά της ουσίας ή/και των προϊόντων 
αποδόμησης στο περιβάλλον

9.3.4. Περαιτέρω μελέτες προτείνονται από τον καταχωρούντα ή είναι δυνατόν να 
απαιτούνται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 39 ή 40 εάν η 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, μαρτυρεί την 
ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της τύχης και της συμπεριφοράς της ουσίας. Η 
επιλογή της ή των κατάλληλων δοκιμών εξαρτάται από τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης χημικής ασφάλειας.
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ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ 1

9.4. Επιπτώσεις στους χερσαίους οργανισμούς 9.4. Μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας προτείνεται από τον καταχωρούντα εάν τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης χημικής ασφάλειας, σύμφωνα με το Παράρτημα 
Ι, μαρτυρούν την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των επιπτώσεων της ουσίας 
ή/και των προϊόντων αποδόμησης στους χερσαίους οργανισμούς. Η επιλογή της ή 
των κατάλληλων δοκιμών εξαρτάται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
χημικής ασφάλειας.

Οι μελέτες αυτές δεν χρειάζεται να διενεργούνται εάν είναι απίθανη η άμεση και 
έμμεση έκθεση του εδάφους.

9.4.4. Διενέργεια δοκιμών μακροπρόθεσμης τοξικότητας 
σε ασπόνδυλα, εκτός εάν οι σχετικές πληροφορίες 
έχουν ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο των 
απαιτήσεων του Παραρτήματος ΙΧ.

9.4.6. Διενέργεια δοκιμών μακροπρόθεσμης τοξικότητας 
σε φυτά, εκτός εάν οι σχετικές πληροφορίες έχουν 
ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο των απαιτήσεων του 
Παραρτήματος ΙΧ.

9.5.1. Μακροπρόθεσμη τοξικότητα σε οργανισμούς 
ιζημάτων

9.5.1. Μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας προτείνεται από τον καταχωρούντα εάν τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης χημικής ασφάλειας μαρτυρούν την ανάγκη 
περαιτέρω διερεύνησης των επιπτώσεων της ουσίας ή/και των σχετικών 
προϊόντων αποδόμησης στους οργανισμούς ιζημάτων. Η επιλογή της ή των 
κατάλληλων δοκιμών εξαρτάται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης χημικής 
ασφάλειας.

9.6.1. Μακροπρόθεσμη ή αναπαραγωγική τοξικότητα στα 
πτηνά

9.6.1. Η ανάγκη διενέργειας δοκιμών θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά 
λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου όγκου δεδομένων για θηλαστικά που υπάρχει 
συνήθως για τη συγκεκριμένη ποσοτική κατηγορία.
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10. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Παρέχεται περιγραφή των αναλυτικών μεθόδων, μετά από σχετική αίτηση, για τα σχετικά συστήματα για τα οποία έγιναν μελέτες με την εκάστοτε 
αναλυτική μέθοδο. Εάν οι αναλυτικές μέθοδοι δεν υπάρχουν, αυτό πρέπει να αιτιολογείται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙΙ ΕΩΣ V

Στα Παραρτήματα VΙΙ έως Χ εκτίθενται οι απαιτήσεις πληροφοριών για όλες τις ουσίες που 
παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες:

– 1 τόνου και άνω, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο α),

– 10 τόνων και άνω, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο γ),

– 100 τόνων και άνω, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο δ), και

– 1000 τόνων και άνω, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο ε).

Πέραν των συγκεκριμένων κανόνων προσαρμογής που παρουσιάζονται στη στήλη 2 των 

Παραρτημάτων VΙΙ έως Χ, ο καταχωρών μπορεί να προσαρμόζει το τυπικό σύστημα δοκιμών, 

σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες του σημείου 1 του παρόντος Παραρτήματος. Οι αρμόδιες αρχές 

του αξιολογούντος κράτους μέλους μπορούν να αξιολογούν αυτές τις προσαρμογές του τυπικού 

συστήματος δοκιμών.

1. Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

1.1. Χρήση υφιστάμενων δεδομένων

1.1.1. Δεδομένα για τις φυσικοχημικές ιδιότητες από πειράματα που δεν έχουν διενεργηθεί 

σύμφωνα με την ορθή εργαστηριακή πρακτική (ΟΕΠ) ή τις μεθόδους δοκιμών που 

αναφέρονται στο άρθρο 13, παράγραφος 2
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Τα δεδομένα θεωρούνται ισοδύναμα προς τα δεδομένα που παρασκευάζονται από τις 

αντίστοιχες μεθόδους δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 13, παράγραφος 2, εάν 

πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

(1) τα δεδομένα επαρκούν για την ταξινόμηση και επισήμανση ή/και την αξιολόγηση 

κινδύνου,

(2) παρέχεται επαρκής τεκμηρίωση για την αξιολόγηση της καταλληλότητας της 

μελέτης, και

(3) τα δεδομένα είναι έγκυρα για την ερευνώμενη παράμετρο και η μελέτη διενεργείται 

με αποδεκτό επίπεδο εξασφάλισης της ποιότητας.

1.1.2. Δεδομένα για τις ιδιότητες όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από 

πειράματα που δεν έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με την ορθή εργαστηριακή πρακτική 

(ΟΕΠ) ή τις μεθόδους δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 13, παράγραφος 2

Τα δεδομένα θεωρούνται ισοδύναμα προς τα δεδομένα που παρασκευάζονται από τις 

αντίστοιχες μεθόδους δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 13, παράγραφος 2, εάν 

πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

(1) τα δεδομένα επαρκούν για την ταξινόμηση και επισήμανση ή/και την αξιολόγηση 

κινδύνου,

(2) καλύπτονται επαρκώς και αξιόπιστα οι βασικές παράμετροι που πρέπει να 

διερευνούνται κατά τις αντίστοιχες μεθόδους δοκιμών που αναφέρονται στο 

άρθρο 13, παράγραφος 2,

(3) η διάρκεια της έκθεσης είναι συγκρίσιμη ή μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες μεθόδους 

δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 13, παράγραφος 2 εάν η διάρκεια της έκθεσης 

είναι σημαντική παράμετρος, και

(4) παρέχεται επαρκής και αξιόπιστη τεκμηρίωση της μελέτης.
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1.1.3. Ιστορικά δεδομένα για τον άνθρωπο

Εξετάζονται ιστορικά δεδομένα για τον άνθρωπο, όπως επιδημιολογικές μελέτες για 

πληθυσμούς που έχουν εκτεθεί, δεδομένα τυχαίας ή επαγγελματικής έκθεσης και κλινικές 

μελέτες.

Η βαρύτητα των δεδομένων για μια συγκεκριμένη επίπτωση στην υγεία του ανθρώπου 

εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το είδος της ανάλυσης και από τις καλυπτόμενες 

παραμέτρους και από το μέγεθος και την εξειδίκευση των απαντήσεων και, κατά συνέπεια, 

από την προβλεψιμότητα της επίπτωσης. Τα κριτήρια αξιολόγησης της επάρκειας των 

δεδομένων περιλαμβάνουν:

(1) την ορθή επιλογή και χαρακτηρισμό των ομάδων εκτεθειμένων και των ομάδων 

μαρτύρων,

(2) τον επαρκή χαρακτηρισμό της έκθεσης,

(3) την επαρκή διάρκεια παρακολούθησης της εμφάνισης ασθενειών,

(4) την έγκυρη μέθοδο παρατήρησης μιας επίπτωσης,

(5) την ορθή συνεκτίμηση των παραγόντων σφάλματος και σύγχυσης, και

(6) μια εύλογη στατιστική αξιοπιστία για την αιτιολόγηση των συμπερασμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, παρέχεται επαρκής και αξιόπιστη τεκμηρίωση.
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1.2. Το βάρος της απόδειξης

Μπορεί να είναι επαρκές το βάρος της απόδειξης όταν συνδυάζονται διάφορες 

ανεξάρτητες πηγές πληροφοριών οι οποίες οδηγούν στην παραδοχή ή το συμπέρασμα ότι 

μια ουσία έχει ή δεν έχει μια επικίνδυνη ιδιότητα, ενώ οι πληροφορίες από καθεμία 

επιμέρους πηγή μεμονωμένα θεωρούνται ανεπαρκείς για τη στήριξη της παραδοχής αυτής 

ή του συμπεράσματος αυτού.

Μπορεί να είναι επαρκές το βάρος της απόδειξης από τη χρήση μεθόδων οι οποίες 

αναπτύχθηκαν πρόσφατα και οι οποίες δεν έχουν ακόμη περιληφθεί στις μεθόδους 

δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 13, παράγραφος 2 ή από διεθνή μέθοδο δοκιμών την 

οποία η Επιτροπή ή ο Οργανισμός αναγνωρίζουν ως ισοδύναμη, και οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι μια ουσία έχει ή δεν έχει μια επικίνδυνη ιδιότητα.

Όταν το βάρος της απόδειξης για την παρουσία ή την απουσία μιας συγκεκριμένης 

επικίνδυνης ιδιότητας είναι επαρκές:

– οι περαιτέρω δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα για την εν λόγω ιδιότητα παραλείπονται,

– οι περαιτέρω δοκιμές που δεν χρησιμοποιούν σπονδυλωτά ζώα επιτρέπεται να 

παραλείπονται.

Σε κάθε περίπτωση, παρέχεται επαρκής και αξιόπιστη τεκμηρίωση.
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1.3. Ποιοτική ή ποσοτική σχέση δομής-δραστικότητας ((Q)SAR)

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από έγκυρα μοντέλα ποιοτικής ή ποσοτικής σχέσης 
δομής-δραστικότητας ((Q)SAR) μπορεί να υποδεικνύουν την παρουσία ή την απουσία 
συγκεκριμένης επικίνδυνης ιδιότητας. Τα αποτελέσματα των (Q)SAR μπορούν να 
χρησιμοποιούνται αντί των δοκιμών εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

– τα αποτελέσματα προκύπτουν από ένα μοντέλο (Q)SAR κατοχυρωμένης 
επιστημονικής εγκυρότητας,

– η ουσία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του μοντέλου (Q)SAR,

– τα αποτελέσματα επαρκούν για την ταξινόμηση και επισήμανση ή/και την 
αξιολόγηση κινδύνου, και

– παρέχεται επαρκής και αξιόπιστη τεκμηρίωση της εφαρμοζόμενης μεθόδου.

Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, καταρτίζει και παρέχει οδηγίες για τον καθορισμό των (Q)SAR που πληρούν τους 
προαναφερόμενους όρους, παρέχοντας σχετικά παραδείγματα.

1.4. In vitro μέθοδοι

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από κατάλληλες in vitro μεθόδους ενδέχεται να 
μαρτυρούν την παρουσία κάποιας συγκεκριμένης επικίνδυνης ιδιότητας ή να έχουν 
σημασία για μια μηχανιστική κατανόηση, η οποία ενδέχεται να έχει σημασία για την 
αξιολόγηση. Στη συνάρτηση αυτήν, ο όρος «κατάλληλες» σημαίνει επαρκώς καλά 
ανεπτυγμένες, σύμφωνα με διεθνώς συμφωνημένα κριτήρια ανάπτυξης δοκιμών 
(π.χ. κριτήρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM) για 
την εισαγωγή μιας δοκιμής στη διαδικασία προεπικύρωσης). Ανάλογα με τον δυνητικό 
κίνδυνο, μπορεί να χρειάζεται άμεση επικύρωση η οποία να προϋποθέτει τη διενέργεια 
δοκιμής, πέρα από τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα VΙΙ ή VIΙΙ, ή 
πρόταση επικύρωσης η οποία να προϋποθέτει τη διενέργεια δοκιμής πέρα από τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΧ ή Χ, για το αντίστοιχο ποσοτικό 
επίπεδο.
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Έστω και εάν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τέτοιες in vitro μεθόδους δεν 

μαρτυρούν κάποια συγκεκριμένη επικίνδυνη ιδιότητα, η σχετική δοκιμή διενεργείται στο 

κατάλληλο ποσοτικό επίπεδο για να επιβεβαιωθεί το αρνητικό αποτέλεσμα, εκτός εάν δεν 

απαιτείται διενέργεια δοκιμής, σύμφωνα με τα Παραρτήματα VΙΙ έως Χ ή με τους 

υπόλοιπους κανόνες του παρόντος Παραρτήματος.

Η επιβεβαίωση αυτή μπορεί να μη χρειάζεται, εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

(1) τα αποτελέσματα προκύπτουν από in vitro μέθοδο, της οποίας η επιστημονική 

εγκυρότητα έχει κατοχυρωθεί από μελέτη επικύρωσης, σύμφωνα με διεθνώς 

συμφωνημένες αρχές επικύρωσης,

(2) τα αποτελέσματα επαρκούν για την ταξινόμηση και επισήμανση ή/και την 

αξιολόγηση κινδύνου, και

(3) παρέχεται επαρκής και αξιόπιστη τεκμηρίωση της εφαρμοζόμενης μεθόδου.

1.5. Ομαδοποίηση ουσιών και συγκριτική προσέγγιση

Οι ουσίες, των οποίων οι φυσικοχημικές, τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές ιδιότητες 

είναι πιθανό να είναι παρεμφερείς ή εμφανίζουν κανονικότητα στις ιδιότητές αυτές λόγω 

ανάλογης χημικής δομής, μπορούν να θεωρούνται ως ομάδα ή ως «κατηγορία» ουσιών. Η 

εφαρμογή της έννοιας της ομάδας προϋποθέτει ότι οι φυσικοχημικές ιδιότητες, οι 

επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον ή η τύχη στο περιβάλλον 

μπορούν να προβλεφθούν από τα δεδομένα σχετικά με μια ουσία ή ουσίες αναφοράς εντός 

της ομάδας με παρεμβολή σε άλλες ουσίες της ομάδας (συγκριτική προσέγγιση). Έτσι 

παρακάμπτεται η ανάγκη δοκιμής κάθε ουσίας για κάθε παράμετρο.
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Οι ομοιότητες μπορούν να βασίζονται στα εξής:

(1) κοινή λειτουργική ομάδα,

(2) κοινές πρόδρομες ουσίες ή/και πιθανότητα κοινών προϊόντων αποδόμησης μέσω 

φυσικών και βιολογικών διαδικασιών, από τις οποίες προκύπτουν ουσίες με 

παρόμοια χημική δομή, ή

(3) σταθερή τάση της μεταβολής του μεγέθους των ιδιοτήτων σε όλη την κατηγορία.

Εάν εφαρμόζεται η έννοια της ομάδας, οι ουσίες ταξινομούνται και επισημαίνονται σε 

αυτή τη βάση.

Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα θα πρέπει:

– να επαρκούν για την ταξινόμηση και επισήμανση ή/και την αξιολόγηση κινδύνου,

– να καλύπτουν επαρκώς και αξιόπιστα τις βασικές παραμέτρους που πρέπει να 

διερευνούνται κατά την αντίστοιχη μέθοδο δοκιμών που αναφέρεται στο άρθρο 13, 

παράγραφος 2,

– να καλύπτουν διάρκεια της έκθεσης η οποία είναι συγκρίσιμη ή μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη μέθοδο δοκιμών που αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 2, εάν η 

διάρκεια της έκθεσης είναι σημαντική παράμετρος, και

– να παρέχουν επαρκή και αξιόπιστη τεκμηρίωση της εφαρμοζόμενης μεθόδου.
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2. Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΣ ΑΝΕΦΙΚΤΗ

Η διενέργεια δοκιμής για μια συγκεκριμένη παράμετρο μπορεί να παραλείπεται, εάν είναι 

τεχνικώς ανέφικτη η διεξαγωγή μελέτης λόγω των ιδιοτήτων της ουσίας: π.χ., πολύ 

πτητικές, πολύ δραστικές ή ασταθείς ουσίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, η ανάμειξη 

των ουσιών με το νερό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης ή η 

ραδιοσήμανση της ουσίας που απαιτείται για ορισμένες μελέτες μπορεί να είναι ανέφικτη. 

Πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι οδηγίες που περιέχονται στις μεθόδους δοκιμών που 

αναφέρονται στο άρθρο 13, παράγραφος 2, ειδικότερα για τα τεχνικά όρια μιας 

συγκεκριμένης μεθόδου.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

3.1. Οι δοκιμές σύμφωνα με το Παράρτημα VIII, σημεία 8.6 και 8.7 και τα Παραρτήματα ΙΧ 

και Χ μπορούν να παραλείπονται, με βάση το ή τα σενάρια έκθεσης που αναπτύσσονται 

στην έκθεση χημικής ασφάλειας.

3.2. Σε κάθε περίπτωση, παρέχεται επαρκής αιτιολόγηση και τεκμηρίωση. Η αιτιολόγηση 

πρέπει να βασίζεται σε αξιολόγηση της έκθεσης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, σημείο 5, 

και να είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που θεσπίζονται σύμφωνα με το σημείο 3.3, οι δε 

συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης πρέπει να κοινοποιούνται σε όλη την αλυσίδα 

εφοδιασμού χημικών προϊόντων σύμφωνα με τα άρθρα 31 ή 32.

3.3. Η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια περί του τι συνιστά επαρκή αιτιολόγηση δυνάμει του 

σημείου 2 σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 132, παράγραφος 3, μέχρι τις …∗.

  

∗ 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εισαγωγή

Σκοπός του παρόντος Παραρτήματος είναι να καθορισθεί ο τρόπος με τον οποίο οι μεταγενέστεροι 

χρήστες πρέπει να αξιολογούν τους κινδύνους που ενέχει ή οι ουσίες που χρησιμοποιούν και να 

τεκμηριώνουν ότι οι κίνδυνοι αυτοί ελέγχονται επαρκώς κατά τη χρήση που κάνουν οι ίδιοι και η 

οποία δεν καλύπτεται από το δελτίο δεδομένων ασφαλείας που τους έχει παρασχεθεί και ότι άλλοι 

χρήστες που αποτελούν μεταγενέστερους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασμού μπορούν να ελέγχουν 

επαρκώς τους κινδύνους. Η αξιολόγηση να καλύπτει τον κύκλο ζωής της ουσίας από τη στιγμή που 

την παραλαμβάνει ο μεταγενέστερος χρήστης για δικές του χρήσεις και για τις προσδιοριζόμενες 

από αυτόν χρήσεις στη συνέχεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Η αξιολόγηση εξετάζει τη χρήση της 

ουσίας υπό καθαρή μορφή, σε παρασκεύασμα ή σε προϊόν.

Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης χημικής ασφάλειας και την εκπόνηση της έκθεσης χημικής 

ασφάλειας, ο μεταγενέστερος χρήστης λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που παρέχονται από τον 

προμηθευτή της χημικής ουσίας σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του παρόντος κανονισμού. Όταν 

υπάρχει και είναι σκόπιμο, μια αξιολόγηση η οποία έχει διενεργηθεί δυνάμει κοινοτικής 

νομοθεσίας (π.χ. αξιολογήσεις κινδύνου που ολοκληρώθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 793/93) λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας και αντικατοπτρίζεται 

στην έκθεση χημικής ασφάλειας. Οι αποκλίσεις από τις αξιολογήσεις αυτές αιτιολογούνται. 

Μπορούν επίσης να λαμβάνονται υπόψη αξιολογήσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο άλλων 

διεθνών και εθνικών προγραμμάτων.



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙ DG C I EL

Η διαδικασία την οποία ακολουθεί ο μεταγενέστερος χρήστης κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης 

χημικής ασφάλειας και την εκπόνηση της έκθεσης χημικής ασφάλειας περιλαμβάνει τρεις 

ενέργειες:

Ενέργεια 1: Ανάπτυξη σεναρίου(-ων) έκθεσης

Ο μεταγενέστερος χρήστης αναπτύσσει σενάριο(-α) έκθεσης για χρήσεις που δεν καλύπτονται από 

το δελτίο δεδομένων ασφάλειας που του παρέχεται σύμφωνα με το σημείο 5 του Παραρτήματος Ι.

Ενέργεια 2: Αν χρειάζεται, λεπτομερέστερη ανάλυση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας που 

έχει πραγματοποιήσει ο προμηθευτής

Αν ο μεταγενέστερος χρήστης εκτιμά ότι οι αξιολογήσεις της επικινδυνότητας και των ΑΒΤ που 

περιέχονται στο δελτίο δεδομένων ασφάλειας το οποίο του παρέχεται είναι κατάλληλες, δεν 

χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση της επικινδυνότητας ή αξιολόγηση των ΑΒΤ και των αΑαΒ. 

Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιεί τις σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από τον προμηθευτή 

για το χαρακτηρισμό του κινδύνου. Αυτό αναφέρεται στην έκθεση χημικής ασφάλειας.

Αν ο μεταγενέστερος χρήστης κρίνει ότι οι αξιολογήσεις που περιέχονται στο δελτίο δεδομένων 

ασφάλειας το οποίο του παρέχεται δεν είναι κατάλληλες, διενεργεί τις συναφείς αξιολογήσεις 

σύμφωνα με τα σημεία 1 έως 4 του Παραρτήματος Ι, κατά την κρίση του.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο μεταγενέστερος χρήστης κρίνει ότι χρειάζονται επιπλέον 

πληροφορίες από αυτές που παρέχονται από τον προμηθευτή για την εκπόνηση της έκθεσης 

χημικής ασφάλειας, συγκεντρώνει μόνος του τις εν λόγω πληροφορίες. Όταν οι πληροφορίες αυτές 

μπορούν να παραχθούν μόνον με τη διενέργεια δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα, υποβάλλει πρόταση 

για τη στρατηγική δοκιμών στον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 37. Εξηγεί γιατί θεωρεί τις 

πρόσθετες αυτές πληροφορίες απαραίτητες. Μέχρις ότου λάβει τα αποτελέσματα των περαιτέρω 

δοκιμών, ο μεταγενέστερος χρήστης καταγράφει στην έκθεση χημικής ασφάλειάς του τα μέτρα 

διαχείρισης του κινδύνου που εφαρμόζει για τη διαχείριση των συγκεκριμένων κινδύνων.

Μετά την ολοκλήρωση των τυχόν συμπληρωματικών δοκιμών, ο μεταγενέστερος χρήστης 

αναθεωρεί αναλόγως την έκθεση χημικής ασφάλειας, καθώς και το δελτίο δεδομένων ασφάλειας, 

εάν πρέπει να εκπονήσει τέτοιο δελτίο, ανάλογα με την περίπτωση.
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Ενέργεια 3: Χαρακτηρισμός κινδύνου

Για κάθε νέο σενάριο έκθεσης, πραγματοποιείται χαρακτηρισμός του κινδύνου όπως περιγράφεται 

στο σημείο 6 του Παραρτήματος Ι. Ο χαρακτηρισμός του κινδύνου παρουσιάζεται στο αντίστοιχο 

σημείο της έκθεσης χημικής ασφάλειας και συνοψίζεται στα αντίστοιχα σημεία του δελτίου 

δεδομένων ασφάλειας.

Κατά την εκπόνηση ενός σεναρίου έκθεσης, πρέπει να γίνονται αρχικές παραδοχές όσον αφορά τις 

συνθήκες λειτουργίας και τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου. Εάν οι αρχικές παραδοχές οδηγούν 

σε χαρακτηρισμό κινδύνου που υποδηλώνει ανεπαρκή προστασία της υγείας του ανθρώπου και του 

περιβάλλοντος, πρέπει να εφαρμόζεται μια επαναληπτική διαδικασία με την τροποποίηση ενός ή 

περισσότερων παραγόντων, μέχρις ότου αποδειχθεί επαρκής έλεγχος. Για τον σκοπό αυτόν, 

ενδέχεται να απαιτείται η παρασκευή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την επικινδυνότητα ή 

την έκθεση, ή κατάλληλη τροποποίηση της διαδικασίας, των συνθηκών λειτουργίας ή των μέτρων 

διαχείρισης του κινδύνου. Συνεπώς, είναι δυνατόν να γίνονται επαναλήψεις μεταξύ, αφενός, της 

εκπόνησης και της αναθεώρησης του (αρχικού) σεναρίου έκθεσης, πράγμα που περιλαμβάνει την 

εκπόνηση και την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης του κινδύνου, και, αφετέρου, της παρασκευής 

περαιτέρω πληροφοριών για την εκπόνηση του οριστικού σεναρίου έκθεσης. Ο σκοπός της 

παρασκευής περαιτέρω πληροφοριών είναι να διατυπωθεί ακριβέστερος χαρακτηρισμός κινδύνου, 

που να βασίζεται σε λεπτομερέστερη αξιολόγηση της επικινδυνότητας ή/και της έκθεσης.

Ο μεταγενέστερος χρήστης εκπονεί έκθεση χημικής ασφάλειας η οποία αναλύει την αξιολόγηση 

χημικής ασφάλειας, χρησιμοποιώντας το μέρος Γ, σημεία 9 και 10 του υποδείγματος του σημείου 7

του Παραρτήματος Ι, και τα υπόλοιπα σημεία του υποδείγματος αυτού, ανάλογα με την περίπτωση.

Το μέρος Α της έκθεσης χημικής ασφάλειας περιλαμβάνει δήλωση ότι τα μέτρα διαχείρισης του 

κινδύνου που περιγράφονται στα σχετικά σενάρια έκθεσης εφαρμόζονται από το μεταγενέστερο 

χρήστη για δικές του χρήσεις και ότι τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που περιγράφονται στα 

σχετικά σενάρια έκθεσης για τις προσδιοριζόμενες χρήσεις γνωστοποιούνται σε όλη την αλυσίδα 

εφοδιασμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ, ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΡΩΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ 

ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΙΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Το παρόν Παράρτημα καθορίζει τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των:

i) ανθεκτικών, βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών ουσιών (ουσίες ΑΒΤ), και

ii) άκρως ανθεκτικών και άκρως βιοσυσσωρεύσιμων ουσιών (ουσίες αΑαΒ).

Μια ουσία χαρακτηρίζεται ως ουσία ΑΒΤ, αν πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στα σημεία 1.1, 1.2 

και 1.3. Μια ουσία χαρακτηρίζεται ως ουσία αΑαΒ, αν πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στα

σημεία 2.1 και 2.2. Το παρόν Παράρτημα δεν εφαρμόζεται στις ανόργανες ουσίες, αλλά 

εφαρμόζεται στις οργανομεταλλικές ενώσεις.

1. Ουσίες ΑΒΤ

Μια ουσία που πληροί και τα τρία κριτήρια των παρακάτω σημείων είναι μια ουσία ΑΒΤ.
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1.1. Ανθεκτικότητα

Μια ουσία πληροί το κριτήριο ανθεκτικότητας (Α-) όταν:

– ο χρόνος υποδιπλασιασμού στα θαλάσσια ύδατα υπερβαίνει τις 60 ημέρες, ή

– ο χρόνος υποδιπλασιασμού στα γλυκά ύδατα και στα ύδατα των εκβολών ποταμών 

υπερβαίνει τις 40 ημέρες, ή

– ο χρόνος υποδιπλασιασμού στα θαλάσσια ιζήματα υπερβαίνει τις 180 ημέρες, ή

– ο χρόνος υποδιπλασιασμού στα ιζήματα γλυκών υδάτων και υδάτων των εκβολών 

ποταμών υπερβαίνει τις 120 ημέρες, ή

– ο χρόνος υποδιπλασιασμού στο έδαφος υπερβαίνει τις 120 ημέρες.

Η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας στο περιβάλλον βασίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία για 

το χρόνο υποδιπλασιασμού, που συλλέγονται υπό κατάλληλες συνθήκες, τα οποία 

περιγράφονται από τον καταχωρούντα.

1.2. Βιοσυσσώρευση

Μια ουσία πληροί το κριτήριο βιοσυσσώρευσης (Β-) όταν:

– ο συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (ΣΒΣ) είναι υψηλότερος από 2000.

Η αξιολόγηση της βιοσυσσώρευσης βασίζεται σε στοιχεία μετρήσεων για τη 

βιοσυγκέντρωση σε διάφορα υδρόβια είδη. Μπορούν να χρησιμοποιούνται στοιχεία που 

αφορούν υδρόβια είδη γλυκών υδάτων και θαλάσσιων υδάτων.
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1.3. Τοξικότητα

Μια ουσία πληροί το κριτήριο τοξικότητας (Τ-) όταν:

– η συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρούνται μακροχρόνιες επιπτώσεις (NOEC) για 

τους οργανισμούς θαλάσσιων ή γλυκών υδάτων είναι μικρότερη του 0,01 mg/l, ή

– η ουσία ταξινομείται ως καρκινογόνος (κατηγορία 1 ή 2), μεταλλαξιογόνος 

(κατηγορία 1 ή 2), ή τοξική για την αναπαραγωγή (κατηγορία 1, 2, ή 3), ή

– υπάρχει άλλη ένδειξη χρόνιας τοξικότητας που προσδιορίζεται από τις ταξινομήσεις: 

T, R48, ή Xn, R48 σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ.

2. Ουσίες αΑαΒ

Μια ουσία που πληροί τα κριτήρια των παρακάτω σημείων είναι μια ουσία αΑαΒ.

2.1. Ανθεκτικότητα

Μια ουσία πληροί το κριτήριο της άκρας ανθεκτικότητας (αΑ-) όταν:

– ο χρόνος υποδιπλασιασμού στα θαλάσσια και στα γλυκά ύδατα, καθώς και στα 

ύδατα των εκβολών ποταμών υπερβαίνει τις 60 ημέρες, ή

– ο χρόνος υποδιπλασιασμού στα ιζήματα θαλάσσιων και γλυκών υδάτων, καθώς και 

υδάτων των εκβολών ποταμών υπερβαίνει τις 180 ημέρες, ή

– ο χρόνος υποδιπλασιασμού στο έδαφος υπερβαίνει τις 180 ημέρες.

2.2. Βιοσυσσώρευση

Μια ουσία πληροί το κριτήριο της άκρας βιοσυσσώρευσης (αΒ-) όταν:

– ο συντελεστής βιοσυγκέντρωσης είναι υψηλότερος από 5000.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV

ΦΑΚΕΛΟΙ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το παρόν Παράρτημα ορίζει γενικές αρχές για την εκπόνηση φακέλου προκειμένου να 

προταθούν και να αιτιολογηθούν:

– εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση των ουσιών ΚΜΤ, των ουσιών που είναι 

ευαισθητοποιητικές του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και άλλων 

αποτελεσμάτων,

– προσδιορισμός των ΑΒΤ, των αΑαΒ ή ουσιών που προκαλούν ισοδύναμη ανησυχία,

– περιορισμοί της παρασκευής, της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης ουσιών στην 

Κοινότητα.

Για τη μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται και τους φακέλους που πρέπει να 

εκπονούνται σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα, χρησιμοποιούνται τα σχετικά μέρη του 

Παραρτήματος Ι.

Για όλους τους φακέλους, πρέπει να χρησιμοποιούνται όλες οι σχετικές πληροφορίες των 

φακέλων καταχώρισης, μπορούν δε να χρησιμοποιούνται και άλλες διαθέσιμες 

πληροφορίες. Για τις πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα, οι οποίες δεν έχουν 

υποβληθεί προηγουμένως στον Οργανισμό, πρέπει να περιλαμβάνεται στο φάκελο 

ουσιαστική περίληψη μελέτης.
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II. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ

1. Φάκελος για την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση των ουσιών ΚΜΤ και των 

ουσιών που είναι ευαισθητοποιητικές του αναπνευστικού συστήματος

Πρόταση

Η πρόταση περιλαμβάνει την ταυτότητα της ή των συγκεκριμένων ουσιών καθώς και την 

προτεινόμενη εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να πραγματοποιείται σύγκριση των διαθέσιμων πληροφοριών προς τα κριτήρια της 

οδηγίας 67/548/ΕΟΚ για τις ουσίες ΚΜΤ και τις ουσίες που είναι ευαισθητοποιητικές του 

αναπνευστικού συστήματος και προκαλούν άλλα αποτελέσματα, ανάλογα με την 

περίπτωση, σύμφωνα με τα σχετικά μέρη του σημείου 1 του Παραρτήματος Ι, και να 

τεκμηριώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που προβλέπεται στα Μέρη Β και Γ της έκθεσης 

χημικής ασφάλειας του Παραρτήματος Ι.

Αιτιολόγηση για άλλα αποτελέσματα σε κοινοτικό επίπεδο.

Παρέχεται αιτιολόγηση βάσει της οποίας χρειάζονται ενέργειες σε κοινοτικό επίπεδο.

2. Φάκελος για τον προσδιορισμό των ΑΒΤ, των αΑαΒ ή ουσιών που προκαλούν ισοδύναμη 

ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 58.

Πρόταση

Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει την ταυτότητα της ή των συγκεκριμένων ουσιών και 

τον ενδεχόμενο προτεινόμενο χαρακτηρισμό τους ως ΚΜΤ σύμφωνα με το άρθρο 56, 

στοιχεία α), β) ή δ), ως ΑΒΤ σύμφωνα με το άρθρο 56, στοιχείο δ), ως αΑαΒ σύμφωνα με 

το άρθρο 56, στοιχείο ε), ή ως εξίσου ανησυχητικές σύμφωνα με το άρθρο 56, στοιχείο 

στ).
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να πραγματοποιείται σύγκριση των διαθέσιμων πληροφοριών προς τα κριτήρια του 

Παραρτήματος ΙΙΙ για τις ουσίες ΑΒΤ σύμφωνα με το άρθρο 56, στοιχείο δ), και για τις 

ουσίες αΑαΒ σύμφωνα με το άρθρο 56, στοιχείο ε), ή αξιολόγησης της επικινδυνότητας 

και σύγκριση σύμφωνα με το άρθρο 56, στοιχείο στ), σύμφωνα με τα σχετικά μέρη των 

σημείων 1 έως 4 του Παραρτήματος Ι. Η σύγκριση αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται 

σύμφωνα με το υπόδειγμα που προβλέπεται στο Μέρος Β της έκθεσης χημικής ασφάλειας 

του Παραρτήματος Ι.

Πληροφορίες για την έκθεση, τις εναλλακτικές ουσίες και τους κινδύνους

Παρέχονται οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την έκθεση καθώς και 

πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές ουσίες και τεχνικές.

3. Φάκελοι για πρόταση επιβολής περιορισμών

Πρόταση

Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει την ταυτότητα της ουσίας και τον ή τους 

προτεινόμενους περιορισμούς για την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και την ή τις 

χρήσεις της ουσίας, καθώς και σύνοψη της αιτιολόγησης.

Πληροφορίες για την επικινδυνότητα και τον κίνδυνο

Οι κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπισθούν με τους περιορισμούς περιγράφονται βάσει 

αξιολόγησης της επικινδυνότητας και του κινδύνου σύμφωνα με τα σχετικά μέρη του 

Παραρτήματος Ι και τεκμηριώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που προβλέπεται στα 

Μέρη Β και Γ της έκθεσης χημικής ασφάλειας του Παραρτήματος Ι.

Παρέχονται στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα εφαρμοζόμενα μέτρα διαχείρισης του 

κινδύνου (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσδιορίζονται στις καταχωρήσεις 

δυνάμει των άρθρων 10 έως 14) δεν επαρκούν.
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Πληροφορίες για εναλλακτικές επιλογές

Παρέχονται διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές ουσίες ή τεχνικές, μεταξύ 

άλλων:

– πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το 

περιβάλλον οι οποίοι σχετίζονται με την παρασκευή ή της χρήση των εναλλακτικών 

ουσιών ή τεχνικών,

– διαθεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της χρονικής παραμέτρου,

– τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα.

Αιτιολόγηση περιορισμών σε κοινοτικό επίπεδο

Παρέχεται αιτιολόγηση σχετικά με τα εξής:

– ανάγκη ανάληψης δράσης σε κοινοτικό επίπεδο

– η επιβολή περιορισμού είναι το καταλληλότερο κοινοτικό μέτρο, βάσει των 

ακόλουθων κριτηρίων:

i) αποτελεσματικότητα: ο περιορισμός πρέπει να εστιάζεται στις επιπτώσεις ή 

εκθέσεις που προκαλούν τους προσδιοριζόμενους κινδύνους, που μπορούν να 

μειώσουν τους κινδύνους αυτούς σε αποδεκτό επίπεδο εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος και που είναι ανάλογες προς τον κίνδυνο,

ii) πρακτικότητα: ο περιορισμός πρέπει να είναι εφαρμόσιμος, εκτελεστός και 

διαχειρίσιμος,

iii) δυνατότητα παρακολούθησης: η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της 

εφαρμογής του προτεινόμενου περιορισμού πρέπει να είναι δυνατή.
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Κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση

Οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του προτεινόμενου περιορισμού μπορούν να 

αναλύονται σε σχέση με το Παράρτημα XVΙ. Προς τούτο, είναι δυνατόν να συγκρίνονται 

τα καθαρά οφέλη του προτεινόμενου περιορισμού για την υγεία του ανθρώπου και το 

περιβάλλον προς το καθαρό κόστος που βαρύνει τους παρασκευαστές, τους εισαγωγείς, 

τους μεταγενέστερους χρήστες, τους διανομείς, τους καταναλωτές και την κοινωνία στο 

σύνολό της.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαβούλευση με τους παράγοντες

Στο φάκελο, περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις διαβουλεύσεις με τους παράγοντες και 

για τον τρόπο με τον οποίον έχουν ληφθεί υπόψη οι απόψεις τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Το παρόν Παράρτημα περιγράφει τις πληροφορίες τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν όσοι 

υποβάλλουν κοινωνικοοικονομική ανάλυση (ΚΟΑ) μαζί με αίτηση αδειοδότησης, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 61, παράγραφος 5, στοιχείο α), ή σε συνδυασμό με προτεινόμενο περιορισμό, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 68, παράγραφος 6, στοιχείο β).

Ο Οργανισμός συντάσσει οδηγίες για την εκπόνηση των ΚΟΑ. Οι ΚΟΑ, ή οι συμβολές σε αυτές, 

υποβάλλονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζει ο Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 110.

Ωστόσο, το επίπεδο λεπτομέρειας και η έκταση των ΚΟΑ, ή των συμβολών σε αυτές, αποτελεί 

ευθύνη του αιτούντα άδεια, ή, σε περίπτωση προτεινόμενου περιορισμού, του ενδιαφερομένου. Οι 

παρεχόμενες πληροφορίες μπορούν να αφορούν τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο σε 

οποιοδήποτε επίπεδο.

Μια ΚΟΑ μπορεί να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

– Αντίκτυπος της χορήγησης ή της απόρριψης μιας άδειας στον ή τους αιτούντες, ή, στην 

περίπτωση προτεινόμενου περιορισμού, αντίκτυπος στον κλάδο (π.χ. παραγωγοί και 

εισαγωγείς). Αντίκτυπος σε όλους τους άλλους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού, τους 

μεταγενέστερους χρήστες και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις όσον αφορά τις εμπορικές 

συνέπειες, όπως ο αντίκτυπος στις επενδύσεις, την έρευνα και ανάπτυξη, την καινοτομία, 

τις εφάπαξ και λειτουργικές δαπάνες (π.χ. συμμόρφωση, μεταβατικές ρυθμίσεις, αλλαγές 

στις υφιστάμενες διαδικασίες, συστήματα υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης, 

εγκατάσταση νέων τεχνολογιών κτλ), λαμβανομένων υπόψη των γενικών τάσεων της 

αγοράς και της τεχνολογίας.
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– Αντίκτυπος της χορήγησης ή της απόρριψης μιας άδειας, ή ενός προτεινόμενου 

περιορισμού, στους καταναλωτές. Παραδείγματος χάριν, τιμές προϊόντων, αλλαγές στη 

σύνθεση ή την ποιότητα ή τις επιδόσεις των προϊόντων, διαθεσιμότητα προϊόντων, επιλογή 

του καταναλωτή, καθώς και επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον στο 

βαθμό που επηρεάζουν τους καταναλωτές.

– Κοινωνικές συνέπειες της χορήγησης ή της απόρριψης μιας άδειας, ή ενός προτεινόμενου 

περιορισμού. Παραδείγματος χάριν, εργασιακή ασφάλεια και απασχόληση.

– Διαθεσιμότητα, καταλληλότητα και τεχνική σκοπιμότητα των εναλλακτικών λύσεων ή/και 

τεχνολογιών, και σχετικές οικονομικές συνέπειες, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το 

ρυθμό και τις δυνατότητες των τεχνολογικών αλλαγών στο ή τους αντίστοιχους τομείς. 

Στην περίπτωση αίτησης για τη χορήγηση άδειας, οι κοινωνικές ή/και οικονομικές 

συνέπειες της χρήσης τυχόν διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων που προσδιορίζονται στο 

άρθρο 61, παράγραφος 5, στοιχείο β).

– Ευρύτερες επιπτώσεις της χορήγησης ή της απόρριψης μιας άδειας, ή ενός προτεινόμενου 

περιορισμού στο εμπόριο, τον ανταγωνισμό και την οικονομική ανάπτυξη (ιδίως για τις 

ΜΜΕ και σε σχέση με τρίτες χώρες). Στο σημείο αυτό, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη 

τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή διεθνείς πτυχές.

– Στην περίπτωση προτεινόμενου περιορισμού, προτάσεις για άλλα κανονιστικά ή μη 

κανονιστικά μέτρα που επιτρέπουν την επίτευξη του στόχου του προτεινόμενου 

περιορισμού (λαμβανομένης υπόψη της ισχύουσας νομοθεσίας). Στο σημείο αυτό, θα 

πρέπει να περιλαμβάνεται εκτίμηση του κόστους που συνδέεται με τα εναλλακτικά μέτρα 

διαχείρισης του κινδύνου.
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– Στην περίπτωση προτεινόμενου περιορισμού ή απόρριψης άδειας, τα οφέλη για την υγεία 

του ανθρώπου και το περιβάλλον καθώς και τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη του 

προτεινόμενου περιορισμού. Παραδείγματος χάριν, υγεία των εργαζομένων, 

περιβαλλοντικές επιδόσεις και κατανομή των οφελών αυτών, π.χ. γεωγραφική, ανά 

πληθυσμιακές ομάδες.

– Μια ΚΟΑ μπορεί επίσης να εξετάζει οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο θεωρείται 

σημαντικό από τον ή τους αιτούντες ή τον ενδιαφερόμενο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Ονομασία της ουσίας, των ομάδων 
ουσιών ή των παρασκευασμάτων

Όροι περιορισμού

1. Πολυχλωριωμένα τριφαινύλια 
(PCT)

– Παρασκευάσματα, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται και τα 
χρησιμοποιημένα έλαια, που 
περιέχουν PCT σε αναλογία 
μεγαλύτερη του 0,005 % κατά 
βάρος.

1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η ακόλουθη 
χρήση, ωστόσο, συσκευών, εγκαταστάσεων και 
υγρών που βρίσκονταν σε λειτουργία στις 30 
Ιουνίου 1986, εξακολουθεί να επιτρέπεται μέχρι 
την εξάλειψή τους ή μέχρι το τέλος της διάρκειας 
ζωής τους:
α) ηλεκτρικές συσκευές κλειστού 

συστήματος μετασχηματιστές, αντιστάσεις 
και επαγωγείς,

β) μεγάλοι πυκνωτές (συνολικού 
βάρους ≥ 1 kg),

γ) μικροί πυκνωτές,
δ) υγρά μεταδόσεως θερμότητας σε κλειστού 

κυκλώματος εγκαταστάσεις μεταφοράς 
θερμότητας,

ε) υδραυλικά υγρά χρησιμοποιούμενα σε 
υπόγειους εξοπλισμούς ορυχείων.
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2. Ένα κράτος μέλος μπορεί, ωστόσο, για λόγους 
που έχουν σχέση με την προστασία της υγείας του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος να απαγορεύει τη 
χρήση των συσκευών, εγκαταστάσεων και υγρών 
που καλύπτονται από την παράγραφο 1 πριν από 
την εξάλειψή τους ή πριν από το τέλος της
διάρκειας ζωής τους.

3. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά 
μεταχειρισμένων των συσκευών, εγκαταστάσεων 
και υγρών που καλύπτονται από την παράγραφο 1 
και δεν προορίζονται για εξάλειψη.

4. Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος κρίνει ότι 
για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθούν υποκατάστατα προϊόντα, μπορεί 
να συνεχίσει να επιτρέπει τη χρήση PCT και των 
παρασκευασμάτων του εφόσον προορίζονται 
αποκλειστικά, υπό κανονικές συνθήκες συντήρησης 
υλικού, για να συμπληρώσουν τη στάθμη υγρών 
που περιέχουν PCT σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις 
που λειτουργούν καλά και που έχουν αγορασθεί 
πριν από την 1η Οκτωβρίου 1985.

5. Ένα κράτος μέλος μπορεί, με την προϋπόθεση να 
απευθύνει προηγουμένως αιτιολογημένη 
κοινοποίηση στην Επιτροπή, να επιτρέπει 
παρεκκλίσεις όσον αφορά την απαγόρευση της 
διάθεσης στην αγορά και της χρησιμοποίησης των 
βασικών και ενδιάμεσων ουσιών και 
παρασκευασμάτων, εφόσον κρίνει ότι οι 
παρεκκλίσεις αυτές δεν συνεπάγονται επικίνδυνα 
αποτελέσματα για την υγεία του ανθρώπου και το 
περιβάλλον.
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6. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων 
κοινοτικών διατάξεων που αφορούν την 
επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων, οι συσκευές και οι 
εγκαταστάσεις που περιέχουν PCT, πρέπει να 
αναγράφουν και ενδείξεις που αφορούν τη διάθεση 
των PCT, καθώς και τη συντήρηση και 
χρησιμοποίηση των συσκευών και εγκαταστάσεων 
που περιέχουν τις ουσίες αυτές. Οι ενδείξεις αυτές 
πρέπει να μπορούν να διαβάζονται οριζόντια, όταν 
το αντικείμενο που περιέχει τα PCT είναι κανονικά 
τοποθετημένο. Η επιγραφή πρέπει να διακρίνεται 
σαφώς πάνω στο φόντο της και πρέπει να είναι 
συντεταγμένη σε γλώσσα κατανοητή στην 
επικράτεια στην οποία χρησιμοποιείται.

2. Χλωρο-1-αιθυλένιο (μονομερές 
βινυλοχλωρίδιο)

CAS αριθ. 75-01-4
EINECS αριθ. 200-831-0

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως προωθητικό στα 
αερολύματα (AEROSOL) για οποιαδήποτε χρήση 
τους.

3. Υγρές ουσίες ή παρασκευάσματα 
που θεωρούνται επικίνδυνες(-α) 
σύμφωνα με τους ορισμούς της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και της 
οδηγίας 1999/45/ΕΚ.

1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται:
– σε διακοσμητικά αντικείμενα τα 

οποία προορίζονται για την 
παρασκευή φωτιστικών ή 
χρωματικών εντυπώσεων που 
επιτυγχάνονται με την 
αλληλεπίδραση διαφορετικών 
φάσεων, παραδείγματος χάριν σε 
ειδικά διακοσμητικά φωτιστικά και 
σε στακτοδοχεία,

– σε είδη για αστεϊσμούς και 
«παγίδες»,

– σε ατομικά παιχνίδια ή παιχνίδια 
συναναστροφής ή σε κάθε είδους 
αντικείμενα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν ως παιχνίδια, 
ακόμη και όταν έχουν και 
διακοσμητικό χαρακτήρα.
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2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι 
ουσίες και τα παρασκευάσματα που:
– ενέχουν κίνδυνο σε περίπτωση εισπνοής 

και έχουν επισημανθεί με τη φράση R65, 
και

– μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμη 
ύλη σε διακοσμητικές λυχνίες, και

– διατίθενται στην αγορά σε συσκευασίες 
των 15 λίτρων ή μικρότερες,

δεν πρέπει να περιέχουν χρωστικές ουσίες, εκτός 
εάν αυτό απαιτείται για φορολογικούς λόγους, 
ή/και άρωμα.

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων 
κοινοτικών διατάξεων σχετικών με την ταξινόμηση, 
συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων ουσιών ή 
παρασκευασμάτων, η συσκευασία των ουσιών και 
παρασκευασμάτων που καλύπτονται από την 
παράγραφο 2 και που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν σε λυχνίες πρέπει να φέρει με 
τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο την ένδειξη:

«Οι λυχνίες που είναι πλήρεις με το υγρό αυτό 
πρέπει να παραμένουν μακρυά από τα παιδιά».

4. Φωσφορικός τρι-(2,3-
διβρωμοπροπυλεστήρ)

CAS αριθ. 126-72-7

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για υφάνσιμα είδη 
προοριζόμενα να έλθουν σε επαφή με το δέρμα, 
π.χ. ενδύματα, εσώρουχα και ασπρόρουχα.
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5. Βενζόλιο

CAS αριθ. 71-43-2
EINECS Αριθ. 200-753-785

1. Δεν επιτρέπεται η χρήση του στα παιχνίδια ή σε 
μέρη παιχνιδιών τα οποία κυκλοφορούν στην 
αγορά, όταν η συγκέντρωση σε ελεύθερο βενζόλιο 
είναι μεγαλύτερη από 5 mg/kg του βάρους του 
παιχνιδιού ή μέρους του παιχνιδιού.

2. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συγκέντρωση 
ίση ή μεγαλύτερη από 0,1 % κατά μάζα στις ουσίες 
και τα παρασκευάσματα που διατίθενται στην 
αγορά.

3. Ωστόσο, η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται:
α) στα καύσιμα που διέπονται από την οδηγία 

98/70/ΕΚ,
β) στις ουσίες και τα παρασκευάσματα που 

προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε 
βιομηχανικές μεθόδους παρασκευής οι 
οποίες δεν συνεπάγονται εκπομπές 
βενζολίου σε ποσότητες που υπερβαίνουν 
τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας,

γ) στα απόβλητα που διέπονται από την 
οδηγία 2006/12/ΕΚ και την οδηγία 
91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991, για τα επικίνδυνα 
απόβλητα1 και από την οδηγία 
2006/12/ΕΚ.



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 6
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

6. Ίνες αμιάντου

α) Κροκιδόλιθος,
CAS αριθ. 12001-28-4

β) Αμοσίτης, 
CAS αριθ. 12172-73-5

γ) Ανθοφυλλίτης, 
CAS αριθ. 77536-67-5

1. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η 
χρήση των ινών αυτών και των προϊόντων που τις 
περιέχουν κατόπιν εκούσιας προσθήκης.

δ) Ακτινολίτης ,
CAS αριθ. 77536-66-4

ε) Τρεμολίτης ,
CAS αριθ. 77536-68-6

στ) Χρυσοτίλης2,
CAS αριθ. 12001-29-5
CAS αριθ. 132207-32-0

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν τη 
διάθεση στην αγορά και τη χρησιμοποίηση 
διαφραγμάτων που περιέχουν χρυσοτίλη (σημείο 
στ)) στις υπάρχουσες ηλεκτρολυτικές 
εγκαταστάσεις είτε μέχρι το τέλος της διάρκειας 
λειτουργίας τους, είτε έως ότου υπάρχουν 
διαθέσιμα κατάλληλα υποκατάστατα απηλλαγμένα 
αμιάντου, ανάλογα με το ποια από τις δύο αυτές 
δυνατότητες προηγείται χρονικά. Η Επιτροπή θα 
επανεξετάσει την παρέκκλιση αυτή πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2008.

2. Η χρήση προϊόντων που περιέχουν ίνες αμιάντου 
της παραγράφου 1 και τα οποία ήταν ήδη 
εγκατεστημένα ή/και σε λειτουργία πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2005, εξακολουθεί να επιτρέπεται 
μέχρι την τελική απόρριψή τους ή μέχρι το τέλος 
της διάρκειας λειτουργίας τους. Ωστόσο, τα κράτη 
μέλη μπορούν, για λόγους προστασίας της υγείας 
του Ανθρώπου, να απαγορεύουν τη χρήση των 
προϊόντων αυτών πριν από την τελική απόρριψή 
τους ή το τέλος της διάρκειας λειτουργίας τους.
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Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν νέες εφαρμογές του 
χρυσοτιλικού αμιάντου στα εδάφη τους.

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των άλλων 
κοινοτικών διατάξεων περί ταξινόμησης, 
συσκευασίας και επισήμανσης επικίνδυνων ουσιών 
και παρασκευασμάτων, η διάθεση στην αγορά και η 
χρήση των ινών αυτών και των προϊόντων που τις 
περιέχουν, όπως προβλέπεται από τις προηγούμενες 
παρεκκλίσεις, πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν τα 
προϊόντα φέρουν επισήμανση σύμφωνα με τις 
διατάξεις του προσαρτήματος 7 του παρόντος 
Παραρτήματος.

7. Οξείδιο της τρις-αζιριδινυλο-
φωσφίνης
CAS αριθ. 5455-55-1

8. Πολυβρωμοδιφαινύλια 
Πολυβρωμιωμένο διφαινύλιο 
(PBB)
CAS αριθ. 59536-65-1

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στα 
κλωστοϋφαντουργικά είδη που πρόκειται να έρθουν 
σε επαφή με το δέρμα, π.χ. ενδύματα, εσώρουχα 
και λευκά είδη.

9. Σκόνη Παναμά (Quillaja 
saponaria) και τα παράγωγά της 
που περιέχουν σαπωνίνες
Σκόνη ριζών του Helleborus 
viridis και του Helleborus niger
Σκόνη ριζών λευκού ελλεβόρου 
(Veratrum album) και μέλανος 
ελλεβόρου (Veratrum nigrum)

1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στα τεχνάσματα 
και τις «παγίδες» ή σε αντικείμενα που 
προορίζονται για τέτοια χρήση, π.χ. ως συστατικό 
στη σκόνη φτερνίσματος και τις «βρωμούσες».

2. Ωστόσο, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις 
«βρωμούσες» που το περιεχόμενό τους δεν ξεπερνά 
το 1,5 ml.
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Βενζιδίνη και/ή τα παράγωγά της

CAS αριθ. 92-87-5
EINECS αριθ. 202-199-1

ο-νιτροβενζαλδεΰδη
CAS αριθ. 552-89-6

Σκόνη ξύλου

10. Θειούχο αμμώνιο

CAS αριθ. 12135-76-1
Διθειούχο αμμώνιο

CAS αριθ. 12124-99-1
Πολυθειούχο αμμώνιο

CAS αριθ. 9080-17-5

EINECS αριθ. 232-989-1

11. Οι πτητικοί εστέρες του 
βρωμοοξεικού οξέος:
Βρωμοοξεικό:

μεθύλιο CAS αριθ. 96-32-2
EINECS αριθ. 202-499-2

αιθύλιο
CAS αριθ. 105-36-2

EINECS αριθ. 203-290-9
προπύλιο

CAS αριθ. 35223-80-4
βουτύλιο
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12. 2-ναφθυλαμίνη

CAS αριθ. 91-59-8
EINECS αριθ. 202-080-4

και τα άλατά της

1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 
συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,1 % κατά 
μάζα στις ουσίες και τα παρασκευάσματα που 
διατίθενται στην αγορά.

13. Βενζιδίνη

CAS αριθ. 92-87-5
EINECS αριθ. 202-199-1

και τα άλατά της

14. 4-νιτροδιφαινύλιο

CAS αριθ. 92-93-3
EINECS αριθ. 202-204-7

Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα 
απόβλητα που περιέχουν μία ή περισσότερες από 
αυτές τις ουσίες και διέπονται από τις οδηγίες 
91/689/ΕΟΚ και 2006/12/ΕΚ.
2. Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα αυτά δεν 
πρέπει να πωλούνται στο ευρύ κοινό.
3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων 
κοινοτικών διατάξεων σε θέματα ταξινόμησης, 
συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων 
ουσιών και παρασκευασμάτων, η συσκευασία των 
εν λόγω προϊόντων πρέπει να φέρει την ακόλουθη 
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη ένδειξη:
«Μόνο για επαγγελματική χρήση».

15. 4-αμινοδιφαινύλιο, ξενυλαμίνη 
CAS αριθ. 92-67-1

EINECS αριθ. 202-177-1
και τα άλατά του
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16. Ανθρακικά άλατα μολύβδου:

α) άνυδρος ουδέτερος ανθρακικός 
μόλυβδος Pb CO3

CAS αριθ. 598-63-0
EINECS αριθ. 209-943-4

β) διυδροξείδιο του διττανθρακικού 
τριμολύβδου 2 Pb CO3 Pb(OH)2

CAS αριθ. 1319-46-6
EINECS αριθ. 215-290-6

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ουσίες και 
συστατικά παρασκευασμάτων που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν ως βαφές, εκτός των 
περιπτώσεων που χρησιμοποιούνται για την 
ανακαίνιση και διατήρηση έργων τέχνης και 
ιστορικών μνημείων και των εσωτερικών τους, 
εφόσον τα κράτη μέλη επιθυμούν να επιτρέπουν 
τούτο στην επικράτειά τους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της σύμβασης αριθ. 13 της ΔΟΕ σχετικά 
με τη χρήση λευκού του μολύβδου και βασικού 
ανθρακικού μολύβδου στις βαφές.

17. Θειικά άλατα μολύβδου
α) PbSO4 (1:1)

CAS αριθ. 7446-14-2
EINECS αριθ. 231-198-9

β) Pbx SO4

CAS αριθ. 15739-80-7

EINECS αριθ. 239-831-0

18. Ενώσεις υδραργύρου 1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ουσίες και 
συστατικά παρασκευασμάτων που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν:

α) κατά της απόθεσης ακαθαρσιών από 
μικροοργανισμούς, φυτά ή ζώα:

– στα ύφαλα σκαφών,
– στους κλωβούς, τους πλωτήρες, τα 

δίχτυα καθώς και σε κάθε 
εγκατάσταση ή εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται στην 
ιχθυοκαλλιέργεια και την 
οστρακοκαλλιέργεια,
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– σε εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό που 
βρίσκεται εν όλω ή εν μέρει κάτω 
από το νερό,

β) στην προστασία του ξύλου,
γ) για τον εμποτισμό των ανθεκτικών 

βιομηχανικών υφασμάτων και των ινών 
που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
τους,

δ) στην επεξεργασία βιομηχανικών υδάτων, 
ανεξάρτητα από τη χρήση τους.

2. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών με περιεκτικότητα σε 
υδράργυρο άνω του 0,0005 % κατά βάρος, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου 
αυτές οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές είναι 
ενσωματωμένοι σε συσκευές. Οι ηλεκτρικές στήλες 
τύπου «κουμπί» ή οι ηλεκτρικές στήλες που 
αποτελούνται από στοιχεία τύπου «κουμπί» των 
οποίων η περιεκτικότητα σε υδράργυρο δεν 
υπερβαίνει το 2 % κατά βάρος εξαιρούνται από την 
απαγόρευση αυτή.

19. Ενώσεις αρσενικού 1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ουσίες και 
συστατικά παρασκευασμάτων που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν:

α) κατά της απόθεσης ακαθαρσιών από 
μικροοργανισμούς, φυτά ή ζώα:
– στα ύφαλα σκαφών,

– σε κλωβούς, πλωτήρες, δίχτυα και 
κάθε είδους εγκατάσταση ή 
εξοπλισμό ιχθυοκαλλιέργειας ή 
οστρακοκαλλιέργειας,

– σε κάθε είδους εγκατάσταση ή 
εξοπλισμό ολικώς ή μερικώς 
βυθιζόμενο·

β) στην προστασία του ξύλου. Επιπροσθέτως, 
το ξύλο που υποβάλλεται σε επεξεργασία 
αυτού του είδους δεν πρέπει να διατίθεται 
στην αγορά·



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

γ) ωστόσο, κατά παρέκκλιση:

i) όσον αφορά τις ουσίες και τα 
παρασκευάσματα για την προστασία 
του ξύλου: αυτά επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνο στις 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις για τον 
εμποτισμό του ξύλου μέσω κενού ή 
πίεσης, αν είναι διαλύματα 
ανόργανων ενώσεων χαλκού, 
χρωμίου, αρσενικού (CCA) τύπου C. 
Το ξύλο που έχει υποστεί 
επεξεργασία αυτού του είδους δεν 
πρέπει να διατίθεται στην αγορά πριν 
ολοκληρωθεί η σταθεροποίηση του 
συντηρητικού·

ii) όσον αφορά το ξύλο που 
υποβάλλεται σε επεξεργασία με 
διαλύματα CCA σε βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με το 
σημείο i): αυτό επιτρέπεται να 
διατίθεται στην αγορά για 
επαγγελματική και βιομηχανική 
χρήση, όταν η δομική ακεραιότητα 
του ξύλου είναι απαραίτητη για την 
ασφάλεια του ανθρώπου ή των ζώων 
και όταν η δια του δέρματος επαφή 
με το ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια 
ζωής του είναι απίθανη:

– ως δομική ξυλεία σε δημόσια 
και γεωργικά κτίρια, κτίρια 
γραφείων και βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις,

– σε γέφυρες και λοιπά έργα 
γεφυροποιίας,

– ως ξυλεία κατασκευών σε 
περιοχές γλυκών υδάτων και 
υφάλμυρων υδάτων, π.χ. σε 
λιμενοβραχίονες και γέφυρες,
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– ως φράγματα ηχοπροστασίας,

– για τον έλεγχο χιονοστιβάδων,
– σε περιφράξεις και στηθαία 

ασφαλείας αυτοκινητοδρόμων,
– ως πάσσαλοι από 

αποφλοιωμένη στρογγυλή 
ξυλεία κωνοφόρων σε φράκτες 
για αγροτικά ζώα,

– σε έργα συγκράτησης εδαφών,

– ως στύλοι για τη μεταφορά 
ηλεκτρικού ρεύματος και για 
τις τηλεπικοινωνίες,

– ως στρωτήρες (τραβέρσες) 
σιδηροτροχιών.

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής 
άλλων κοινοτικών διατάξεων για την 
ταξινόμηση, τη συσκευασία και την 
επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών 
και παρασκευασμάτων, κάθε 
επεξεργασμένο ξύλο που διατίθεται 
στην αγορά πρέπει να φέρει ατομικά 
την επισήμανση «μόνο για 
επαγγελματική και βιομηχανική 
εγκατάσταση και χρήση, περιέχει 
αρσενικό». Επιπροσθέτως, κάθε 
επεξεργασμένο ξύλο που διατίθεται 
στην αγορά σε δεσμίδες πρέπει 
επίσης να φέρει επισήμανση που να 
αναφέρει «Να φοράτε γάντια όταν 
πιάνετε αυτό το ξύλο. Να φοράτε 
μάσκα για τη σκόνη και να 
προστατεύετε τα μάτια σας όταν 
κόβετε ή όταν επεξεργάζεστε με 
άλλο τρόπο αυτό το ξύλο. Τα 
απόβλητα αυτού του ξύλου πρέπει 
να υφίστανται χειρισμό ως 
επικίνδυνα από εξουσιοδοτημένη 
επιχείρηση.»·
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20. Οργανοκασσιτερικές ενώσεις

iii) το επεξεργασμένο ξύλο που 
αναφέρεται στα σημεία i) και ii) δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται:

– σε οικιακές κατασκευές, 
ανεξαρτήτως σκοπού,

– σε κάθε εφαρμογή στην οποία 
υπάρχει κίνδυνος 
επανειλημμένης επαφής με το 
δέρμα,

– σε θαλάσσια ύδατα,
– για γεωργικούς σκοπούς 

διαφορετικούς από τους 
πασσάλους σε φράκτες για 
αγροτικά ζώα και από τις 
δομικές χρήσεις που 
αναφέρονται στο σημείο ii),

– σε κάθε εφαρμογή κατά την 
οποία το επεξεργασμένο ξύλο 
μπορεί να έρχεται σε επαφή με 
ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα 
που προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο 
ή/και τα ζώα.

2. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ουσίες και 
συστατικά παρασκευασμάτων που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν στην επεξεργασία βιομηχανικών 
υδάτων, ανεξαρτήτως της χρήσης τους.

1. Δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά για να 
χρησιμοποιηθούν ως ουσίες και συστατικά 
παρασκευασμάτων που δρουν ως βιοκτόνα σε 
χρώματα βαφής ελεύθερης πρόσφυσης.
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2. Δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά ή να 
χρησιμοποιούνται ως ουσίες και συστατικά 
παρασκευασμάτων που δρουν ως βιοκτόνα για την 
πρόληψη της εναπόθεσης ακαθαρσιών από 
μικροοργανισμούς, φυτά ή ζώα:

α) Σε όλα τα σκάφη ανεξαρτήτως μήκους που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε 
θαλάσσιες, παράκτιες οδούς, 
ποταμόκολπους και σε εσωτερικές πλωτές 
οδούς και λίμνες·

β) σε κλωβούς, πλωτήρες, δίχτυα και κάθε 
είδους εγκατάσταση ή εξοπλισμό 
ιχθυοκαλλιέργειας ή 
οστρακοκαλλιέργειας·

γ) σε κάθε είδους εγκατάσταση ή εξοπλισμό 
ολικώς ή μερικώς βυθιζόμενο.

3. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ουσίες και 
συστατικά παρασκευασμάτων που προορίζονται για 
χρήση στην επεξεργασία βιομηχανικών υδάτων.

21. δι-µ-οξο-η-
βουτυλοκασσιτερουδροξυβοράνιο 
υδρογονοβορικός 
διβουτυλοκασσίτερος
C8H19BO3Sn, (DBB)
CAS αριθ. 75113-37-0)

ELINCS αριθ. 401-040-5

Δεν επιτρέπεται να ενυπάρχει σε συγκέντρωση 
0,1 % και άνω σε ουσίες και συστατικά 
παρασκευασμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά. 
Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην 
ουσία αυτή (DBB) ή στα παρασκευάσματα που την 
περιέχουν, εφόσον προορίζονται αποκλειστικά να 
μετατραπούν σε τελικά προϊόντα στα οποία η ουσία 
αυτή δεν εμφανίζεται πλέον σε συγκέντρωση ίση ή 
μεγαλύτερη του 0,1.
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22. Πενταχλωροφαινόλη

(CAS αριθ. 87-86-5)
EINECS αριθ. 201-778-6

καθώς και τα άλατα και οι εστέρες 
αυτής

1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συγκέντρωση 
0,1 % κ.β. ή μεγαλύτερη, σε ουσίες ή 
παρασκευάσματα που διακινούνται στο εμπόριο.

2. Μεταβατικές διατάξεις:
Κατά παρέκκλιση, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008, 
η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και 
το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να μην εφαρμόζουν 
αυτή τη διάταξη προκειμένου για ουσίες ή 
παρασκευάσματα που προορίζονται για χρήση σε 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις που δεν επιτρέπουν 
την εκπομπή ή/και απόρριψη πενταχλωροφαινόλης 
(PCP) σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις 
προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία:

α) Στην επεξεργασία του ξύλου.
Εντούτοις, επεξεργασμένα ξύλα δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται:
– στο εσωτερικό κτιρίων για 

διακοσμητικούς ή άλλους σκοπούς, 
ανεξάρτητα από τη χρήση για την 
οποία προορίζονται (κατοικία, 
εργασία, αναψυχή),

– για την κατασκευή και 
επανεπεξεργασία:

i) κιβωτίων που προορίζονται για 
τις καλλιέργειες,

ii) συσκευασιών οι οποίες 
ενδέχεται να έλθουν σε επαφή 
με ακατέργαστα, ενδιάμεσα 
ή/και τελικά προϊόντα 
προοριζόμενα για την 
διατροφή του ανθρώπου ή/και 
των ζώων,

iii) άλλων υλικών τα οποία θα 
μπορούσαν να μολύνουν τα 
προϊόντα που περιγράφονται 
στα σημεία i) και ii)·
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β) στον εμπλουτισμό ινών και υφασμάτων 
μεγάλης αντοχής που δεν προορίζονται για 
είδη ιματισμού ούτε για υφάσματα 
επιπλώσεων·

γ) εντελώς εξαιρετικά, τα κράτη μέλη 
μπορούν στην επικράτειά τους, να 
επιτρέπουν κατά περίπτωση σε 
ειδικευμένους επαγγελματίες να εκτελούν 
επί τόπου σε κτίρια πολιτιστικού, 
καλλιτεχνικού και ιστορικού 
ενδιαφέροντος ή σε περιπτώσεις 
κατεπείγουσας ανάγκης, εργασίες 
αποκατάστασης των ξύλινων μερών και 
των τοίχων που έχουν προσβληθεί από τον 
μύκητα dry rot fungus, (Serpula 
lacrymans) και μύκητες cubic rot fungi.

Πάντως:

α) Η πενταχλωροφαινόλη, χρησιμοποιούμενη 
μόνη ή ως συστατικό πρασκευασμάτων 
που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των ως 
άνω εξαιρέσεων, δεν πρέπει να περιέχει 
εξαχλωροδιβενζοπαραδιοξίνη (HCDD) σε 
αναλογία μεγαλύτερη από δύο μέρη ανά 
εκατομμύριο (ppm)·

β) οι εν λόγω ουσίες και παρασκευάσματα 
δεν πρέπει:
– να διατίθενται στην αγορά παρά 

μόνο σε συσκευασίες των 20 λίτρων 
ή άνω,

– να πωλούνται στο ευρύ κοινό.
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3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων 
κοινοτικών διατάξεων που διέπουν την ταξινόμηση, 
συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων ουσιών 
και παρασκευασμάτων, πρέπει να αναγράφεται επί 
της συσκευασίας, των ουσιών και των 
παρασκευασμάτων που καλύπτονται από τις 
παραγράφους 1 και 2 , ευανάγνωστα και ανεξίτηλα, 
η παρακάτω ένδειξη:
«Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και 
επαγγελματική χρήση.»
Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για απόβλητα που 
καλύπτονται από τις οδηγίες 91/689/ΕΟΚ και 
2006/12/ΕΚ.

23. Κάδμιο
CAS αριθ. 7440-43-9

EINECS αριθ. 231-152-8
και οι ενώσεις του

1. Δεν πρέπει να γίνονται δεκτά για τη χρήση 
των τελικών προϊόντων που παρασκευάζονται 
με βάση τις ουσίες και τα παρασκευάσματα που 
αναφέρονται παρακάτω:

(α) – χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) 

[3904 10] [3904 21] [3904 22]

– πολυουραιθάνη (PUR) [3909 50]

– πολυαιθυλένιο χαμηλής 
πυκνότητας εκτός από το 
πολυαιθυλένιο χαμηλής 
πυκνότητας που χρησιμοποιείται 
για την παρασκευή 
χρωματισμένων κυρίων 
μειγμάτων [3901 10]

– οξική κυτταρίνη (CA) [3912 11] 
[3912 12]

– ακετοβουτυρική κυτταρίνη 
(CAB) [3912 11] [3912 12]

– εποξικές ρητίνες [3907 30]

– ρητίνη μελαμίνης —
φορμαλδεΰδης (MF) [3909 20]

3
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– ρητίνη ουρίας φορμαλδεΰδης (UF) 
[3909 10]

– ακόρεστοι πολυεστέρες (UP) [3907 
91]

– τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) 
[3907 60]

– τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο 
(PBT)

– πολυστυρόλιο cristal/standard 
[3903 11] [3903 19]

– μεθακρυλικό μεθυλακρυλονιτρίλιο 
(AMMA)

– δικτυωτό πολυαιθυλένιο (VPE)

– πολυστυρόλιο impact/choc
– πολυπροπυλένιο (PP) [3902 10]·

β) χρώματα [3208] [3209]

3

Ωστόσο, εάν η περιεκτικότητα των 
χρωμάτων σε ψευδάργυρο είναι υψηλή, οι 
συγκεντρώσεις τους σε κατάλοιπα καδμίου 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
χαμηλότερες και οπωσδήποτε να μην 
υπερβαίνουν το 0,1 % κατά μάζα.

Πάντως, ανεξάρτητα από τη χρήση τους ή τον 
τελικό προορισμό τους, τα τελικά προϊόντα ή τα 
συστατικά των προϊόντων που παρασκευάζονται 
από τις ουσίες και τα παρασκευάσματα, που 
αναφέρονται παραπάνω και τα οποία έχουν 
χρωματισθεί με κάδμιο, απαγορεύεται να 
διατίθενται στην αγορά εάν η περιεκτικότητά τους 
σε κάδμιο (εκφραζόμενη ως μεταλλικό Cd) 
υπερβαίνει το 0,01 % κατά μάζα του πλαστικού 
υλικού.
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2. Ωστόσο, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα 
προϊόντα που χρωματίζονται για λόγους 
ασφαλείας.

3. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη 
σταθεροποίηση των ακολούθων τελικών 
προϊόντων που παρασκευάζονται με βάση 
πολυμερή και συμπολυμερή του χλωριούχου 
βινυλίου:
– υλικά συσκευασίας (σάκοι, δοχεία, 

φιάλες, καλύμματα) [3923 29 10] [3920 
41] [3920 42]

– είδη γραφείου και σχολικά είδη [3926 
10]

– διακοσμητικά επίπλων, αμαξωμάτων ή 
παρόμοια [3926 30]

– ενδύματα και συναφή εξαρτήματα 
ιματισμού (στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα γάντια) [3926 20]

– επενδύσεις δαπέδων και τοίχων [3918 
10]

– υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα, 
επικαλυμμένα ή με πολλαπλές στρώσεις 
[5903 10]

– συνθετικά δέρματα [4202]
– δίσκοι (μουσικής) [8524 10]

– σωληνώσεις και εξαρτήματα σύνδεσης 
[3917 23]

– πτερυγωτές πόρτες (τύπου «σαλούν»)
– οχήματα οδικών μεταφορών (εσωτερικό, 

εξωτερικό, κάτω μέρος αμαξώματος)
– επενδύσεις χαλύβδινων λαμαρινών για 

κατασκευαστικές ή βιομηχανικές χρήσεις
– μονώσεις ηλεκτρικών καλωδίων.

3
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Πάντως, ανεξάρτητα από τη χρήση τους ή τον 
τελικό προορισμό τους, πρέπει να απαγορεύεται η 
διάθεση στην αγορά των προαναφερόμενων 
τελικών προϊόντων ή των συστατικών αυτών των 
προϊόντων, που παρασκευάζονται από πολυμερή 
και συμπολυμερή χλωριούχου βινυλίου, που 
σταθεροποιούνται με καδμιούχες ουσίες εάν η 
περιεκτικότητά τους σε κάδμιο (εκφραζόμενη ως 
μεταλλικό Cd) υπερβαίνει το 0,01 % κατά μάζα 
πολυμερούς.
4. Ωστόσο, η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται στα 
τελικά προϊόντα στα οποία χρησιμοποιούνται 
σταθεροποιητές με βάση το κάδμιο, για λόγους 
ασφαλείας
5. Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, ως 
«επιφανειακή επεξεργασία με κάδμιο 
(επικαδμίωση)» νοείται οποιαδήποτε εναπόθεση ή 
επίστρωση μεταλλικού καδμίου σε μια μεταλλική 
επιφάνεια.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
επικαδμίωση των μεταλλικών προϊόντων ή των 
συστατικών των προϊόντων που χρησιμοποιούνται 
στους ακόλουθους τομείς/εφαρμογές:

α) Εξοπλισμός και μηχανήματα για:

– την παρασκευή τροφίμων [8210] 
[8417 20] [8419 81] [8421 11] 
[8421 22] [8422] [8435] [8437] 
[8438] [8476 11]

– τη γεωργία [841931] [842481] 
[8432] [8433] [8434] [8436]

– τη ψύξη και την κατάψυξη [8418]

– την τυπογραφία και τον τύπο 
[8440] [8442] [8443]·

3
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β) εξοπλισμός και μηχανήματα για την 
παρασκευή:

– οικιακού εξοπλισμού [7321] [8421 
12] [8450] [8509] [8516]

– επίπλων [8465] [8466] [9401] 
[9402] [9403] [9404]

– ειδών υγιεινής [7324]

– κεντρικής θέρμανσης και 
κλιματισμού [7322] [8403] [8404] 
[8415].

3

Πάντως, ανεξάρτητα από τη χρήση τους ή τον 
τελικό προορισμό τους, πρέπει να απαγορεύεται η 
διάθεση στην αγορά των επικαδμιωμένων τελικών 
προϊόντων ή των συστατικών αυτών των 
προϊόντων, που χρησιμοποιούνται στους 
τομείς/εφαρμογές που αναφέρονται στα στοιχεία α) 
και β), καθώς και στα προϊόντα που 
παρασκευάζονται στους τομείς που αναφέρονται 
στο στοιχείο β).

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 εφαρμόζονται 
επίσης στα επικαδμιωμένα προϊόντα ή τα 
συστατικά αυτών των προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται στους τομείς/εφαρμογές που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), καθώς και στα 
προϊόντα που παρασκευάζονται στους τομείς που 
αναφέρονται στο στοιχείο β):
α) Εξοπλισμός και μηχανήματα για την 

παρασκευή:

– χαρτιού και χαρτονιού [8419 32] 
[8439] [8441]

– υφασμάτων και ενδυμάτων [8444] 
(1) [8445] [8447] [8448] [8449] 
[8451] [8452]·

3
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β) εξοπλισμός και μηχανήματα για την 
παρασκευή:

– υλικών βιομηχανικής 
διακίνησης [8425] [8426] 
[8427] [8428] [8429] [8430] 
[8431]

– οδικών και γεωργικών 
οχημάτων [Κεφάλαιο 87]

– σιδηροδρόμων [Κεφάλαιο 
86]

– πλοίων [Κεφάλαιο 89]

3

7. Ωστόσο, οι περιορισμοί των παραγράφων 5 και 6 
δεν εφαρμόζονται:

– για τα προϊόντα και τα συστατικά των 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην 
αεροναυτική, αεροδιαστημική, μεταλλεία, 
σε εφαρμογές «offshore» και πυρηνικής 
ενέργειας, όπου οι εφαρμογές απαιτούν 
υψηλό βαθμό ασφαλείας, καθώς και για τα 
όργανα ασφαλείας στα οδικά και γεωργικά 
οχήματα, στα τραίνα και πλοία,

– για τις ηλεκτρικές επαφές, ανεξάρτητα από 
τον τομέα στον οποίο χρησιμοποιούνται 
και αυτό για λόγους αξιοπιστίας της 
συσκευής στην οποία τοποθετούνται.

Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών 
στον τομέα των υποκαταστάτων που είναι λιγότερο 
επικίνδυνα από το κάδμιο και τις ενώσεις του, η 
Επιτροπή, σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη, 
επανεκτιμά την κατάσταση κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
132, παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.
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24. Μονο-μεθυλο-
τετραχλωροδιφαινυλο-μεθάνιο
Εμπορική ονομασία: Ugilec 141

CAS αριθ. 76253-60-6

1. Η διάθεση στην αγορά και η χρήση της ουσίας 
αυτής καθώς και των παρασκευασμάτων που την 
περιέχουν απαγορεύονται.

2. Κατ’εξαίρεση η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται:
α) για εγκαταστάσεις ή μηχανολογικό 

εξοπλισμό που λειτουργούσαν ήδη στις 18 
Ιουνίου 1994, μέχρις ότου παροπλισθούν 
οι εν λόγω εγκαταστάσεις ή ο 
μηχανολογικός εξοπλισμός.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν, για 
λόγους προστασίας της υγείας του 
Ανθρώπου και του περιβάλλοντος, να 
απαγορεύουν επί του εδάφους τους τη 
χρήση των εν λόγω εγκαταστάσεων ή 
μηχανολογικού εξοπλισμού πριν ακόμη 
παροπλισθούν·

β) για τη συντήρηση εγκαταστάσεων ή 
μηχανολογικού εξοπλισμού που 
λειτουργούσαν ήδη στο εσωτερικό ενός 
κράτους μέλους στις 18 Ιουνίου 1994.

3. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά 
μεταχειρισμένων της εν λόγω ουσίας καθώς και 
των παρασκευασμάτων και εγκαταστάσεων ή 
μηχανολογικού εξοπλισμού που την περιέχουν.

25. Μονο-μεθυλο-
διχλωροδιφαινυλομεθάνιο
Εμπορική ονομασία: Ugilec 121, 
Ugilec 21
CAS αριθ. Άγνωστος

Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και 
χρησιμοποίηση της ουσίας αυτής καθώς και των 
παρασκευασμάτων και των προϊόντων που την 
περιέχουν.

26. Μονο-μεθυλο-διβρωμο-διφαινυλο-
μεθάνιο

Μίγμα ισομερών 
βρωμοβενζυλοβρωμοτολουολίου

Εμπορική ονομασία: DBBT
CAS αριθ. 99688-47-8

Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και 
χρησιμοποίηση αυτής της ουσίας καθώς και 
παρασκευασμάτων και των προϊόντων που την 
περιέχουν.
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27. Νικέλιο

CAS αριθ. 7440-02-0
EINECS αριθ. 231-111-4

και οι ενώσεις του

1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται:

α) Σε συναρμολογούμενα στελέχη, που 
εισάγονται, προσωρινά ή μη, σε 
διατρηθέντα αυτιά και άλλα διατρηθέντα 
μέρη του ανθρωπίνου σώματος, κατά την 
ανασύσταση του επιθηλίου του τραύματος 
που προκλήθηκε από τη διάτρηση, εκτός 
εάν τα εν λόγω συναρμολογούμενα 
στελέχη είναι ομοιογενή και η 
συγκέντρωση του νικελίου —
εκφραζόμενη ως μάζα νικελίου προς ολική 
μάζα — είναι μικρότερη του 0,05 %·

β) σε προϊόντα που έρχονται σε άμεση και 
παρατεταμένη επαφή με το δέρμα, όπως 
είναι τα παρακάτω:

– σκουλαρίκια
– περιδέραια, βραχιόλια και αλυσίδες, 

βραχιόλια ποδιού και δαχτυλίδια,
– περιβλήματα ρολογιών χειρός, 

μπρασελέ ρολογιών και αγκράφες 
μπρασελέ,

– κουμπιά με πριτσίνια, αγκράφες, 
πριτσίνια, φερμουάρ και μεταλλικά 
σήματα, όταν αυτά 
χρησιμοποιούνται στα ενδύματα,

– εάν το ποσοστό απελευθέρωσης του 
νικελίου από τα μέρη των εν λόγω 
προϊόντων που έρχονται σε άμεση 
και παρατεταμένη επαφή με το 
δέρμα, είναι ανώτερη του 
0,5µg/cm2/εβδομάδα·
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γ) σε προϊόντα, όπως τα απαριθμούμενα στο 
σημείο β), όταν αυτά φέρουν επίχριση που 
δεν περιέχει νικέλιο, εκτός αν η επίχριση 
αυτή είναι επαρκής για να εξασφαλίσει ότι 
το ποσοστό απελευθέρωσης του νικελίου 
από τα μέρη των εν λόγω προϊόντων που 
έρχονται σε άμεση και παρατεταμένη 
επαφή με το δέρμα, δεν υπερβαίνει το 
0,5µg/cm2/την εβδομάδα, για διετή 
τουλάχιστον περίοδο κανονικής χρήσεως 
του προϊόντος.

2. Τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο της 
παραγράφου 1, πρέπει να διατίθενται στην αγορά 
μόνον εφόσον ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
που αναφέρονται στα εν λόγω σημεία.

3. Τα πρότυπα που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (ΕΕΤ) πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι δοκιμασίας για να 
αποδεικνύεται η συμμόρφωση των προϊόντων με 
τις παραγράφους 1 και 2.

28. Ουσίες που αναγράφονται στο 
Παράρτημα Ι της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ, χαρακτηρισμένες ως 
καρκινογόνες της κατηγορίας 1 ή 
καρκινογόνες της κατηγορίας 2 
και επισημασμένες με ετικέτα 
τουλάχιστον ως «Τοξικές (Τ)» με 
την φράση κινδύνου R 45: 
«Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο» 
ή με την φράση κινδύνου R 49: 
«Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο 
κατά την εισπνοή» 
καταχωρίζονται ως εξής:

Καρκινογόνα κατηγορίας 1 
καταχωρίζονται στο προσάρτημα 
1.

Με την επιφύλαξη των άλλων τμημάτων του 
παρόντος Παραρτήματος εφαρμόζονται τα 
ακόλουθα για τις καταχωρίσεις 28 έως 30:

1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ουσίες και 
παρασκευάσματα που διατίθενται στην αγορά προς 
πώληση στο ευρύ κοινό σε επιμέρους συγκέντρωση 
ίση προς ή μεγαλύτερη από:

– είτε τη σχετική συγκέντρωση που 
διευκρινίζεται στο Παράρτημα Ι της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ,
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Καρκινογόνα κατηγορίας 2 
καταχωρίζονται στο 
προσάρτημα 2 .

29. Ουσίες που αναγράφονται στο 
Παράρτημα Ι της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ, χαρακτηρισμένες ως 
μεταλλαξιογόνες της κατηγορίας 1 
ή μεταλλαξιογόνες της κατηγορίας 
2 και επισημασμένες με τη φράση 
κινδύνου R 46: «Μπορούν να 
προκαλέσουν κληρονομικές 
γενετικές βλάβες», 
καταχωρίζονται ως εξής:

Μεταλλαξιογόνα κατηγορίας 1 
καταχωρίζονται στο 
προσάρτημα 3.
Μεταλλαξιογόνα κατηγορίας 2 
καταχωρίζονται στο 
προσάρτημα 4.

– είτε τη σχετική συγκέντρωση που 
διευκρινίζεται στην οδηγία 1999/45/ΕΚ.

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων 
κοινοτικών διατάξεων σχετικά με την ταξινόμηση, 
τη συσκευασία και την επισήμανση των 
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, η 
συσκευασία των εν λόγω ουσιών και 
παρασκευασμάτων πρέπει να φέρει κατά τρόπο 
ευανάγνωστο και ανεξίτηλο την ακόλουθη ένδειξη:

«Μόνο για επαγγελματική χρήση».

30. Ουσίες που αναγράφονται στο 
Παράρτημα Ι της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ χαρακτηρισμένες ως 
τοξικές της αναπαραγωγής 
κατηγορίας 1 ή τοξικές της 
αναπαραγωγής κατηγορίας 2 και 
επισημασμένες με τη φράση 
κινδύνου R 60: «Μπορούν να 
επηρεάσουν τη γονιμότητα» ή/και 
R 61: «Μπορούν να προξενήσουν 
βλάβες στο έμβρυο», 
καταχωρίζονται ως εξής:

Τοξικές της αναπαραγωγής 
κατηγορίας 1 καταχωρίζονται στο 
προσάρτημα 5 .
Τοξικές της αναπαραγωγής 
κατηγορίας 2 καταχωρίζονται στο 
προσάρτημα 6.

2. Κατά παρέκκλιση, η παράγραφος 1 δεν 
εφαρμόζεται:

α) σε ιατρικά ή κτηνιατρικά προϊόντα, όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2001/82/ΕΚ και 
στην οδηγία 2001/83/ΕΚ·

β) σε καλλυντικά προϊόντα, όπως ορίζονται 
στην οδηγία 76/768/ΕΟΚ·

γ) – σε καύσιμα κινητήρων που 
καλύπτονται από την οδηγία 
98/70/ΕΚ,

– σε ορυκτέλαια προϊόντα που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν 
ως καύσιμο σε κινητήρες ή σταθερές 
εγκαταστάσεις καύσεως,

– σε καύσιμα πωλούμενα σε κλειστά 
συστήματα (π.χ. φιάλες υγραερίων)·

δ) σε χρώματα καλλιτεχνών καλυπτόμενα 
από την οδηγία 1999/45/ΕΚ.
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31. α) Κρεόζωτο· έλαιον 
εκπλύσεως
CAS αριθ. 8001-58-9

EINECS αριθ. 232-287-5
β) Κρεοζωτέλαιο· έλαιον 

εκπλύσεως
CAS αριθ. 61789-28-4

EINECS αριθ. 263-047-8
γ) Αποστάγματα 

(λιθανθρακόπισσας), έλαια 
ναφθαλινίου· έλαιο 
ναφθαλινίου
CAS αριθ. 84650-04-4

EINECS αριθ. 283-484-8
δ) Κρεοζωτέλαιο, κλάσματος 

ακεναφθενίου· έλαιον 
εκπλύσεως

CAS αριθ. 90640-84-9
EINECS αριθ. 292-605-3

ε) Αποστάγματα 
(λιθανθρακόπισσας), 
ανώτερα· βαρύ ανθρακενικό 
έλαιο

CAS αριθ. 65996-91-0
EINECS αριθ. 266-026-1

1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ουσίες ή σε 
παρασκευάσματα στην κατεργασία ξύλου. 
Επιπλέον, το ξύλο που έχει υποστεί τέτοιου είδους 
κατεργασία δεν πρέπει να διατίθεται στην αγορά.
2. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση:

α) Όσον αφορά τις ουσίες και τα 
παρασκευάσματα: επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται για την κατεργασία 
ξύλου σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή 
από επαγγελματίες οι οποίοι καλύπτονται 
από την κοινοτική νομοθεσία περί 
προστασίας των εργαζομένων για επιτόπια 
επανεπεξεργασία μόνον εφόσον 
περιέχουν:
i) βενζο-α-πυρένιο σε συγκέντρωση 

0,005 % κατά μάζα,
ii) και υδατοεκχυλίσιμες φαινόλες σε 

συγκέντρωση κάτω του 3 % κατά 
μάζα.

Οι εν λόγω ουσίες και παρασκευάσματα 
για χρήση στην κατεργασία του ξύλου σε 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή από 
επαγγελματίες:

– μπορούν να διατίθενται στην αγορά 
μόνο σε συσκευασία των 20 λίτρων 
ή μεγαλύτερη·

– δεν πρέπει να πωλούνται σε 
καταναλωτές.

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων 
κοινοτικών διατάξεων περί ταξινόμησης, 
συσκευασίας και επισήμανσης 
επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων, η συσκευασία των 
προαναφερόμενων ουσιών και 
παρασκευασμάτων πρέπει να περιέχει με 
τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο την 
εξής ένδειξη:
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στ) Έλαιο ανθρακενίου

CAS αριθ. 90640-80-5
EINECS αριθ. 292-602-7

ζ) Οξέα λιθανθρακόπισσας, 
ακατέργαστα· ακατέργαστες 
φαινόλες
CAS αριθ. 65996-85-2

EINECS αριθ. 266-019-3

η) Κρεόζωτο, ξύλου
CAS αριθ. 8021-39-4

EINECS αριθ. 232-419-1

θ) Χαμηλής θερμοκρασίας 
πισσέλαιο, αλκαλικό· 
υπολείμματα εκχυλίσματος 
(άνθρακα), χαμηλής 
θερμοκρασίας αλκαλική 
λιθανθρακόπισσα

CAS αριθ. 122384-78-5
EINECS αριθ. 310-191-5

«Αποκλειστικά για χρήση σε βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις ή για επαγγελματική 
κατεργασία».

β) Όσον αφορά το ξύλο που έχει υποστεί 
κατεργασία σε βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις ή από επαγγελματίες, 
σύμφωνα με το σημείο (α), και το οποίο 
διατίθεται στην αγορά για πρώτη φορά ή 
υφίσταται επιτόπια επανεπεξεργασία: 
επιτρέπεται μόνο για βιομηχανική και 
επαγγελματική χρήση, (π.χ. σε πασσάλους 
για τη στήριξη δένδρων) και σε λιμάνια 
και σε υδάτινες οδούς.

γ) Η απαγόρευση της παραγράφου 1 σχετικά 
με τη διάθεση στην αγορά δεν 
εφαρμόζεται στο ξύλο που έχει υποστεί 
κατεργασία με ουσίες οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο σημείο 31, στοιχείο 
α) έως το στοιχείο α) υπό i), πριν από την 
31η Δεκεμβρίου 2002 και κυκλοφορεί 
στην αγορά μεταχειρισμένων προϊόντων 
για επαναχρησιμοποίηση.

3. Ωστόσο, το κατεργασμένο ξύλο που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, περιπτώσεις β) και γ) δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται:

– στο εσωτερικό κτιρίων, ανεξαρτήτως 
χρήσης·

– σε παιχνίδια·
– σε παιδικές χαρές·

– σε πάρκα, κήπους και σε υπαίθριες 
εγκαταστάσεις αναψυχής όπου υπάρχει 
κίνδυνος συχνής επαφής με το δέρμα·
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– στην κατασκευή επίπλων κήπου, όπως 
τραπεζιών για πικνίκ·

– για την κατασκευή και τη χρήση και τη 
τυχόν επανεπεξεργασία:
– δοχείων για καλλιέργειες,

– συσκευασιών που μπορεί να έλθουν 
σε επαφή με πρώτες ύλες, με 
ενδιάμεσα ή με τελικά προϊόντα που 
προορίζονται για κατανάλωση για 
τον άνθρωπο ή/και τα ζώα,

– άλλων υλικών που μπορεί να 
μολύνουν τα προαναφερόμενα 
προϊόντα.

32. Χλωροφόρμιο
CAS αριθ. 67-66-3

EINECS αριθ. 200-663-8
33. Τετραχλωράνθρακας 

CAS αριθ. 56-23-5
EINECS αριθ. 200-262-8

34. 1,1,2-Τριχλωροαιθάνιο 
CAS αριθ. 79-00-5

EINECS αριθ. 201-166-9

1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 
συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από 0,1 % κατά 
βάρος σε ουσίες και παρασκευάσματα που 
διατίθενται στην αγορά προς πώληση στο ευρύ 
κοινό ή/και για εφαρμογές που συνεπάγονται 
διαλυτοποίηση και απομάκρυνση, όπως ο 
καθαρισμός επιφανειών και υφασμάτων.
2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων 
κοινοτικών διατάξεων που αφορούν την 
ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση 
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, στη 
συσκευασία των συγκεκριμένων ουσιών καθώς και 
των παρασκευασμάτων που τις περιέχουν σε 
συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από 0,1 % 
πρέπει να αναγράφεται κατά τρόπο ευανάγνωστο 
και ανεξίτηλο η ένδειξη:

«Για χρήση αποκλειστικά σε βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις».

Η διάταξη αυτή δεν ισχύει, κατά παρέκκλιση, για:
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35. 1,1,2,2-Τετραχλωροαιθάνιο 

CAS αριθ. 79-34-5
EINECS αριθ. 201-197-8

36. 1,1,1,2-Τετραχλωροαιθάνιο 
CAS αριθ. 630-20-6

37. Πενταχλωροαιθάνιο 
CAS αριθ. 76-01-7

EINECS αριθ. 200-925-1
38. 1,1-Διχλωροαιθυλένιο 

CAS αριθ. 75-35-4
EINECS αριθ. 200-864-0

39. 1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο, 
μεθυλοχλωροφόρμιο 

CAS αριθ. 71-55-6
EINECS αριθ. 200-756-3

α) τα φαρμακευτικά ή κτηνιατρικά προϊόντα
όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/82/ΕΚ 
και στην οδηγία 2001/83/ΕΚ·

β) τα καλλυντικά όπως ορίζονται στην 
οδηγία 76/768/ΕΟΚ·

40. Ουσίες οι οποίες ανταποκρίνονται 
στα κριτήρια περί ευφλέκτου της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και είναι 
ταξινομημένες ως εύφλεκτες, λίαν 
εύφλεκτες ή εξόχως εύφλεκτες, 
ανεξάρτητα από το εάν 
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της 
οδηγίας αυτής ή όχι.

1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως έχουν ή υπό 
μορφή παρασκευασμάτων σε συσκευές 
αερολυμάτων που διατίθενται στην αγορά για το 
ευρύ κοινό για ψυχαγωγικούς και διακοσμητικούς 
σκοπούς, όπως:
– μεταλλική λαμπυρίζουσα σκόνη, 

χρησιμοποιούμενη κυρίως για εορταστική 
διακόσμηση,

– τεχνητό χιόνι και πάχνη,
– απομίμηση εκλύσεως εντερικών αερίων,
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– σερπαντίνα σε σπρέυ,

– απομιμήσεις περιττωμάτων,
– καραμούζες,

– διακοσμητικές νιφάδες και αφροί,
– απομιμήσεις ιστών αράχνης,

– βρωμούσες,
– κ.λπ.

2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων 
κοινοτικών διατάξεων σε θέματα ταξινόμησης, 
συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων 
ουσιών, η συσκευασία των προαναφερόμενων 
συσκευών αερολυμάτων πρέπει να φέρει την 
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη επιγραφή:

«Προς αποκλειστική χρήση από επαγγελματίες».
3. Κατά παρέκκλιση, οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται για τις συσκευές αερολυμάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 9α της οδηγίας 
75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 
1975, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές 
αερολυμάτων (αεροζόλ)4.

4. Τα προϊόντα που αναφέρονται στις παραγράφους 
1 και 2 πρέπει να διατίθενται στην αγορά μόνον 
εφόσον ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που 
προβλέπονται εκεί.

41. Εξαχλωροαιθάνιο
CAS αριθ. 67-72-1

EINECS αριθ. 2006664

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την 
παρασκευή ή την επεξεργασία των μη σιδηρούχων 
μετάλλων.
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42. Αλκάνια, C10-C13, χλωρο 
(χλωριωμένες παραφίνες μικρής
αλυσίδας) (ΧΠΜΑ)

EINECS αριθ. 287-476-5

Δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά ως ουσίες ή 
συστατικά άλλων ουσιών ή ως παρασκευάσματα σε 
συγκεντρώσεις άνω του 1 %:

– στην επεξεργασία μετάλλων,
– για τη λίπανση δερμάτων.

43. Αζωχρωστικές 1. Αζωχρώματα που ενδέχεται να απελευθερώνουν, 
με αναγωγική διάσπαση μίας ή περισσοτέρων 
αζωομάδων, μία ή περισσότερες από τις 
αρωματικές αμίνες που αναφέρονται στο 
προσάρτημα 8, σε ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις, 
δηλαδή άνω των 30 ppm στα τελικά προϊόντα ή στα 
χρωματισμένα τους μέρη, σύμφωνα με τις 
μεθόδους δοκιμής που καθορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 132, παράγραφος 3, δεν 
χρησιμοποιούνται σε κλωστοϋφαντουργικά και 
δερμάτινα προϊόντα τα οποία ενδέχεται να έλθουν 
σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα ή 
τη στοματική κοιλότητα, όπως:
– ενδύματα, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, 

περούκες, καπέλα, πάνες και άλλα είδη 
υγιεινής, υπνόσακους,

– υποδήματα, γάντια, λουράκια ρολογιών 
χειρός, τσάντες, πορτοφόλια, 
χαρτοφύλακες, καλύμματα καθισμάτων, 
πορτοφόλια που φοριούνται στο λαιμό,

– υφασμάτινα ή δερμάτινα παιχνίδια και 
παιχνίδια τα οποία περιλαμβάνουν 
υφασμάτινα ή δερμάτινα εξαρτήματα,

– νήματα και υφάσματα προοριζόμενα για 
χρήση από τον τελικό καταναλωτή.

2. Επιπλέον, δεν διατίθενται στην αγορά 
κλωστοϋφαντουργικά και δερμάτινα είδη που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον δεν 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην εν λόγω παράγραφο.
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3. Τα αζωχρώματα που περιλαμβάνονται στον 
«Κατάλογο αζωχρωμάτων» του προσαρτήματος 9, 
δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά ή να 
χρησιμοποιούνται για τη βαφή 
κλωστοϋφαντουργικών και δερμάτινων προϊόντων 
ως ουσία ή συστατικό παρασκευασμάτων σε 
συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,1 % κατά βάρος.

4. Η Επιτροπή επανεξετάζει τις διατάξεις για τις 
αζωχρωστικές υπó το πρίσμα των νέων 
επιστημονικών γνώσεων.

44. Πενταβρωμιούχο παράγωγο του 
διφαινυλαιθέρα C12H5Br5O

1. Δεν πρέπει να διατίθεται στην αγορά ή να 
χρησιμοποιείται ως ουσία ή ως συστατικό 
παρασκευασμάτων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες 
από 0,1 % κατά μάζα.
2. Δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά 
προϊόντα που περιέχουν, τα ίδια ή μέρη τους, 
επιβραδυντικά φλόγας, την ουσία αυτή σε 
συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,1 % κατά μάζα.

45. Οκταβρωμιούχο παράγωγο του 
διφαινυλαιθέρα C12H2Br8O

1. Δεν πρέπει να διατίθεται στην αγορά ή να 
χρησιμοποιείται ως ουσία ή ως συστατικό 
παρασκευασμάτων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες 
από 0,1 % κατά μάζα.
2. Δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά 
προϊόντα που περιέχουν, τα ίδια ή μέρη τους, 
επιβραδυντικά φλόγας, την ουσία αυτή σε 
συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,1 % κατά μάζα.
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46. α) Εννεϋλοφαινόλη
C6H4(OH)C9H19

β) Αιθοξυλιωμένη
εννεϋλοφαινόλη 
(C2H4O)nC15H24O)

Δεν πρέπει να διατίθεται στην αγορά ή να 
χρησιμοποιείται ως ουσία ή ως συστατικό 
παρασκευασμάτων σε συγκεντρώσεις ίσες ή 
μεγαλύτερες από 0,1 % κατά βάρος, για τους 
ακόλουθους σκοπούς:
1. Βιομηχανικό και επαγγελματικό 

καθαρισμό, εκτός:
– από ελεγχόμενα κλειστά συστήματα 

στεγνού καθαρισμού στα οποία το υγρό 
καθαρισμού ανακυκλώνεται ή 
αποτεφρώνεται,

– από συστήματα καθαρισμού με ειδική 
επεξεργασία στα οποία το υγρό 
καθαρισμού ανακυκλώνεται ή 
αποτεφρώνεται·

2. οικιακό καθαρισμό·
3. κατεργασία κλωστοϋφαντουργικών ειδών 

και δερμάτων, εκτός:
– από την κατεργασία κατά την οποία δεν 

υπάρχει καμία έκλυση στα λύματα,
– από συστήματα με ειδική κατεργασία 

όπου το χρησιμοποιούμενο νερό 
υφίσταται προεπεξεργασία ώστε να 
αφαιρείται πλήρως το οργανικό κλάσμα 
πριν από τη βιολογική επεξεργασία των 
λυμάτων (απολίπανση δέρματος 
προβάτων)·

4. γαλακτοματοποιητής στην εμβάπτιση 
θηλών στη γεωργία·

5. κατεργασία μετάλλων, εκτός:
– από τη χρήση σε ελεγχόμενα κλειστά 

συστήματα στα οποία το υγρό καθαρισμού 
ανακυκλώνεται ή αποτεφρώνεται·

6. βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού·
7. καλλυντικά·
8. άλλα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, 

εκτός:
– από σπερμοκτόνα·
9. βοηθητικά συνθέσεως σε φυτοφάρμακα 

και βιοκτόνα προϊόντα.
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47.Κονία 1. Η κονία και τα παρασκευάσματα κονίας δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να διατίθενται στην 
αγορά, εάν περιέχουν, όταν ενυδατωθούν, άνω του 
0,0002 % διαλυτού χρωμίου VI επί του συνολικού 
βάρους της κονίας επί ξηρού.

2. Εάν χρησιμοποιούνται αναγωγικά μέσα, τότε, με 
την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κοινοτικών 
διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, τη 
συσκευασία και την επισήμανση των επικίνδυνων 
ουσιών και παρασκευασμάτων, η συσκευασία 
κονίας ή παρασκευασμάτων που περιέχουν κονία, 
πρέπει να περιλαμβάνει, με τρόπο ευανάγνωστο 
και ανεξίτηλο, πληροφορίες για την ημερομηνία 
συσκευασίας, τις συνθήκες αποθήκευσης και τη 
χρονική περίοδο αποθήκευσης που ενδείκνυνται 
για τη διατήρηση της δραστικότητας του 
αναγωγικού παράγοντα και για τη διατήρηση της 
περιεκτικότητας σε διαλυτό χρώμιο VΙ κάτω του 
ορίου που ορίζει το σημείο 1.

3. Κατά παρέκκλιση, οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται για τη διάθεση στην αγορά και για 
τη χρήση, με προορισμό ελεγχόμενες κλειστές και 
πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες, στις 
οποίες ο χειρισμός της κονίας και των 
παρασκευασμάτων που περιέχουν κονία, γίνεται 
μόνον από μηχανές και δεν υπάρχει καμία 
δυνατότητα επαφής με την επιδερμίδα.

_______________

1 ΕΕ L 377, 31.12.1991, σ. 20. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 33, 4.2.2006, σ. 1).

2 Ο χρυσοτίλης έχει δύο αριθμούς CAS, επιβεβαιωθέντες από το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Χημικών Ουσιών (ECB).

3 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη 
δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (EE L 256, 7.9.1987). 
Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 426/2002 
(ΕΕ L 79, 16.3.2006, σ. 1).

4 ΕΕ L 147, 9.6.1975, σ. 40. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 23, 28.1.1994, σ. 28).
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Προσαρτήματα 1 έως 6

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Επεξήγηση των επικεφαλίδων των στηλών

Ουσίες

Η ονομασία είναι η ίδια με αυτήν που χρησιμοποιείται στο Παράρτημα I της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ. 

Όταν αυτό είναι δυνατόν, οι επικίνδυνες ουσίες προσδιορίζονται με την ονομασία Einecs 

(European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) ή με την ονομασία Elincs 

(European List of Notified Chemical Substances). Οι ονομασίες αυτές αναφέρονται ως αριθμοί ΕΚ 

στον πίνακα. Άλλες εγγραφές που δεν υπάρχουν στους καταλόγους Einecs και Elincs 

προσδιορίζονται με κάποια ονομασία διεθνώς αναγνωρισμένη (π.χ. ISO, IUPAC). Σε ορισμένες 

περιπτώσεις χρησιμοποιείται και μια κοινή ονομασία.

Αριθμός ευρετηρίου

Είναι ο κωδικός ταυτοποίησης που δίδεται στην ουσία στο Παράρτημα I της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ. 

Οι ουσίες απαριθμούνται στο προσάρτημα σύμφωνα με τον εν λόγω αριθμό ευρετηρίου.

Αριθμός EINECS

Έχει ορισθεί κωδικός ταυτοποίησης για κάθε ουσία που απαριθμείται στον EINECS. Ο κωδικός 

αρχίζει με 200-001-8.

Αριθμός ELINCS

Για κάθε νέα ουσία που κοινοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, έχει ορισθεί και 

δημοσιευθεί στον Elincs κωδικός ταυτοποίησης. Ο κωδικός αρχίζει με 400-010-9.
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Αριθμός CAS

Για την ευκολότερη ταυτοποίηση των ουσιών, έχουν ορισθεί για τις ουσίες αριθμοί CAS (Chemical 

Abstracts Service).

Σημειώσεις

Το πλήρες κείμενο των σημειώσεων περιέχεται στον πρόλογο του Παραρτήματος I της οδηγίας 

67/548/ΕΟΚ.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι σημειώσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

είναι οι ακόλουθες:

Σημείωση C:

Ορισμένες οργανικές ουσίες μπορούν να διατίθενται στην εμπορία είτε με κάποια ειδική ισομερή 

μορφή είτε ως μείγμα διαφόρων ισομερών.

Σημείωση D:

Ορισμένες ουσίες που υπόκεινται σε αυτόματο πολυμερισμό ή διάσπαση διατίθενται γενικά στην 

αγορά σε σταθεροποιημένη μορφή. Με τη μορφή αυτή, απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της 

οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.

Ωστόσο, τέτοιες ουσίες ορισμένες φορές διατίθενται στην αγορά σε μη σταθεροποιημένη μορφή. 

Στην περίπτωση αυτή, ο παρασκευαστής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο διαθέτει μια τέτοιου είδους 

ουσία στην αγορά πρέπει να αναγράφει στην ετικέτα την ονομασία της ουσίας και τις λέξεις «μη 

σταθεροποιημένη».
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Σημείωση E:

Ουσίες με ειδικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου (βλ. Κεφάλαιο 4 του Παραρτήματος VI της 

οδηγίας 67/548/ΕΟΚ) οι οποίες έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και/ή τοξικές 

για την αναπαραγωγή στις κατηγορίες 1 ή 2 συνοδεύονται από τη σημείωση E, εάν έχουν 

ταξινομηθεί και ως πολύ τοξικές (T+), τοξικές (T) ή επιβλαβείς (Xn). Για τις ουσίες αυτές, των 

φράσεων κινδύνου R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (επιβλαβής), R48 και 

R65 καθώς και κάθε συνδυασμού των φράσεων αυτών, πρέπει να προηγείται η λέξη «επίσης».

Σημείωση J:

Η ταξινόμηση ως καρκινογόνου δεν χρειάζεται να ισχύσει εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η ουσία 

περιέχει βενζόλιο (αριθμός Einecs 200-753-7) σε ποσοστό μικρότερο από 0,1 % κ.β.

Σημείωση K:

Η ταξινόμηση ως καρκινογόνου δεν χρειάζεται να ισχύσει εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η ουσία 

περιέχει 1,3-βουταδιένιο (αριθμός Einecs 203-450-8) σε ποσοστό μικρότερο από 0,1 % κ.β.

Σημείωση L:

Η ταξινόμηση ως καρκινογόνου δεν χρειάζεται να ισχύσει εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η ουσία 

περιέχει εκχύλισμα διμεθυλσουλφοξυδίου DMSO σε ποσοστό μικρότερο από 3 % κ.β., με βάση τη 

μέτρηση IP 346.

Σημείωση M:

Η ταξινόμηση ως καρκινογόνου δεν χρειάζεται να ισχύσει εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η ουσία 

περιέχει βενζο[α]-πυρένιο (αριθμός Einecs 200-028-5) σε ποσοστό μικρότερο από 0,005 % κ.β.
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Σημείωση N:

Η ταξινόμηση ως καρκινογόνου δεν χρειάζεται να ισχύσει εάν είναι γνωστή η όλη πορεία της 

διύλισης και μπορεί να αποδειχθεί ότι η ουσία από την οποία προέρχεται δεν είναι καρκινογόνος.

Σημείωση P:

Η ταξινόμηση ως καρκινογόνου δεν χρειάζεται να ισχύσει εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η ουσία 

περιέχει βενζόλιο (αριθμός Einecs 200-753-7) σε ποσοστό μικρότερο από 0,1 % κ.β.

Σημείωση R:

Η ταξινόμηση ως καρκινογόνου δεν χρειάζεται να ισχύσει για τις ίνες των οποίων η μέση 

μετρούμενη κατά το μήκος γεωμετρική διάμετρος μείον δύο τυπικά σφάλματα υπερβαίνει τα 6 μm.

Σημείωση S:

Η ουσία αυτή είναι δυνατόν να μην απαιτεί επισήμανση σύμφωνα με το άρθρο 23 (βλ. μέρος 8 του 

Παραρτήματος VI) της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ
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Προσάρτημα 1

Σημείο 28 — Καρκινογόνες ουσίες: κατηγορία 1

Ουσίες Αριθμός 
ευρετηρίου

Αριθμός 
ΕΚ

Αριθμός 
CAS

Σημειώσεις

Τριοξείδιο του χρωμίου (VI) 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0

Χρωμικά του ψευδαργύρου, 
συμπεριλαμβανομένου του 
χρωμικού ψευδαργύρου και καλίου

024-007-00-3

Μονοξείδιο του νικελίου 028-003-00-2 215-215-7 1313-99-1

Διοξείδιο του νικελίου 028-004-00-8 234-823-3 12035-36-8

Τριοξείδιο του νικελίου 028-005-00-3 215-217-8 1314-06-3

Σουλφίδιο του νικελίου. 028-006-00-9 240-841-2 16812-54-7

Θειούχο νικέλιο 028-007-00-4 234-829-6 12035-72-2

Δισουλφίδιο του νικελίου 028-007-00-4 234-829-6 12035-72-2

Τριοξείδιο του αρσενικού· τριοξείδιο 
του διαρσενίου

033-003-00-0 215-481-4 1327-53-3

Πεντοξείδιο του αρσενικού· οξείδιο 
του αρσενικού

033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2

Αρσενικικό οξύ και τα άλατα αυτού 033-005-00-1

Υδρογονοαρσενικικός μόλυβδος 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

Βουτάνιο [περιέχον ≥ 0,1 % 
βουταδιένιο (203-450-8)] [1]

203-448-7 
[1]

106-97-8 [1]

Ισοβουτάνιο [περιέχον ≥ 0,1 % 
βουταδιένιο (203-450-8)] [2]

601-004-01-8

200-857-2 
[2]

75-28-5 [2]

C, S

1,3-Βουταδιένιο· Βουτα-1,3-διένιο 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Βενζόλιο 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2
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Βινυλοχλωρίδιο· χλωροαιθυλένιο 602-023-00-7 200-831-0 75-01-4

Διχλωρομεθυλαιθέρας 603-046-00-5 208-832-8 542-88-1

Χλωρομεθυλο-μεθυλαιθέρας· 
χλωροδιμεθυλαιθέρας

603-075-00-3 203-480-1 107-30-2

2-ναφθυλαμίνη· β-ναφθυλαμίνη 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8

Βενζιδίνη· 4,4′-διαμινοδιφαινύλιο 
διφαινυλο-4,4'-υλενοδιαμίνη

612-042-00-2 202-199-1 92-87-5

Άλατα της βενζιδίνης 612-070-00-5

Άλατα της 2-ναφθυλαμίνης 612-071-00-0

Διφαινύλιο-4 -υλαμίνη· ξενυλαμίνη·

4-αμινοδιφαινύλιο

612-072-00-6 202-177-1 92-67-1

Άλατα του 4-αμινοδιφαινυλίου-
υλαμίνης· άλατα της ξενυλαμίνης· 
άλατα του 4-αμινοδιφαινυλίου

612-073-00-1

Λιθανθρακόπισσα· ανθρακόπισσα

(Το παραπροϊόν από τη ξηρά 
απόσταξη του άνθρακα· σχεδόν 
μαύρο ημιστερεό· πολύπλοκος 
συνδυασμός αρωματικών 
υδρογονανθράκων, φαινολικών 
ενώσεων, αζωτούχων βάσεων και 
θειοφαίνιου)

648-081-00-7 232-361-7 8007-45-2
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Πίσσα, άνθρακας, υψηλής 
θερμοκρασίας· ανθρακόπισσα
[Το προϊόν συμπύκνωσης που 
λαμβάνεται με ψύξη περίπου σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος του 
αερίου, το οποίο εκλύεται κατά την 
ξηρά απόσταξη άνθρακα σε υψηλή 
θερμοκρασία (πάνω από 700° C)· 
μαύρο, παχύρευστο υγρό, πυκνότερο 
από το νερό· αποτελείται κυρίως από 
πολύπλοκο μείγμα αρωματικών 
υδρογονανθράκων με 
συμπυκνωμένους πυρήνες· μπορεί 
να περιέχει μικρότερες ποσότητες 
φαινολικών ενώσεων και 
αρωματικών αζωτούχων βάσεων]

648-082-00-2 266-024-0 65996-89-6

Πίσσα, άνθρακας, χαμηλής 
θερμοκρασίας· έλαιο λιθανθράκων
[Το προϊόν συμπύκνωσης που 
λαμβάνεται με ψύξη, περίπου σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος, του 
αερίου το οποίο εκλύεται κατά την 
ξηρά απόσταξη άνθρακα σε χαμηλή 
θερμοκρασία (κάτω από 700° C)· 
μαύρο, παχύρευστο υγρό, πυκνότερο 
από το νερό· αποτελείται κυρίως από 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες με 
συμπυκνωμένους πυρήνες, 
φαινολικές ενώσεις, αρωματικές 
αζωτούχες βάσεις και 
αλκυλοπαράγωγά τους]

648-083-00-8 266-025-6 65996-90-9

Πίσσα, λιγνίτης
(Έλαιο που αποστάζεται από πίσσα 
λιγνίτη· αποτελείται κυρίως από 
αλειφατικούς, ναφθενικούς και 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες με 
ένα ως τρεις δακτύλιους, 
αλκυλοπαράγωγα τους, 
ετεροαρωματικά και φαινόλες με 
ένα και δύο δακτυλίους, με περιοχή 
βρασμού από 150° C ως 360° C 
περίπου)

648-145-00-4 309-885-0 101316-83-0
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Πίσσα, λιγνίτης, χαμηλής 
θερμοκρασίας
(Πίσσα που λαμβάνεται από 
εξανθράκωση σε χαμηλή 
θερμοκρασία και αεριοποίηση σε 
χαμηλή θερμοκρασία λιγνίτη· 
αποτελείται κυρίως από 
αλειφατικούς, ναφθενικούς και 
κυκλικούς αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες, 
ετεροαρωματικούς 
υδρογονάνθρακες και κυκλικές 
φαινόλες)

648-146-00-Χ 309-886-6 101316-84-1

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά 
παραφινικά· μη επεξεργασμένο ή 
ελαφρώς επεξεργασμένο βασικό 
ορυκτέλαιο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
απόσταξη σε κενό του υπολείμματος 
της ατμοσφαιρικής απόσταξης 
αργού πετρελαίου· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C15 ως και C30 και παράγει τελικό 
έλαιο με ιξώδες μικρότερο από 19 
10-6 m2.s-1 στους 40° C · περιέχει 
σχετικά μεγάλη αναλογία 
κορεσμένων αλειφατικών 
υδρογονανθράκων, που κανονικά 
υπάρχουν σε αυτή την περιοχή 
απόσταξης του αργού πετρελαίου)

649-050-00-0 265-051-5 64741-50-0
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Αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα 
παραφινικά· μη επεξεργασμένο ή 
ελαφρώς επεξεργασμένο βασικό 
ορυκτέλαιο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
απόσταξη σε κενό του υπολείμματος 
της ατμοσφαιρικής απόσταξης 
αργού πετρελαίου· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C20 ως και C50, και παράγει τελικό 
έλαιο με ιξώδες τουλάχιστον από 19 
10-6 m2.s-1 στους 40° C · περιέχει 
σχετικά μεγάλη αναλογία 
κορεσμένων αλειφατικών 
υδρογονανθράκων)

649-051-00-6 265-052-0 64741-51-1

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά 
ναφθενικά· μη επεξεργασμένο ή 
ελαφρώς επεξεργασμένο βασικό 
ορυκτέλαιο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
απόσταξη σε κενό του υπολείμματος 
της ατμοσφαιρικής απόσταξης 
αργού πετρελαίου· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C15 ως και C30 και παράγει τελικό 
έλαιο με ιξώδες μικρότερο από 19 
10-6 m2.s-1 στους 40° C · περιέχει 
σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες)

649-052-00-1 265-053-6 64741-52-2
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