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Βαζελίνη (πετρελαίου), 
κατεργασμένη με άργιλλο· βαζελίνη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογοναθράκων που λαμβάνεται με 
την κατεργασία βαζελίνης με 
λευκαντική γη για να 
απομακρυνθούν ίχνη πολικών 
συστατικών και προσμείξεων· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή 
μεγαλύτερη από C25)

649-260-00-2 309-706-6 100684-33-1 Ν

Βενζίνη, φυσική· ελαφρά νάφθα

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που διαχωρίζεται 
από φυσικό αέριο με διεργασίες 
όπως ψύξη ή απορρόφηση· 
συνίσταται κυρίως από κορεσμένους 
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C4 ως και C8 και 
με περιοχή βρασμού από μείον 20° 
C έως και 120° C περίπου)

649-261-00-8 232-349-1 8006-61-9 P

Νάφθα· ελαφρά νάφθα
(Διυλισμένα, μερικώς διυλισμένα, ή 
μη διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου, 
που παρασκευάζονται με απόσταξη 
φυσικού αερίου· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως C5 και C6 και 
βράζει στην περιοχή από 100° C έως 
200° C περίπου)

649-262-00-3 232-443-2 8030-30-6 P
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Λιγροΐνη· ελαφρά νάφθα

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με την κλασματική απόσταξη 
πετρελαίου· το κλάσμα αυτό βράζει 
στην περιοχή από 20° C έως 135° C 
περίπου)

649-263-00-9 232-453-7 8032-32-4 P

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά 
απευθείας απόσταγμα· ελαφρά 
νάφθα
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
απόσταξη αργού πετρελαίου· 
συνίσταται από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C6 έως και C12 και 
με περιοχή βρασμού από 65° C έως 
230° C περίπου)

649-264-00-4 265-041-0 64741-41-9 P

Νάφθα (πετρελαίου), πλήρους 
σύστασης απευθείας απόσταγμα· 
ελαφρά νάφθα

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
απόσταξη αργού πετρελαίου· 
συνίσταται από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C4 έως και C11 και 
με περιοχή βρασμού από μείον 20° 
C έως 220° C περίπου)

649-265-00-Χ 265-042-6 64741-42-0 P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά 
απευθείας απόσταγμα· ελαφρά 
νάφθα

649-266-00-5 265-046-8 64741-46-4 P
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(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
απόσταξη αργού πετρελαίου· 
συνίσταται κυρίως από αλειφατικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C4 έως και C10 και με περιοχή 
βρασμού από μείον 20° C έως και 
180° C περίπου)

Διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), 
ελαφρά αλειφατική· ελαφρά νάφθα

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από την απόσταξη αργού πετρελαίου 
ή φυσικής βενζίνης· συνίσταται 
κυρίως από κορεσμένους 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C5 έως και C10 και βράζει στην 
περιοχή από 35° C έως και 160° C 
περίπου)

649-267-00-0 265-192-2 64742-89-8 P

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά 
απευθείας απόσταξης· ελαφρά 
νάφθα
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
απόσταξη αργού πετρελαίου· 
συνίσταται από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C2 έως και C7 και 
βράζει στην περιοχή από -88° C έως 
99° C περίπου)

649-268-00-6 270-077-5 68410-05-9 P

Βενζίνη, ανάκτησης ατμών· ελαφρά 
νάφθα

649-269-00-1 271-025-4 68514-15-8 P
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(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που διαχωρίζεται 
με ψύξη από τα αέρια του 
συστήματος ανάκτησης ατμών· 
συνίσταται από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C4 έως και C11 και 
με περιοχή βρασμού από -20° C έως 
196° C περίπου)

Βενζίνη, απευθείας απόσταγμα, 
μονάδας ατμοσφαιρικής απόσταξης· 
ελαφρά νάφθα
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται 
από τη μονάδα ατμοσφαιρικής 
απόσταξης αργού πετρελαίου. 
Βράζει στην περιοχή από 36,1° C 
έως 193,3° C περίπου)

649-270-00-7 271-727-0 68606-11-1 P

Νάφθα (πετρελαίου), μη 
γλυκασμένη· ελαφρά νάφθα
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται 
από την απόσταξη ρευμάτων νάφθας 
από διάφορες παραγωγικές 
διαδικασίες διυλιστηρίου· 
συνίσταται από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C5 έως και C12 και 
με περιοχή βρασμού από 0° C έως 
230° C περίπου)

649-271-00-2 272-186-3 68783-12-0 P
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Αποστάγματα (πετρελαίου), 
προϊόντα κορυφής κλασμάτωσης 
σταθεροποιητή ελαφράς απευθείας 
βενζίνης· ελαφρά νάφθα
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με την κλασμάτωση ελαφράς 
απευθείας βενζίνης· συνίσταται 
κυρίως από κορεσμένους 
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C3 έως και C6)

649-272-00-8 272-931-2 68921-08-4 P

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά 
απευθείας απόσταγμα, που περιέχει 
αρωματικά· ελαφρά νάφθα

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από απόσταξη αργού πετρελαίου· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα στην περιοχή από C8 έως 
και C12 και με περιοχή βρασμού από 
130° C έως 210° C περίπου)

649-273-00-3 309-945-6 101631-20-3 P
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Νάφθα (πετρελαίου), προϊόν 
αλκυλίωσης πλήρους σύστασης· 
ελαφρά επεξεργασμένη νάφθα

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
απόσταξη των προϊόντων 
αντίδρασης ισοβουτανίου με 
μονοολεφινικούς υδρογονάνθρακες 
με αριθμό ατόμων άνθρακα που 
κυμαίνεται συνήθως από C3 έως C5· 
συνίσταται κυρίως από κορεσμένους 
διακλαδισμένης αλύσου 
υδρογονάνθρακες, με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C7 έως και C12 και με 
περιοχή βρασμού από 90° C έως 
220° C περίπου)

649-274-00-9 265-066-7 64741-64-6 P

Νάφθα (πετρελαίου), βαρύ προϊόν 
αλκυλίωσης· ελαφρά επεξεργασμένη 
νάφθα
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
απόσταξη των προϊόντων 
αντίδρασης ισοβουτανίου με 
μονοολεφινικούς υδρογονάνθρακες 
με αριθμό ατόμων άνθρακα που 
κυμαίνεται συνήθως από C3 έως C5· 
συνίσταται κυρίως από κορεσμένους 
διακλαδισμένης αλύσου 
υδρογονάνθρακες, με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C9 έως και C12 και με 
περιοχή βρασμού από 150° C έως 
220° C περίπου)

649-275-00-4 265-067-2 64741-65-7 P
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Νάφθα (πετρελαίου), προϊόν 
ελαφράς αλκυλίωσης· ελαφρά 
επεξεργασμένη νάφθα

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
απόσταξη των προϊόντων 
αντίδρασης ισοβουτανίου με 
μονοολεφινικούς υδρογονάνθρακες 
με αριθμό ατόμων άνθρακα που 
κυμαίνεται συνήθως από C3 έως και 
C5· συνίσταται κυρίως από 
κορεσμένους διακλαδισμένης 
αλύσου υδρογονάνθρακες με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C7 έως και C10 και με 
περιοχή βρασμού από 90° C έως 
160° C περίπου)

649-276-00-Χ 265-068-8 64741-66-8 P

Νάφθα (πετρελαίου), ισομερισμού· 
ελαφρά επεξεργασμένη νάφθα

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από καταλυτικό ισομερισμό ευθείας 
αλύσου παραφινικών 
υδρογονοναθράκων, από C4 έως και 
C6· συνίσταται κυρίως από 
κορεσμένους υδρογονάνθρακες 
όπως ισοβουτάνιο, ισοπεντάνιο, 2,2-
διμεθυλοβουτάνιο, 2-
μεθυλοπεντάνιο και 3-
μεθυλοπεντάνιο)

649-277-00-5 265-073-5 64741-70-4 P
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Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά 
εξευγενισμένη με διαλύτη· ελαφρά 
επεξεργασμένη νάφθα

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν το προϊόν εκχύλισης με διαλύτη· 
συνίσταται κυρίως από αλειφατικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C5 έως και C11 και με περιοχή 
βρασμού από 35° C έως 190° C 
περίπου)

649-278-00-0 265-086-6 64741-84-0 P

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά, 
εξευγενισμένη με διαλύτη· ελαφρά 
επεξεργασμένη νάφθα

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν προϊόν εκχύλισης με διαλύτη· 
συνίσταται κυρίως από αλειφατικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C7 έως και C12 και με περιοχή 
βρασμού από 90° C έως 230° C 
περίπου)

649-279-00-6 286-095-5 64741-92-0 P

Εκχυλισμένα προϊόντα (πετρελαίου), 
εκχύλισης κατ' αντιρροή με 
αιθυλενογλυκόλη-νερό σε μονάδα 
καταλυτικής αναμόρφωσης· ελαφρά 
επεξεργασμένη νάφθα

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν εκχυλισμένο προϊόν από 
εκχύλιση με την μέθοδο UDEX του 
ρεύματος μονάδας καταλυτικής 
αναμόρφωσης· συνίσταται από 
κορεσμένους υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C6 έως και C9)

649-280-00-1 270-088-5 68410-71-9 P
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Εκχυλισμένα προϊόντα (πετρελαίου), 
αναμορφωτήρα, διαχωρισμένα από 
μονάδα Lurgi· ελαφρά 
επεξεργασμένη νάφθα
(Ο πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν εκχυλισμένο προϊόν από μονάδα 
διαχωρισμού Lurgi· συνίσταται 
κυρίως από μη αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες με διάφορες 
μικροποσότητες αρωματικών 
υδρογονανθράκων με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C6 έως και C8)

649-281-00-7 270-349-3 68425-35-4 P

Νάφθα (πετρελαίου), προϊόν 
αλκυλίωσης πλήρους σύστασης, που 
περιέχει βουτάνιο· ελάφρα 
επεξεργασμένη νάφθα
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογοναθράκων που παράγεται με 
την απόσταξη των προϊόντων 
αντίδρασης ισοβουτανίου με 
μονοολεφινικούς υδρογονάνθακες, 
συνήθως με αριθμό ατόμων άνθρακα 
κυρίως στην περιοχή από C3 έως και 
C5· συνίσταται κυρίως από 
κορεσμένους υδρογονάνθρακες με 
διακλαδισμένη άλυσο και με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C7 έως και C12 μαζί με 
μερικά βουτάνια και βράζει στην 
περιοχή από 35° C έως 200° C 
περίπου)

649-282-00-2 271-267-0 68527-27-5 P

Αποστάγματα (πετρελαίου), 
παράγωγα ατμοπυρολυμένης 
νάφθας, διϋλισμένα με διαλύτη 
ελαφρά κατεργασμένα με υδρογόνο· 
ελαφρά επεξεργασμένη νάφθα

649-283-00-8 295-315-5 91995-53-8 P
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(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν το εκχυλισμένο προϊόν από 
εκχύλιση με διαλύτη ελαφρού 
αποστάγματος κατεργασμένο με 
υδρογόνο από ατμοπυρολυμένη 
νάφθα)

Νάφθα (πετρελαίου), αλκυλιωμένα 
βουτάνια C4-12, πλούσια σε 
ισοοκτάνιο· ελαφρά επεξεργασμένη 
νάφθα

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με αλκυλίωση βουτανίων· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C4 έως και C12, είναι πλούσιο σε 
ισοοκτάνιο και έχει περιοχή 
βρασμού από 35° C έως 210° C 
περίπου)

649-284-00-3 295-430-0 92045-49-3 P

Υδρογονάνθρακες, ελαφρά 
αποστάγματα νάφθας κατεργασίας 
με υδρογόνο, εξευγενισμένα με 
διαλύτη· ελαφρά επεξεργασμένη 
νάφθα
(Συνδυασμός υδρογονανθράκων που 
λαμβάνεται από την απόσταξη 
νάφθας κατεργασμένης με υδρογόνο 
που ακολουθείται από εκχύλιση με 
διαλύτη και απόσταξη· συνίσταται 
κυρίως από κορεσμένους 
υδρογονάνθρακες με περιοχή 
βρασμού από 94° C έως 99° C 
περίπου)

649-285-00-9 295-436-3 92045-55-1 P

Νάφθα (πετρελαίου), ισομερισμού, 
κλάσμα C6· ελαφρά επεξεργασμένη 
νάφθα

649-286-00-4 295-440-5 92045-58-4 P
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(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με απόσταξη βενζίνης που έχει 
καταλυτικώς ισομερισθεί· 
συνίσταται κυρίως από ισομερή 
εξανίου με περιοχή βρασμού από 
60° C έως 66° C περίπου)

Υδρογονάνθρακες, C6-7, πυρόλυσης 
νάφθας, διυλισμένοι με διαλύτη· 
ελαφρά επεξεργασμένη νάφθα
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με τη ρόφηση βενζολίου από 
υδρογονανθρακικό κλάσμα, πλούσιο 
σε βενζόλιο, το οποίο έχει πλήρως 
υδρογονωθεί καταλυτικώς, και το 
οποίο είχε ληφθεί με απόσταξη από 
προ-υδρογονωθείσα πυρολυμένη 
νάφθα· συνίσταται κυρίως από 
παραφινικούς και ναφθενικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C6 έως και C7 και βράζει στην 
περιοχή από 70° C έως 100° C 
περίπου)

649-287-00-Χ 295-446-8 92045-64-2 P

Υδρογονάνθρακες, πλούσιοι σε C6
κατεργασμένοι με υδρογόνο ελαφρά 
αποστάγματα νάφθας, 
εξευγενισμένα με διαλύτη· ελαφρά 
επεξεργασμένη νάφθα
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με απόσταξη κατεργασμένης με 
υδρογόνο νάφθας και στη συνέχεια 
από εκχύλιση με διαλύτη· 
συνίσταται κυρίως από κορεσμένους 
υδρογονάνθρακες και με περιοχή 
βρασμού από 65° C έως 70° C 
περίπου)

649-288-00-5 309-871-4 101316-67-0 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 195
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Νάφθα (πετρελαίου), βαριά, 
καταλυτικά πυρολυμένη· ελαφρά 
νάφθα από καταλυτική διάσπαση

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
απόσταξη προϊόντων καταλυτικής 
πυρόλυσης· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C6 έως και C12 και με περιοχή 
βρασμού από 65° C έως 230° C 
περίπου· περιέχει σχετικά μεγάλη 
αναλογία ακόρεστων 
υδρογονανθράκων)

649-289-00-0 265-055-7 64741-54-4 P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά, 
καταλυτικά πυρολυμένη· ελαφρά 
νάφθα από καταλυτική διάσπαση

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
την απόσταξη προϊόντων 
καταλυτικής πυρόλυσης· συνίσταται 
από υδρογονάνθρακες με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C4 έως και C11 και με 
περιοχή βρασμού από μείον 20° C 
έως 190° C περίπου· περιέχει 
σχετικά μεγάλη αναλογία 
ακόρεστων υδρογονανθράκων)

649-290-00-6 265-056-2 64741-55-5 P

Υδρογονάνθρακες, C3-11, 
αποστάγματα μονάδας καταλυτικής 
πυρόλυσης· ελαφρά νάφθα από 
καταλυτική διάσπαση

649-291-00-1 270-686-6 68476-46-0 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 196
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(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
την απόσταξη προϊόντων 
καταλυτικής πυρόλυσης· συνίσταται 
από υδρογονάνθρακες με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C3 έως και C11 και με 
περιοχή βρασμού μέχρι 204° C 
περίπου)

Νάφθα (πετρελαίου), αποσταγμένη 
ελαφρά καταλυτικά πυρολυμένη· 
ελαφρά νάφθα από καταλυτική 
διάσπαση

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
την απόσταξη προϊόντων 
καταλυτικής πυρόλυσης· συνίσταται 
από υδρογονάνθρακες με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C1 έως και C5)

649-292-00-7 272-185-8 68783-09-5 P

Αποστάγματα (πετρελαίου), 
παράγωγα ατμοπυρόλυσης νάφθας, 
ελαφρά αρωματικά κατεργασμένα 
με υδρογόνο· έλαφρά νάφθα από 
καταλυτική διάσπαση

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κατεργασία ελαφρού 
αποστάγματος από ατμοπυρολυμένη 
νάφθα· συνίσταται κυρίως από 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες)

649-293-00-2 295-311-3 91995-50-5 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 197
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Νάφθα (πετρελαίου), βαριά 
καταλυτικά πυρολυμένη, 
γλυκασμένη· ελαφρά νάφθα από 
καταλυτική διάσπαση

649-294-00-8 295-431-6 92045-50-6 P

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
όταν υποβάλλεται καταλυτικά 
πυρολυμένο απόσταγμα πετρελαίου 
σε γλύκανση για να μετατραπούν οι 
μερκαπτάνες ή να απομακρυνθούν 
οι όξινες προσμείξεις· συνίσταται 
κυρίως από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C6 έως και C12 και 
βράζει στην περιοχή από 60° C έως 
200° C περίπου)

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά 
καταλυτικά πυρολυμένη 
γλυκασμένη· ελαφρά νάφθα από 
καταλυτική διάσπαση
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
όταν νάφθα από καταλυτική 
πυρόλυση υποβάλλεται σε γλύκανση 
για να μετατραπούν οι μερκαπτάνες 
ή να απομακρυνθούν οι όξινες 
προσμείξεις· συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με περιοχή 
βρασμού από 35° C έως 210° C 
περίπου)

649-295-00-3 295-441-0 92045-59-5 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 198
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Υδρογονάνθρακες, C8-12, 
καταλυτικής πυρόλυσης, χημικώς 
εξουδετερωμένοι· ελαφρά νάφθα 
από καταλυτική διάσπαση
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
την απόσταξη κλάσματος 
καταλυτικής πυρόλυσης, και το 
οποίο έχει υποστεί έκπλυση με 
άλκαλι· συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα στην περιοχή από C8 και 
C12 και βράζει στην περιοχή από 
130° C έως 210° C περίπου)

649-296-00-9 295-794-0 92128-94-4 P

Υδρογονάνθρακες, C8-12, 
αποστάγματα μονάδας καταλυτικής 
πυρόλυσης· ελαφρά νάφθα από 
καταλυτική διάσπαση
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με απόσταξη προϊόντων 
καταλυτικής πυρόλυσης· συνίσταται 
κυρίως από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C8 έως και C12 και 
με περιοχή βρασμού από 140° C έως 
210° C περίπου)

649-297-00-4 309-974-4 101794-97-2 P

Υδρογονάνθρακες, C8-12, 
καταλυτικής πυρόλυσης, χημικώς 
εξουδετερωμένοι, γλυκασμένοι· 
ελαφρά νάφθα από καταλυτική 
διάσπαση

649-298-00-Χ 309-987-5 101896-28-0 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 199
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Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά 
καταλυτικά αναμορφωμένη· ελαφρά 
νάφθα από καταλυτική διάσπαση

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται 
από την απόσταξη προϊόντων 
καταλυτικής αναμόρφωσης· 
συνίσταται από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C5 έως και C11 και 
με περιοχή βρασμού από 35° C έως 
190° C περίπου· περιέχει σχετικά 
μεγάλη αναλογία αρωματικών και 
διακλαδισμένης αλύσου 
υδρογονανθράκων· το ρεύμα αυτό 
μπορεί να περιέχει 10 % κατ' όγκον 
ή περισσότερο βενζόλιο)

649-299-00-5 265-065-1 64741-63-5 P

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά 
καταλυτικά αναμορφωμένη· ελαφρά 
νάφθα αναμορφωμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται 
από την απόσταξη προϊόντων 
καταλυτικής αναμόρφωσης· 
συνίσταται κυρίως από αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C7 έως και C12 και με περιοχή 
βρασμού από 90° C έως 230° C 
περίπου)

649-300-00-9 265-070-9 64741-68-0 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 200
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Αποστάγματα (πετρελαίου), 
καταλυτικά αναμορφωμένα 
αποπεντανιωτήρα· ελαφρά νάφθα 
αναμορφωμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων από την 
απόσταξη προϊόντων καταλυτικής 
αναμόρφωσης· συνίσταται κυρίως 
από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες 
με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C3 έως και C1 και
με περιοχή βρασμού από -49° C έως 
63° C περίπου)

649-301-00-4 270-660-4 68475-79-6 P

Υδρογονάνθρακες, C2-6, C6-8
καταλυτικού αναμορφωτή· ελαφρά 
νάφθα αναμορφωμένη

649-302-00-Χ 270-687-1 68476-47-1 P

Υπολείμματα (πετρελαίου), μονάδας 
καταλυτικής αναμόρφωσης C6-8· 
Ελαφρά νάφθα αναμορφωμένη

(Πολύπλοκο υπόλειμμα από την 
καταλυτική αναμόρφωση πρώτης 
ύλης C6-8· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C2 έως και C6)

649-303-00-5 270-794-3 68478-15-9 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 201
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά 
αναμορφωμένη καταλυτικά, 
απαλλαγμένη από αρωματικά· 
ελαφρά νάφθα αναμορφωμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από απόσταξη προϊόντων από 
καταλυτική αναμόρφωση· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C5 έως και C8 και με περιοχή 
βρασμού από 35° C έως 120° C 
περίπου· περιέχει σχετικά μεγάλη 
αναλογία διακλαδισμένων 
υδρογονανθράκων με το αρωματικό 
συστατικό να έχει απομακρυνθεί)

649-304-00-0 270-993-5 68513-03-1 P

Αποστάγματα (πετρελαίου), 
προϊόντων κορυφής καταλυτικά 
αναμορφωμένης απευθείας νάφθας· 
ελαφρά νάφθα αναμορφωμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με καταλυτική αναμόρφωση 
απευθείας νάφθας που ακολουθείται 
από κλασμάτωση του συνόλου της 
απορροής· συνίσταται από 
κορεσμένους αλειφατικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C2 έως και C6)

649-305-00-6 271-008-1 68513-63-3 P

Προϊόντα πετρελαίου, 
αναμορφώματα αναμορφωτήρα· 
ελαφρά νάφθα αναμορφωμένη

649-306-00-1 271-058-4 68514-79-4 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 202
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(Ο πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με διαδικασία αναμόρφωσης και που 
βράζει στην περιοχή από 27° C έως 
210° C περίπου)

Νάφθα (πετρελαίου), 
αναμορφωμένη πλήρους σύστασης· 
ελαφρά νάφθα αναμορφωμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
την απόσταξη των προϊόντων 
καταλυτικής αναμόρφωσης· 
συνίσταται από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C5 έως και C12 και 
με περιοχή βρασμού από 35° C έως 
230° C περίπου)

649-307-00-7 272-895-8 68919-37-9 P

Νάφθα (πετρελαίου), καταλυτικά 
αναμορφωμένη· ελαφρά νάφθα 
αναμορφωμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
την απόσταξη προϊόντων από 
διεργασία καταλυτικής 
αναμόρφωσης· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C4 έως και C12 και με περιοχή 
βρασμού από 30° C έως 220° C 
περίπου· περιέχει σχετικά μεγάλη 
αναλογία αρωματικών και 
διακλαδισμένης αλύσου 
υδρογονανθράκων. Αυτό το ρεύμα 
μπορεί να περιέχει 10 % κατ' όγκο ή 
περισσότερο βενζόλιο)

649-308-00-2 273-271-8 68955-35-1 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 203
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Αποστάγματα (πετρελαίου), 
καταλυτικά αναμορφωμένων 
κατεργασμένων με υδρογόνο, 
ελαφρών, αρωματικό κλάσμα C8-12· 
ελαφρά νάφθα αναμορφωμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
αλκυλοβενζολίων που λαμβάνεται 
με την καταλυτική αναμόρφωση 
νάφθας πετρελαίου· συνίσταται 
κυρίως από αλκυλοβενζόλια με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C8 έως και C10 και 
βράζει στην περιοχή από 160° C έως 
180° C περίπου)

649-309-00-8 385-509-8 85116-58-1 P

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες, C8, 
προερχόμενοι από καταλυτική 
αναμόρφωση· ελαφρά νάφθα 
αναμορφωμένη

649-310-00-3 295-279-0 91995-18-5 P

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες, C7-

12, πλούσιοι σε C8· ελαφρά νάφθα 
αναμορφωμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με διαχωρισμό από το κλάσμα που 
περιέχει το προϊόν αναμόρφωσης με 
καταλύτη λευκόχρυσο· συνίσταται 
κυρίως από αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C7 έως και C12 (πρωτίστως C8) και 
μπορεί να περιέχει μη αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες, αμφότεροι δε 
βράζουν στην περιοχή από 130° C 
έως 200° C περίπου)

649-311-00-9 297-401-8 93571-75-6 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 204
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Βενζίνη, C5-11, αναμορφωμένη 
σταθεροποιημένη υψηλού αριθμού 
οκτανίου· ελαφρά νάφθα 
αναμορφωμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων υψηλού αριθμού 
οκτανίου που λαμβάνεται με την 
καταλυτική αφυδρογόνωση νάφθας 
κυρίως ναφθενικής· συνίσταται 
κυρίως από αρωματικά και μη 
αρωματικά με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C5 έως και C11 και βράζει στην 
περιοχή από 45° C έως 185° C 
περίπου)

649-312-00-4 297-458-9 93572-29-3 P

Υδρογονάνθρακες, C7-12, πλούσιοι 
σε αρωματικούς με C ≥ 9, βαρύ 
κλάσμα αναμόρφωσης· ελαφρά 
νάφθα αναμορφωμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με διαχωρισμό από το κλάσμα που 
περιέχει το προϊόν αναμόρφωσης με 
καταλύτη λευκόχρυσο· συνίσταται 
κυρίως από μη αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα στην περιοχή από C7 έως 
και C12 και βράζει στην περιοχή από 
120° C έως 210° C περίπου, καθώς 
και C9 και ανώτερους αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες)

649-313-00-Χ 297-465-7 93572-35-1 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 205
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Υδρογονάνθρακες, C5-11, πλούσιοι 
σε μη αρωματικά, ελαφρό κλάσμα 
αναμόρφωσης· ελαφρά νάφθα 
αναμορφωμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με διαχωρισμό από το κλάσμα το 
οποίο περιέχει το προϊόν 
αναμόρφωσης με καταλύτη 
λευκόχρυσο· συνίσταται κυρίως από 
μη αρωματικούς υδρογονάνθρακες 
με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C5 έως και C11
που βράζουν στην περιοχή από 35° 
C έως 125° C, βενζόλιο και 
τολουόλιο)

649-314-00-5 297-466-2 93572-36-2 P

Έλαιο foot (πετρελαίου), 
κατεργασμένο με πυριτικό οξύ· 
Έλαιο foot.

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κατεργασία ελαίου foot με 
πυριτικό οξύ, για να απομακρυνθούν 
ιχνοσυστατικά και προσμείξεις· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες ευθείας αλύσου με 
αριθμό ατόμων άνθρακα σημαντικά 
μεγαλύτερο από C12)

649-315-00-0 308-127-6 97862-77-6 L



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 206
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Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά 
θερμικά πυρολυμένη· ελαφρά νάφθα 
από θερμική διάσπαση

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων από απόσταξη 
προϊόντων θερμικής πυρόλυσης· 
συνίσταται κυρίως από ακόρεστους 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C4 έως και C8 και με περιοχή 
βρασμού από μείον -10° C έως 130° 
C περίπου)

649-316-00-6 265-075-6 64741-74-8 P

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά θερμικά 
πυρολυμένη· ελαφρά νάφθα από 
θερμική διάσπαση

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων από την 
απόσταξη των προϊόντων θερμικής 
πυρόλυσης· συνίσταται κυρίως από 
ακόρεστους υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C6 έως και C12 και 
με περιοχή βρασμού από 65° C έως 
220° C περίπου)

649-317-00-1 265-085-0 64741-83-9 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 207
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα 
αρωματικά· ελαφρά νάφθα από 
θερμική διάσπαση

(Ο πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων από την 
απόσταξη των προϊόντων της 
θερμικής πυρόλυσης αιθανίου και 
προπανίου. Αυτό το κλάσμα 
υψηλότερης περιοχής βρασμού 
συνίσταται μαζί κυρίως από 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες με 
C5-C7 μαζί με μερικούς ακόρεστους 
αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως C5. 
Το ρεύμα αυτό μπορεί να περιέχει 
βενζόλιο)

649-318-00-7 267-563-4 67891-79-6 P

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά 
αρωματικά· ελαφρά νάφθα από 
θερμική διάσπαση

(Ο πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων από την 
απόσταξη των προϊόντων της 
θερμικής πυρόλυσης αιθανίου και 
προπανίου. Αυτό το κλάσμα 
χαμηλότερης περιοχής βρασμού 
συνίσταται κυρίως από αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες με C5-C7 μαζί με 
μερικούς αλειφατικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως C5. Το ρεύμα αυτό 
μπορεί να περιέχει βενζόλιο)

649-319-00-2 267-565-5 67891-80-9 P

Αποστάγματα (πετρελαίου), 
προερχόμενα από προϊόν πυρόλυσης 
νάφθας-εκχυλισμένου προϊόντος, 
ανάμειξης βενζίνης· ελαφρά νάφθα 
από θερμική διάσπαση

649-320-00-8 270-344-6 68425-29-6 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 208
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

(Ο πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με την πυρολυτική κλασμάτωση 
τους 816° C, νάφθας και 
εκχυλισμένου προϊόντος· συνίσταται 
κυρίως από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα C9 και 
βράζει στους 204° C περίπου)

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες, C6-8
από πυρόλυση νάφθας και 
εκχυλισμένου προϊόντος νάφθας· 
ελαφρά νάφθα από θερμική 
διάσπαση

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με την πυρολυτική κλασμάτωση, σε 
816° C νάφθας και εκχυλισμένου 
προϊόντος· συνίσταται κυρίως από 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C6 έως και C8, 
περιλαμβανομένου βενζολίου)

649-321-00-3 270-658-3 68475-70-7 P

Αποστάγματα (πετρελαίου), νάφθας 
και ακάθαρτου πετρελαίου θερμικά 
πυρολυμένων· ελαφρά νάφθα από 
θερμική διάσπαση
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
απόσταξη νάφθας ή και ακάθαρτου 
πετρελαίου που έχουν υποστεί 
θερμική πυρόλυση· συνίσταται 
κυρίως από ολεφινικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα C5 και βράζει στην περιοχή 
από 33° C έως 60° C περίπου)

649-322-00-9 271-631-9 68603-00-9 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 209
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Αποστάγματα (πετρελαίου), νάφθας 
και ακάθαρτου πετρελαίου θερμικά 
πυρολυμένου, με πρόσμειξη διμερών 
C5· ελαφρά νάφθα από θερμική 
διάσπαση

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
την εκχυλιστική απόσταξη νάφθας ή 
και ακάθαρτου πετρελαίου που 
έχουν υποστεί θερμική πυρόλυση· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα C5 μαζί με λίγες 
διμερισμένες C5 ολεφίνες και βράζει 
στην περιοχή από 33° C έως 184° C 
περίπου)

649-323-00-4 271-632-4 68603-01-0 P

Αποστάγματα (πετρελαίου), νάφθας 
και ακαθάρτου πετρελαίου θερμικά 
πυρολυμένων, εκχυλιστικά· ελαφρά 
νάφθα από θερμική διάσπαση
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με την εκχυλιστική απόσταξη 
νάφθας ή και ακαθάρτου πετρελαίου 
που έχουν υποστεί θερμική 
πυρόλυση· συνίσταται από 
παραφινικούς και ολεφινικούς 
υδρογονάνθρακες, κυρίως 
ισοαμυλένια, όπως 2-μεθυλο-2-
βουτένιο και βράζει στην περιοχή 
από 31° C έως 40° C περίπου)

649-324-00-Χ 271-634-5 68603-03-2 P

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά 
θερμοπυρολυμένα, αρωματικά 
αποβουτανιωμένα· ελαφρά νάφθα 
από θερμική διάσπαση

649-325-00-5 273-266-0 68955-29-3 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 210
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
την απόσταξη προϊόντων 
θερμοπυρόλυσης· συνίσταται κυρίως 
από αρωματικούς υδρογονάνθρακες, 
πρωτίστως βενζόλιο)

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά 
θερμικά πυρολυμένη, γλυκασμένη· 
ελαφρά νάφθα από θερμική 
διάσπαση
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
όταν απόσταγμα πετρελαίου από την 
θερμική πυρόλυση σε υψηλή 
θερμοκρασία κλασμάτων βαρέος 
ελαίου υποβάλλεται σε κατεργασία 
γλύκανσης για την μετατροπή των 
μερκαπτανών· συνίσταται κυρίως 
από αρωματικούς, ολεφινικούς και 
κορεσμένους υδρογονάνθρακες και 
βράζει στην περιοχή από 20° C έως 
100° C περίπου)

649-326-00-0 295-447-3 92045-65-3 P

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά 
κατεργασμένη με υδρογόνο· ελαφρά 
νάφθα από υδρογονοεπεξεργασία

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κατεργασία κλάσματος 
πετρελαίου με υδρογόνο παρουσία 
καταλύτη· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C6 έως και C13 και με περιοχή 
βρασμού από 65° C έως 230° C 
περίπου)

649-327-00-6 265-150-3 64742-48-9 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 211
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά 
κατεργασμένη με υδρογόνο· ελαφρά 
νάφθα από υδρογονοεπεξεργασία

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κατεργασία κλάσματος 
πετρελαίου με υδρογόνο παρουσία 
καταλύτη· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C4 έως και C11 και με περιοχή 
βρασμού από -20° C έως 190° C 
περίπου)

649-328-00-1 265-151-9 64742-49-0 P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά 
υδρογονοαποθειωμένη· ελαφρά 
νάφθα από υδρογονοεπεξεργασία
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από καταλυτική 
υδρογονοαποθείωση· συνίσταται 
από υδρογονάνθρακες με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C4 έως και C11 και 
βράζει στην περιοχή από -20° C έως 
190 ° C περίπου)

649-329-00-7 265-178-6 64742-73-0 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 212
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Νάφθα (πετρελαίου), βαρεία 
υδρογονοαποθειωμένη· ελαφρά 
νάφθα από υδρογονοεπεξεργασία

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από καταλυτική 
υδρογονοαποθείωση· συνίσταται 
από υδρογονονάνθρακες με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C7 έως και C12 και 
βράζει στην περιοχή από 90° C έως 
230° C περίπου)

649-330-00-2 265-185-4 64742-82-1 P

Αποστάγματα (πετρελαίου), 
υδρογονοκατεργασμένα μεσαία, 
ενδιάμεσης θερμοκρασίας βρασμού· 
ελαφρά νάφθα από 
υδρογονοεπεξεργασία

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με την απόσταξη προϊόντων από 
υδρογονοκατεργασία μεσαίου 
αποστάγματος· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C5 έως και C10 και βράζει στην 
περιοχή από 127° C έως 188° C 
περίπου)

649-331-00-8 270-092-7 68410-96-8 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 213
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Αποστάγματα (πετρελαίου), 
υδρογονοκατεργασίας ελαφρού 
αποστάγματος, χαμηλής 
θερμοκρασίας βρασμού· ελαφρά 
νάφθα από υδρογονοεπεξεργασία

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με την απόσταξη προϊόντων από την 
υδρογονοκατεργασία ελαφρού 
αποστάγματος· συνίσταται κυρίως 
από υδρογονάνθρακες με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C6 έως και C9 και 
βράζει στην περιοχή από 3° C έως 
194° C περίπου)

649-332-00-3 270-093-2 68410-97-9 P

Αποστάγματα (πετρελαίου), 
υδρογονοκατεργασμένης βαρειάς 
νάφθας, προϊόντα κορυφής από 
ισοεξανιωτήρα· ελαφρά νάφθα από 
υδρογονοεπεξεργασία
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με απόσταξη των προϊόντων από 
υδρογονοκατεργασία βαρείας 
νάφθας· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C3 έως και C6 και βράζει στην 
περιοχή από -49° C έως 68° C 
περίπου)

649-333-00-9 270-094-8 68410-98-0 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 214
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), 
ελαφρός αρωματικός, 
κατεργασμένος με υδρογόνο· 
ελαφρά νάφθα από 
υδρογονοεπεξεργασία

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κατεργασία κλάσματος 
πετρελαίου με υδρογόνο παρουσία 
καταλύτη· συνίσταται από 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C6 έως και C8 και 
με περιοχή βρασμού από 135° C έως 
210° C περίπου)

649-334-00-4 270-988-8 68512-78-7 P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά 
υδρογονοαποθειωμένη, θερμικά 
πυρολυμένη· ελαφρά νάφθα από 
υδρογονοεπεξεργασία

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονοναθράκων που λαμβάνεται 
με κλασμάτωση 
υδρογονοαποθειωμένου 
αποστάγματος θερμικής πυρόλυσης· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C5 έως C12 και βράζει στην περιοχή 
από 23° C έως 195° C περίπου)

649-335-00-Χ 285-511-9 85116-60-5 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 215
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Νάφθα (πετρελαίου), κατεργασμένη 
με υδρογόνο ελαφρά, που περιέχει 
κυκλοαλκάνια· ελαφρά νάφθα από 
υδρογονοεπεξεργασία
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από την απόσταξη πετρελαίου· 
συνίσταται κυρίως από αλκάνια και 
κυκλοαλκάνια και βράζει στην 
περιοχή από -20° C έως 190° C 
περίπου)

649-336-00-5 285-512-4 85116-61-6 P

Νάφθα (πετρελαίου), 
ατμοπυρολυμένη βαριά, 
υδρογονωμένη· ελαφρά νάφθα από 
υδρογονοεπεξεργασία

649-337-00-0 295-432-1 92045-51-7 P

Νάφθα (πετρελαίου), 
υδρογονοαποθειωμένη πλήρους 
σύστασης· ελαφρά νάφθα από 
υδρογονοεπεξεργασία

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από καταλυτική 
υδρογονοαποθείωση· συνίσταται 
κυρίως από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C4 έως και C11 και 
βράζει στην περιοχή από 30° C έως 
250° C περίπου)

649-338-00-6 295-433-7 92045-52-8 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 216
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Νάφθα (πετρελαίου), 
υδροπυρολυμένη κατεργασμένη με 
υδρογόνο· ελαφρά νάφθα από 
υδρογονοεπεξεργασία
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κατεργασία κλάσματος 
πετρελαίου, που προέρχεται από 
διεργασία πυρόλυσης, με υδρογόνο 
παρουσία καταλύτη· συνίσταται από 
ακόρεστους υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C5 έως και C11 και 
με περιοχή βρασμού από 35° C έως 
190° C περίπου)

649-339-00-1 295-438-4 92045-57-3 P

Υδρογονάνθρακες, C4-12, πυρόλυσης 
νάφθας, κατεργασμένοι με 
υδρογόνο· ελαφρά νάφθα από 
υδρογονοεπεξεργασία

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με απόσταξη από το προϊόν 
ατμοπυρόλυσης νάφθας και στη 
συνέχεια καταλυτικής εκλεκτικής 
υδρογόνωσης ουσιών που 
σχηματίζουν κόμμεα· συνίσταται 
από υδρογονάνθρακες με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή C4 έως και C12 και βράζει 
στην περιοχή από 30° C έως 230° C 
περίπου)

649-340-00-7 295-443-1 92045-61-9 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 217
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), 
υδρογονοκατεργασμένη ελαφρά 
ναφθενική· ελαφρά νάφθα από 
υδρογονοεπεξεργασία
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κατεργασία κλάσματος 
πετρελαίου με υδρογόνο παρουσία 
καταλύτη· συνίσταται από 
κυκλοπαραφινικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C6 έως και C7 και βράζει στην 
περιοχή από 73° C έως 85° C 
περίπου)

649-341-00-2 295-529-9 92062-15-2 P

Νάφθα (πετρελαίου) 
ατμοπυρολυμένη ελαφρά, 
υδρογονωμένη· ελαφρά νάφθα από 
υδρογονοεπεξεργασία

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται 
από τον διαχωρισμό και στη 
συνέχεια υδρογόνωση των 
προϊόντων ατμοπυρόλυσης για την 
παρασκευή αιθυλενίου· συνίσταται 
κυρίως από κορεσμένες και 
ακόρεστες παραφίνες, 
κυκλοπαραφίνες και κυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C4 έως και C10 και 
βράζει στην περιοχή από 50° C έως 
200° C περίπου. Η αναλογία των 
βενζολικών υδρογονανθράκων 
μπορεί να ποικίλει μέχρι 30 % κατά 
βάρος και το ρεύμα μπορεί να 
περιέχει επίσης μικροποσότητες 
θείου και οξυγονούχων ενώσεων)

649-342-00-8 296-942-7 93165-55-0 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 218
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Υδρογονάνθρακες, C6-11, 
κατεργασμένοι με υδρογόνο, 
απαλλαγμένοι από αρωματικά· 
ελαφρά νάφθα από 
υδρογονοεπεξεργασία

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνονται 
σαν διαλύτες, που έχουν υποβληθεί 
σε κατεργασία με υδρογονό για να 
μετατραπούν τα αρωματικά σε 
ναφθενικά, με καταλυτική 
υδρογόνωση)

649-343-00-3 297-852-0 93763-33-8 P

Υδρογονάνθρακες, C9-12, 
κατεργασμένοι με υδρογόνο, 
απαλλαγμένοι από αρωματικά· 
ελαφρά νάφθα από 
υδρογονοεπεξεργασία

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνονται 
σαν διαλύτες, που έχουν υποβληθεί 
σε κατεργασία με υδρογόνο για να 
μετατραπούν τα αρωματικά σε 
ναφθενικά με καταλυτική 
υδρογόνωση)

649-344-00-9 297-853-6 93763-34-9 P

Διαλύτης Stoddard· ελαφρά νάφθα 
— μη προδιαγεγραμμένη
(Άχρουν, διϋλισμένο απόσταγμα 
πετρελαίου που είναι απαλλαγμένο 
από ταγγές ή δυσάρεστες οσμές και 
βράζει σε περιοχή από 149° C ως 
205 ° C περίπου)

649-345-00-4 232-489-3 8052-41-3 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 219
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Φυσικού αερίου συμπυκνώματα 
(πετρελαίου)· ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που διαχωρίζεται 
σαν υγρό από φυσικό αέριο σε 
διαχωριστήρα επιφάνειας με 
παροδική συμπύκνωση· συνίσταται 
κυρίως από υδρογονονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C2 ως και C20. Σε 
ατμοσφαιρική θερμοκρασία και 
πίεση είναι υγρό)

649-346-00-Χ 265-047-3 64741-47-5 P

Φυσικού αερίου (πετρελαίου), 
ακατέργαστο υγρό μείγμα· ελαφρά 
νάφθα — μη προδιαγεγραμμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων, που διαχωρίζεται 
σαν υγρό από φυσικό αέριο σε 
εγκατάσταση ανακύκλωσης αερίου 
με διεργασίες όπως ψύξη ή 
απορρόφηση· συνίσταται από 
κορεσμένους υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C2 ως και C8)

649-347-00-5 265-048-9 64741-48-6 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 220
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά 
υδρογονοπυρολυμένη· ελαφρά 
νάφθα — μη προδιαγεγραμμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων από απόσταξη 
των προϊόντων υδρογονοπυρόλυσης· 
συνίσταται κυρίως από κορεσμένους 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C4 ως και C10 και με περιοχή 
βρασμού από -20° C ως 180° C 
περίπου)

649-348-00-0 265-071-4 64741-69-1 P

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά 
υδρογονοπυρολυμένη· ελαφρά 
νάφθα — μη προδιαγεγραμμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων από απόσταξη 
των προϊόντων υδρογονοπυρόλυσης· 
συνίσταται από κορεσμένους 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή C6 ως 
και C12 και με περιοχή βρασμού από 
65° C ως 230° C περίπου)

649-349-00-6 265-079-8 64741-78-2 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 221
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Νάφθα (πετρελαίου), γλυκασμένη· 
ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με γλύκανση νάφθας πετρελαίου για 
να μετατραπούν μερκαπτάνες ή να 
απομακρυνθούν όξινες προσμείξεις· 
συνίσταται από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C4 ως και C12 και 
με περιοχή βρασμού από -10° C ως 
230° C περίπου)

649-350-00-1 265-089-2 64741-87-3 P

Νάφθα (πετρελαίου), κατεργασμένη 
με οξύ· ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν εκχυλισμένο προϊόν από 
κατεργασία με θειικό οξύ· 
συνίσταται από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C7 ως και C12 και 
με περιοχή βρασμού από 90° C ως 
230° C περίπου)

649-351-00-7 265-115-2 64742-15-0 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 222
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά χημικά 
εξουδετερωμένη· ελαφρά νάφθα —
μη προδιαγεγραμμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
κατεργασία για να απομακρυνθούν 
όξινες ουσίες· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C6 ως και C12 και με περιοχή
βρασμού από 65° C ως 230° C 
περίπου)

649-352-00-2 265-122-0 64742-22-9 P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά χημικά 
εξουδετερωμένη· ελαφρά νάφθα —
μη προδιαγεγραμμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
κατεργασία για να απομακρυνθούν 
όξινες ουσίες· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C4 ως και C11 και με περιοχή 
βρασμού από -20° C ως 190° C 
περίπου)

649-353-00-8 265-123-6 64742-23-0 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 223
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Νάφθα (πετρελαίου), καταλυτικά 
αποκηρωμένη· ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από καταλυτική αποκήρωση 
κλάσματος πετρελαίου· συνίσταται 
κυρίως από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C5 ως και C12 και 
με περιοχή βρασμού από 35° C ως 
230° C περίπου)

649-354-00-3 265-170-2 64742-66-1 P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά 
ατμοπυρολυμένη· ελαφρά νάφθα —
μη προδιαγεγραμμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με την απόσταξη των προϊόντων 
ατμοπυρόλυσης· συνίσταται κυρίως 
από ακόρεστους υδρογονάνθρακες 
με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C4 ως και C11 και 
βράζει στην περιοχή από -20° C ως 
190° C περίπου. Το ρεύμα αυτό 
συνήθως περιέχει 10 % κατ' όγκο ή 
και περισσότερο βενζόλιο)

649-355-00-9 265-187-5 64742-83-2 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 224
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), 
ελαφρά αρωματική· ελαφρά νάφθα 
— μη προδιαγεγραμμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από απόσταξη αρωματικών 
ρευμάτων· συνίσταται κυρίως από 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C8 ως και C10 και 
βράζει στην περιοχή από 135° C ως 
210° C περίπου)

649-356-00-4 265-199-0 64742-95-6 P

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες, C6-

10, κατεργασμένοι με οξύ, 
εξουδετερωμένοι· ελαφρά νάφθα —
μη προδιαγεγραμμένη

649-357-00-Χ 268-618-5 68131-49-7 P

Αποστάγματα (πετρελαίου), C3-5, 
πλούσια σε 2-μεθυλο-2-βουτένιο· 
ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων από την 
απόσταξη υδρογονανθράκων με 
αριθμό ατόμων άνθρακα, που 
συνήθως κυμαίνεται από C3 ως και 
C5 κυρίως ισοπεντάνιο και 3-
μεθυλο-1-βουτένιο· συνίσταται από 
κορεσμένους και ακόρεστους 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα στην περιοχή από C3 ως 
και C5 κυρίως 2-μεθυλο-2-βουτένιο)

649-358-00-5 270-725-7 68477-34-9 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 225
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Αποστάγματα (πετρελαίου), 
πολυμερισμένων ατμοπυρολυμένων 
αποσταγμάτων πετρελαίου, κλάσμα 
C5-12· ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από την απόσταξη πολυμερισμένου 
αποστάγματος πετρελαίου, που 
προέρχεται από ατμοπυρόλυση· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή C5 ως 
και C12)

649-359-00-0 270-735-1 68477-50-9 P

Αποστάγματα (πετρελαίου), 
ατμοπυρολυμένα, κλάσμα C5-12· 
ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
οργανικών ενώσεων που λαμβάνεται 
με την απόσταξη προϊόντων 
ατμοπυρόλυσης· συνίσταται από 
ακόρεστους υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C5 ως και C12)

649-360-00-6 270-736-7 68477-53-2 P

Αποσταγμάτων (πετρελαίου), 
πυρολυμένων με ατμό, κλασμάτων 
C5-10 μείγμα με ελαφρό C5 κλάσμα 
νάφθας πετρελαίου από πυρόλυση 
με ατμό· ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη

649-361-00-1 270-738-8 68477-55-4 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 226
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), εν 
ψυχρώ με οξύ, C4-6· ελαφρά νάφθα 
— μη προδιαγεγραμμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
οργανικών ενώσεων που παράγεται 
με εκχύλιση σε μονάδα οξέος εν 
ψυχρώ κορεσμένων και ακόρεστων 
αλειφατικών υδρογονανθράκων με 
αριθμό ατόμων άνθρακα που 
συνήθως κυμαίνεται από C3 ως και 
C6, κυρίως πεντάνια και αμυλένια· 
συνίσταται κυρίως από κορεσμένους 
και ακόρεστους υδρογονάνθρακες 
με αριθμό ατόμων άνθρακα στην 
περιοχή από C4 ως και C6, κυρίως 
C5)

649-362-00-7 270-741-4 68477-61-2 P

Αποστάγματα (πετρελαίου), 
προϊόντων κορυφής 
αποπεντανιωτήρα· ελαφρά νάφθα —
μη προδιαγεγραμμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από ρεύμα αερίου αλειφατικούς που 
έχει υποστεί καταλυτική πυρόλυση· 
συνίσταται από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C4 ως και C6)

649-363-00-2 270-771-8 68477-894-4 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 227
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Υπολείμματα (πετρελαίου), πυθμένα 
στήλης διαχωρισμού βουτανίου· 
ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη
(Συνίσταται από αλειφατικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C4 έως C6)

649-364-00-8 270-791-7 68478-12-6 P

Υπολειμματικά έλαια (πετρελαίου), 
στήλης αποϊσοβουτανιωτήρα· 
ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη
(Πολύπλοκο υπόλειμμα από την 
ατμοσφαιρική απόσταξη του 
ρεύματος βουτανίου-βουτυλενίου· 
συνίσταται από αλειφατικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή C4 ως 
και C6)

649-365-00-3 270-795-9 68478-16-0 P

Νάφθα (πετρελαίου), πλήρους 
σύνθεσης κοκερίας· ελαφρά νάφθα 
— μη προδιαγεγραμμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται 
από την απόσταξη προϊόντων από 
ρευστό κοκερίας· συνίσταται κυρίως 
από ακόρεστους υδρογονάνθρακες 
με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή C4 ως και C15 και με 
περιοχή βρασμού από 43° C ως 250° 
C περίπου)

649-366-00-9 270-991-4 68513-02-0 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 228
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Νάφθα (πετρελαίου), μέση 
αρωματική ατμοπυρολυμένη· 
ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παραμένει 
μετά την απόσταξη ατμοπυρόλυσης· 
συνίσταται κυρίως από αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C7 ως και C12 και περιοχή βρασμού 
από 130 ° C ως 220° C περίπου)

649-367-00-4 271-138-9 68516-20-1 P

Νάφθα (πετρελαίου), πλήρους 
σύστασης και απευθείας απόσταξης 
κατεργασμένη με άργιλλο· ελαφρά 
νάφθα — μη προδιαγεγραμμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που προκύπτει 
από την κατεργασία νάφθας 
απευθείας απόσταξης και πλήρους 
σύστασης με φυσική ή 
τροποποιημένη άργιλλο, συνήθως με 
μέθοδο φιλτραρίσματος για την 
απομάκρυνση των ιχνών πολικών 
ενώσεων και ακαθαρσιών που 
ενυπάρχουν· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C4 ως και C11 και βράζει στην 
περιοχή από -20° C ως 220° C 
περίπου)

649-368-00-Χ 271-262-3 68527-21-9 P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά 
απευθείας απόσταξης κατεργασμένη 
με άργιλλο· ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη

649-369-00-5 271-263-9 68527-22-0 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 229
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που προκύπτει 
από την κατεργασία ελαφράς 
νάφθας απευθείας απόσταξης με 
φυσική ή τροποποιημένη άργιλλο, 
συνήθως με μέθοδο φιλτραρίσματος 
για την απομάκρυνση των ιχνών 
πολικών ενώσεων και ακαθαρσιών 
που ενυπάρχουν· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C7 ως και C10 και βράζει στην 
περιοχή από 93° C ως 180° C 
περίπου)

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά 
ατμοπυρολυμένη αρωματική· 
ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
απόσταξη προϊόντων 
ατμοπυρόλυσης· συνίσταται κυρίως 
από αρωματικούς υδρογονάνθρακες 
με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή C7 ως και C9 και 
βράζει στην περιοχή από 110° C ως 
165° C περίπου)

649-370-00-0 271-264-4 68527-23-1 P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά 
ατμοπυρολυμένη, αποβενζολιωμένη· 
ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
απόσταξη προϊόντων 
ατμοπυρόλυσης· συνίσταται κυρίως 
από υδρογονάνθρακες με αριθμό 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C4 ως και C12 και βράζει στην 
περιοχή από 80° C ως 218° C 
περίπου)

649-371-00-6 271-266-5 68527-26-4 P



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 230
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Νάφθα πετρελαίου, περιέχουσα 
αρωματικά· ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη

649-372-00-1 271-635-0 68603-08-7 P

Βενζίνη, πυρόλυσης, προϊόντων 
πυθμένα αποβουτανιωτήρα· ελαφρά 
νάφθα — μη προδιαγεγραμμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από την κλασμάτωση προϊόντων 
πυθμένα αποβουτανιωτήρα· 
συνίσταται από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα σημαντικά 
μεγαλύτερο από C5)

649-373-00-7 271-726-5 68606-10-0 P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά, 
γλυκασμένη· ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
όταν απόσταγμα πετρελαίου 
υποβάλλεται σε κατεργασία 
γλύκανσης για να μετατραπούν 
μερκαπτάνες ή για να 
απομακρυνθούν όξινες προσμείξεις· 
συνίσταται κυρίως από κορεσμένους 
και ακόρεστους υδρογονάνθρακες 
με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C3 ως και C6 και 
βράζει στην περιοχή από -20° C ως 
100° C περίπου)

649-374-00-2 272-206-0 68783-66-4 P
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Φυσικού αερίου συμπυκνώματα· 
ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που διαχωρίζεται 
ή/και συμπυκνώνεται από φυσικό 
αέριο κατά τη μεταφορά και που 
συλλέγεται στη φρεατοπαγίδα ή/και 
από την παρασκευή, συλλογή, 
μετάδοση και σωληνογραμμές 
διανομής σε φρέατα, 
καταιωνιστήρες κ.λπ· συνίσταται 
κυρίως από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή C2 ως και C8)

649-375-00-8 272-896-3 68919-39-1 Ξ

Αποστάγματα (πετρελαίου), 
απογυμνωτήρα ενοποιητήρα νάφθας· 
ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
απογύμνωση των προϊόντων από τον 
ενοποιητήρα νάφθας· συνίσταται 
από κορεσμένους αλειφατικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C2 έως και C6)

649-376-00-3 272-932-8 68921-09-5 P
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Νάφθα (πετρελαίου), ελαφράς 
καταλυτικά αναμορφωμένης, 
κλάσμα απαλλαγμένο αρωματικών· 
ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παραμένει 
μετά την απομάκρυνση των 
αρωματικών ενώσεων από ελαφρά 
νάφθα που έχει υποστεί καταλυτική 
αναμόρφωση με μέθοδο εκλεκτής 
απορρόφησης· συνίσταται κυρίως 
από παραφινικές και κυκλικές 
ενώσεις με αριθμό ατόμων άνθρακα 
κυρίως στην περιοχή από C5 ως C8
και βράζει στην περιοχή από 66° C 
ως 121° C περίπου)

649-377-00-9 285-510-3 85116-59-2 P

Βενζίνα· ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που αποτελείται 
κυρίως από παραφίνες, 
κυκλοπαραφίνες, αρωματικούς και 
ολεφινικούς υδρογονάνθρακες, με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
μεγαλύτερο από C3 και με περιοχή 
βρασμού από 30° C ως 260° C)

649-378-00-4 289-220-8 86290-81-5 P
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Αρωματικών υδρογονανθράκων, 
C7-8, προϊόντων απαλκυλίωσης, 
υπολείμματα απόσταξης· ελαφρά 
νάφθα — μη προδιαγεγραμμένη

649-379-00-Χ 292-698-0 90989-42-7 P

Υδρογονάνθρακες, C4-6, ελαφρά 
αποπεντανιωτήρα, αρωματικά 
μονάδας κατεργασίας με υδρογόνο· 
ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν πρώτα αποστάγματα από τη 
στήλη αποπεντανιωτήρα προς της 
υδροκατεργασίας αρωματικών 
φορτίων· συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C4 ως και C6 κυρίως πεντάνια και 
πεντένια και με περιοχή βρασμού 
από 25° C ως 40° C περίπου)

649-380-00-5 295-298-4 91995-38-9 P

Απόσταγμα (πετρελαίου), νάφθας 
ατμοπυρολυμένης με παρατεταμένη 
θέρμανση, πλούσια σε C5· ελαφρά 
νάφθα — μη προδιαγεγραμμένη

649-381-00-0 295-302-4 91995-41-4 P
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(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με απόσταξη ατμοπυρολυμένης με 
παρατεταμένη θέρμανση νάφθας· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C4 ως και C6, κυρίως C5)

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), 
καταλυτικά αναμορφωμένου 
ελαφρού διαλύτη νάφθα· ελαφρά 
νάφθα — μη προδιαγεγραμμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν εκχύλισμα από εκχύλιση με 
διαλύτη καταλυτικά 
αναμορφωμένου κλάσματος 
πετρελαίου· συνίσταται κυρίως από 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως C7
ως και C8 και με περιοχή βρασμού 
από 100° C ως 200° C περίπου)

649-382-00-6 295-331-2 91995-68-5 P

Νάφθα (πετρελαίου), 
υδρογονοαποθειωμένη ελαφρά, 
αποαρωματισμένη· ελαφρά νάφθα 
— μη προδιαγεγραμμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με απόσταξη 
υδρογονοαποθειωμένων και 
αποαρωματισμένων ελαφρών 
κλασμάτων πετρελαίου· συνίσταται 
κυρίως από παραφίνες και 
κυκλοπαραφίνες C7 και έχει περιοχή 
βρασμού από 90° C ως 100° C 
περίπου)

649-383-00-1 295-434-2 92045-53-9 P
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Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά, 
πλούσια σε C5, γλυκασμένη· ελαφρά 
νάφθα — μη προδιαγεγραμμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
όταν νάφθα πετρελαίου υποβάλλεται 
σε γλύκανση για να μετατραπούν οι 
μερκαπτάνες ή να απομακρυνθούν 
οι όξινες προσμείξεις· συνίσταται 
από υδρογονάνθρακες με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C4 ως C5, κυρίως C5, 
και βράζει στην περιοχή από -10° C 
ως 35° C περίπου)

649-384-00-7 295-442-6 92045-60-8 P

Υδρογονάνθρακες, C8-11, πυρόλυσης 
νάφθας, κλάσμα τολουολίου· 
ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με απόσταξη προ-υδρογονωθείσα 
πυρολυμένη νάφθα· συνίσταται 
κυρίως από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων κυρίως στην περιοχή 
από C8 ως και C11 και βράζει στην 
περιοχή από 130° C ως 205° C 
περίπου)

649-385-00-2 295-444-7 92045-62-0 P

Υδρογονάνθρακες, C4-11, πυρόλυσης 
νάφθας, απαλλαγμένοι αρωματικών· 
ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη

649-386-00-8 295-445-2 92045-63-1 P
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(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από προ-υδρογονωθείσα 
πυρολυμένη νάφθα μετά από 
διαχωρισμό με απόσταξη, των 
υδρογονανθρακικών κλασμάτων που 
περιέχουν βενζόλιο και τολουόλιο 
καθώς και ενός κλάσματος 
υψηλότερης περιοχής βρασμού· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C4 ως και C11 και βράζει στην 
περιοχή από 30° C ως 205° C 
περίπου)

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά από 
παρατεταμένη θέρμανση, 
ατμοπυρολυμένη· ελαφρά νάφθα —
μη προδιαγεγραμμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με την κλασμάτωση νάφθας αφού 
ανακτηθεί από διεργασία 
παρατεταμένης θέρμανσης· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C4 ως και C6 και βράζει στην 
περιοχή από 0° C ως 80° C περίπου)

649-387-00-3 296-028-8 92201-97-3 P

Απόσταγμα (πετρελαίου), πλούσια 
σε C6· ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με απόσταξη πρώτης ύλης από 
πετρέλαιο. Αποτελείται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα από C5 ως και C7, είναι 
πλούσιο σε C6 και βράζει στην 
περιοχή από 60° C ως 70° C 
περίπου)

649-388-00-9 296-903-4 93165-19-6 P
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Βενζίνη, πυρόλυσης, 
αφυδρογονωμένη· ελαφρά νάφθα —
μη προδιαγεγραμμένη

(Κλάσμα απόσταξης από 
υδρογόνωση βενζίνας πυρόλυσης 
που βράζει στην περιοχή από 20° C 
ως 200° C περίπου)

649-389-00-4 302-639-3 94114-03-1 P

Αποσταγμάτων (πετρελαίου), 
ατμοπυρολυμένων, κλάσματος C8-12, 
πολυμερισμένου, ελαφρά προϊόντα 
απόσταξης· ελαφρά νάφθα — μη 
ποδιαγεγραμμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με απόσταξη του πολυμερισμένου 
κλάσματος από C8 ώς και C12 από 
αποστάγματα πετρελαίου 
πυρολυμένα με ατμό· συνίσταται 
κυρίως από αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C8 έως και C12)

649-390-00-Χ 305-750-5 95009-23-7 P

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), από 
βαρύ διαλύτη νάφθα, κατεργασμένο 
με άργιλο· ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κατεργασία βαρέος ναφθικού 
διαλύτη εκχυλίσματος πετρελαίου με 
λευκαντική γή· συνίσταται κυρίως 
από υδρογονάνθρακες με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C6 ως και C10 και με 
περιοχή βρασμού από 80° C ως 180° 
C περίπου)

649-391-00-5 308-261-5 97926-43-7 P
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Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά 
ατμοπυρολυμένη, απαλλαγμένη 
βενζολίου, θερμικώς κατεργασμένη· 
ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με την κατεργασία και απόσταξη 
ελαφράς ατμοπυρολυμένης 
απαλλαγμένης από βενζόλιο νάφθας 
πετρελαίου· συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C7 ως και C12 και με περιοχή 
βρασμού από 95° C ως 200° C 
περίπου)

649-392-00-0 308-713-1 98219-46-6 P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά 
ατμοπυρολυμένη, θερμικώς 
κατεργασμένη· ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με την κατεργασία και απόσταξη 
ελαφράς ατμοπυρολυμένης νάφθας 
πετρελαίου· συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C5 ως και C6 και με περιοχή 
βρασμού από 35° C ως 80° C)

649-393-00-6 308-714-7 98219-47-7 P

Απόσταγμα (πετρελαίου), C7-9, 
πλούσια σε C8, αποθειωμένα με 
υδρογόνο απαλλαγμένα από 
αρωματικά· ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη

649-394-00-1 309-862-5 101316-56-7 P
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(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με απόσταξη ελαφρού κλάσματος 
πετρελαίου, αποθειωμένου με 
υδρογόνο και απαλλαγμένου από 
αρωματικά· συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C7 ως και C9, κυρίως C8 παραφίνες 
και κυκλοπαραφίνες με περιοχή 
βρασμού από 120° C ως 130° C 
περίπου)

Υδρογονάνθρακες, C6-8, 
υδρογονωμένοι απαλλαγμένοι 
αρωματικών με διαδικασία ρόφησης, 
από εξευγενισμό τολουολίου· 
ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
κατά τη διαδικασία ροφήσεων 
τολουολίου από κλάσμα 
υδρογονάνθρακος πυρολυμένης 
βενζίνας, κατεργασμένης με 
υδρογόνο, παρουσία καταλύτη· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C6 ως και C8 και με περιοχή 
βρασμού από 80° C ως 135° C 
περίπου)

649-395-00-7 309-870-9 101316-66-9 P

Νάφθα (πετρελαίου), αποθειωμένη 
με υδρογόνο πλήρους σύστασης από 
μονάδα εξανθράκωσης· ελαφρά 
νάφθα — μη προδιαγεγραμμένη

649-396-00-2 309-879-8 101316-76-1 P
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(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κλασματική απόσταξη 
αποθειωμένου με υδρογόνο 
αποστάγματος από μονάδα 
εξανθράκωσης· συνίσταται κυρίως 
από υδρογονάνθρακες με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C5 ως C11 και με 
περιοχή βρασμού από 23° C ως 196° 
C περίπου)

Νάφθα (πετρελαίου), γλυκασμένη 
ελαφρά· ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με γλύκανση νάφθας πετρελαίου για 
να μετατραπούν μερκαπτάνες ή να 
απομακρυνθούν όξινες προσμίξεις· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C5 ως και C8 και με περιοχή 
βρασμού από 20° C ως 130° C 
περίπου)

649-397-00-8 309-976-5 101795-01-1 P

Υδρογονάνθρακες, C3-6, πλούσιοι σε 
C5, από ατμοπυρόλυση νάφθας· 
ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με απόσταξη ατμοπυρολυμένης 
νάφθας· συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C3 ως και C6, κυρίως C5)

649-398-00-3 310-012-0 102110-14-5 P
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Υδρογονάνθρακες, πλούσιοι σε C5, 
που περιέχουν δικυκλοπενταδιένιο· 
ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με απόσταξη των προϊόντων 
πυρόλυσης με ατμό· συνίσταται 
κυρίως από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα C5 και 
δικυκλοπενταδιένιο και με περιοχή 
βρασμού από 30° C ως 170° C 
περίπου)

649-399-00-9 310-013-6 102110-15-6 P

Υπολείμματα (πετρελαίου), ελαφρά 
ατμοπυρολυμένα αρωματικά· 
ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με την απόσταξη των προϊόντων 
ατμοπυρόλυσης ή παρόμοιων 
κατεργασιών, μετά την 
απομάκρυνση των πολύ ελαφρών 
προϊόντων, ώστε να προκύπτει 
υπόλειμμα το οποίο αρχίζει με 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα μεγαλύτερο από C5· 
συνίσταται κυρίως από αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα μεγαλύτερο από C5 και 
βράζει σε πάνω από 40° C περίπου)

649-400-00-2 310-057-6 102110-55-4 P

Υδρογονάνθρακες, C ≥ 5, πλούσιοι 
σε C5-6· ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη

649-401-00-8 270-690-8 68476-50-6 P

Υδρογονάνθρακες, πλούσιοι σε C5· 
ελαφρά νάφθα — μη 
προδιαγεγραμμένη

649-402-00-3 270-695-5 68476-55-1 P

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες,
C8-10· επαναπόσταγμα ελαφρών
ελαίων, υψηλού σημείου ζέσης

649-403-00-9 292-695-4 90989-39-2 P
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Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά 
καταλυτικά πυρολυμένα· πετρέλαιο 
από διάσπαση

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
την απόσταξη προϊόντων 
καταλυτικής πυρόλυσης· συνίσταται 
από υδρογονάνθρακες με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C9 έως και C25 και με 
περιοχή βρασμού από 150° C έως 
400° C περίπου. Περιέχει σχετικά 
μεγάλη αναλογία δικυκλικών 
αρωματικών υδρογονανθράκων)

649-435-00-3 265-060-4 64741-59-9

Αποστάγματα (πετρελαίου), 
ενδιάμεσα καταλυτικά πυρολυμένα· 
πετρέλαιο από διάσπαση

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
την απόσταξη προϊόντων 
καταλυτικής πυρόλυσης· συνίσταται 
από υδρογονάνθρακες με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C11 έως και C30 και 
βράζει στην περιοχή από 205° C έως 
450° C περίπου. Περιέχει σχετικά 
μεγάλη αναλογία τρικυκλικών 
αρωματικών υδρογονανθράκων)

649-436-00-9 265-062-5 64741-60-2



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 243
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά 
θερμικά πυρολυμένα· πετρέλαιο από 
διάσπαση

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων από την 
απόσταξη των προϊόντων θερμικής 
πυρόλυσης· συνίσταται κυρίως από 
ακόρεστους υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C10 έως και C22
και με περιοχή βρασμού από 160° C 
έως 370° C περίπου)

649-438-00-Χ 265-084-5 64741-82-8

Αποστάγματα (πετρελαίου), 
υδρογονοαποθειωμένα ελαφρά 
καταλυτικά πυρολυμένα· πετρέλαιο 
από διάσπαση
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κατεργασία ελαφρών καταλυτικά 
πυρολυμένων αποσταγμάτων με 
υδρογόνο για να μετατραπεί το 
οργανικό θείο σε υδρόθειο που 
απομακρύνεται· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C9 έως και C25 και με περιοχή 
βρασμού από 150° C έως 400° C. 
Περιέχει σχετικά μεγάλη αναλογία 
δικυκλικών αρωματικών 
υδρογονανθράκων)

649-439-00-5 269-781-5 68333-25-5



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 244
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Αποστάγματα (πετρελαίου), 
ελαφράς ατμοπυρολυμένης νάφθας· 
πετρέλαιο από διάσπαση

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων από την 
πολυβάθμια απόσταξη προϊόντων 
ατμοπυρόλυσης· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C10 έως και C18)

649-440-00-0 270-662-5 68475-80-9

Αποστάγματα (πετρελαίου), 
πυρολυμένων ατμοπυρολυμένων 
αποσταγμάτων πετρελαίου· 
πετρέλαιο από διάσπαση
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με απόσταξη πυρολυμένου 
ατμοπυρολυμένου αποστάγματος 
ή/και των προϊόντων κλασμάτωσής 
του· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα στην κυρίως περιοχή 
κυρίως από C10 έως πολυμερή 
μικρού μοριακού βάρους)

649-441-00-6 270-727-8 68477-38-3

Ακάθαρτα πετρέλαια (πετρελαίου), 
ατμοπυρολυμένα· πετρέλαιο από 
διάσπαση

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογοναθράκων που παράγεται με 
απόσταξη των προϊόντων 
ατμοπυρόλυσης· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα σημαντικά μεγαλύτερο από 
C9 και βράζει στην περιοχή από 
205° C έως 400° C περίπου)

649-442-00-1 271-260-2 68527-18-4



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 245
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Αποστάγματα (πετρελαίου), 
υδρογονοαποθειωμένα θερμικά 
πυρολυμένα μεσαία· πετρέλαιο από 
διάσπαση
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κλασμάτωση από αποθέματα 
υδρογονοαποθειωμένων 
αποσταγμάτων θερμικής πυρόλυσης· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C11 έως C25 και βράζει στην περιοχή 
από 205° C έως 400° C περίπου)

649-443-00-7 285-506-6 85116-53-6

Ακάθαρτα πετρέλαια (πετρελαίου), 
θερμικώς πυρολυμένα, 
υδρογονοαποθειωμένα· πετρέλαιο 
από διάσπαση

649-444-00-2 295-411-7 92045-29-9

Υπολείμματα (πετρελαίου), 
υδρογονωμένης νάφθας 
ατμοπυρολυμένης· πετρέλαιο από 
διάσπαση

649-445-00-8 295-514-7 92062-00-5

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
ως υπολειμματικό κλάσμα από 
απόσταξη ατμοπυρολυμένης νάφθας 
που έχει υποστεί κατεργασία με 
υδρογόνο· συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες που βράζουν στην 
περιοχή από 200° C έως 350° C 
περίπου)



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 246
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Υπολείμματα (πετρελαίου), 
απόσταξης ατμοπυρολυμένης 
νάφθας· πετρέλαιο από διάσπαση

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
ως προϊόν πυθμένα στήλης από τον 
διαχωρισμό των εκροών από 
ατμοπυρόλυση νάφθας σε υψηλή 
θερμοκρασία· βράζει στην περιοχή 
από 147° C έως 300° C περίπου και 
παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες 18 
10-6 m².s-1 στους 50° C )

649-446-00-3 295-517-3 92062-04-9

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά 
καταλυτικά, θερμικώς 
υποβαθμισμένα· πετρέλαιο από 
διάσπαση
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
την απόσταξη προϊόντων 
καταλυτικής πυρόλυσης και οποία 
έχουν χρησιμοποιηθεί σαν ρευστό 
μέσο μεταφοράς θερμότητας· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με περιοχή 
βρασμού από 190° C έως 340° C 
περίπου. Το ρεύμα αυτό είναι πιθανό 
να περιέχει οργανικές ενώσεις θείου)

649-447-00-9 295-991-1 92201-60-0

Υπολείμματα (πετρελαίου), 
παρατεταμένης θέρμανσης 
ατμοπυρολυμένης νάφθας· 
πετρέλαιο από διάσπαση

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν υπόλειμμα από την απόσταξη 
παρατεταμένης θέρμανσης 
ατμοπυρολυμένης νάφθας και 
περιοχή βρασμού από 150° C έως 
350° C περίπου)

649-448-00-4 297-905-8 93763-85-0



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 247
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Ακάθαρτο πετρέλαιο (πετρελαίου), 
ελαφρό κενού, 
υδρογονοαποθειωμένο θερμικά 
πυρολυμένο· πετρέλαιο από 
διάσπαση

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με καταλυτική υδρογονοαποθείωση 
θερμικά πυρολυμένου ελαφρού 
πετρελαίου κενού· συνίσταται 
κυρίως από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C14 έως και C20
και με περιοχή βρασμού από 270° C 
έως 370° C περίπου)

649-450-00-5 308-278-8 97926-59-5

Αποστάγματα (πετρελαίου), 
αποθειωμένα με υδρογόνο, μεσαία, 
από μονάδα εξανθράκωσης· 
πετρέλαιο από διάσπαση

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κλασμάτωση αποθειωμένου με 
υδρογόνο αποστάγματος υλικών 
μονάδας εξανθράκωσης· συνίσταται 
κυρίως από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C12 έως και C20
και με περιοχή βρασμού από 200° C 
έως 360° C περίπου)

649-451-00-0 309-865-1 101316-59-0

Αποστάγματα (πετρελαίου), βαριά 
ατμοπυρολυμένα· πετρέλαιο από 
διάσπαση

649-452-00-6 309-939-3 101631-14-5



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 248
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με απόσταξη βαρέων υπολειμμάτων 
ατμοπυρόλυσης με ατμό· συνίσταται 
κυρίως από βαρείς αλκυλιωμένους 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες με 
περιοχή βρασμού από 250° C έως 
400° C περίπου)

Αποστάγματα (πετρελαίου), βαριά 
υδρογονοπυρολυμένα· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων από την 
απόσταξη των προϊόντων 
υδρογονοπυρόλυσης· συνίσταται 
κυρίως από κορεσμένους 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C15 έως και C39 και με περιοχή 
βρασμού από 260° C έως 600° C 
περίπου)

649-453-00-1 265-077-7 64741-76-0 L

Αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα 
παραφινικά εξευγενισμένα με 
διαλύτη· βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν εκχυλισμένο προϊόν εκχύλισης 
με διαλύτη· συνίσταται κυρίως από 
κορεσμένους υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C20 έως και C50
και παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες 
τουλάχιστον 19 10-6 m².s-1 στους 40° 
C.)

649-454-00-7 265-090-8 64741-88-4 L

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά 
παραφινικά εξευγενισμένα με 
διαλύτη· βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-455-00-2 265-091-3 64741-89-5 L



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 249
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν εκχυλισμένο προϊόν εκχύλισης 
με διαλύτη· συνίσταται κυρίως από 
κορεσμένους υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C15 έως και C30
και παράγει τελικά έλαιο με ιξώδες 
μικρότερο από 19 10-6 m².s-1 στους 
40° C )

Υπολειμματικά έλαια (πετρελαίου), 
απασφαλτωμένα με διαλύτη· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν το διαλυτό σε διαλύτη κλάσμα 
από απασφάλτωση υπολείμματος με 
διαλύτη C3-C4· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα σημαντικά μεγαλύτερο από 
C25 και βράζει σε πάνω από 400° C 
περίπου)

649-456-00-8 265-096-0 64741-95-3 L

Αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα 
ναφθενικά εξευγενισμένα με 
διαλύτη· βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν το εκχυλισμένο προϊόν 
εκχύλισης με διαλύτη· συνίσταται 
από υδρογονάνθρακες με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C20 έως και C50 και 
παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες 
τουλάχιστον 19 10-6 m².s-1 στους 40° 
C . Περιέχει σχετικά λίγες κανονικές 
παραφίνες)

649-457-00-3 265-097-6 64741-96-4 L



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 250
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά 
ναφθενικά εξευγενισμένα με 
διαλύτη· βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν το εκχυλισμένο προϊόν 
εκχύλισης με διαλύτη. Συνίσταται 
από υδρογονάνθρακες με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C15 έως και C30 και 
παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες 
μικρότερο από 19 10-6 m².s-1 στους 
40° C . Περιέχει σχετικά λίγες 
κανονικές παραφίνες)

649-458-00-9 265-098-1 64741-97-5 L

Υπολειμματικά έλαια (πετρελαίου), 
εξευγενισμένα με διαλύτη· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν το αδιάλυτο σε διαλύτη κλάσμα 
από εξευγενισμό με διαλύτη, 
υπολείμματος, με χρήση πολικού 
οργανικού διαλύτη όπως φαινόλη 
και φουρφουράλη. Συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα σημαντικά μεγαλύτερο από 
C25 και βράζει σε πάνω από 400° C 
περίπου)

649-459-00-4 265-101-6 64742-01-4 L

Αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα 
παραφινικά κατεργασμένα με 
άργιλλο· βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-460-00-Χ 265-137-2 64742-36-5 L



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 251
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που προκύπτει 
από κατεργασία κλάσματος 
πετρελαίου με φυσική ή 
τροποποιημένη άργιλο, είτε με 
διεργασία επαφής, είτε με διήθηση 
για να απομακρυνθούν 
ιχνοποσότητες πολικών ενώσεων και 
υπάρχουσες προσμείξεις. Συνίσταται 
από υδρογονάνθρακες με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C20 έως και C50 και 
παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες 
τουλάχιστον 19 10-6 m².s-1 στους 40° 
C . Περιέχει σχετικά μεγάλη 
αναλογία κορεσμένων 
υδρογονανθράκων)

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά 
παραφινικά κατεργασμένα με 
άργιλο· βασικό ορυκτελαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που προκύπτει 
από κατεργασία κλάσματος 
πετρελαίου με φυσική ή 
τροποποιημένη άργιλο, είτε με 
διεργασία επαφής, είτε διήθησης για 
να απομακρυνθούν ιχνοποσότητες 
πολικών ενώσεων και υπάρχουσες 
προσμείξεις. Συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C15 έως και C30 και παράγεται 
τελικό έλαιο με ιξώδες μικρότερο 
από 19 10-6 m².s-1 στους 40° C . 
Περιέχει σχετικά μεγάλη αναλογία 
κορεσμένων υδρογονανθράκων)

649-461-00-5 265-138-8 64742-37-6 L



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 252
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Υπολειμματικά έλαια (πετρελαίου), 
κατεργασμένα με άργιλο· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κατεργασία υπολείμματος ελαίου 
με φυσική ή τροποποιημένη άργιλο, 
είτε με διεργασία επαφής είτε 
διήθησης για να απομακρυνθούν 
ιχνοποσότητες πολικών ενώσεων και 
υπάρχουσες προσμείξεις. Συνίσταται 
από υδρογονάνθρακες με αριθμό 
ατόμων άνθρακα σημαντικά 
μεγαλύτερους από C25 και βράζει σε 
πάνω από 400° C περίπου)

649-462-00-0 265-143-5 64742-41-2 L

Αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα 
ναφθενικά κατεργασμένα με άργιλο· 
βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που προκύπτει 
από κατεργασία κλάσματος 
πετρελαίου με φυσική ή 
τροποποιημένη άργιλο, είτε με 
διεργασία επαφής, είτε διήθησης για 
να απομακρυνθούν ιχνοποσότητες 
πολικών ενώσεων και υπάρχουσες 
προσμείξεις. Συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C20 έως και C50 και παράγεται 
τελικό έλαιο με ιξώδες τουλάχιστον 
19 10-6 m².s-1 στους 40° C . Περιέχει 
σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες)

649-463-00-6 265-146-1 64742-44-5 L

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά 
ναφθενικά, κατεργασμένα με 
άργιλο· βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-464-00-1 265-147-7 64742-45-6 L



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 253
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που προκύπτει 
από κατεργασία κλάσματος 
πετρελαίου με φυσική ή 
τροποποιημένη άργιλο, είτε με 
διεργασία επαφής, είτε διήθησης για 
να απομακρυνθούν ιχνοποσότητες 
ενώσεων και υπάρχουσες 
προσμείξεις· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C15 έως και C30 και παράγει τελικό 
έλαιο με ιξώδες μικρότερο από 19 
10-6 m².s-1 στους 40° C . Περιέχει 
σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες)

Αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα 
ναφθενικά κατεργασμένα με 
υδρογόνο· βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κατεργασία κλάσματος 
πετρελαίου με υδρογόνο παρουσία 
καταλύτη· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C20 έως και C50 και παράγει τελικό 
έλαιο με ιξώδες τουλάχιστον 19 10-6

m².s-1 στους 40° C . Περιέχει 
σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες)

649-465-00-7 265-155-0 64742-52-5 L

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά 
ναφθενικά κατεργασμένα με 
υδρογόνο· βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-466-00-2 265-156-6 64742-53-6 L



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 254
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κατεργασία κλάσματος 
πετρελαίου με υδρογόνο παρουσία 
καταλύτη· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C15 έως και C30 και παράγει τελικό 
έλαιο με ιξώδες μικρότερο από 19 
10-6 m².s-1 στους 40° C . Περιέχει 
σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες)

Αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα 
παραφινικά κατεργασμένα με 
υδρογόνο· βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κατεργασία κλάσματος 
πετρελαίου με υδρογόνο παρουσία 
καταλύτη· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C20 έως και C50 και παράγει τελικό 
έλαιο με τουλάχιστον 19 10-6 m².s-1

στους 40° C . Περιέχει σχετικά 
μεγάλη αναλογία κορεσμένων 
υδρογονανθράκων)

649-467-00-8 265-157-1 64742-54-7 L

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά 
παραφινικά κατεργασμένα με 
υδρογόνο· βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-468-00-3 265-158-7 64742-55-8 L



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 255
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κατεργασία κλάσματος 
πετρελαίου με υδρογόνο παρουσία 
καταλύτη· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C15 έως και C30 και παράγει τελικό 
έλαιο με ιξώδες μικρότερο από 19 
10-6 m².s-1 στους 40° C. Περιέχει 
σχετικά μεγάλη αναλογία 
κορεσμένων υδρογονανθράκων)

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά 
παραφινικά αποκηρωμένα με 
διαλύτη· βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με απομάκρυνση κανονικών 
παραφινών από κλάσμα πετρελαίου 
με κρυστάλλωση με διαλύτη· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C15 έως και C30 και παράγει τελικό 
έλαιο με ιξώδες μικρότερο από 19 
10-6 m².s-1 στους 40° C)

649-469-00-9 265-159-2 64742-56-9 L

Υπολειμματικά έλαια (πετρελαίου), 
κατεργασμένα με υδρογόνο· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κατεργασία κλάσματος 
πετρελαίου με υδρογόνο παρουσία 
καταλύτη· συνίσταται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα σημαντικά μεγαλύτερο από 
C25 και βράζει σε πάνω από 400° C 
περίπου)

649-470-00-4 265-160-8 64742-57-0 L



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 256
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Υπολειμματικά έλαια (πετρελαίου), 
αποκηρωμένα με διαλύτη· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με απομάκρυνση υδρογονανθράκων 
μακράς διακλαδισμένης αλύσου από 
υπολειμματικά έλαια με 
κρυστάλλωση από διαλύτη· 
συνίσταται από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα σημαντικά 
μεγαλύτερο από C25 και βράζει σε 
πάνω από 400° C περίπου)

649-471-00-Χ 265-166-0 64742-62-7 L

Αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα 
ναφθενικά αποκηρωμένα με 
διαλύτη· βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με απομάκρυνση κανονικών 
παραφινών από κλάσμα πετρελαίου 
με κρυστάλλωση από διαλύτη· 
συνίσταται από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C20 έως και C50
και παράγει τελικό έλαιο με όχι 
μικρότερο από 19 10-6 m².s-1 στους 
40° C. Περιέχει σχετικά λίγες 
κανονικές παραφίνες)

649-472-00-5 265-167-6 64742-63-8 L

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά 
ναφθενικά αποκηρωμένα με 
διαλύτη· βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-473-00-0 265-168-1 64742-64-9 L



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 257
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με απομάκρυνση κανονικών 
παραφινών από κλάσμα πετρελαίου 
με κρυστάλλωση από διαλύτη· 
συνίσταται από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C15 έως και C30
και παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες 
μικρότερο από 19 10-6 m².s-1 στους 
40° C. Περιέχει σχετικά λίγες 
κανονικές παραφίνες)

Αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα 
παραφινικά αποκυρωμένα με 
διαλύτη· βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με απομάκρυνση κανονικών 
παραφινών από κλάσμα πετρελαίου 
με κρυστάλλωση από διαλύτη· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C20 έως και C50 και παράγει τελικό 
έλαιο με ιξώδες όχι μικρότερο από 
19 10-6 m².s-1 στους 40° C)

649-474-00-6 265-169-7 64742-65-0 L

Ναφθενικά έλαια (πετρελαίου), 
βαρέα καταλυτικά αποκηρωμένα· 
βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-475-00-1 265-172-3 64742-68-3 L



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 258
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από καταλυτική αποκήρωση· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C20 έως και C50 και παράγει τελικό 
έλαιο με ιξώδες τουλάχιστον 19 10-6

m².s-1 στους 40° C. Περιέχει σχετικά 
λίγες κανονικές παραφίνες)

Ναφθενικά έλαια (πετρελαίου), 
ελαφρά καταλυτικά αποκηρωμένα· 
βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από καταλυτική αποκήρωση· 
συνίσταται από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C15 έως και C30
και παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες 
μικρότερο από 19 10-6 m².s-1 στους 
40° C. Περιέχει σχετικά λίγες 
κανονικές παραφίνες)

649-476-00-7 265-173-9 64742-69-4 L

Παραφινικά έλαια (πετρελαίου), 
βαρέα καταλυτικά αποκηρωμένα· 
βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από καταλυτική αποκήρωση· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C20 έως και C50 και παράγεται 
τελικό έλαιο με ιξώδες τουλάχιστον 
19 10-6 m².s-1 στους 40° C)

649-477-00-2 265-174-4 64742-70-7 L



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 259
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Παραφινέλαια (πετρελαίου), ελαφρά 
καταλυτικά, αποκηρωμένα· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με μέθοδο καταλυτικής 
αποκήρωσης· συνίσταται κυρίως 
από υδρογονάνθρακες με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C15 έως και C30 και 
παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες 
μικρότερο από 19 10-6 m².s-1 στους 
40° C)

649-478-00-8 265-176-5 64742-71-8 L

Ναφθενικά έλαια (πετρελαίου), 
βαρέα πολύπλοκα αποκηρωμένα· 
βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με απομάκρυνση παραφινικών 
υδρογονανθράκων με ευθεία 
αλυσίδα ως στερεών με κατεργασία 
με μέσο όπως η ουρία· συνίσταται 
από υδρογονάνθρακες με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C20 έως C50 και παράγει 
τελικό έλαιο με ιξώδες τουλάχιστον 
19 10-6 m².s-1 στους 40° C. Περιέχει 
σχετικά λίγες κανονικές παραφίνες)

649-479-00-3 265-179-1 64742-75-2 L

Ναφθενικά έλαια (πετρελαίου), 
πολύπλοκα αποκηρωμένα ελαφρά· 
βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-480-00-9 265-180-7 64742-76-3 L



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 260
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογοναθράκων που λαμβάνεται 
από καταλυτική αποκήρωση· 
συνίσταται από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C15 έως C30 και 
παράγει τελικό έλαιο ιξώδους 
μικρότερου από 19 10-6 m².s-1 στους 
40° C. Περιέχει σχετικά λίγες 
κανονικές παραφίνες)

Λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), C20-

50, υδρογονοκατεργασμένα βάσης 
ουδέτερου ελαίου, υψηλού ιξώδους· 
βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κατεργασία με υδρογόνο 
παρουσία καταλύτη, ελαφρού 
ακάθαρτου πετρελαίου κενού, 
βαρέος ακάθαρτου πετρελαίου 
κενού και υπολειμματικού ελαίου 
απασφαλτωμένου με διαλύτη σε δύο 
στάδια με την αποκήρωση να γίνεται 
μεταξύ των δύο σταδίων· συνίσταται 
κυρίως από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C20 έως και C50
και παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες 
112 10-6 m².s-1 στους 40° C. 
Περιλαμβάνει σχετικά μεγάλη 
αναλογία κορεσμένων 
υδρογονανθράκων)

649-481-00-4 276-736-3 72623-85-9 L

Λιπαντικά έλαια (πετρελαίου),
C15-30, υδρογονοκατεργασμένα 
βάσης ουδέτερου ελαίου· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-482-00-Χ 276-737-9 72623-86-0 L



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 261
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από κατεργασία με υδρογόνο 
παρουσία καταλύτη ελαφρού 
ακάθαρτου πετρελαίου κενού και 
βαρέος ακάθαρτου πετρελαίου 
κενού με υδρογόνο σε παρουσία 
καταλύτου σε δύο στάδια με 
αποκήρωση να γίνεται μεταξύ των 
δύο σταδίων· συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C15 έως και C30 και παράγει τελικό 
έλαιο με ιξώδες 15 10-6 m².s-1 στους 
40° C. Περιέχει σχετικά μεγάλη 
αναλογία κορεσμένων 
υδρογονανθράκων)

Λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), C20-

50, υδρογονοκατεργασμένα βάσης 
ουδέτερα ελαίου· βασικό ορυκτέλαιο 
— μη προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από κατεργασία με υδρογόνο 
παρουσία καταλύτη ελαφρού 
ακάθαρτου πετρελαίου κενού, 
βαρέος ακάθαρτου πετρελαίου 
κενού και υπολειμματικού ελαίου 
απασφαλτωμένου με διαλύτη, σε 
δύο στάδια με την αποκήρωση να 
γίνεται μεταξύ των δύο σταδίων· 
συνίσταται από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C20 έως και C50
και παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες 
περίπου 32 10-6 m².s-1 στους 40° C. 
Περιέχει σχετικά μεγάλη αναλογία 
κορεσμένων υδρογονανθράκων)

649-483-00-5 276-738-4 72623-87-1 L



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 262
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Λιπαντικά έλαια· βασικό ορυκτέλαιο 
— μη προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από διεργασίες εκχύλισης με 
διαλύτη και αποκήρωσης· σταδίων· 
συνίσταται κυρίως από κορεσμένους 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα στην περιοχή από C15 έως 
και C50)

649-484-00-0 278-012-2 74869-22-0 L

Αποστάγματα (πετρελαίου), 
πολύπλοκα αποκηρωμένα βαρέα 
παραφινικά· βασικό ορυκτέλαιο —
μη προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με αποκήρωση βαρέος παραφινικού 
αποστάγματος· συνίσταται κυρίως 
από υδρογονάνθρακες με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C20 ως και C15 και 
παράγει τελικό έλαιο με ιξώδες ίσο ή 
μεγαλύτερο από 19 10-6 m².s-1 στους 
40° C. Περιέχει σχετικά λίγες 
κανονικές παραφίνες)

649-485-00-6 292-613-7 90640-91-8 L



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 263
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Αποστάγματα (πετρελαίου), 
πολύπλοκα αποκηρωμένα ελαφρά 
παραφινικά· βασικό ορυκτέλαιο —
μη προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με αποκήρωση ελαφρού 
παραφινικού αποστάγματος· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C12 έως και C30 και παράγει τελικό 
έλαιο με ιξώδες μικρότερο από 19 
10-6 m².s-1 στους 40° C. Περιέχει 
σχετικώς λίγες κανονικές 
παραφίνες)

649-486-00-1 292-614-2 90640-92-9 L

Αποστάγματα (πετρελαίου), 
αποκηρωμένα με διαλύτη βαρέα 
παραφινικά, κατεργασμένα με 
άργιλο· βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κατεργασία αποκηρωμένου 
βαρέος παραφινικού αποστάγματος 
με ουδέτερη ή τροποποιημένη 
άργιλο είτε με μέθοδο επαφής, είτε 
με μέθοδο διήθησης· συνίσταται 
κυρίως από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C20 έως και C50.)

649-487-00-7 292-616-3 90640-94-1 L
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Υδρογονάνθρακες, C20-50, 
αποκηρωμένοι με διαλύτη βαρείς 
παραφινικοί, 
υδρογονοκατεργασμένοι· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
κατεργασία αποκηρωμένου βαρέος 
παραφινικού αποστάγματος με
υδρογόνο παρουσία καταλύτη· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C20 έως και C50)

649-488-00-2 292-617-9 90640-95-2 L

Αποστάγματα (πετρελαίου), 
αποκηρωμένα με διαλύτη ελαφρά 
παραφινικά, κατεργασμένα με 
άργιλο· βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που προκύπτει 
από την κατεργασία αποκηρωμένου 
ελαφρού παραφινικού 
αποστάγματος με φυσική ή 
τροποποιημένη άργιλο είτε με 
μέθοδο επαφής, είτε με μέθοδο 
διήθησης· συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C15 έως και C30)

649-489-00-8 292-618-4 90640-96-3 L
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Αποστάγματα (πετρελαίου), 
αποκηρωμένα με διαλύτη ελαφρά 
παραφινικά, 
υδρογονοκατεργασμένα· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
κατεργασία αποκηρωμένου ελαφρού 
παραφινικού αποστάγματος με 
υδρογόνο παρουσία καταλύτη· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C15 έως και C30)

649-490-00-3 292-620-5 90640-97-4 L

Υπολειμματικά έλαια (πετρελαίου), 
υδρογονοκατεργασμένα 
αποκηρωμένα με διαλύτη· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-491-00-9 292-656-1 90669-74-2 L

Υπολειμματικά έλαια (πετρελαίου), 
καταλυτικώς αποκηρωμένα· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-492-00-4 294-843-3 91770-57-9 L

Αποστάγματα (πετρελαίου), βαριά 
παραφινικά αποκηρωμένα, 
υδρογονοκατεργασμένα· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από έντονη κατεργασία 
αποκηρωμένου αποστάγματος με 
υδρογόνωση παρουσία καταλύτη· 
συνίσταται κυρίως από κορεσμένους 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C25 έως και C39 και παράγει τελικό 
έλαιο με ιξώδες περίπου 44 10-6

m².s-1 στους 50° C)

649-493-00-Χ 295-300-3 91995-39-0 L
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Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά 
παραφινικά αποκηρωμένα, 
υδρογονοκατεργασμένα· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από έντονη κατεργασία 
αποκηρωμένου αποστάγματος με
υδρογόνωση παρουσία καταλύτη· 
συνίσταται κυρίως από κορεσμένους 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C21 έως και C29 και παράγει τελικό 
έλαιο με ιξώδες περίπου 13 10-6

m².s-1 στους 50° C)

649-494-00-5 295-301-9 91995-40-3 L

Αποστάγματα (πετρελαίου), 
υδρογονοπυρολυμένα με διαλύτη, 
αποκηρωμένα· βασικό ορυκτέλαιο 
— μη προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός υγρών 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με ανακρυστάλλωση αποκηρωμένων 
υδρογονοπυρολυμένων διυλισμένων 
με διαλύτη αποσταγμάτων 
πετρελαίου)

649-495-00-0 295-306-6 91995-45-8 L
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Αποστάγματα (πετρελαίου), 
διυλισμένα με διαλύτη ελαφρά 
ναφθενικά· βασικό ορυκτέλαιο —
μη προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κατεργασία κλάσματος 
πετρελαίου με υδρογόνο παρουσία 
καταλύτη και απομάκρυνση των 
αρωματικών υδρογονανθράκων με 
εκχύλιση με διαλύτη· συνίσταται 
κυρίως από ναφθενικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C15 έως και C30 και παράγει τελικό 
έλαιο με ιξώδες μεταξύ 13-15 10-6

m².s-1 στους 40° C)

649-496-00-6 295-316-0 91995-54-9 L

Λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), C17-

35, εκχυλισμένα με διαλύτη, 
αποκηρωμένα, 
υδρογονοκατεργασμένα· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-497-00-1 295-423-2 92045-42-6 L

Λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), 
υδρογονοπυρολυμένα μη αρωματικά 
αποπαραφινωμένα με διαλύτη· 
βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-498-00-7 295-424-8 92045-43-7 L

Υπολειμματικά έλαια (πετρελαίου), 
υδρογονοπυρολυμένα κατεργασμένα 
με οξύ αποκηρωμένα με διαλύτη· 
βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
απομάκρυνση με διαλύτη των 
παραφινών από το υπόλειμμα της 
απόσταξης κατεργασμένων με οξύ 
υδρογονοκατεργασμένων βαρέων 
παραφινών και βράζει από τους 380° 
C περίπου)

649-499-00-2 295-499-7 92061-86-4 L
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Παραφινέλαια (πετρελαίου), βαρέα 
αποκηρωμένα με διαλύτη· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο
(πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από παραφινικό αργό πετρέλαιο που 
περιέχει θείο· συνίσταται κυρίως 
από αποπαραφινωμένο διϋλισμένο 
με διαλύτη λιπαντικό έλαιο ιξώδους 
65 10-6 m².s-1 στους 50° C)

649-500-00-6 295-810-6 92129-09-4 L

Λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), έλαια 
βάσης, παραφινικά· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με την διύλιση αργού πετρελαίου· 
συνίσταται κυρίως από αρωματικά, 
ναφθενικά και παραφινικά και 
παράγει έτοιμο έλαιο με ιξώδες 23 
10-6 m².s-1 στους 40° C)

649-501-00-1 297-474-6 93572-43-1 L

Υδρογονάνθρακες, 
υδρογονοπυρολυμένοι παραφινικοί, 
υπολείμματα απόσταξης 
αποκηρωμένα με διαλύτη· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-502-00-7 297-857-8 93763-38-3 L

Υδρογονάνθρακες, C20-50, 
απόσταγμα κενού υδρογόνωσης 
υπολειμματικού ελαίου· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-503-00-2 300-257-1 93924-61-9 L

Αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα 
υδρογονοεπεξεργασμένα διυλισμένα 
με διαλύτη υδρογονωμένα· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-504-00-8 305-588-5 94733-08-1 L
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Αποστάγματα (πετρελαίου), 
υδροπυρολυμένα ελαφρά 
εξευγενισμένα με διαλύτη· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με απομάκρυνση αρωματικών με 
διαλύτη από το υπόλειμμα 
υδρογονοπυρολυμένου πετρελαίου· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C18 έως και C27 και με περιοχή 
βρασμού από 370° C έως 450° C 
περίπου)

649-505-00-3 305-589-0 94733-09-2 L

Αποστάγματα (πετρελαίου), C18-40, 
αποκηρωμένα με διαλύτη 
προερχόμενα από αποστάγματα 
υδρογονοπυρόλυσης· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με αποπαραφίνωση με διαλύτη 
υπολείμματος απόσταξης 
υδροπυρολυμένου πετρελαίου· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C18 έως και C40 και με περιοχή
βρασμού από 370° C έως 550° C 
περίπου)

649-506-00-9 305-594-8 94733-15-0 L
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Λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), C18-40, 
αποκηρωμένα με διαλύτη 
προερχόμενα από υδρογονωμένο 
εκχυλισμένο προϊόν· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με 
αποπαραφίνωση με διαλύτη του 
υδρογονωμένου εκχυλισμένου 
προϊόντος, που λαμβάνεται με 
εκχύλιση αποστάγματος πετρελαίου 
κατεργασμένου με υδρογόνο· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C18
έως και C40 και με περιοχή βρασμού 
από 370° C έως 550° C περίπου)

649-507-00-4 305-595-3 94733-16-1 L

Υδρογονάνθρακες, C13-30, πλούσιοι σε 
αρωματικά, ναφθενικό απόσταγμα 
εκχυλισμένο με διαλύτη· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη προδιαγεγραμμένο

649-508-00-Χ 305-971-7 95371-04-3 L

Υδρογονάνθρακες, C13-30, πλούσιοι σε 
αρωματικά, ναφθενικό απόσταγμα 
εκχυλισμένο με διαλύτη· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη προδιαγεγραμμένο

649-509-00-5 305-972-2 95371-05-4 L

Υδρογονάνθρακες, C37-68, 
αποκηρωμένοι απασφαλτωμένοι 
κατεργασμένοι με υδρογόνο 
υπολείμματα απόσταξης κενού· 
βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-510-00-0 305-974-3 95371-07-6 L

Υδρογονάνθρακες, C37-65, 
κατεργασμένοι με υδρογόνο 
απασφαλτωμένοι, υπολείμματα 
απόσταξης κενού· βασικό ορυκτέλαιο 
— μη προδιαγεγραμμένο

649-511-00-6 305-975-9 95371-08-7 L

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά 
κατεργασμένα με υδρογόνο 
εξευγενισμένα με διαλύτη· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-512-00-1 307-010-7 97488-73-8 L
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(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κατεργασία με διαλύτη 
αποστάγματος από τα 
υδρογονοπυρολυμένα αποστάγματα 
πετρελαίου· συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C18 έως και C27 και με περιοχή 
βρασμού από 370° C έως 450° C 
περίπου)

Αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα 
υδρογονωμένα εξευγενισμένα με 
διαλύτη· βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με την κατεργασία υδρογονωμένου 
αποστάγματος πετρελαίου με 
διαλύτη· συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C19 έως και C40 και με περιοχή 
βρασμού από 390° C έως 550° C 
περίπου)

649-513-00-7 307-011-2 97488-74-9 L

Λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), C18-

27, υδρογονοπυρολυμένα με διαλύτη· 
βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-514-00-2 307-034-8 97488-95-4 L

Υδρογονάνθρακες, C17-30, 
υπολείμματος ατμοσφαιρικής 
απόσταξης κατεργασμένο με 
υδρογόνο απασφαλτωμένου με 
διαλύτη, ελαφρά προϊόντα 
απόσταξης· βασικό ορυκτέλαιο —
μη προδιαγεγραμμένο

649-515-00-8 307-661-7 97675-87-1 L
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(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν τα πρώτα αποστάγματα 
απόσταξης σε κενό, απορροών από 
κατεργασία υπολείμματος μικρής 
περιοχής με υδρογόνο, παρουσία 
καταλύτη· συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C17 έως και C30 και με περιοχή 
βρασμού από 300° C έως 400° C 
περίπου. Το έτοιμο έλαιο έχει ιξώδες 
4 10-6 m².s-1 στους 100° C περίπου)

Υδρογονάνθρακες, C17-40, 
υπολείμματος απόσταξης 
κατεργασμένο με υδρογόνο 
απασφαλτωμένου με διαλύτη, 
ελαφρά κλάσματα απόσταξης σε 
κενό· βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν τα πρώτα αποστάγματα, 
απόσταξης σε κενό απορροών από 
την καταλυτική κατεργασία με 
υδρογόνο, υπολείμματος μικρής
περιοχής απόσταξης 
απασφαλτωμένου με διαλύτη, με 
ιξώδες 8 10-6 m².s-1 στους 100° C 
περίπου· συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C17 έως και C40 και με περιοχή 
βρασμού από 300° C έως 500° C 
περίπου)

649-516-00-3 307-755-8 97722-06-0 L

Υδρογονάνθρακες, C13-27, 
εκχυλισμένοι με διαλύτη ελαφροί 
ναφθενικοί· βασικό ορυκτέλαιο —
μη προδιαγεγραμμένο

649-517-00-9 307-758-4 97722-09-3 L
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(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με εκχύλιση των αρωματικών από 
ελαφρό ναφθενικό απόσταγμα με 
ιξώδες 9,5 10-6 m².s-1 στους 40° C· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C13 έως και C27 και με περιοχή 
βρασμού από 240° C έως 400° C 
περίπου)

Υδρογονάνθρακες, C14-29, ελαφροί 
ναφθενικοί εκχυλισμένοι με διαλύτη· 
βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με εκχύλιση των αρωματικών από 
ελαφρό ναφθενικό απόσταγμα με 
ιξώδες 16 10-6 m².s-1 στους 40° C· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C14 έως και C29 και βράζει στην 
περιοχή από 250° C έως 425° C 
περίπου)

649-518-00-4 307-760-5 97722-10-6 L

Υδρογονάνθρακες, C27-42, 
απαλλαγμένοι από αρωματικά· 
βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-519-00-Χ 308-131-8 97862-81-2 L

Υδρογονάνθρακες, C17-30, 
αποσταγμάτων κατεργασμένων με 
υδρογόνο, ελαφρά προϊόντα 
απόσταξης · βασικό ορυκτέλαιο —
μη προδιαγεγραμμένο

649-520-00-5 308-132-3 97862-82-3 L

Υδρογονάνθρακες, C27-45, 
ναφθενικοί απόσταγμα κενού· 
βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-521-00-0 308-133-9 97862-83-4 L
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Υδρογονάνθρακες, C27-45, 
αποαρωματισμένοι· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-522-00-6 308-287-7 97926-68-6 L

Υδρογονάνθρακες, C20-58, 
κατεργασμένοι με υδρογόνο· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

649-523-00-1 308-289-8 97926-70-0 L

Υδρογονάνθρακες, C27-42, 
ναφθενικοί· βασικό ορυκτέλαιο —
μη προδιαγεγραμμένο

649-524-00-7 308-290-3 97926-71-1 L

Υπολειμματικά έλαια (πετρελαίου), 
αποκηρωμένα με διαλύτη 
κατεργασμένα με άνθρακα· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με την κατεργασία αποκηρωμένων 
με διαλύτη υπολειμματικών ελαίων 
πετρελαίου με ενεργό άνθρακα, για 
να απομακρυνθούν ίχνη πολικών 
συστατικών και προσμείξεων)

649-525-00-2 309-710-8 100684-37-5 L

Υπολειμματικά έλαια (πετρελαίου), 
κατεργασμένα με άργιλο-
αποκηρωμένα με διαλύτη· βασικό 
ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κατεργασία αποκηρωμένων με 
διαλύτη υπολειμματικών ελαίων 
πετρελαίου με αποχρωστική γη για 
να απομακρύνονται ίχνη πολικών 
συστατικών και προσμείξεων)

649-526-00-8 309-711-3 100684-38-6 L
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Λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), C25, 
εκχυλισμένα με διαλύτη, 
απασφαλτωμένα, αποκηρωμένα, 
υδρογονωμένα· βασικό ορυκτέλαιο 
— μη προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από εκχύλιση με διαλύτη και 
υδρογόνωση υπολειμμάτων 
απόσταξης στο κενό· συνίσταται 
κυρίως από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα σημαντικά 
μεγαλύτερο από C25 και παράγει 
έτοιμο έλαιο που έχει ιξώδες της 
τάξης από 32 10-6 m².s-1 έως 37 10-6

m².s-1 στους 100° C)

649-527-00-3 309-874-0 101316-69-2 L

Λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), C17-

32, εκχυλισμένα με διαλύτη, 
αποκηρωμένα, υδρογονωμένα· 
βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από εκχύλιση με διαλύτη και 
υδρογόνωση, υπολειμμάτων 
κλασματικής απόσταξης· συνίσταται 
κυρίως από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C17 έως και C32
και παράγει έτοιμο έλαιο που έχει 
ιξώδες της τάξης από 17 10-6 m².s-1

έως 23 10-6 m².s-1 στους 40° C)

649-528-00-9 309-875-6 101316-70-5 L
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Λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), C20-

35, εκχυλισμένα με διαλύτη, 
αποκηρωμένα, υδρογονωμένα· 
βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από την εκχύλιση και υδρογόνωση 
υπολειμμάτων ατμοσφαιρικής 
απόσταξης· συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C20 έως και C35 και παράγει έτοιμο 
έλαιο με ιξώδες της τάξης από 37 
10-6 m².s-1 έως 44 10-6 m².s-1 στους 
40° C)

649-529-00-4 309-876-1 101316-71-6 L

Λιπαντικά έλαια (πετρελαίου), 
εκχυλισμένα με διαλύτη, 
αποκηρωμένα, υδρογονωμένα· 
βασικό ορυκτέλαιο — μη 
προδιαγεγραμμένο

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από εκχύλιση με διαλύτη και 
υδρογόνωση, υπολειμμάτων 
ατμοσφαιρικής απόσταξης· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C24 έως και C50 και παράγει έτοιμο 
έλαιο που έχει ιξώδες της τάξης από 
16 10-6 m².s-1 έως 75 10-6 m².s-1

στους 40° C)

649-530-00-Χ 309-877-7 101316-72-7 L
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Εκχυλίσματα (πετρελαίου), βαρέος 
ναφθενικού αποστάγματος 
εκχυλισμένου με διαλύτη, 
συμπύκνωμα αρωματικών· 
επεξεργασμένο εκχύλισμα

(Αρωματικό συμπύκνωμα που 
παράγεται με προσθήκη νερού σε 
εκχύλισμα με διαλύτη βαρέος 
ναφθενικού αποστάγματος και σε 
διαλύτη εκχύλισης)

649-531-00-5 272-175-3 68783-00-6 L

Εκχύλισμα (πετρελαίου), 
εξευγενισμένου με διαλύτη βαρέος 
παραφινικού αποστάγματος 
εξευγενισμένου με διαλύτη· 
επεξεργασμένο εκχύλισμα

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν το εκχύλισμα επανεκχύλισης 
βαρέος παραφινικού αποστάγματος 
εξευγενισμένου με διαλύτη· 
συνίσταται από κορεσμένους και 
ακόρεστους αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C20 έως και C50)

649-532-00-0 272-180-0 68783-04-0 L

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), βαρέων 
παραφινικών αποσταγμάτων, 
απασφαλτωμένων με διαλύτη· 
επεξεργασμένο εκχύλισμα

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν το εκχύλισμα εκχύλισης με 
διαλύτη βαρέος παραφινικού 
αποστάγματος)

649-533-00-6 272-342-0 68814-89-1 L
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Εκχυλίσματα (πετρελαίου), βαρέος 
ναφθενικού αποστάγματος με 
διαλύτη, υδρογονοκατεργασμένα· 
Επεξεργασμένο εκχύλισμα
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με κατεργασία βαρέος ναφθενικού 
αποστάγματος εκχυλισμένου με 
διαλύτη με υδρογόνο παρουσία 
καταλύτου· αποτελείται κυρίως από 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C20 έως και C50
και παράγει τελικό έλαιο με 
τουλάχιστον 19 10-6 m².s-1 στους 40° 
C)

649-534-00-1 292-631-5 90641-07-9 L

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), βαρέος 
παραφινικού αποστάγματος 
εκχυλισμένου με διαλύτη, 
υδρογονοκατεργασμένα· 
επεξεργασμένο εκχύλισμα

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
κατεργασία εκχυλίσματος με 
διαλύτη βαρέος παραφινικού 
αποστάγματος με υδρογόνο 
παρουσία καταλύτη· συνίσταται 
κυρίως από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C21 έως και C33
και βράζει στην περιοχή από 350° C 
έως 480° C περίπου)

649-535-00-7 292-632-0 90641-08-0 L
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Εκχυλίσματα (πετρελαίου), ελαφρού 
παραφινικού αποστάγματος 
εκχυλισμένου με διαλύτη, 
υδρογονοκατεργασμένα· 
επεξεργασμένο εκχύλισμα

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που παράγεται με 
κατεργασία εκχυλίσματος με 
διαλύτη βαρέος παραφινικού 
αποστάγματος με υδρογόνο 
παρουσία καταλύτη· συνίσταται 
κυρίως από υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C17 έως και C26
και βράζει στην περιοχή από 280° C 
έως 400° C περίπου)

649-536-00-2 292-633-6 90641-09-1 L

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), από 
υδρογονοκατεργασμένο ελαφρό 
παραφινικό απόσταγμα εκχυλισμένο 
με διαλύτη· επεξεργασμένο 
εκχύλισμα

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν εκχύλισμα από εκχύλιση με 
διαλύτη ενδιάμεσου παραφινικού 
αποστάγματος κορυφής 
εκχυλισμένου με διαλύτη, που 
κατεργάζεται με υδρογόνο παρουσία 
καταλύτη· συνίσταται κυρίως από 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C16 έως και C36)

649-537-00-8 295-335-4 91995-73-2 L

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), ελαφρό 
ναφθενικό απόσταγμα εκχυλισμένο 
σε διαλύτη, υδρογονοαποθειωμένο· 
επεξεργασμένο εκχύλισμα

649-538-00-3 295-338-0 91995-75-4 L
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(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από κατεργασία εκχυλίσματος που 
λαμβάνεται από εκχύλιση με 
διαλύτη, με υδρογόνο παρουσία 
καταλύτη και σε συνθήκες 
πρωτίστως τέτοιες ώστε να 
απομακρύνονται οι ενώσεις θείου· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C15 έως και C50. Το ρεύμα αυτό 
πιθανόν να περιέχει 5 % κατά βάρος, 
ή περισσότερο αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες με τετραμελείς 
έως εξαμελείς συμπυκνωμένους 
δακτυλίους)

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), ελαφρό 
παραφινικό απόσταγμα εκχυλισμένο 
με διαλύτη, κατεργασμένο με οξύ· 
επεξεργασμένο εκχύλισμα

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν κλάσμα της απόσταξης 
εκχυλίσματος από την εκχύλιση με 
διαλύτη ελαφρών παραφινικών 
αποσταγμάτων πετρελαίου κορυφής, 
που υποβάλλεται σε εξευγενισμό με 
θειϊκό οξύ· συνίσταται κυρίως από 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C16 έως και C32)

649-539-00-9 295-339-6 91995-76-5 L

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), ελαφρό 
παραφινικό απόσταγμα εκχυλισμένο 
με διαλύτη, υδρογονοαποθειωμένο· 
επεξεργασμένο εκχύλισμα

649-540-00-4 295-340-1 91995-77-6 L
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(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με εκχύλιση με διαλύτη ελαφρού 
παραφινικού αποστάγματος και 
κατεργάζεται με υδρογόνο για να 
μετατραπεί το οργανικό θείο σε 
υδρόθειο που απομακρύνεται· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C15 έως και C40 και παράγει τελικό 
έλαιο με ιξώδες μεγαλύτερο από 10 
10-6 m².s-1 στους 40° C)

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), ελαφρού 
ακάθαρτου πετρελαίου κενού 
εκχυλισμένου με διαλύτη, 
κατεργασμένου με υδρογόνο· 
επεξεργασμένο εκχύλισμα
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων, που λαμβάνεται 
με εκχύλιση με διαλύτη από ελαφρά 
ακάθαρτα πετρέλαια κενού και 
υφίσταται κατεργασία με υδρογόνο 
παρουσία καταλύτη· συνίσταται 
κυρίως από αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C13 έως και C30)

649-541-00-Χ 295-342-2 91995-79-8 L

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), βαρύ 
παραφινικό απόσταγμα εκχυλισμένο 
με διαλύτη, κατεργασμένο με 
άργιλο· επεξεργασμένο εκχύλισμα

649-542-00-5 296-437-1 92704-08-0 L
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(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που προκύπτει 
από κατεργασία κλάσματος 
πετρελαίου με φυσική ή 
τροποποιημένη άργιλο είτε με 
διεργασία επαφής είτε διήθησης για 
να απομακρυνθούν ιχνοποσότητες 
πολικών ενώσεων και υπάρχουσες 
προσμείξεις· συνίσταται κυρίως από 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες με 
αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C20 έως και C50. 
Αυτό το ρεύμα μπορεί να περιέχει 5 
% κατά βάρος ή περισσότερο 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες με 
τετραμελείς έως εξαμελείς 
δακτύλιους)

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), βαρέος 
ναφθενικού αποστάγματος 
εκχυλισμένου με διαλύτη, 
υδρογονοαποθειωμένα· 
επεξεργασμένο εκχύλισμα
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
από πρώτη ύλη πετρελαίου με 
κατεργασία με υδρογόνο για να 
μετατραπεί το οργανικό θείο σε 
υδρόθειο το οποίο απομακρύνεται· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C15 έως και C50 και παράγει τελικό 
έλαιο με ιξώδες μεγαλύτερο από 19 
10-6 m².s-1 στους 40° C)

649-543-00-0 297-827-4 93763-10-1 L

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), από 
αποκηρωμένο με διαλύτη βαρύ 
παραφινικό κλάσμα καθαρισμένο με 
διαλύτη, υδρογονοαποθειωμένο· 
επεξεργασμένο εκχύλισμα

649-544-00-6 297-829-5 93763-11-2 L
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(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με πετρελαϊκή πρώτη ύλη 
αποκηρωμένη με διαλύτη από 
κατεργασία με υδρογόνο για να 
μετατρέπεται το οργανικό θείο σε 
υδρόθειο που απομακρύνεται· 
συνίσταται κυρίως από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C15 έως και C50 και παράγει τελικό 
έλαιο με ιξώδες μεγαλύτερο από 19 
10-6 m².s-1 στους 40° C)

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), από 
ελαφρό παραφινικό απόσταγμα 
εκχυλισμένο με διαλύτη, 
κατεργασμένο με άνθρακα· 
επεξεργασμένο εκχύλισμα
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν κλάσμα από απόσταξη 
εκχυλίσματος που ανακτάται από 
εκχύλιση με διαλύτη ελαφρού 
παραφινικού αποστάγματος κορυφής 
πετρελαίου κατεργασμένου με 
ενεργό άνθρακα για να 
απομακρύνονται ίχνη πολικών 
συστατικών και προσμείξεις· 
συνίσταται κυρίως από αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C16 έως και C32)

649-545-00-1 309-672-2 100684-02-4 L

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), από 
ελαφρό παραφινικό απόσταγμα 
εκχυλισμένο με διαλύτη, 
κατεργασμένο με αργίλιο· 
επεξεργασμένο εκχύλισμα

649-546-00-7 309-673-8 100684-03-5 L
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(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν κλάσμα από απόσταξη 
εκχυλίσματος που ανακτάται από 
εκχύλιση με διαλύτη ελαφρών 
παραφινικών αποσταγμάτων 
κορυφής πετρελαίου κατεργασμένου 
με αποχρωστική γη για να 
απομακρύνονται ίχνη πολικών 
συστατικών και προσμείξεις· 
συνίσταται κυρίως από αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C16 έως και C32)

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), από 
ελαφρύ κενό, ακάθαρτου πετρελαίου 
εκχυλισμένου με διαλύτη, 
κατεργασμένα με άνθρακα· 
επεξεργασμένο εκχύλισμα

(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με εκχύλιση με διαλύτη ελαφρού 
ακάθαρτου πετρελαίου κενού με 
ενεργό άνθρακα για να 
απομακρύνονται ίχνη πολικών 
ενώσεων και προσμείξεις· 
συνίσταται κυρίως από αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C13 έως και C30)

649-547-00-2 309-674-3 100684-04-6 L

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), από 
ελαφρό ακάθαρτο πετρέλαιο 
εκχυλισμένο με διαλύτη, 
κατεργασμένα με άργιλο· 
επεξεργασμένο εκχύλισμα

649-548-00-8 309-675-9 100684-05-7 L
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(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
με εκχύλιση με διαλύτη ελαφρού 
ακάθαρτου πετρελαίου κενού με 
αποχρωστική γη για να 
απομακρύνονται ίχνη πολικών 
συστατικών και προσμείξεις· 
συνίσταται κυρίως από αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων 
άνθρακα κυρίως στην περιοχή από 
C13 έως C30)

Έλαιο foot (πετρελαίου)· Έλαιο foot
(Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται 
σαν το ελαιώδες κλάσμα από 
απελαίωση με διαλύτη ή διαδικασία 
εφίδρωσης κηρού· συνίσταται 
κυρίως από υδρογονάνθρακες 
διακλαδισμένης αλύσου με αριθμό 
ατόμων άνθρακα κυρίως στην 
περιοχή από C20 έως και C50)

649-549-00-3 265-171-8 64742-67-2 L

Έλαιο foot (πετρελαίου), 
υδρογονοκατεργασμένο· Έλαιο foot

649-550-00-9 295-394-6 92045-12-0 L

Κεραμικές διαθλαστικές ίνες. Ίνες 
ειδικής χρήσης, πλην εκείνων που 
καθορίζονται σε άλλο σημείο του 
Παραρτήματος Ι της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ. [Τεχνητές υαλώδεις 
(πυριτικές) ίνες άτακτου 
προσανατολισμού με περιεκτικότητα 
σε οξείδια αλκαλίων και οξείδια 
αλκαλικών γαιών. 
(Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) 
το πολύ 18 % κατά βάρος]

650-017-00-8 R
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Προσάρτημα 3 

Σημείο 29 — Μεταλλαξιογόνες ουσίες: κατηγορία 1
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Προσάρτημα 4

Σημείο 29 — Μεταλλαξιογόνες ουσίες: κατηγορία 2

Ουσίες Αριθμός 
ευρετηρίου

Αριθμός 
ΕΚ

Αριθμός 
CAS

Σημειώσεις

Εξαμεθυλοφωσφορικό τριαμίδιο·
εξαμεθυλοφωσφοραμίδιο

015-106-00-2 211-653-8 680-31-9

Θειικός διαιθυλεστέρας 016-027-006 200-589-6 64-67-5

Διχρωμικό κάλιο 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9

Διχρωμικό αμμώνιο 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5

Διχρωμικό νάτριο 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9

Διχρωμικό νάτριο, διένυδρο 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0

Διχλωριούχο χρωμύλιο·
οξυχλωριούχο χρώμιο

024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

Χρωμικό κάλιο 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6

Χρωμικό νάτριο 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

Φθοριούχο κάδμιο 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

Χλωριούχο κάδμιο 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

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
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1,3-Βουταδιένιο· Βουτα-1,3-διένιο 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Βενζο[a]πυρένιο· βενζο[d, e, 
f]χρυσένιο

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

1,2-διβρωμο-3-χλωροπροπάνιο 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

Αιθυλενοξείδιο· οξιράνιο 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8

Οξείδιο του προπυλενίου· 1,2-
εποξυπροπάνιο· μεθυλοξιράνιο

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

2,2'-διοξιράνιο· 1,2:3,4-
διεποξυβουτάνιο

603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

Ακρυλαμιδομεθοξυοξικό μεθύλιο 
(περιέχον ≥ 0,1 % ακρυλαμίδιο)

607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0

Ακρυλαμιδογλυκολικό μεθύλιο 
(περιέχον ≥ 0,1 % ακρυλαμίδιο)

607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2

Αιθυλενοϊμίνη· αζιριδίνη 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

1,3,5,-τρις(οξιρανυλομεθυλο)-1,3,5-
τριαζινο-2,4,6(1H,3H,5H)-τριόνη: 
TGIC

615-021-00-6 219-514-3 2451-62-9

Ακρυλαμίδιο 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1

1,3,5-τρις-[(2S και 2R)-2,3-
εποξυπροπυλο]-1,3,5-τριαζινο-2,4,6-
(1H,3H,5H)-τριόνη

616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E
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Προσάρτημα 5

Σημείο 30 — Ουσίες τοξικές για την αναπαραγωγή: κατηγορία 1

Ουσίες Αριθμός 
ευρετηρίου

Αριθμός 
ΕΚ

Αριθμός 
CAS

Σημειώσεις

Μονοξείδιο του άνθρακα 006-001-00-2 211-128-3 630-08-0

Εξαφθοριοπυριτικός μόλυβδος 009-014-00-1 247-278-1 25808-74-6

Ενώσεις μολύβδου εκτός από τις 
ρητώς κατονομαζόμενες στο παρόν 
Παράρτημα

082-001-00-6

Αλκυλικές ενώσεις μολύβδου 082-002-00-1

Αζίδιο μολύβδου (II) 082-003-00-7 236-542-1 13424-46-9

Χρωμικός μόλυβδος 082-004-00-2 231-846-0 7758-97-6

Δι(οξικός) μόλυβδος 082-005-00-8 206-104-4 301-04-2

Δις(ορθοφωσφορικός) τριμόλυβδος 082-006-00-3 231-205-5 7446-27-7

Οξικός μόλυβδος, βασικός 082-007-00-9 215-630-3 1335-32-6

Μεθανοσουλφονικός μόλυβδος(II) 082-008-00-4 401-750-5 17570-76-2

Θειοχρωμικού μολύβδου, κίτρινο
(Η ουσία αυτή ταυτοποιείται στο 
Colour Index με τον Colour Index 
Constitution Number, C.I. 77603)

082-009-00-X 215-693-7 1344-37-2

Θειικού μολυβδαινικού χρωμικού 
μολύβδου ερυθρό

(Η ουσία αυτή ταυτοποιείται στο 
Colour Index με τον Colour Index 
Constitution Number, C.I. 77605)

082-010-00-5 235-759-9 12656-85-8
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Υδρογονοαρσενικός μόλυβδος 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

1,2-διβρωμο-3-χλωροπροπάνιο 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

2-βρωμοπροπάνιο 602-085-00-5 200-855-1 75-26-3 E

Βαρφαρίνη 4-υδροξυ-3-(3-οξο-1-
φαινυλοβουτυλ)κουμαρίνη

607-056-00-0 201-377-6 81-81-2

2,4,6-τρινιτρορεσορκινικός 
μόλυβδος· στυφνικός μόλυβδος

609-019-00-4 239-290-0 15245-44-0
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Προσάρτημα 6

Σημείο 30 — Ουσίες τοξικές για την αναπαραγωγή: κατηγορία 2

Ουσίες Αριθμός 
ευρετηρίου

Αριθμός 
ΕΚ

Αριθμός 
CAS

Σημειώσεις

6-(2-χλωροαιθυλο)-6-(2-
μεθοξυαιθοξυ)-2,5,7,10-τετραοξα-6-
σιλαενδεκάνιο - ετασελασίλη

014-014-00-X 253-704-7 37894-46-5

Flusilazole (ISO)· δις(4-
φθοροφαινυλο)-(μεθυλο)-(1H-1,2,4-
τριαζωλο-1-υλμεθυλο)-σιλάνιο

014-017-00-6 — 85509-19-9 E

Μείγμα από: 4-[[δις-(4-
φθοροφαινυλο)-
μεθυλοσιλυλο]μεθυλο]-4H-1,2,4-
τριαζόλιο· 1-[[δις-(4-
φθοροφαινυλο)μεθυλοσιλυλο]μεθυλ
ο]-1H-1,2,4-τριαζόλιο

014-019-00-7 403-250-2 — E

Τετρακαρβονυλονικέλιο 028-001-00-1 236-669-2 13463-39-3

Φθοριούχο κάδμιο 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

Χλωριούχο κάδμιο 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Βενζο[a]πυρένιο· 
βενζο[d,e,f]χρυσένιο

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

2-μεθοξυαιθανόλη· μεθυλογλυκόλη· 
μονομεθυλαιθέρας της 
αιθυλενογλυκόλης

603-011-00-4 203-713-7 109-86-4

2-αιθοξυαιθανόλη· αιθυλογλυκόλη· 
μονοαιθυλαιθέρας της 
αιθυλενογλυκόλης

603-012-00-X 203-804-1 110-80-5
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2,3-εποξυπροπαν-1-όλη· γλυκιδόλη 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

2-μεθοξυπροπανόλη 603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5

Δις(2-μεθοξυαιθυλ) αιθέρας 603-139-00-0 203-924-4 111-96-6

R-2,3-εποξυ-1-προπανόλη 603-143-002 404-660-4 57044-25-4 E

4,4'-ισοβουτυλαιθυλιδενοδιφαινόλη· 
2,2-δις (4'-υδροξυφαινυλο)-4-
μεθυλοπεντάνιο

604-024-00-8 401-720-1 6807-17-6

Οξικός 2-μεθοξυαιθυλεστέρας· 
οξικός μονομεθυλαιθέρας της 
αιθυλογλυκόλης· οξικός εστέρας της 
μεθυλογλυκόλης

607-036-00-1 203-772-9 110-49-6

Οξικός 2-αιθοξυ-αιθυλεστέρας· 
οξικός μονομεθυλαιθέρας της 
αιθυλογλυκόλης· οξικός εστέρας της 
αιθυλογλυκόλης

607-037-00-7 203-839-2 111-15-9

[[[3,5-δις(1,1διμεθυλαιθυλο)-4-
υδροξυφαινυλο]μεθυλο]θειο]οξικός 
2-αιθυλεξυλεστέρας

607-203-00-9 279-452-8 80387-97-9

Φθαλικό δις (2-μεθοξυαιθύλιο) 607-228-00-5 204-212-6 117-82-8

Οξικό 2-μεθοξυπροπύλιο 607-251-00-0 274-724-2 70657-70-4

Fluazifop-butyl (ISO)· προπιονικός 
βουτυλο (RS)-2-[4-(5-
τριφθορομεθυλο-2-πυριδυλοξυ)-
φαινοξυ]εστέρας

607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4
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Vinclozolin (ISO)· N-3,5-
διχλωροφαινυλο-5-μεθυλο-5-
βινυλο-1,3-οξαζολιδινο-2,4-διόνη

607-307-00-4 256-599-6 50471-44-8

Μεθοξυοξικό οξύ 607-312-00-1 210-894-6 625-45-6 E

Φθαλικός δις(2-αιθυλεξυλ) εστέρας 
Φθαλικός δι-(2-αιθυλεξυλ) εστέρας 
DEHP

607-317-00-9 204-211-0 117-81-7

Φθαλικός διβουτυλεστέρας· DBP 607-318-00-4 201-557-4 84-74-2

(R)-2-[4-(6-χλωροκινοξαλιν-2-
υλοξυ)φαινυλοξυ]προπανοϊκός (+/-) 
τετραϋδροφουρφουρυλεστέρας

607-373-00-4 414-200-4 119738-06-6 E

Binapacryl (ISO)· 3-
μεθυλοκροτονικός 2-δευτ-βουτυλο-
4,6-δινιτροφαινυλεστέρας

609-024-00-1 207-612-9 485-31-4

Dinoseb· 2-(1-μεθυλοπροπυλο)-4,6-
δινιτροφαινόλη

609-025-00-7 201-861-7 88-85-7

Άλατα και εστέρες του dinoseb 
εκτός από τις ρητώς 
κατονομαζόμενες στο παρόν 
Παράρτημα

609-026-00-2

Dinoterb· 2-τριτοταγής βουτυλο-4,6-
δινιτροφαινόλη

609-030-00-4 215-813-8 1420-07-1

Άλατα και εστέρες του dinoterb 609-031-00-X

Nitrofen (ISO)· 2,4-
διχλωροφαινυλο-4-νιτροφαινυλικός 
αιθέρας

609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5

Οξικός μεθυλο-ΟΝΝ-
αζωξυμεθυλεστέρας οξικός 
μεθυλεστέρας-αζωξυμεθυλεστέρας

611-004-00-2 209-765-7 592-62-1
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Tridemorph (ISO)· 2,6-διμεθυλο-4-
τριδεκυλομορφολίνη

613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6

Αιθυλενοθειουρία· ιμιδαζολιδινο-2-
θειόνη

613-039-00-9 202-506-9 96-45-7

Κυκλοεξιμίδιο 613-140-00-8 200-636-0 66-81-9

Flumioxazin (ISO)· N-(7-φθορο-3,4-
διϋδρο-3-οξο-4-προπ-2-υνυλ-2H-
1,4-βενζοξαζιν-6-υλο)κυκλοεξ-1-
ενε-1,2-δικαρβοξαμίδιο

613-166-00-X — 103361-09-7

(2RS,3RS)-3-(2-χλωροφαινυλο)-2-
(4-φθοροφαινυλο)-[(1H-1,2,4-
τριαζολ-1-υλο)-μεθυλ]οξιράνιο

613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0

Ν,Ν-διμεθυλαφορμαμίδιο 616-001-00-Χ 200-679-5 68-12-2

N, N-διμεθυλακεταμίδιο 616-011-00-4 204-826-4 127-19-5 E

Φορμαμίδιο 616-052-00-8 200-842-0 75-12-7

N-μεθυλακεταμίδιο 616-053-00-3 201-182-6 79-16-3

N-μεθυλφορμαμίδιο 616-056-00-X 204-624-6 123-39-7 E
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Προσάρτημα 7

Ειδικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο

1. Όλα τα προϊόντα που περιέχουν αμίαντο ή η συσκευασία τους, πρέπει να φέρουν την 

ετικέτα που καθορίζεται παρακάτω:

α) Η ετικέτα σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα πρέπει να έχει ύψος (Υ) τουλάχιστον 

5 εκ. και πλάτος 2,5 εκ.·

β) χωρίζεται σε δύο μέρη:

– το άνω μέρος (υ1 = 40 % Υ) περιλαμβάνει το γράμμα «a» άσπρου χρώματος σε 

μαύρο φόντο,

– το κάτω μέρος (υ2 = 60 % Υ) περιλαμβάνει πρότυπο κείμενο, χρώματος 

μαύρου και/ή άσπρου σε κόκκινο φόντο και είναι σαφώς ευανάγνωστο·

γ) εάν το προϊόν περιέχει κροκιδόλιθο, οι λέξεις «περιέχει αμίαντο» του προτύπου 

κειμένου πρέπει να αντικαθίστανται από τις εξής: «περιέχει κροκιδόλιθο/κυανό 

αμίαντο».

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου τα 

προϊόντα που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά στο έδαφός τους. Στην ετικέτα των 

προϊόντων αυτών, πρέπει όμως να αναγράφεται η ένδειξη: «περιέχει αμίαντο»·

δ) εάν η επισήμανση γίνεται με απευθείας αποτύπωση στο προϊόν, αρκεί ένα χρώμα 

σαφώς διαφορετικό από το χρώμα του φόντου.
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2. Η αναφερόμενη στο παρόν προσάρτημα ετικέτα πρέπει να επικολλάται σύμφωνα με τους 

παρακάτω κανόνες:

α) σε καθένα από τα πιο μικρά παραδιδόμενα τεμάχια·

β) όταν ένα προϊόν περιέχει συστατικά στοιχεία που έχουν ως βάση τον αμίαντο, η 

ετικέτα αρκεί να επιτίθεται στα στοιχεία αυτά και μόνον. Η επισήμανση μπορεί να 

παραλείπεται αν λόγω μειωμένων διαστάσεων ή ακατάλληλης συσκευασίας δεν 

μπορεί να τεθεί ετικέτα πάνω στο συστατικό στοιχείο.
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3. Επισήμανση συσκευασμένων προϊόντων που περιέχουν αμίαντο

3.1. Τα συσκευασμένα προϊόντα που περιέχουν αμίαντο πρέπει να φέρουν στη συσκευασία 

τους επισήμανση ευανάγνωστη και ανεξίτηλη η οποία να περιέχει τις παρακάτω ενδείξεις:

α) το σύμβολο και την ένδειξη των σχετικών κινδύνων σύμφωνα με το παρόν 

Παράρτημα·

β) τις οδηγίες ασφαλείας που πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με τις υποδείξεις του 

παρόντος Παραρτήματος, στο μέτρο που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο προϊόν.

Όταν προσθέτονται συμπληρωματικές οδηγίες ασφαλείας στη συσκευασία, δεν πρέπει να 

μετριάζουν ή να αντιστρατεύονται τις ενδείξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).

3.2. Η επισήμανση που προβλέπεται στο σημείο 3.1 πρέπει:

– να γίνεται με μια ετικέτα η οποία επικολλάται στερεά πάνω στη συσκευασία, ή

– να γίνεται με μια ετικέτα κινητή η οποία προσδένεται σταθερά στη συσκευασία, ή

– να τυπώνεται κατευθείαν πάνω στη συσκευασία.

3.3. Τα προϊόντα που περιέχουν αμίαντο και είναι απλώς επικαλυμμένα με πλαστικό ή 

παρόμοιο περιτύλιγμα θεωρούνται ως συσκευασμένα προϊόντα και επισημαίνονται 

σύμφωνα με το σημείο 3.2. Εάν τα προϊόντα αυτά αφαιρούνται από το περιτύλιγμά τους 

και διατίθενται ασυσκεύαστα στην αγορά, καθένα από τα μικρότερα παραδιδόμενα 

τεμάχια πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφή της επισήμανσης σύμφωνα με το σημείο 

3.1.
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4. Επισήμανση των μη συσκευασμένων προϊόντων που περιέχουν αμίαντο

Όσον αφορά τα μη συσκευασμένα προϊόντα που περιέχουν αμίαντο, η επισήμανση, 

σύμφωνα με το σημείο 3.1, πρέπει:

– να γίνεται με μία ετικέτα η οποία επικολλάται στερεά πάνω στο προϊόν που περιέχει 

αμίαντο, ή

– να γίνεται με μία ετικέτα κινητή η οποία προσδένεται σταθερά στο προϊόν, ή

– να τυπώνεται κατευθείαν πάνω στο προϊόν,

ή με μια περιγραφή της επισήμανσης, σύμφωνα με το σημείο 3.1, σε περίπτωση που τα 

ανωτέρω δεν μπορούν να εφαρμόζονται ικανοποιητικά, παραδείγματος χάριν λόγω των 

μειωμένων διαστάσεων του προϊόντος, των μη προσφερόμενων ιδιοτήτων του ή 

ορισμένων τεχνικών δυσκολιών.

5. Με την επιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων σχετικά με θέματα ασφαλείας και υγιεινής 

στο χώρο εργασίας, πρέπει να προστίθενται, στην ετικέτα που τοποθετείται στο προϊόν το 

οποίο κατά τη χρήση του μπορεί να μεταποιείται ή να υφίσταται περαιτέρω κατεργασία, οι 

ενδεικνυόμενες για το προϊόν οδηγίες ασφαλείας, και ιδίως οι ακόλουθες οδηγίες 

ασφαλείας:

– εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο και αν είναι δυνατό στο ύπαιθρο,

– κατά προτίμηση, χρησιμοποιείτε εργαλεία χειροκίνητα ή που λειτουργούν με μικρή 

ταχύτητα, εξοπλισμένα αν ανάγκη με κατάλληλο μηχανισμό για τη συλλογή της 

σκόνης. Όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία που λειτουργούν με μεγάλη ταχύτητα, θα 

πρέπει να είναι πάντοτε εξοπλισμένα με τέτοιους μηχανισμούς,
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– εάν είναι δυνατό, βρέξτε το υλικό πριν να το κόψετε ή να το τρυπήσετε,

– βρέξτε τη σκόνη, τοποθετείστε την μέσα σε ένα δοχείο που να κλείνει καλά και 

απαλλαγείται από αυτήν με ασφαλή τρόπο.

6. Η επισήμανση προϊόντος που προορίζεται για οικιακή χρήση, δεν καλύπτεται από το 

σημείο 5, και υπάρχει κίνδυνος να ελευθερώνει κατά τη χρησιμοποίησή του ίνες αμιάντου, 

πρέπει να περιλαμβάνει την εξής οδηγία ασφαλείας, όταν χρειάζεται: «Να αντικατασταθεί 

όταν φθαρεί».

7. Η επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο γίνεται στην επίσημη γλώσσα ή στις 

επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους ή των κρατών μελών στο οποίο ή στα οποία τα 

προϊόντα αυτά διατίθενται στην αγορά.



7524/8/06 REV 8 (el) ZAC/nm 300
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ DG C I EL

Προσάρτημα 8

Σημείο 43 — Αζωχρωστικές

Κατάλογος αρωματικών αμινών

Αριθμός CAS Αριθμός ευρετηρίου Αριθμός ΕΚ Ουσίες

1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 Διφαινυλ-4-υλαμίνη
4-αμινο-διφαινύλιο

Ξενυλαμίνη

2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 Βενζιδίνη

3 95-69-2 202-441-6 4-χλωρο-o-τολουιδίνη

4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-ναφθυλαμίνη

5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-αμινο-
αζωτολουόλιο

4-αμινο-2′,3-
διμεθυλαζωβενζόλιο

4-o-τολυλαζω-o-
τολουιδίνη

6 99-55-8 202-765-8 5-νιτρο-o-τολουιδίνη

7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-χλωρανιλίνη

8 615-05-4 210-406-1 4-μεθοξυ-μ-
φαινυλενοδιαμίνη

9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4′-
μεθυλενοδιανιλίνη

4,4′-διαμινο-
διφαινυλομεθάνιο
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10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3′-διχλωροβενζιδίνη

3,3′-
διχλωροδιφαινυλ-
4,4′- υλενοδιαμίνη

11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3′-
διμεθοξυβενζιδίνη
o-διανισιδίνη

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3′-
διμεθυλοβενζιδίνη

4,4′-δι-o-τολουιδίνη

13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4′-μεθυλενοδι-o-
τολουιδίνη

14 120-71-8 204-419-1 6-μεθοξυ-μ-
τολουιδίνη
π-κρεσιδίνη

15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4′-μεθυλενο-δις-(2-
χλωρο-ανιλίνη)

2,2′-διχλωρο-4,4′-
μεθυλενο-διανιλίνη

16 101-80-4 202-977-0 4,4′-οξυδιανιλίνη

17 139-65-1 205-370-9 4,4′-θειοδιανιλίνη

18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-τολουιδίνη

2-αμινοτολουόλιο

19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-μεθυλ-μ-
φαινυλενοδιαμίνη

20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-τριμεθυλανιλίνη

21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-ανισιδίνη
2-μεθοξυανιλίνη

22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-αμινο-αζωβενζόλιο
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Προσάρτημα 9

Σημείο 43 — Αζωχρωστικές

Κατάλογος αζωχρωμάτων

Αριθμός CAS Αριθμός ευρετηρίου Αριθμός ΕΚ Ουσίες

1 Δεν έχει 
χορηγηθεί

Συστατικό 1:
CAS αριθ.: 
118685-33-9
C39H23ClCrN7O12
S.2Na
Συστατικό 2:

C46H30CrN10O20S
2.3Na

611-070-00-2 405-665-4 Μείγμα από: (6-(4-
ανισιδινο)-3-
σουλφονατο-2-(3,5-
δινιτρο-2-
οξειδοφαινυλαζω)-1-
ναφθολατο)(1-(5-
χλωρο-2-
οξειδοφαινυλαζω)-2-
ναφθολατο)χρωμικό(1
-)δινάτριο·

δις(6-(4-ανισιδινο)-3-
σουλφονατο-2-(3,5-
δινιτρο-2-
οξειδοφαινυλαζω)-1-
ναφθολατο)χρωμικό(1
-) τρινάτριο
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Θέµα : Κοινή θέση που υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο στις 27 Ιουνίου 2006 µε 

σκοπό την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για την καταχώρηση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των 
χηµικών προϊόντων και για τους περιορισµούς που επιβάλλονται σε αυτά 
(REACH), για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών 
Προϊόντων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και του 
κανονισµού (ΕΚ) {σχετικά µε τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους}, και 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 
τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ µε σκοπό την προσαρµογή της στον 
κανονισµό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά 
µε την καταχώρηση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χηµικών 
προϊόντων και µε τους περιορισµούς που επιβάλλονται σε αυτά 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Στις 5 Nοεµβρίου 2003, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισµού για την 

καταχώρηση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χηµικών προϊόντων και για 

τους περιορισµούς που επιβάλλονται σε αυτά (REACH) και πρόταση οδηγίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 

67/548/EΟΚ µε σκοπό την προσαρµογή της στον κανονισµό REACH. Η πρόταση 

βασίζεται στο άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ. 

 

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 31 Μαρτίου 

20041. 

 

3. Το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 

17 Nοεµβρίου 2005. 

 

4. Στις 13 ∆εκεµβρίου 2005, το Συµβούλιο κατέληξε οµόφωνα σε πολιτική συµφωνία επί 

του συµβιβαστικού κειµένου µε σκοπό τον καθορισµό της κοινής θέσης του. 

 

5. Tο Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης 

ΕΚ στις 27 Ιουνίου 2006. 

 

II. ΣΤΟΧΟΙ 

 

Η σηµαντική έλλειψη γνώσεων όσον αφορά τις χηµικές ουσίες θεωρήθηκε ότι συνιστά 

σηµαντική αδυναµία της υφιστάµενης πολιτικής της ΕΕ για τα χηµικά· γι’αυτό και η πρόταση 

για το «REACH» αποσκοπεί να ισοσταθµίσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 

περιβάλλοντος µε τον αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα, ιδίως των ΜΜΕ, καθώς και να 

απλουστεύσει τις διοικητικές διαδικασίες και να καταστήσει αποτελεσµατική τη χρήση 

σπάνιων πόρων. 

                                                 
1 ΕΕ C 112, 30.4.2004, σ. 92 
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Ειδικότερα, µερικοί από τους κύριους στόχους του νέου συστήµατος είναι: 
 

• να καθιερωθεί ένα συνεκτικό σύστηµα καταχώρησης το οποίο θα παρέχει βασικές 

πληροφορίες για τους κινδύνους τους σχετικούς µε νέες και υφιστάµενες ουσίες που 

παρασκευάζονται ή εισάγονται στην ΕΕ, 

• να αντιστραφεί το βάρος της αποδείξεως µετακυλιώµενο από τις αρχές των κρατών 

µελών στις εταιρίες παραγωγής και εισαγωγής, οι οποίες θα είναι υπεύθυνες να 

καταδεικνύουν ότι οι ουσίες µπορεί να χρησιµοποιούνται µε ασφάλεια, 

• να επιβληθεί στους χρήστες των µετέπειτα σταδίων η ευθύνη να παρέχουν 

πληροφορίες για τις χρήσεις και τα συναφή µέτρα διαχείρισης των κινδύνων που 

σχετίζονται µε τις ουσίες, 

• να διατηρηθεί το ισχύον σύστηµα περιορισµών και να εισαχθεί µια διαδικασία 

αδειοδότησης για τις πλέον επικίνδυνες ουσίες, ως νέο µέσο, 

• να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη διαφάνεια και ανοιχτό πνεύµα σε ό,τι αφορά το κοινό, 

διευκολύνοντας περισσότερο την πρόσβαση στη δέουσα πληροφόρηση για τις χηµικές 

ουσίες, 

• να συσταθεί µια κεντρική οντότητα που θα διευκολύνει τη διαχείριση του REACH και 

θα διασφαλίζει ότι το σύστηµα εφαρµόζεται µε εναρµονισµένο τρόπο σε όλη την ΕΕ. 

 
III. ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

 
Λαµβάνοντας υπόψη τους ως άνω στόχους και την περίπλοκη δοµή της χηµικής βιοµηχανίας 

και της αλυσίδας εφοδιασµού, το Συµβούλιο κατέληξε σε συµφωνία επί κειµένου το οποίο 

επιδιώκει να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 

περιβάλλοντος, περιορίζοντας ταυτόχρονα το διοικητικό φόρτο και το κόστος για την 

ευρωπαϊκή βιοµηχανία προκειµένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητά της και η ικανότητά 

της να καινοτοµεί. 

 
Tο κείµενο της πρότασης αναθεωρήθηκε εκτενώς κατά τις συζητήσεις που διεξήγαγε το 

Συµβούλιο τα δύο τελευταία έτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας το Συµβούλιο είχε 

συχνές επαφές µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προϊόν των οποίων υπήρξε η σηµαντική 

σύγκλιση των απόψεων των δύο οργάνων. Έτσι, 200 περίπου από τις τροπολογίες που 

περιλαµβάνονταν στη γνωµοδότηση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντανακλώνται 

εν όλω, εν µέρει ή κατ’ αρχήν στην κοινή θέση. 
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Η Επιτροπή δέχθηκε όλες τις τροποποιήσεις της αρχικής πρότασης που εισήγαγε το 

Συµβούλιο. 

 
Αιτιολογικές σκέψεις 

 
Εν γένει, η κοινή θέση ευθυγραµµίζεται µε περίπου 20 τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, που αντιστοιχούν στην προσέγγιση που ακολουθείται στο διατακτικό (άρθρα 

και παραρτήµατα). 

 
Επιπλέον, η κοινή θέση ενστερνίστηκε το πνεύµα που διέπει ορισµένες τροπολογίες: 

 
Για την τροπολογία 11 (που εν µέρει συνδέεται µε τις τροπολογίες 59 και 364 σχετικά µε το 

άρθρο 1 παρ. 2) - η οποία εισάγει το «καθήκον µέριµνας» για τους παραγωγούς, τους 

εισαγωγείς και τους µεταγενέστερους χρήστες µιας ουσίας να τη χρησιµοποιούν ή να τη 

διαθέτουν στην αγορά κατά τρόπο που δεν βλάπτει την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον - το 

Συµβούλιο φρονεί ότι αρκούν οι ούτως τροποποιηθείσες διατάξεις του άρθρου 1, που ορίζουν 

ότι οι χηµικές ουσίες δεν πρέπει να προκαλούν βλάβη στην ανθρώπινη υγεία ή το 

περιβάλλον. 

 
Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες 3, 416 και 419, οι οποίες παραπέµπουν στην 

ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα καινοτοµίας της ευρωπαϊκής χηµικής βιοµηχανίας 

καθώς και στη συµβατότητα του κανονισµού REACH µε τις απαιτήσεις του ΠΟΕ, το 

Συµβούλιο φρονεί ότι ο κανονισµός REACH συνάδει µε όλες τις υποχρεώσεις έναντι του 

ΠΟΕ και από µόνος του θα τονώσει την καινοτοµία, οπότε και θα διατηρήσει ή θα βελτιώσει 

την ανταγωνιστικότητα. Και σε αυτή την περίπτωση, το Συµβούλιο φρονεί ότι αρκούν οι 

διατάξεις του άρθρου 1, που µετά την τροποποίησή τους ορίζουν ότι σκοπός του κανονισµού 

είναι να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και παράλληλα να ενισχύσει την 

ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία. 

 
Γενικά, διάφορες τροποποιήσεις που περιλήφθηκαν στην κοινή θέση καλύπτουν το πνεύµα 

που διέπει τις τροπολογίες 22 και 363, οι οποίες τονίζουν την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Επιπλέον, το Συµβούλιο θεωρεί αναγκαία 

την παρεµβολή νέας αιτιολογικής σκέψης 8, η οποία θα τονίζει ότι πρέπει να ληφθεί 

ιδιαιτέρως υπόψη ο ενδεχόµενος αντίκτυπος του REACH στις ΜΜΕ και να αποφευχθεί 

οποιαδήποτε διακριτική µεταχείριση εις βάρος τους. 
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Άλλες τροπολογίες αιτιολογικών σκέψεων δεν αντανακλώνται, καθόσον δεν συνάδουν µε την 

προσέγγιση που ακολουθεί το Συµβούλιο στην κοινή του θέση (τροπολογίες 2, 5, 6, 7, 9, 12, 

13, 15, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 55, 

56, 57, 58, 90, 361 και 424). 

 

 Tίτλος I –Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί 

 

Στην κοινή του θέση το Συµβούλιο ενοποίησε και αποσαφήνισε το πεδίο εφαρµογής του 

κανονισµού και ταυτόχρονα διευκρίνισε ορισµένες εξαιρέσεις (π.χ. για τα απόβλητα, για τις 

ουσίες που χρησιµοποιούνται σε τρόφιµα ή ζωοτροφές και σε ορισµένες περιπτώσεις για 

λόγους άµυνας). Εξάλλου, δεν τροποποιήθηκαν µεν οι εξαιρέσεις από την καταχώρηση 

µεµονωµένων ουσιών που απαριθµούνται στο Παράρτηµα IV (µε µοναδική εξαίρεση την 

προσθήκη του πολτού κυτταρίνης), πρόκειται όµως να αναθεωρηθούν από την Επιτροπή, 

µαζί µε τα Παραρτήµατα I και V, 12 µήνες µετά την έναρξη ισχύος του κανονισµού REACH. 

Οι κατηγορίες εξαιρέσεων από την καταχώρηση που απαριθµούνται στο Παράρτηµα V 

τροποποιήθηκαν, ιδίως όσον αφορά τις φυσικές ουσίες όπως τα ορυκτά, τα µεταλλεύµατα, τα 

συµπυκνώµατα µεταλλευµάτων και το τσιµέντο κλίνκερ. Οι ορισµοί στο άρθρο 3 

αναπροσαρµόστηκαν για να αντικατοπτρίζουν την προσέγγιση που ακολουθεί το Συµβούλιο 

στην κοινή του θέση. 

 

Σε αυτή τη βάση, η κοινή θέση αντικατοπτρίζει εν όλω, κατ’ αρχήν ή εν µέρει τις τροπολογίες 

65, 68, 69, 74, 79, 372, 376, 377, 462 αναθ, 463 αναθ, 464 αναθ, 465 αναθ, 466 αναθ, 

469αναθ και 983 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 67 σχετικά µε τα κράµατα και τον ορισµό τους ως ειδικών 

παρασκευασµάτων, το Συµβούλιο χαιρετίζει την διατυπωµένη σε νέα αιτιολογική παράγραφο 

πρόθεση της Επιτροπής να καταρτίσει, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τους 

εµπλεκόµενους φορείς, κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των ειδικών 

παρασκευασµάτων. 

 

Τροπολογίες, οι οποίες δεν ευθυγραµµίζονται µε την προσέγγιση του Συµβουλίου, δεν 

αντικατοπτρίζονται στην κοινή θέση (τροπολογίες 59 και 364 (βλ. ανωτέρω στις 

«αιτιολογικές σκέψεις»), 60, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 673 και 676). 
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Τίτλος II – Καταχώρηση ουσιών 

 
Προκειµένου να περιληφθούν τα κύρια στοιχεία της πρότασης «µία καταχώρηση για κάθε 

ουσία» (OSOR), η οποία υποβλήθηκε κατά την εξέταση από το Συµβούλιο, τροποποιήθηκαν 

οι διατάξεις σχετικά µε πολλούς καταχωρούντες της ίδιας ουσίας. Η κοινή θέση προβλέπει 

ότι όλοι οι παραγωγοί ή εισαγωγείς της ίδιας ουσίας υποβάλλουν από κοινού ορισµένες 

πληροφορίες του φακέλου καταχώρησης. Ωστόσο, εισήχθησαν ειδικές δυνατότητες για 

απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή, οσάκις υφίσταται διαφωνία µεταξύ καταχωρούντων για 

την επιλογή των πληροφοριών αυτών, οσάκις η από κοινού υποβολή συνεπάγεται 

δυσανάλογα υψηλό κόστος και οσάκις θα οδηγούσε σε ανταλλαγή πληροφοριών ευαίσθητων 

από εµπορικής πλευράς. 

 
Οι ουσίες που απελευθερώνονται σκόπιµα από είδη του εµπορίου αντιµετωπίζονται 

κατ’ αρχήν ακριβώς όπως όλες οι άλλες ουσίες και καταχωρούνται σύµφωνα µε τις περιόδους 

σταδιακής εισαγωγής των 3, 6 και 11 ετών. Επιπροσθέτως, οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς 

προϊόντων θα κοινοποιούν ουσίες που πληρούν τα κριτήρια αδειοδότησης εάν η περιεχόµενη 

στο εν λόγω είδος ποσότητα υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο όριο και εάν η έκθεση των 

ανθρώπων ή του περιβάλλοντος δεν µπορεί να αποκλειστεί κατά τη διάρκεια του όλου 

κύκλου ζωής του είδους. 

 
Στις περιπτώσεις που ο Οργανισµός εκτιµά ότι υπάρχουν υπόνοιες ότι απελευθερώνεται 

κάποια ουσία από προϊόντα και ότι η απελευθέρωση αυτή συνιστά κίνδυνο για την 

ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, µπορεί να λαµβάνει αποφάσεις µε τις οποίες θα απαιτείται 

από τους παραγωγούς ή τους εισαγωγείς των προϊόντων να υποβάλλουν καταχώρηση. 

 
Όσον αφορά τις πληροφορίες που υποβάλλονται κατά την καταχώρηση, οι καταχωρούντες θα 

πρέπει να µπορούν να εφαρµόζουν εθελοντικά τις κατηγορίες χρήσης και έκθεσης. Ο 

καταχωρών µπορεί, αν το επιθυµεί, να αναθέτει την εξασφάλιση της ποιότητας του φακέλου 

καταχώρησης σε δεόντως έµπειρο εκτιµητή της επιλογής του. 

 
Οι πληροφορίες που υποβάλλονται, ανάλογα µε την ποσότητα, πρέπει να έχουν ως εξής: 
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• σταδιακά υπαγόµενες ουσίες χαµηλών ποσοτήτων (ουσίες που παράγονται ή 

εισάγονται σε ποσότητες 1 έως 10 τόνων ανά παραγωγό ή εισαγωγέα ετησίως): όταν 

µια σταδιακά υπαγόµενη ουσία που εµπίπτει σ’ αυτήν την κλίµακα ποσοτήτων πληροί 

απλά κριτήρια βάσει των οποίων χαρακτηρίζεται ως δυνητικώς ανησυχητική, ο 

καταχωρών πρέπει να υποβάλλει όλες τις πληροφορίες του Παραρτήµατος VΙΙ. Στις 

λοιπές περιπτώσεις, χρειάζεται να υποβάλλονται µόνο οι φυσικοχηµικές πληροφορίες 

που απαριθµούνται στο τµήµα 5 του Παραρτήµατος VΙΙ µαζί µε τις πληροφορίες που 

διαθέτει ο καταχωρών. 

Τα προαναφερόµενα κριτήρια καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Τα κριτήρια αυτά 

επιδιώκεται να είναι σαφή και ευκολοεφάρµοστα από τη βιοµηχανία και να 

σχετίζονται µε τα στοιχεία που είναι γνωστά όσον αφορά τις ιδιότητες και τις χρήσεις 

της ουσίας καθώς και την πιθανή έκθεση σε αυτήν. 

∆εδοµένου ότι το Παράρτηµα VΙΙ θα εφαρµόζεται µόνον σε περιορισµένο αριθµό 

ουσιών που παράγονται ή εισάγονται στις ποσότητες αυτές, η κοινή θέση 

περιλαµβάνει και απαιτήσεις πρόσθετων πληροφοριών σχετικά µε την οξεία 

τοξικότητα, τη βιοαποδόµηση και την τοξικότητα επί φυκών. 

Οι καταχωρούντες όλων των µη σταδιακά υπαγόµενων ουσιών πρέπει να παρέχουν 

όλες τις πληροφορίες του Παραρτήµατος VΙΙ. 

• Για το Παράρτηµα VIΙΙ, προτείνεται µία µόνον δοκιµή τοξικότητας για την 

αναπαραγωγή (πρόσθετες τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών για ουσίες που 

παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες 10 τόνων και άνω ανά παραγωγό ή εισαγωγέα 

ετησίως). 

• Στα Παραρτήµατα IΧ και Χ δεν επήλθαν άξιες λόγου αλλαγές (πρόσθετες τυπικές 

απαιτήσεις πληροφοριών για ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες 

100 και 1000 τόνων και άνω, αντίστοιχα, ανά παραγωγό ή εισαγωγέα ετησίως). Εντός 

18 µηνών από την έναρξη ισχύος, η Επιτροπή θα υιοθετήσει κριτήρια που θα 

καθορίζουν τους επαρκείς λόγους παράλειψης ορισµένων δοκιµών κατά τα 

Παραρτήµατα VIII-X, µε βάση το ή τα σενάρια έκθεσης που αναπτύσσονται στην 

έκθεση χηµικής ασφάλειας. 

 
Σε σχέση µε τις σταδιακά υπαγόµενες ουσίες, η κοινή θέση προβλέπει τη συµπερίληψη στην 

πρώτη φάση της καταχώρησης των ουσιών που είναι δυνητικώς ανθεκτικές, βιοσωρεύσιµες 

και τοξικές (ΑΒΤ) βάσει των υφιστάµενων κριτηρίων ταξινόµησης και που παράγονται ή 

εισάγονται σε ποσότητες 100 τόνων και άνω ανά παραγωγό ή εισαγωγέα ετησίως. 
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Γενικά, µέληµα του Συµβουλίου είναι να διαµορφωθεί ένα λειτουργικό και λιγότερο 

περίπλοκο σύστηµα καταχώρησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την παροχή επαρκών 

πληροφοριών από τις βιοµηχανίες ώστε η εκάστοτε ουσία να µπορεί να χρησιµοποιείται µε 

ασφάλεια και οι πληροφορίες να διατίθενται στις αρχές και στους χρήστες των επόµενων 

σταδίων. 

 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η κοινή θέση αντικατοπτρίζει εν όλω, κατ’ αρχήν, ή εν µέρει τις 

εξής τροπολογίες: 88, 89, 97, 99, 104, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 119, 373, 380, 381, 382, 

386, 387 και 436. 

 

Η κοινή θέση δεν περιλαµβάνει ορισµένες τροπολογίες οι οποίες δεν συνάδουν µε την 

προσέγγιση που εκτίθεται ανωτέρω (τροπολογίες 90, 96, 105, 106, 110, 113, 114, 121, 374, 

375, 422, 469rev, 433, 549, 575rev, 584, 593, 594, 595, 596, 611 και 960). 

 

Ειδικότερα, ως προς τις τροπολογίες 96, 106, 108 και 549, που αποβλέπουν στη µείωση των 

δοκιµών σε ζώα, το Συµβούλιο συµµερίζεται πλήρως τον επιδιωκόµενο στόχο των εν λόγω 

τροπολογιών αλλά θεωρεί ότι αυτός έχει ληφθεί υπόψη στα πλαίσια του άρθρου 13, παράγρ. 

2, όπου ορίζεται ότι οι µέθοδοι δοκιµών αναθεωρούνται, ανάλογα µε την περίπτωση, 

προκειµένου να καθίστανται ακριβέστερες, να µειώνουν ή να αντικαθιστούν τις δοκιµές σε 

ζώα. Η ιδέα αυτή αναγνωρίζεται επίσης στο πλαίσιο της πρότασης OSOR και στις συναφείς 

τροποποιήσεις του Τίτλου III σε ό,τι αφορά την κοινοχρησία δεδοµένων, η οποία θα οδηγήσει 

σε λιγότερες δοκιµές σε σπονδυλωτά ζώα. 

 

Άλλες τροπολογίες, όπως οι τροπολογίες 593, 594, 595 και 596 δεν εγκρίθηκαν απλά και 

µόνο διότι δεν κρίθηκε πρέπουσα η εισαγωγή διατάξεων σχετικά µε οµίλους εταιρειών στον 

παρόντα κανονισµό. 

 

Τέλος, δεδοµένου ότι ο κίνδυνος λόγω έκθεσης γενικά θεωρείται σχετικά µικρός και ότι θα 

συνεπαγόταν υπέρογκο φόρτο για τις ΜΜΕ, η τροπολογία 110, η οποία θα εισήγαγε 

απαίτηση για αξιολόγηση της χηµικής ασφάλειας για όλες τις καταχωρητέες ουσίες, δεν 

ελήφθη υπόψη. 
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Tίτλος III – Κοινοχρησία δεδοµένων και αποφυγή περιττών δοκιµών 

 
Η κοινή θέση προβλέπει ότι οι δυνητικοί καταχωρούντες υποχρεούνται να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες που προέρχονται από δοκιµές σε σπονδυλωτά ζώα. Οι πληροφορίες που 

προέρχονται από δοκιµές που δεν πραγµατοποιούνται σε ζώα πρέπει να ανταλλάσσονται εάν 

το ζητήσει άλλος δυνητικός καταχωρών. Γενικά, ο επιµερισµός των δαπανών θα πρέπει να 

συµφωνείται µεταξύ των δυνητικών καταχωρούντων κατά δίκαιο, αναλογικό και αµερόληπτο 

τρόπο, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ. 

 
Για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να συµφωνηθεί επιµερισµός των δαπανών µεταξύ 

των δυνητικών καταχωρούντων, έχει περιληφθεί σαφής και µη αµφίσηµη διάταξη για τον 

κατ’ ισοµοιρία επιµερισµό των δαπανών. 

 
Προς διευκόλυνση της κοινοχρησίας δεδοµένων, εισήχθη ενιαία φάση προκαταχώρησης η 

οποία ξεκινά 12 µήνες από την έναρξη ισχύος του κανονισµού και ολοκληρώνεται 18 µήνες 

από την έναρξη ισχύος του κανονισµού. 

 
Το γεγονός ότι 30 από τις τροπολογίες που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη 

ανάγνωση αντικατοπτρίζονται στην κοινή θέση εν όλω, κατ’ αρχήν ή εν µέρει (τροπολογίες 

27, 123, 125, 126, 128, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 142, 143, 147, 148, 149, 151, 153, 

154, 358, 367, 369αναθ, 370, 371, 379 και 384) καταδεικνύει ότι τα δύο µοιράζονται κοινούς 

στόχους, ιδίως σε ό,τι αφορά τη µείωση των δοκιµών σε σπονδυλωτά ζώα και τη 

διευκόλυνση της κοινοχρησίας δεδοµένων. 

 
Η κοινή θέση δεν ενσωµατώνει την τροπολογία 383, σύµφωνα µε την οποία τυχόν περιλήψεις 

ή αυτοδύναµες περιλήψεις µελετών θα µπορούν να διατίθενται δωρεάν µόνον 15 έτη µετά την 

υποβολή στο πλαίσιο διαδικασίας καταχώρησης, διότι αυτό θα µπορούσε να επιβαρύνει 

περαιτέρω το συνολικό κόστος του REACH και ενδέχεται να αυξήσει το φόρτο για τον κλάδο 

και ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ. 

 
Η κοινή θέση δεν λαµβάνει υπόψη δύο τροπολογίες κατά τις οποίες το κόστος επιµερίζεται 

ανάλογα µε τον όγκο παραγωγής (τροπολογίες 150 και 155). 

 
Άλλες τροπολογίες δεν αντικατοπτρίζονται, καθόσον δεν ακολουθούν την προσέγγιση που 

υιοθέτησε το Συµβούλιο (τροπολογίες 129, 135, 139, 140, 150, 152, 155, 156, 368, 383 και 

385). 
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Tίτλος IV – Πληροφορίες στην αλυσίδα εφοδιασµού 

 

Το Συµβούλιο περιέλαβε στην κοινή του θέση πρόσθετη απαίτηση για τα δελτία δεδοµένων 

ασφαλείας που πρέπει να παρέχονται για ουσίες ανθεκτικές, βιοσωρεύσιµες και τοξικές ή 

άκρως ανθεκτικές και άκρως βιοσωρεύσιµες και για ορισµένα παρασκευάσµατα που 

περιέχουν τέτοιες ουσίες. ∆ιευκρινίστηκε ο ρόλος των διανοµέων στην εξασφάλιση της 

απρόσκοπτης ροής των πληροφοριών µέσω της αλυσίδας εφοδιασµού. Περιλήφθηκαν 

ορισµένες αλλαγές στο Παράρτηµα I (Γενικές διατάξεις για την αξιολόγηση ουσιών και την 

εκπόνηση εκθέσεων χηµικής ασφάλειας) και στο Παράρτηµα ΙΙ (Οδηγός για τη σύνταξη των 

δελτίων δεδοµένων ασφάλειας). 

 

Βάσει της προσέγγισης αυτής, οι περισσότερες από τις τροπολογίες που ψήφισε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση (τροπολογίες 157, 158, 159, 160, 161, 162, 

163, 164, 165, 166, 366 και 710), αντικατοπτρίζονται στην κοινή θέση. 

 

Η κοινή θέση δεν λαµβάνει υπόψη την τροπολογία 365, κατά την οποία ο παραγωγός παρέχει 

στους εργαζόµενους πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί στην αλυσίδα 

εφοδιασµού, καθόσον η ευθύνη αυτή βαρύνει τον εργοδότη. ∆εν ελήφθη επίσης υπόψη η 

τροπολογία 168 σχετικά µε την υποχρέωση του προµηθευτή να παρέχει πρόσβαση σε 

πληροφορίες για ουσίες που πωλούνται, διότι µια τέτοια διάταξη υπόκειται στους γενικούς 

κανόνες περί αµφίδροµης ενηµέρωσης στην αλυσίδα εφοδιασµού. 

 

Tίτλος V – Μετέπειτα χρήστες 

 

Η κοινή θέση διασαφηνίζει το ρόλο των διανοµέων και των µετέπειτα χρηστών στην αλυσίδα 

εφοδιασµού, ειδικότερα πώς θα πρέπει να αντιδρούν παραγωγοί, εισαγωγείς ή µετέπειτα 

χρήστες σε πληροφορίες για προσδιοριζόµενες χρήσεις που παρέχουν οι διανοµείς και /ή οι 

µετέπειτα χρήστες. Όπως και στην περίπτωση της τροπολογίας 719, η κοινή θέση 

διασαφηνίζει επίσης ότι οι µετέπειτα χρήστες µπορούν να συµµετέχουν σε Φόρουµ 

Ενηµέρωσης περί Ουσιών (SIEF). Τέλος, η κοινή θέση διευκρινίζει σε ποιες περιπτώσεις οι 

µετέπειτα χρήστες πρέπει να προβαίνουν σε αξιολόγηση της χηµικής ασφάλειας (ΑΧΑ) και 
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να προετοιµάζουν έκθεση χηµικής ασφάλειας (ΕΧΑ), καθορίζοντας ειδικότερα κατώτατη 

ποσότητα 1 τόνου κάτω από την οποία δεν απαιτείται ΕΧΑ. Τέλος, το Συµβούλιο αποφάσισε 

στην κοινή θέση τη διαγραφή του παραρτήµατος Ιβ (αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας για τα 

παρασκευάσµατα), δεδοµένου ότι τελεί ακόµη υπό εκπόνηση η επιστηµονική µεθοδολογία 

στην οποία στηρίζεται το παράρτηµα αυτό. 

 
Ως εκ τούτου, η κοινή θέση δεν λαµβάνει υπόψη ορισµένες τροπολογίες που ψήφισε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση (τροπολογίες 169, 726). Όσον αφορά την 

τροπολογία 169, η οποία θα εισήγε µια απλούστερη διαδικασία για τις ΜΜΕ, το Συµβούλιο 

συµµερίζεται την άποψη ότι χρειάζεται ελάφρυνση των επιβαρύνσεων αυτής της οµάδας 

επιχειρήσεων. Αυτό εκφράζεται σαφώς στην αιτιολογική σκέψη 8 (θα πρέπει να λαµβάνονται 

ιδιαίτερα υπόψη οι δυνητικές επιπτώσεις του κανονισµού REACH στις ΜΜΕ), στην 

αιτιολογική σκέψη 34 (καθοδήγηση), στο άρθρο 73 (µειωµένα τέλη για τις ΜΜΕ) και στο 

άρθρο 76 (συνδροµή του Οργανισµού). 

 
Tίτλος VI – Αξιολόγηση 

 
Στην κοινή του θέση, το Συµβούλιο αποφάσισε να ακολουθήσει την εξής προσέγγιση: 

 

• Η ευθύνη για την αξιολόγηση του φακέλου (τόσο ως προς τον έλεγχο των προτάσεων 

δοκιµών όσο και ως προς τους ελέγχους συµµόρφωσης) έχει µεταφερθεί στον 

Οργανισµό. Ο Οργανισµός θα είναι σε θέση να αποφασίζει ποιος είναι ο βέλτιστος 

τρόπος εκτέλεσης των υποχρεώσεων αυτών, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας 

χρήσης εξωτερικών πόρων. 

• Θα πρέπει να εκτελείται ένας ελάχιστος αριθµός ελέγχων συµµόρφωσης. Σύµφωνα µε 

σχετική διάταξη, ελέγχεται τουλάχιστον το 5% των φακέλων που έχει λάβει ο 

Οργανισµός. Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να επικεντρώνονται (αν και όχι 

αποκλειστικά) σε φακέλους για τους οποίους αναφαίνεται ότι διίστανται οι απόψεις 

µεταξύ καταχωρούντων της ίδιας ουσίας, σε περιπτώσεις που οι φάκελοι αφορούν 

ουσία καταχωρηµένη στο παγκοινοτικό κυλιόµενο πρόγραµµα δράσης για 

αξιολόγηση ή, προκειµένου για ουσίες 1-10 τόνων, που δεν περιέχουν τις κατά το 

παράρτηµα VΙΙ πλήρεις υποβλητέες πληροφορίες. 

• Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των ουσιών, θα θεσπιστεί ένα ενιαίο παγκοινοτικό 

κυλιόµενο πρόγραµµα δράσης για την αξιολόγησή τους, το οποίο θα καταρτίσει ο 

Οργανισµός κατόπιν εισηγήσεων των κρατών µελών. 
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• Ο Οργανισµός είναι υπεύθυνος για να συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των 

ουσιών, θα βασίζεται όµως στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ως προς την 

εκτέλεση των αξιολογήσεων. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών δύνανται, κατά 

περίπτωση, να καταφεύγουν σε ειδικευµένα ινστιτούτα για την εκτέλεση των 

αξιολογήσεων. 

 

Με βάση την υιοθετηθείσα προσέγγιση, η κοινή θέση αντικατοπτρίζει εν όλω, κατ’ αρχήν, ή 

εν µέρει τις τροπολογίες 171, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 190, 

191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 201, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 470αναθ, 729, 730, 

733, 739, 744, 745 και 746. 

 

Η κοινή θέση δεν αντικατοπτρίζει τις τροπολογίες που θα έδιναν αµέριστη ευθύνη της 

αξιολόγησης των ουσιών στον Οργανισµό (τροπολογίες 170, 202, 203, 742 και 743), παρότι 

προσανατολίστηκε σαφώς προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως προαναφέρθηκε, το Συµβούλιο 

θεωρεί πιο πρόσφορη λύση ο Οργανισµός να αναλάβει το συντονισµό της διαδικασίας 

αξιολόγησης των ουσιών, στηριζόµενος στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών σε ό,τι 

αφορά την εκτέλεση των αξιολογήσεων. Με βάση την προσέγγιση αυτή, το Συµβούλιο 

προσυπογράφει την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι ο Οργανισµός θα πρέπει να 

έχει έναν πιο προεξέχοντα ρόλο καθ’ όλη τη διαδικασία αξιολόγησης, π.χ. µέσω του 

καθορισµού κριτηρίων για την ιεράρχηση των ουσιών και της θέσπισης του κοινοτικού 

κυλιόµενου προγράµµατος δράσης για τις αξιολογητέες ουσίες. 

 

Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 177 η οποία προέβλεπε την υποχρεωτική διαβούλευση µε το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM) πριν από τη λήψη 

απόφασης για δοκιµές σε ζώα, αυτή δεν αναγνωρίσθηκε άµεσα στην κοινή θέση. Εντούτοις, 

το άρθρο 13, παράγρ. 2 ορίζει ότι οι µέθοδοι δοκιµών αναθεωρούνται, ανάλογα µε την 

περίπτωση, προκειµένου να καθίστανται ακριβέστερες, να µειώνουν ή να αντικαθιστούν τις 

δοκιµές σε ζώα. 

 

∆εδοµένου ότι δεν συνάδουν µε την επιλεγείσα προσέγγιση, η κοινή θέση δεν περιλαµβάνει 

τις τροπολογίες 173, 176, 186, 189, 194, 198, 200, 204 και 212. 
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Τίτλος VII – Aδειοδότηση 

 

∆ιάφορες τροπολογίες ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση του Συµβουλίου προκειµένου να 

ενισχυθεί η αδειοδότηση εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη λειτουργικότητα των διατάξεων. 

 

∆εν τροποποιήθηκε το πεδίο εφαρµογής της αδειοδότησης όπως ορίζεται στο άρθρο 56 (α) 

έως (ε) της πρότασης της Επιτροπής. Όµως διευκρινίστηκε η διατύπωση του άρθρου 56 στ) 

ακολουθώντας τη φρασεολογία της τροπολογίας 217. 

 

Με το µέληµα να αυξηθεί η διαφάνεια και να διευκολυνθεί ο προγραµµατισµός εντός του 

κλάδου, ο Οργανισµός δηµοσιεύει κατάλογο υποψήφιων ουσιών που ανταποκρίνονται στα 

κριτήρια αδειοδότησης του άρθρου 56. Ο δηµοσιευµένος κατάλογος αναφέρει επίσης ποιες 

ουσίες περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα εργασιών του Οργανισµού προκειµένου να 

εγγραφούν στο Παράρτηµα XIV. Οι ουσίες προσδιορίζονται και εγγράφονται στον κατάλογο 

αφού µεσολαβήσει περίοδος δηµόσιας διαβούλευσης. Η προσέγγιση αυτή είναι παρόµοια µε 

εκείνη που ενέπνευσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν πρότεινε την προσθήκη των 

Παραρτηµάτων XIΙΙα και XIΙΙβ (τροπολογία 215). 

Άδεια χορηγείται όταν ελέγχεται επαρκώς ο κίνδυνος που παρουσιάζει η χρήση µιας ουσίας ή 

όταν καταδεικνύεται ότι τα κοινωνικοοικονοµικά οφέλη υπερτερούν των κινδύνων από τη 

χρήση της ουσίας για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον και όταν δεν υπάρχουν 

κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες. ∆ιευκρινίστηκε ότι η µέθοδος αδειοδότησης 

µέσω του «κατάλληλου ελέγχου» δεν εφαρµόζεται στις ΑΒΤ, τις αΑαΒ ή τις ουσίες που 

πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 54 στοιχεία (α), (β), (γ) και (στ) για τις οποίες δεν είναι 

δυνατό να καθοριστεί όριο σύµφωνα µε το µέρος 6.4 του Παραρτήµατος I. Κατέστη επίσης 

σαφές ότι η Επιτροπή θα επανεξετάσει το Παράρτηµα Ι εντός 12 µηνών από την έναρξη 

ισχύος του REACH. 
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Η ύπαρξη διαδικασίας αδειοδότησης θα ενθαρρύνει από µόνη της την υποκατάσταση, εφόσον 

για τις λιγότερο επικίνδυνες ουσίες δεν θα απαιτείται αδειοδότηση. Επιπλέον, προκειµένου να 

ενθαρρυνθεί περαιτέρω η ανάπτυξη ασφαλών υποκατάστατων, όλες οι αιτήσεις αδειοδότησης 

θα περιλαµβάνουν ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών που θα εξετάζει τους κινδύνους 

τους και την τεχνική και οικονοµική σκοπιµότητα της υποκατάστασης. Επιπροσθέτως, όλες 

οι άδειες υπόκεινται σε επανεξέταση µετά από συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, καθώς και 

σε παρακολούθηση, κατά κανόνα, εκ µέρους του κατόχου της αδείας. Η διάρκεια της 

περιόδου µετά την οποία επιβάλλεται επανεξέταση καθορίζεται κατά περίπτωση. 

 

Για να αποφεύγονται τυχόν παρακάµψεις της διαδικασίας, ο Οργανισµός θα εξετάζει την 

ανάγκη επιβολής πανενωσιακών περιορισµών της χρήσης µιας ουσίας σε είδη του εµπορίου 

όταν αποφασίζεται η εγγραφή της ουσίας αυτής στο Παράρτηµα XIV. 

 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η κοινή θέση ενσωµατώνει εν όλω, κατ’ αρχήν ή εν µέρει τις 

τροπολογίες 215, 216, 217, 219, 223, 226, 227, 229, 235, 236, 237, 241, 242, 243, 245, 

470rev, 471 και 568. 

 

Η κοινή θέση δεν λαµβάνει υπόψη τις τροπολογίες 214 και 232, οι οποίες θα καθιστούσαν 

υποχρεωτική την υποκατάσταση οσάκις υφίστανται κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις. Με το 

µέληµα να διαφυλαχτεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής χηµικής βιοµηχανίας 

προστατεύοντας ταυτόχρονα την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, το Συµβούλιο εκτιµά 

ότι τα µέτρα που περιλαµβάνονται στη κοινή θέση παρέχουν µια πιο ισορροπηµένη και 

λειτουργική λύση. 

 

Με το σκεπτικό αυτό, η κοινή θέση δεν αντικατοπτρίζει την τροπολογία 221 σχετικά µε το 

πενταετές όριο για την περίοδο επανεξέτασης όσον αφορά τις ουσίες του Παραρτήµατος XIV 

ούτε το τµήµα της τροπολογίας 235 που αφορά το πενταετές όριο για την ισχύ των 

χορηγούµενων αδειών. 

 

Γενικά, αρκετές τροπολογίες (218, 220, 222, 224, 225, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 

239, 240, 244 και 246) δεν αντικατοπτρίζονται στην κοινή θέση διότι αυτό δεν θα ήταν 

σύµφωνο µε την προσέγγιση που υιοθέτησε το Συµβούλιο. 
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Τίτλος VIII – Περιορισµοί 

 

Το Συµβούλιο περιέλαβε στην κοινή του θέση µεταβατική περίοδο µετά την έναρξη ισχύος 

του REACH προκειµένου τα κράτη µέλη να είναι σε θέση να επικαιροποιήσουν την ισχύουσα 

εθνική τους νοµοθεσία σχετικά µε τους υφιστάµενους περιορισµούς περί εµπορίας και 

χρήσης χηµικών ουσιών. Επίσης, επήλθαν διευκρινίσεις στα Παραρτήµατα XV (φάκελοι) και 

XVI (κοινωνικοοικονοµική ανάλυση). 

 

Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, η κοινή θέση αντικατοπτρίζει εν όλω, κατ’ αρχήν ή εν 

µέρει τις τροπολογίες 247, 569, 570, 571, 572, 789 και 985. 

 

Οι τροπολογίες 248 και 251 δεν αντικατοπτρίζονται στην κοινή θέση. 

 

Tίτλος IΧ – Τέλη και επιβαρύνσεις 

 

Το Συµβούλιο εισήγαγε νέο Τίτλο όπου διευκρινίζεται ότι τα τέλη και οι επιβαρύνσεις που 

επιβάλλονται βάσει του κανονισµού θα θεσπιστούν µε κανονισµό της Επιτροπής. Ο νέος 

τίτλος περιλαµβάνει τις αρχές που διέπουν τα εν λόγω τέλη και επιβαρύνσεις, προβλέπει δε 

την ιδέα ότι µέρος των εσόδων του Οργανισµού µεταβιβάζεται στις αρµόδιες αρχές των 

κρατών µελών προς εκτέλεση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον REACH. Για τις 

ΜΜΕ καθορίζεται πάντοτε µειωµένο τέλος. 

 

Τίτλος X – Οργανισµός 

 

Η κοινή θέση του Συµβουλίου διευκρινίζει αρκετά σηµεία αυτού του Τίτλου ως εξής: 

 

• κάθε κράτος µέλος έχει έναν εκπρόσωπο στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

• περιλήφθηκε διευκρίνιση της διαδικασίας προσφυγών, 

• διευκρινίστηκε ότι οι κανόνες που διέπουν το γλωσσικό καθεστώς του Οργανισµού θα 

είναι σύµφωνοι προς τον κανονισµό 1/58, 
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• προς αποφυγή σύγχυσης σε σχέση µε την απόφαση 2004/97/EΚ της 13ης ∆εκεµβρίου 

2003, σύµφωνα µε την οποία η έδρα του Οργανισµού θα είναι το Ελσίνκι, το 

Συµβούλιο αποφάσισε να διαγράψει την αναφορά στην έδρα του Οργανισµού από τον 

κανονισµό REACH (τροπολογία 291), 

• ο Οργανισµός θα χρηµατοδοτείται από επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισµό της 

Κοινότητας, από τέλη που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις και από τυχόν εθελοντικές 

συνεισφορές των κρατών µελών. 

 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η κοινή θέση αντικατοπτρίζει εν όλω, κατ’ αρχήν ή εν µέρει τις 

τροπολογίες 258, 259, 260, 261, 265, 266, 270, 285, 288, 291, 293, 294, 418, 796 και 801. 

 

∆εν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση όλες οι τροπολογίες που προβλέπουν ότι ο Οργανισµός 

πρέπει να έχει γενική αρµοδιότητα για τη διαχείριση του REACH (ιδίως τις τροπολογίες 253, 

256 και 795), ούτε όσα µέρη τροπολογιών ανάγουν τον Οργανισµό σε βασική αρχή στον 

τοµέα του REACH (τροπολογίες 260, 261, 262, 263 και 796). 

 

Η κοινή θέση παρέχει στον Οργανισµό έναν πιο προεξέχοντα ρόλο καθ’ όλη τη διαδικασία 

αξιολόγησης, ενώ διευκρινίζεται ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να πραγµατοποιούν 

αξιολογήσεις των ουσιών. 

 

Επιπλέον, οι τροπολογίες 267, 269, 360 και 1037 δεν περιλήφθηκαν, διότι δεν κρίνεται 

σκόπιµη η άµεση ή έµµεση συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο διορισµό των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Γενικά, η κοινή θέση δεν περιλαµβάνει τις ακόλουθες τροπολογίες: 252, 253, 254, 256, 257, 

264, 267, 269, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 

289, 290, 292, 295, 795 και 1037. 
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Tίτλος XΙ – Κατάλογος ταξινόµησης και επισήµανσης 

 

Η κοινή θέση του Συµβουλίου επεκτείνει τη δυνατότητα εναρµονισµένης ταξινόµησης και 

επισήµανσης σε όλη την ΕΕ και για άλλες παραµέτρους κατά περίπτωση πέραν αυτών που 

προτείνει η Επιτροπή. 

 

Εν αναµονή της πρότασης της Επιτροπής για ένα «Συνολικώς Εναρµονισµένο Σύστηµα 

Ταξινόµησης και Επισήµανσης Χηµικών Ουσιών» (GHS) και σύµφωνα µε την πρότασή της 

για τον κανονισµό REACH, δεν κρίθηκε σκόπιµη η ενσωµάτωση των τροπολογιών 295, 296, 

472αναθ και 473αναθ. 

 

Τίτλος XΙI- Πληροφορίες 

 

Ο τίτλος αυτός τροποποιήθηκε σε µεγάλο βαθµό προκειµένου οι διατάξεις του να συνάδουν 

µε τον κανονισµό 1049/2001 1 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής. 

 

Η κοινή θέση προβλέπει ότι οι λεπτοµερείς κανόνες για την πρόσβαση στις πληροφορίες που 

διαθέτει ο Οργανισµός (άρθρο 117) θα πρέπει να καταρτιστούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

του Οργανισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις της Σύµβασης του Aarhus και κατ’ εφαρµογή του 

κανονισµού (EΚ) 1049/2001. 

 

Ως εκ τούτου, η κοινή θέση αντικατοπτρίζει κατ’ αρχήν την τροπολογία 297 που ορίζει ότι 

κάθε πενταετία τα κράτη µέλη, ο Οργανισµός και η Επιτροπή υποβάλλουν έκθεση σχετικά µε 

την αποκτηθείσα εµπειρία. 

 

Η κοινή θέση αντικατοπτρίζει επίσης κατ’ αρχήν την τροπολογία 301 που ορίζει ότι ο 

Οργανισµός δηµοσιεύει µη εµπιστευτικές πληροφορίες στις ιστοσελίδες του. 

                                                 
1 ΕΕ L 145, 31.5.2001, σ. 43 
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Προκειµένου οι διατάξεις για την πρόσβαση στα έγγραφα να ευθυγραµµιστούν µε τον 

κανονισµό 1049/2001, αντικατοπτρίζονται κατ’ αρχήν οι τροπολογίες 304 και 814. Σύµφωνα 

µε τη συλλογιστική αυτή, δεν κρίθηκε σκόπιµη η ενσωµάτωση των τροπολογιών 298, 300 και 

808. 

 

Τίτλος XIIΙ - Αρµόδιες αρχές 

 

Σύµφωνα µε την αρχή που διέπει την τροπολογία 305, εισήχθη στην κοινή θέση διευκρίνιση 

του κειµένου για τις κατευθυντήριες γραµµές σε ό,τι αφορά τον τρόπο ενηµέρωσης του 

κοινού για τους κινδύνους που ενέχουν οι ουσίες. 

 

Το Συµβούλιο περιέλαβε επίσης την αρχή που διέπει την τροπολογία 306 σχετικά µε την 

ειδική βοήθεια και τις συµβουλές προς τις ΜΜΕ. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι τα γραφεία 

πληροφοριών των κρατών µελών θα είναι ένα µεγάλο βοήθηµα για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις 

ΜΜΕ. 

 

Τίτλος XIV - Εφαρµογή 

 

Στην κοινή θέση περιλήφθηκαν ορισµένες διευκρινίσεις για το καθεστώς κυρώσεων το οποίο 

θα θεσπίσουν τα κράτη µέλη. 

 

Η κοινή θέση δεν αντικατοπτρίζει τις τροπολογίες 307 και 816 που αναθέτουν στο Φόρουµ, 

στα πλαίσια του Οργανισµού, να καταρτίζει κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την 

εφαρµογή. Εντούτοις, σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής, το Φόρουµ εντοπίζει 

στρατηγικές εφαρµογής, καθώς και βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την εφαρµογή. 

 

Όπως και για την τροπολογία 306, το Συµβούλιο θεωρεί ότι το σκεπτικό της τροπολογίας 362 

θα καλύπτεται από τα γραφεία πληροφοριών των κρατών µελών, τα οποία θα συνδράµουν 

σηµαντικά τις ΜΜΕ. Η διάταξη αυτή βασίζεται επίσης στην αιτιολογική σκέψη 8, η οποία 

ορίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ. 
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