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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

0.1. Σκοπός του παρόντος παραρτήματος είναι να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι 
παραγωγοί και οι εισαγωγείς θα πρέπει να αξιολογούν και να τεκμηριώνουν ότι οι 
κίνδυνοι που ενέχει η ουσία που παράγουν ή εισάγουν ελέγχονται επαρκώς κατά την 
παραγωγή και τη χρήση ή τις χρήσεις της ουσίας από τους ίδιους και ότι άλλοι 
παράγοντες που αποτελούν μεταγενέστερους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασμού 
μπορούν να ελέγξουν επαρκώς τους κινδύνους.

0.2. Η αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας αφορά όλες τις προσδιοριζόμενες χρήσεις. 
Εξετάζει τη χρήση της ουσίας υπό καθαρή μορφή (μαζί με τις βασικές προσμείξεις 
και τα πρόσθετα) σε παρασκεύασμα ή σε προϊόν. Η αξιολόγηση θα πρέπει να 
εξετάζει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της ουσίας, όπως καθορίζονται από τις 
προσδιοριζόμενες χρήσεις. Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας βασίζεται σε μια 
σύγκριση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων μιας ουσίας με τις επιπτώσεις από τη 
γνωστή ή την ευλόγως προβλέψιμη έκθεση του ανθρώπου ή/και του περιβάλλοντος 
στην εν λόγω ουσία.

0.3. Εάν ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας θεωρεί ότι η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας που 
διενεργήθηκε για μια ουσία αρκεί για να αξιολογηθεί και να τεκμηριωθεί ότι οι 
κίνδυνοι που ενέχει μια άλλη ουσία ή μια ομάδα ουσιών ελέγχονται επαρκώς, τότε 
μπορεί να χρησιμοποιήσει την προαναφερόμενη αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για 
την άλλη ουσία ή την ομάδα ουσιών. Ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας αιτιολογεί την 
ενέργεια αυτή.

0.4. Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας βασίζεται στις πληροφορίες σχετικά με την ουσία 
τις οποίες περιέχει ο τεχνικός φάκελος και σε άλλες διαθέσιμες και σχετικές 
πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται και οι πληροφορίες από αξιολογήσεις που 
διενεργήθηκαν μέσα στο πλαίσιο άλλων διεθνών και εθνικών προγραμμάτων. Μια 
αξιολόγηση η οποία έχει διενεργηθεί βάσει κοινοτικής νομοθεσίας (π.χ. 
αξιολογήσεις κινδύνου που ολοκληρώθηκαν μέσα στο πλαίσιο του 
κανονισμού 793/93) λαμβάνεται υπόψη, όποτε είναι σκόπιμο και όποτε ενδείκνυται, 
κατά την κατάρτιση της έκθεσης χημικής ασφάλειας, στην οποία αναφέρονται τα 
αποτελέσματά της. Οι αποκλίσεις από τέτοιες αξιολογήσεις αιτιολογούνται.

Επομένως στις πληροφορίες που πρέπει να εξεταστούν περιλαμβάνονται οι 
πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα της ουσίας, σχετικά με την έκθεση στην 
ουσία κατά την παραγωγή ή την εισαγωγή της και κατά τις προσδιοριζόμενες 
χρήσεις της ουσίας.

Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ, σημείο 3, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην 
χρειάζεται να δημιουργηθούν οι πληροφορίες που λείπουν, επειδή τα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου, που είναι απαραίτητα για να ελεγχθεί ένας σαφώς 
χαρακτηρισμένος κίνδυνος, μπορεί να αρκούν επίσης για τον έλεγχο άλλων 
δυνητικών κινδύνων, που επομένως δεν χρειάζεται να χαρακτηριστούν επακριβώς.
Εάν ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας θεωρούν ότι χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες 
για την κατάρτιση της έκθεσης χημικής ασφάλειας και ότι οι πληροφορίες αυτές 
μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο με τη διενέργεια δοκιμών σύμφωνα με τα 
παραρτήματα VII ή VIII κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται σπονδυλωτά ζώα, 
υποβάλλει πρόταση στρατηγικής δοκιμών, στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους 
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οποίους θεωρεί ότι είναι απαραίτητες οι περαιτέρω πληροφορίες και αυτό το 
καταγράφει στον αντίστοιχο τίτλο της έκθεσης χημικής ασφάλειας. Ενώ αναμένει τα 
αποτελέσματα των περαιτέρω δοκιμών, καταγράφει τα μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου που αναφέρει στην έκθεσή του για τη χημική ασφάλεια.

0.5. Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας που έγινε από παραγωγό ή εισαγωγέα για μια 
ουσία πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
σημεία του παρόντος παραρτήματος:

1. Αξιολόγηση της επικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία
2. Αξιολόγηση της επικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία, λόγω των 
φυσικοχημικών ιδιοτήτων
3. Αξιολόγηση της επικινδυνότητας για το περιβάλλον

4. Αξιολόγηση των ΑΒΤ και των αΑαΒ
Εάν, ως αποτέλεσμα των ενεργειών 1 έως 4, ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας 
συμπεράνει ότι η ουσία ή το παρασκεύασμα ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, σύμφωνα με την οδηγία 67/548/EΟΚ ή την 
οδηγία 1999/45/ΕΚ, ή αξιολογείται ως ΑΒΤ ή αΑαΒ, η αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες ενέργειες:

5. Αξιολόγηση της έκθεσης
6. Χαρακτηρισμός κινδύνου

Μια περίληψη όλων των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των 
προαναφερόμενων σημείων περιλαμβάνεται στον αντίστοιχο τίτλο της έκθεσης 
χημικής ασφάλειας (σημείο 7). 

0.6. Το βασικό στοιχείο του μέρους «έκθεση» στην έκθεση χημικής ασφάλειας είναι η 
περιγραφή του σεναρίου ή των σεναρίων έκθεσης του παραγωγού ή του εισαγωγέα 
καθώς και του σεναρίου ή των σεναρίων που συνιστά ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας 
για την προβλεπόμενη χρήση ή χρήσεις. Τα σενάρια έκθεσης περιέχουν μια 
περιγραφή των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου που εφήρμοσε ο παραγωγός ή ο 
εισαγωγέας και τα οποία συνιστά να εφαρμοστούν από τους μεταγενέστερους 
χρήστες. Εάν η ουσία διατεθεί στην αγορά, αυτά τα σενάρια έκθεσης 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου συνοψίζονται σε 
παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το παράρτημα ΙΑ.

0.7. Ο απαιτούμενος βαθμός λεπτομέρειας για την περιγραφή ενός σεναρίου έκθεσης 
διαφέρει ουσιαστικά από περίπτωση σε περίπτωση, ανάλογα με τη χρήση μιας 
ουσίας, τις επικίνδυνες ιδιότητές της και τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή 
τους ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας. Τα σενάρια έκθεσης μπορούν να περιγράφουν τα 
κατάλληλα μέτρα διαχείρισης κινδύνου για διάφορες επιμέρους χρήσεις μιας ουσίας. 
Το ίδιο σενάριο έκθεσης μπορεί, επομένως, να καλύπτει ευρύ φάσμα χρήσεων.

0.8. Η διαδικασία που εφαρμόζει ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας για να διενεργήσει την 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειάς του και για να καταρτίσει την έκθεση χημικής 
ασφάλειάς του μπορεί να έχει επαναληπτικό χαρακτήρα. Οι επαναλήψεις μπορεί να 
εξετάζουν, αφενός, την ανάπτυξη και αναθεώρηση σεναρίων έκθεσης, που μπορεί να 
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή ή σύσταση εφαρμογής μέτρων 
διαχείρισης του κινδύνου και, αφετέρου, την ανάγκη δημιουργίας περαιτέρω 
πληροφοριών. Ο σκοπός της δημιουργίας περαιτέρω πληροφοριών είναι να 
διατυπωθεί ακριβέστερος χαρακτηρισμός του κινδύνου, ο οποίος να βασίζεται σε μια 
λεπτομερέστερη αξιολόγηση της επικινδυνότητας ή της έκθεσης. Με τον τρόπο 
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αυτόν διαβιβάζονται οι κατάλληλες πληροφορίες σε όλο το μήκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού μέσω του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

0.9. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφορίες δεν είναι απαραίτητες σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΧ, το γεγονός αυτό δηλώνεται στο κατάλληλο τίτλο της έκθεσης 
χημικής ασφάλειας και γίνεται αναφορά στην αιτιολόγηση στον τεχνικό φάκελο. Το 
γεγονός ότι δεν απαιτούνται πληροφορίες πρέπει επίσης να δηλώνεται στο δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας.

0.10. Όσον αφορά επιμέρους συνέπειες, όπως η καταστροφή του όζοντος, για τις οποίες οι 
διαδικασίες που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 6 είναι ανεφάρμοστες, οι κίνδυνοι 
που συνδέονται με τέτοιες συνέπειες αξιολογούνται κατά περίπτωση και ο 
παραγωγός ή ο εισαγωγέας περιλαμβάνουν πλήρη περιγραφή και αιτιολόγηση των 
αξιολογήσεων αυτών στην έκθεση χημικής ασφάλειας, καθώς και περίληψη στο 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

0.11. Όποτε δεν ενδείκνυται η μεθοδολογία που περιγράφεται στο παρόν παράρτημα, 
εξηγούνται και αιτιολογούνται στην έκθεση χημικής ασφάλειας οι λεπτομέρειες της 
εναλλακτικής μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε.

0.12. Το μέρος Α της έκθεσης χημικής ασφάλειας περιλαμβάνει δήλωση ότι τα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου που περιγράφονται στα σχετικά σενάρια έκθεσης για την 
ίδια χρήση ή τις ίδιες χρήσεις του παραγωγού ή του εισαγωγέα εφαρμόζονται από 
τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα, τα δε σενάρια έκθεσης για τις προβλεπόμενες 
χρήσεις γνωστοποιούνται σε όλους τους μεταγενέστερους χρήστες, που είναι 
γνωστοί στην αλυσίδα εφοδιασμού, μέσω του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ

1.0. Εισαγωγή
1.0.1. Ο στόχος της αξιολόγησης της επικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία είναι:

– να καθοριστεί η ταξινόμηση και η επισήμανση μιας ουσίας σύμφωνα με την οδηγία 
67/548· και

– να παραχθούν τα επίπεδα έκθεσης σε μια ουσία πάνω από τα οποία οι άνθρωποι δεν 
πρέπει να εκτίθενται στην ουσία αυτή. Αυτό το επίπεδο έκθεσης είναι γνωστό ως 
παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (Derived No-Effect Level - DNEL).

1.0.2. Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία εξετάζει τις ακόλουθες 
ομάδες δυνητικών επιπτώσεων: 1) τοξικοκινητικότητα, μεταβολισμός και κατανομή, 
2) οξείες επιπτώσεις (οξεία τοξικότητα, ερεθισμός και διαβρωτικότητα), 3) 
ευαισθητοποίηση, 4) τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης και 5) επιπτώσεις ΚΜΤ 
(καρκινογένεση, μεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή). Όταν 
χρειάζεται εξετάζονται κι άλλες επιπτώσεις βάσει όλων των διαθέσιμων 
πληροφοριών.

1.0.3. Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις ενέργειες:
Ενέργεια 1: Αξιολόγηση των δεδομένων που δεν αφορούν τον άνθρωπο

Ενέργεια 2: Αξιολόγηση των δεδομένων που αφορούν τον άνθρωπο
Ενέργεια 3: Ταξινόμηση και επισήμανση

Ενέργεια 4: Παραγωγή των παράγωγων επιπέδων χωρίς επιπτώσεις (DNEL)



9

1.0.4. Οι τρεις πρώτες ενέργειες πραγματοποιούνται για κάθε επίπτωση για την οποία 
υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες και καταγράφονται στο σχετικό σημείο της 
έκθεσης χημικής ασφάλειας και στις περιπτώσεις που απαιτείται και σύμφωνα με το 
άρθρο 29, συνοψίζονται στους τίτλους 2 και 11 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

1.0.5. Για οποιαδήποτε επίπτωση δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες, το σχετικό 
σημείο περιλαμβάνει τη πρόταση «Οι πληροφορίες αυτές δεν απαιτούνται από τον 
παρόντα κανονισμό. Βλ. την αιτιολόγηση στο ...».

1.0.6. Η ενέργεια 4 της αξιολόγησης της επικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία 
πραγματοποιείται με την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων από τις τρεις πρώτες 
ενέργειες, περιλαμβάνεται στο σχετικό τίτλο της έκθεσης χημικής ασφάλειας και 
συνοψίζεται στον τίτλο 8.1 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

1.1. Ενέργεια 1: Αξιολόγηση των δεδομένων που δεν αφορούν τον άνθρωπο
1.1.1. Η αξιολόγηση των δεδομένων που δεν αφορούν τον άνθρωπο περιλαμβάνει:

– τον προσδιορισμό της επικινδυνότητας για την επίπτωση βάσει όλων των 
διαθέσιμων δεδομένων που δεν αφορούν τον άνθρωπο·

– τον προσδιορισμό της σχέσης ποσοτικής δόσης (συγκέντρωση) – αντίδρασης 
(επίπτωση). 

1.1.2. Όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η σχέση ποσοτικής δόσης (συγκέντρωση) 
– αντίδρασης (επίπτωση), τότε αυτό πρέπει να αιτιολογείται και να περιλαμβάνεται 
μια ημι-ποσοτική ή ποιοτική ανάλυση. Για τις οξείες επιπτώσεις δεν είναι συνήθως 
δυνατόν να καθοριστεί η σχέση ποσοτικής δόσης (συγκέντρωση) – αντίδρασης 
(επίπτωση) βάσει των αποτελεσμάτων δοκιμής που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 
το παράρτημα Χ. Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί να καθοριστεί εάν και σε ποιο βαθμό 
η ουσία έχει την εγγενή ικανότητα να προκαλέσει την επίπτωση.

1.1.3. Όλα τα δεδομένα που δεν αφορούν τον άνθρωπο τα οποία χρησιμοποιούνται για να 
αξιολογηθεί μια συγκεκριμένη επίπτωση στον άνθρωπο και να καθοριστεί η σχέση 
ποσοτικής δόσης (συγκέντρωση) – αντίδρασης (επίπτωση), παρουσιάζονται εν 
συντομία, εάν είναι δυνατόν με τη μορφή πίνακα ή πινάκων, κάνοντας διάκριση 
μεταξύ των in vitro, in vivo και άλλων δεδομένων. Τα σχετικά αποτελέσματα των 
δοκιμών (π.χ. LD50, NO(A)EL ή LO(A)EL), οι συνθήκες των δοκιμών (π.χ. 
διάρκεια δοκιμής, οδός χορήγησης) και άλλες σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται 
σε διεθνώς αναγνωρισμένες μονάδες μέτρησης για την επίπτωση αυτή.

1.1.4 Εάν υπάρχουν διάφορες μελέτες σχετικά με την ίδια επίπτωση, τότε χρησιμοποιείται 
κανονικά η μελέτη ή οι μελέτες από τις οποίες προκύπτει η μεγαλύτερη ανησυχία για 
τον καθορισμό του παράγωγου επιπέδου χωρίς επιπτώσεις και συντάσσεται 
αυτοδύναμη περίληψη της μελέτης ή των μελετών αυτών, η οποία ενσωματώνεται 
στον τεχνικό φάκελο. Εάν δεν χρησιμοποιηθούν οι μελέτες από τις οποίες προκύπτει 
η μεγαλύτερη ανησυχία, τότε αυτό αιτιολογείται πλήρως και συντάσσονται 
αυτοδύναμες περιλήψεις των μελετών, οι οποίες ενσωματώνονται στον τεχνικό 
φάκελο, όχι μόνο για τη μελέτη που χρησιμοποιήθηκε αλλά και για όλες τις μελέτες 
οι οποίες καταλήγουν σε μεγαλύτερη ανησυχία από τη μελέτη η οποία 
χρησιμοποιήθηκε. Για τις ουσίες για τις οποίες όλες οι διαθέσιμες μελέτες δεν 
υποδεικνύουν επικινδυνότητα, πραγματοποιείται συνολική αξιολόγηση της 
εγκυρότητας όλων των μελετών.
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1.2. Ενέργεια 2: Αξιολόγηση των δεδομένων που αφορούν τον άνθρωπο
Εάν δεν υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τον άνθρωπο, στο σημείο αυτό πρέπει να 
περιληφθεί η δήλωση «Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα που αφορούν τον άνθρωπο».
Ωστόσο, εάν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα που αφορούν τον άνθρωπο, παρουσιάζονται εάν 
αυτό είναι δυνατόν με τη μορφή πίνακα.

1.3. Ενέργεια 3: Ταξινόμηση και επισήμανση
1.3.1. Υποβάλλεται και αιτιολογείται η κατάλληλη ταξινόμηση και επισήμανση η οποία 

γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην οδηγία 67/548. Γίνεται 
πάντοτε σύγκριση των διαθέσιμων δεδομένων με τα κριτήρια που καθορίζονται στην 
οδηγία 67/548 για ΚΜΤ των κατηγοριών 1 και 2, και υποβάλλεται δήλωση σχετικά 
με το εάν μια ουσία πληροί ή όχι τα κριτήρια αυτά.

1.3.2. Εάν τα δεδομένα δεν επαρκούν για να αποφασιστεί εάν μια ουσία πρέπει να 
ταξινομηθεί για ένα ειδικό σημείο τελικής διάθεσης, ο καταχωρίζων υποδεικνύει και 
αιτιολογεί την ενέργεια ή την απόφαση στην οποία κατέληξε.

1.4. Ενέργεια 4: Προσδιορισμός των παράγωγων επιπέδων χωρίς επιπτώσεις 
(DNEL)

1.4.1. Βάσει των αποτελεσμάτων των ενεργειών 1 έως 3 καθορίζεται (-ονται) το (τα) 
παράγωγο (-α) επίπεδο (-α) χωρίς επιπτώσεις (DNEL) για την ουσία, όπου 
αντικατοπτρίζονται η πιθανή οδός (-οί), διάρκεια και συχνότητα της έκθεσης. Εάν 
αιτιολογείται από το (τα) σενάριο (-α) έκθεσης, ένα μόνο DNEL μπορεί να αρκεί. 
Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων δεδομένων και του (των) σεναρίου 
(-ων) έκθεσης του σημείου 5 της έκθεσης χημικής ασφάλειας, μπορεί να είναι 
αναγκαίο να προσδιοριστεί διαφορετικό DNEL για κάθε σχετική ομάδα του 
ανθρώπινου πληθυσμού (π.χ. εργαζόμενοι, καταναλωτές και άτομα που είναι 
πιθανόν να εκτεθούν έμμεσα μέσω του περιβάλλοντος) και πιθανόν για ορισμένες 
υποομάδες (π.χ. παιδιά, έγκυοι) και για διαφορετικές οδούς έκθεσης. Δίνεται πλήρης 
αιτιολόγηση στην οποία προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, η επιλογή των δεδομένων 
που χρησιμοποιήθηκαν, η οδός έκθεσης (στοματική, δερματική, αναπνευστική), 
καθώς και η διάρκεια και η συχνότητα της έκθεσης στην ουσία για την οποία ισχύει 
το DNEL. Εάν είναι πιθανόν να υπάρχουν περισσότερες από μία οδοί έκθεσης, τότε 
προσδιορίζεται ένα DNEL για κάθε οδό έκθεσης και για όλες τις οδούς έκθεσης. 
Κατά τον προσδιορισμό του DNEL λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι 
ακόλουθοι παράγοντες:

i) η αβεβαιότητα που προκύπτει, μεταξύ άλλων παραγόντων, από τη 
μεταβλητότητα των πειραματικών δεδομένων και από τις διαφοροποιήσεις 
μεταξύ των ειδών, αλλά και στο εσωτερικό κάθε είδους.

ii) η φύση και η σοβαρότητα της επίπτωσης·

iii) ο ανθρώπινος πληθυσμός στον οποίο εφαρμόζονται οι ποσοτικές και/ή 
ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με την έκθεση.

1.4.2. Εάν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ένα DNEL, τότε αυτό δηλώνεται σαφώς και 
αιτιολογείται πλήρως.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1. Ο στόχος της αξιολόγησης της επικινδυνότητας λόγω των φυσικοχημικών ιδιοτήτων 
είναι να καθοριστεί η ταξινόμηση και η επισήμανση μιας ουσίας σύμφωνα με την 
οδηγία 67/548. 
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2.2. Οι πιθανές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία αξιολογούνται για τις ακόλουθες 
τουλάχιστον φυσικοχημικές ιδιότητες:

– εκρηκτικότητα,

– αναφλεξιμότητα,
– δυνατότητα οξείδωσης.

Εάν τα δεδομένα δεν επαρκούν για να αποφασιστεί εάν μια ουσία πρέπει να ταξινομηθεί για 
ένα ειδικό σημείο τελικής διάθεσης, ο καταχωρίζων υποδεικνύει και αιτιολογεί την ενέργεια 
ή την απόφαση στην οποία κατέληξε.
2.3. Η αξιολόγηση κάθε επίπτωσης παρουσιάζεται στον αντίστοιχο τίτλο της έκθεσης 

χημικής ασφάλειας (σημείο 7) και όπου απαιτείται και σύμφωνα με το άρθρο 29 
συνοψίζεται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας στους τίτλους 2 και 9.

2.4. Για κάθε φυσικοχημική ιδιότητα αξιολογείται η εγγενής ικανότητα της ουσίας να 
προκαλέσει την επίπτωση.

2.5. Υποβάλλεται και αιτιολογείται η κατάλληλη ταξινόμηση και επισήμανση η οποία 
γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην οδηγία 67/548. 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3.0. Εισαγωγή
3.0.1. Ο στόχος της αξιολόγησης της επικινδυνότητας για το περιβάλλον είναι να 

καθοριστεί η ταξινόμηση και η επισήμανση μιας ουσίας σύμφωνα με την οδηγία 
67/548 και να προσδιοριστεί το όριο συγκέντρωσης της ουσίας κάτω από το οποίο 
δεν αναμένεται να υπάρξουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η συγκέντρωση αυτή είναι 
γνωστή ως προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (Predicted No-Effect 
Concentration - PNEC)

3.0.2. Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας για το περιβάλλον εξετάζει τις πιθανές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον που περιλαμβάνει 1) το υδάτινο σύστημα 
(συμπεριλαμβανομένων των ιζημάτων), 2) το έδαφος και 3) το ατμοσφαιρικό 
σύστημα, καθώς και τις δυνητικές επιπτώσεις οι οποίες είναι πιθανόν να προκύψουν 
4) από τη συσσώρευση στην τροφική αλυσίδα. Επιπλέον, εξετάζονται οι δυνητικές 
επιπτώσεις στη 5) μικροβιολογική δραστηριότητα των συστημάτων επεξεργασίας 
των λυμάτων. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων σε καθένα από τα πέντε αυτά 
περιβαλλοντικά συστήματα παρουσιάζεται στον αντίστοιχο τίτλο της έκθεσης 
χημικής ασφάλειας (σημείο 7) και όπου απαιτείται και σύμφωνα με το άρθρο 29 
συνοψίζεται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας στους τίτλους 2 και 12.

3.0.3. Για οποιαδήποτε περιβαλλοντικό σύστημα δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες 
σχετικά με τις επιπτώσεις, στο σχετικό σημείο περιλαμβάνεται η πρόταση «Οι 
πληροφορίες αυτές δεν απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό. Βλ. την αιτιολόγηση 
στο ...». Για οποιοδήποτε περιβαλλοντικό σύστημα για το οποίο υπάρχουν 
διαθέσιμες πληροφορίες αλλά ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας πιστεύει ότι δεν είναι 
αναγκαίο να διενεργήσει αξιολόγηση της επικινδυνότητας, ο παραγωγός ή ο 
εισαγωγέας παρουσιάζει αιτιολόγηση στο σχετικό τίτλο της έκθεσης χημικής 
ασφάλειας (σημείο 7) και όπου απαιτείται και σύμφωνα με το άρθρο 29 την 
συνοψίζει στον τίτλο 12 του δελτίου δεδομένων ασφάλειας.

3.0.4. Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις ενέργειες, οι 
οποίες προσδιορίζονται σαφώς στην έκθεση χημικής ασφάλειας:
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Ενέργεια 1: Αξιολόγηση των δεδομένων

Ενέργεια 2: Ταξινόμηση και επισήμανση
Ενέργεια 3: Παραγωγή της προβλεπόμενης συγκέντρωσης χωρίς επιπτώσεις 

(PNEC)

3.1. Ενέργεια 1: Αξιολόγηση των δεδομένων
3.1.1. Η αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων περιλαμβάνει:
– τον προσδιορισμό της επικινδυνότητας βάσει όλων των διαθέσιμων δεδομένων·

– τον προσδιορισμό της σχέσης ποσοτικής δόσης (συγκέντρωση) – αντίδρασης 
(επίπτωση). 

3.1.2. Όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η σχέση ποσοτικής δόσης (συγκέντρωση) 
– αντίδρασης (επίπτωση), τότε αυτό πρέπει να αιτιολογείται και να περιλαμβάνεται 
μια ημι-ποσοτική ή ποιοτική ανάλυση.

3.1.3. Όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις σ’ ένα 
συγκεκριμένο περιβαλλοντικό σύστημα παρουσιάζονται συνοπτικά, εάν είναι 
δυνατόν με τη μορφή πίνακα ή πινάκων. Τα σχετικά αποτελέσματα των δοκιμών 
(π.χ. LC50 ή NOEC), οι συνθήκες των δοκιμών (π.χ. διάρκεια δοκιμής, οδός 
χορήγησης) και άλλες σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε διεθνώς 
αναγνωρισμένες μονάδες μέτρησης για την επίπτωση αυτή.

3.1.4. Όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί η τύχη στο περιβάλλον 
της ουσίας παρουσιάζονται συνοπτικά, εάν είναι δυνατόν με τη μορφή πίνακα ή 
πινάκων. Τα σχετικά αποτελέσματα των δοκιμών, οι συνθήκες των δοκιμών και 
άλλες σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μονάδες 
μέτρησης για την επίπτωση αυτή.

3.1.5. Εάν υπάρχουν διάφορες μελέτες σχετικά με την ίδια επίπτωση, τότε χρησιμοποιείται 
η μελέτη ή οι μελέτες από τις οποίες προκύπτει η μεγαλύτερη ανησυχία για την 
εξαγωγή συμπεράσματος και συντάσσεται αυτοδύναμη περίληψη της μελέτης ή των 
μελετών αυτών, η οποία ενσωματώνεται στον τεχνικό φάκελο. Εάν δεν 
χρησιμοποιηθούν οι μελέτες από τις οποίες προκύπτει η μεγαλύτερη ανησυχία, τότε 
αυτό αιτιολογείται πλήρως και συντάσσονται αυτοδύναμες περιλήψεις των μελετών, 
οι οποίες ενσωματώνονται στον τεχνικό φάκελο, όχι μόνο για τη μελέτη που 
χρησιμοποιήθηκε αλλά και για όλες τις μελέτες οι οποίες καταλήγουν σε μεγαλύτερη 
ανησυχία από τη μελέτη η οποία χρησιμοποιήθηκε. Για τις ουσίες για τις οποίες όλες 
οι διαθέσιμες μελέτες δεν υποδεικνύουν επικινδυνότητα, πραγματοποιείται συνολική 
αξιολόγηση της εγκυρότητας όλων των μελετών.

3.2. Ενέργεια 2: Ταξινόμηση και επισήμανση
3.2.1. Υποβάλλεται και αιτιολογείται η κατάλληλη ταξινόμηση και επισήμανση η οποία 

γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην οδηγία 67/548.

3.2.2. Εάν τα δεδομένα δεν επαρκούν για να αποφασιστεί εάν μια ουσία πρέπει να 
ταξινομηθεί για ένα ειδικό σημείο τελικής διάθεσης, ο καταχωρίζων υποδεικνύει και 
αιτιολογεί την ενέργεια ή την απόφαση στην οποία κατέληξε.

3.3. Ενέργεια 3: Προσδιορισμός της προβλεπόμενης συγκέντρωσης χωρίς 
επιπτώσεις (PNEC)

3.3.1. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα καθορίζεται η PNEC για κάθε περιβαλλοντικό 
σύστημα. Η PNEC είναι δυνατόν να υπολογιστεί με την εφαρμογή ενός κατάλληλου 
παράγοντα αξιολόγησης στις τιμές των επιπτώσεων (π.χ. LC50 ή NOEC) που 
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παράγονται από τις δοκιμές σε οργανισμούς. Ο παράγων αξιολόγησης εκφράζει τη 
διαφορά μεταξύ των τιμών των επιπτώσεων που παράγονται για έναν περιορισμένο 
αριθμό ειδών από εργαστηριακές δοκιμές και της PNEC για το περιβαλλοντικό 
σύστημα1. 

3.3.2. Εάν δεν είναι δυνατόν να παραχθεί η PNEC, τότε αυτό δηλώνεται σαφώς και 
αιτιολογείται πλήρως.

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΒΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΑΑΒ
4.0. Εισαγωγή
4.0.1. Ο στόχος της αξιολόγησης των ΑΒΤ και αΑαΒ είναι να καθορίσει εάν η ουσία 

πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος ΧΙΙ και εάν ναι, να χαρακτηρίσει τις πιθανές 
εκπομπές της ουσίας. Μια αξιολόγηση επικινδυνότητας σύμφωνα με τα σημεία 1 και 
3 του παρόντος παραρτήματος για την αντιμετώπιση όλων των μακροπρόθεσμων 
επιπτώσεων και η εκτίμηση της μακροπρόθεσμης έκθεσης του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος όπως διενεργείται σύμφωνα με το σημείο 5 (Αξιολόγηση έκθεσης), 
ενέργεια 2 (Εκτίμηση έκθεσης), δεν είναι δυνατόν να διενεργηθούν με επαρκή 
αξιοπιστία για τις ουσίες που ικανοποιούν τα κριτήρια ΑΒΤ και αΑαΒ, για την οποία 
είναι αναγκαία η ξεχωριστή αξιολόγηση των ΑΒΤ και των αΑαΒ.

4.0.2. Η αξιολόγηση των ΑΒΤ και αΑαΒ βασίζεται σε όλες τις πληροφορίες που 
υποβάλλονται με τον τεχνικό φάκελο. Εάν ο τεχνικός φάκελος περιέχει πληροφορίες 
μόνο για ένα ή περισσότερα σημεία τελικής διάθεσης όπως απαιτείται στα 
παραρτήματα V και VI, ο καταχωρίζων εξετάζει εάν πρέπει να δημιουργηθούν 
περαιτέρω πληροφορίες για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολόγησης των ΑΒΤ και 
αΑαΒ.

4.0.3. Η αξιολόγηση των ΑΒΤ και αΑαΒ περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο ενέργειες, οι 
οποίες προσδιορίζονται σαφώς στο μέρος Γ σημείο 7 της έκθεσης χημικής 
ασφάλειας:
Ενέργεια 1: Σύγκριση με τα κριτήρια

Ενέργεια 2: Χαρακτηρισμός των εκπομπών
Σύνοψη της αξιολόγησης περιλαμβάνεται επίσης στον τίτλο 12 του δελτίου 
δεδομένων ασφαλείας.

4.1. Ενέργεια 1: Σύγκριση με τα κριτήρια
Αυτό το μέρος της αξιολόγησης των ΑΒΤ και αΑαΒ περιλαμβάνει τη σύγκριση των 
διαθέσιμων δεδομένων με τα κριτήρια του παραρτήματος ΧΙΙ και μια δήλωση σχετικά με το 
εάν η ουσία πληροί ή όχι τα κριτήρια αυτά. Εάν τα διαθέσιμα δεδομένα δεν είναι αρκετά για 
να αποφασιστεί εάν η ουσία πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος ΧΙΙ, οι άλλες ενδείξεις 
από τις οποίες προκύπτει αντίστοιχο επίπεδο ανησυχίας εξετάζονται κατά περίπτωση.

  
1 Γενικά, όσο εκτενέστερα είναι τα δεδομένα και όσο μεγαλύτερη η διάρκεια των δοκιμών, τόσο 

μικρότερος είναι ο βαθμός αβεβαιότητας και το μέγεθος του παράγοντα αξιολόγησης. Ένας παράγων 
αξιολόγησης 1000 εφαρμόζεται συνήθως στη χαμηλότερη από τις τρεις βραχυπρόθεσμες τιμές 
L(E)C50 που παράγονται από είδη που εκπροσωπούν διαφορετικά τροφικά επίπεδα και ένα παράγων 
10 εφαρμόζεται στη χαμηλότερη από τις τρεις μακροπρόθεσμες τιμές NOEC που παράγονται από είδη 
που εκπροσωπούν διαφορετικά τροφικά επίπεδα.
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4.2. Ενέργεια 2: Χαρακτηρισμός των εκπομπών
Εάν η ουσία πληροί τα κριτήρια διενεργείται χαρακτηρισμός των εκπομπών που 
περιλαμβάνει τα σχετικά μέρη της αξιολόγησης της έκθεσης όπως περιγράφεται στο σημείο 
5. Ειδικότερα περιλαμβάνει μια εκτίμηση των ποσοτήτων της ουσίας που εκλύεται στα 
διάφορα περιβαλλοντικά συστήματα κατά τη διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων του 
παραγωγού ή του εισαγωγέα και άλλες προσδιοριζόμενες χρήσεις, και προσδιορισμό των 
πιθανών οδών μέσω των οποίων εκτίθενται στην ουσία ο άνθρωπος και το περιβάλλον.

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

5.0. Εισαγωγή
Ο στόχος της αξιολόγησης της έκθεσης είναι να γίνει ποσοτική ή ποιοτική εκτίμηση της 
δόσης/συγκέντρωσης της ουσίας στην οποία εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν ο άνθρωπος 
και το περιβάλλον. Η αξιολόγηση της έκθεσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο ενέργειες, οι 
οποίες προσδιορίζονται σαφώς στην έκθεση χημικής ασφάλειας:

Ενέργεια 1: Ανάπτυξη σεναρίων έκθεσης
Ενέργεια 2: Εκτίμηση της έκθεσης

Όπου απαιτείται και σύμφωνα με το άρθρο 29, περιλαμβάνεται σύνοψη της αξιολόγησης σε 
παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

5.1. Ενέργεια 1: Ανάπτυξη σεναρίων έκθεσης
5.1.1. Σενάρια έκθεσης αναπτύσσονται για την παραγωγή στην Κοινότητα, τις ίδιες 

χρήσεις του παραγωγού και του εισαγωγέα και άλλες προσδιοριζόμενες χρήσεις. 
Ένα σενάριο έκθεσης είναι το σύνολο των συνθηκών που περιγράφουν τον τρόπο με 
τον οποίο η ουσία παράγεται ή χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
της και τον τρόπο με τον οποίο ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας ελέγχει ή συνιστά 
στους μεταγενέστερους χρήστες να ελέγχουν την έκθεση του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος. Αυτά τα σενάρια έκθεσης μπορεί να είναι ευρέος φάσματος ή 
συγκεκριμένα ανάλογα με την περίπτωση. Το σενάριο έκθεσης παρουσιάζεται στον 
αντίστοιχο τίτλο της έκθεσης χημικής ασφάλειας και συνοψίζεται σε παράρτημα του 
δελτίου δεδομένων ασφαλείας, χρησιμοποιώντας ένα σύντομο τίτλο ο οποίος δίνει 
μια σύντομη γενική περιγραφή της χρήσης. Ειδικότερα, ένα σενάριο έκθεσης 
περιλαμβάνει, όπου χρειάζεται, μια περιγραφή:

– των διαδικασιών που εφαρμόζονται κατά την παραγωγή από τον παραγωγό και, 
κατά περίπτωση, της περαιτέρω επεξεργασίας και χρήσης από τον παραγωγό ή τον 
εισαγωγέα, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής μορφής στην οποία παράγεται, 
υποβάλλεται σε επεξεργασία και/ή χρησιμοποιείται·

– των διαδικασιών που εφαρμόζονται στην προσδιοριζόμενη χρήση της ουσίας που 
προβλέπεται από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα, συμπεριλαμβανομένης της 
φυσικής μορφής στην οποία η ουσία υποβάλλεται σε επεξεργασία και/ή 
χρησιμοποιείται·

– των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου που εφαρμόζονται από τον παραγωγό ή τον 
εισαγωγέα για τον περιορισμό ή την αποφυγή της έκθεσης του ανθρώπου 
(συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των καταναλωτών) και του 
περιβάλλοντος στην ουσία·

– των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου που συνιστά ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας να 
εφαρμόσουν οι μεταγενέστεροι χρήστες για τον περιορισμό ή την αποφυγή της 
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έκθεσης του ανθρώπου (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των 
καταναλωτών) και του περιβάλλοντος στην ουσία·

– των μέτρων διαχείρισης αποβλήτων που εφαρμόζονται από τον παραγωγό ή τον 
εισαγωγέα και εκείνων που συνιστάται να εφαρμόζουν οι μεταγενέστεροι χρήστες ή 
καταναλωτές για τον περιορισμό ή την αποφυγή της έκθεσης του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος στην ουσία κατά τη διάθεση, την τελική διάθεση και/ή την 
ανακύκλωση·

– των δραστηριοτήτων των εργαζομένων που συνδέονται με τις διαδικασίες και τη 
διάρκεια και τη συχνότητα της έκθεσής τους στην ουσία·

– των δραστηριοτήτων των καταναλωτών και τη διάρκεια και τη συχνότητα της 
έκθεσής τους στην ουσία·

– της διάρκειας και της συχνότητας των εκπομπών της ουσίας στα διάφορα 
περιβαλλοντικά συστήματα και στα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων και της 
αραίωσης στο περιβαλλοντικό σύστημα-αποδέκτη.

5.1.2. Όταν η αξιολόγηση προσδιορίζεται ότι χρησιμοποιείται για μια αίτηση αδειοδότησης 
για μια ειδική χρήση τα σενάρια έκθεσης χρειάζεται να αναπτυχθούν μόνο για 
εκείνες τις χρήσεις και τα μετέπειτα στάδια του κύκλου ζωής.

5.2. Ενέργεια 2: Εκτίμηση της έκθεσης
5.2.1. Η έκθεση εκτιμάται για κάθε σενάριο έκθεσης που αναπτύσσεται και παρουσιάζεται 

στον αντίστοιχο τίτλο της έκθεσης χημικής ασφάλειας και όπου απαιτείται και 
σύμφωνα με το άρθρο 29 συνοψίζεται σε παράρτημα του δελτίου δεδομένων 
ασφαλείας. Η εκτίμηση της έκθεσης περιλαμβάνει τρία στοιχεία: 1) εκτίμηση των 
εκπομπών· 2) χημική τύχη και οδοί· και 3) εκτίμηση των επιπέδων έκθεσης. 

5.2.2. Η εκτίμηση των εκπομπών εξετάζει τις εκπομπές κατά τη διάρκεια όλων των 
σχετικών σταδίων του κύκλου ζωής της ουσίας, με την παραδοχή ότι τα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου που περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης έχουν 
εφαρμοστεί. 

5.2.3. Γίνεται χαρακτηρισμός των πιθανών διαδικασιών αποικοδόμησης, μετατροπής ή 
αντίδρασης και εκτίμηση της κατανομής και της τύχης της ουσίας στο περιβάλλον. 

5.2.4 Γίνεται εκτίμηση των επιπέδων έκθεσης για όλους τους ανθρώπινους πληθυσμούς 
(εργαζόμενοι, καταναλωτές και άτομα που είναι πιθανόν να εκτεθούν έμμεσα μέσω 
του περιβάλλοντος) και για τα περιβαλλοντικά συστήματα για τα οποία η έκθεση 
στην ουσία είναι γνωστή ή ευλόγως προβλέψιμη. Εξετάζεται κάθε σχετική οδός 
έκθεσης του ανθρώπου (αναπνευστική, στοματική, δερματική και ο συνδυασμός 
όλων των σχετικών οδών έκθεσης). Στις εκτιμήσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη οι 
διακυμάνσεις στο πρότυπο έκθεσης σε σχέση με το χώρο και το χρόνο. Ειδικότερα, 
στην εκτίμηση της έκθεσης λαμβάνονται υπόψη:

– επαρκώς καταμετρημένα, αντιπροσωπευτικά δεδομένα της έκθεσης,
– οποιεσδήποτε βασικές προσμείξεις και πρόσθετα στην ουσία,

– η ποσότητα στην οποία η ουσία παράγεται και/ή εισάγεται,
– η ποσότητα για κάθε προσδιοριζόμενη χρήση,

– ο βαθμός περιορισμού,
– οι φυσικοχημικές ιδιότητες της ουσίας,

– τα προϊόντα μετατροπής και/ή αποικοδόμησης,
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– οι πιθανές οδοί έκθεσης και η δυνατότητα απορρόφησης από τον άνθρωπο,

– οι πιθανές οδοί προς το περιβάλλον και η περιβαλλοντική κατανομή και 
αποικοδόμηση και/ή μετατροπή (βλ. επίσης σημείο 3 ενέργεια 1).

5.2.5 Όταν υπάρχουν επαρκώς καταμετρημένα αντιπροσωπευτικά δεδομένα της έκθεσης, 
αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης της 
έκθεσης. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα πρότυπα για την εκτίμηση 
των επιπέδων έκθεσης. Είναι επίσης δυνατόν να ληφθούν υπόψη σχετικά δεδομένα 
παρακολούθησης από ουσίες με ανάλογη χρήση και ανάλογα πρότυπα έκθεσης ή 
ανάλογες ιδιότητες.

6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

6.1 Ο χαρακτηρισμός κινδύνου διενεργείται για κάθε σενάριο έκθεσης και 
παρουσιάζεται στο σχετικό τίτλο της έκθεσης χημικής ασφάλειας.

6.2 Για τον χαρακτηρισμό του κινδύνου λαμβάνονται υπόψη οι ανθρώπινοι πληθυσμοί 
(που εκτίθενται ως εργαζόμενοι, καταναλωτές ή έμμεσα μέσω του περιβάλλοντος 
και ενδεχομένως για συνδυασμό των λόγων αυτών) και τα περιβαλλοντικά 
συστήματα για τα οποία η έκθεση στην ουσία είναι γνωστή ή ευλόγως προβλέψιμη, 
με την παροδοχή ότι τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που περιγράφονται στα 
σενάρια έκθεσης πιο πάνω έχουν εφαρμοστεί. Επιπλέον, ο συνολικός κίνδυνος για το 
περιβάλλον που προκαλείται από την ουσία εξετάζεται με συνεκτίμηση των 
αποτελεσμάτων από όλα τα σχετικά περιβαλλοντικά συστήματα και όλες τις 
σχετικές πηγές εκπομπής/έκλυσης της ουσίας.

6.3 Ο χαρακτηρισμός κινδύνου περιλαμβάνει:
– σύγκριση της έκθεσης κάθε ανθρώπινου πληθυσμού που είναι γνωστό ή πιθανόν να 

εκτεθεί με τα ανάλογα παράγωγα επίπεδα χωρίς επιπτώσεις·
– σύγκριση των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών συγκεντρώσεων σε κάθε 

περιβαλλοντικό σύστημα με τις προβλεπόμενες συγκεντρώσεις χωρίς επιπτώσεις· 
και

– αξιολόγηση της πιθανότητας και της σοβαρότητας ενός περιστατικού που θα 
οφείλεται στις φυσικοχημικές ιδιότητες της ουσίας.

6.4 Για οποιοδήποτε σενάριο έκθεσης, η έκθεση του ανθρώπου και του περιβάλλοντος 
μπορεί να θεωρηθεί ότι ελέγχεται επαρκώς εάν:

– τα επίπεδα έκθεσης που εκτιμώνται στο σημείο 6.2 δεν υπερβαίνουν το ανάλογο 
DNEL ή την ανάλογη PNEC, όπως καθορίζονται στα σημεία 1 και 3, αντίστοιχα, και

– η πιθανότητα και η σοβαρότητα ενός περιστατικού που θα οφείλεται στις 
φυσικοχημικές ιδιότητες της ουσίας όπως καθορίζεται στο σημείο 2 είναι αμελητέα.

6.5 Για εκείνες τις επιπτώσεις στον άνθρωπο και εκείνα τα περιβαλλοντικά συστήματα 
για τα οποία δεν ήταν δυνατόν να καθοριστεί DNEL ή PNEC, διενεργείται ποιοτική 
αξιολόγηση της πιθανότητας αποφυγής των επιπτώσεων κατά την εφαρμογή του 
σεναρίου έκθεσης.

Για τις ουσίες που ικανοποιούν τα κριτήρια ΑΒΤ και αΑαΒ, ο παραγωγός ή ο 
εισαγωγέας χρησιμοποιεί τις πληροφορίες όπως προκύπτουν από την ενέργεια 2 του 
σημείου 5 για την εφαρμογή στις εγκαταστάσεις του και για τις συστάσεις προς τους 
μεταγενέστερους χρήστες των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου που ελαχιστοποιούν 
την έκθεση του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. 
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7. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η έκθεση χημικής ασφάλειας περιλαμβάνει τους ακόλουθους τίτλους:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ A
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΤΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3. ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΡΟΣ B
1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

3. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3.1. Αποικοδόμηση

3.2. Περιβαλλοντική κατανομή

3.3. Βιοσυσσώρευση

ΜΕΡΟΣ Γ
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ

1.1. Τοξικοκινητικότητα, μεταβολισμός και κατανομή

1.2. Οξεία τοξικότητα

1.3. Ερεθισμός

1.3.1. Δέρμα

1.3.2. Μάτια

1.3.3. Αναπνευστική οδός

1.4. Διαβρωτικότητα

1.5. Ευαισθητοποίηση

1.5.1. Δέρμα

1.5.2. Αναπνευστικό σύστημα

1.6. Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης

1.7. Μεταλλαξιογένεση

1.8. Καρκινογένεση

1.9. Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

1.9.1. Επιπτώσεις στη γονιμότητα

1.9.2. Τοξικότητα για την ανάπτυξη
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.10 Άλλες επιπτώσεις

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

2.1. Εκρηκτικότητα

2.2. Αναφλεξιμότητα

2.3. Δυνατότητα οξείδωσης

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3.1. Υδάτινο σύστημα (συμπεριλαμβανομένων των ιζημάτων)

3.2. Έδαφος

3.3. Ατμοσφαιρικό σύστημα

3.4. Μικροβιολογική δραστηριότητα στα συστήματα επεξεργασίας των λυμάτων

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΒΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΑΑΒ

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

5.1. [Τίτλος 1ου σεναρίου έκθεσης]

5.2.1. Σενάριο έκθεσης

5.2.2. Αξιολογηση της έκθεσης

5.2. [Τίτλος 2ου σεναρίου έκθεσης]

5.3.1. Σενάριο έκθεσης

5.3.2. Αξιολογηση της έκθεσης

[κ.λπ.]

6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

6.1. [Τίτλος 1ου σεναρίου έκθεσης]

6.1.1. Ανθρώπινη υγεία

6.1.1.1. Εργαζόμενοι

6.1.1.2. Καταναλωτές

6.1.1.3. Άτομα που είναι πιθανόν να εκτεθούν έμμεσα μέσω του 

περιβάλλοντος

6.1.2. Περιβάλλον

6.1.2.1. Υδάτινο σύστημα (συμπεριλαμβανομένων των ιζημάτων)

6.1.2.2. Έδαφος

6.1.2.3. Ατμοσφαιρικό σύστημα

6.1.2.4. Μικροβιολογική δραστηριότητα στα συστήματα επεξεργασίας των 

λυμάτων
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

6.2. [Τίτλος 2ου σεναρίου έκθεσης]

6.2.1. Ανθρώπινη υγεία

6.2.1.1. Εργαζόμενοι

6.2.1.2. Καταναλωτές

6.2.1.3. Άτομα που είναι πιθανόν να εκτεθούν έμμεσα μέσω του 

περιβάλλοντος

6.2.2. Περιβάλλον

6.2.2.1. Υδάτινο σύστημα (συμπεριλαμβανομένων των ιζημάτων)

6.2.2.2. Έδαφος

6.2.2.3. Ατμοσφαιρικό σύστημα

6.2.2.4. Μικροβιολογική δραστηριότητα στα συστήματα επεξεργασίας των 

λυμάτων

[κ.λπ.]

6.x. Συνολική έκθεση (συνδυασμός όλων των σχετικών πηγών εκπομπής/έκλυσης)

6.x.1 Ανθρώπινη υγεία (για όλες τις οδούς έκθεσης)

6.x.1.1
6.x.2 Περιβάλλον (για όλες τις πηγές εκπομπής)

6.x.2.1



20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Iα
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στο παράρτημα αυτό καθορίζονται οι απαιτήσεις για το δελτίο δεδομένων ασφαλείας που 
συνοδεύει μια ουσία ή ένα παρασκεύασμα σύμφωνα με το άρθρο 29. Το δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας αποτελεί ένα μηχανισμό για τη μετάδοση των κατάλληλων πληροφοριών από τη 
σχετική έκθεση χημικής ασφάλειας σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού έως τους 
άμεσους μεταγενέστερους χρήστες. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας συμφωνούν με τις πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση χημικής ασφάλειας, 
όταν αυτή απαιτείται. Εφόσον έχει συνταχθεί έκθεση χημικής ασφάλειας, τα σχετικά σενάρια 
έκθεσης ενσωματώνονται με τη μορφή παραρτήματος στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας, 
ώστε να γίνεται ευκολότερα η αναφορά σε αυτά στους σχετικούς τίτλους του δελτίου 
δεδομένων ασφαλείας. 
Σκοπός του παρόντος παραρτήματος είναι να εξασφαλίσει τη συνοχή και την ακρίβεια του 
περιεχομένου καθενός από τα υποχρεωτικά σημεία που αναγράφονται στο άρθρο 29, κατά 
τρόπον ώστε τα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας να παρέχουν τη δυνατότητα στους 
χρήστες να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
στο χώρο εργασίας, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα δελτία δεδομένων ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις της οδηγίας 98/24/ΕΚ(2) του Συμβουλίου για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς 
παράγοντες. Ειδικότερα, τα δελτία δεδομένων ασφαλείας δίνουν στον εργοδότη τη 
δυνατότητα να ελέγχει εάν και κατά πόσον υπάρχουν στο χώρο εργασίας επικίνδυνοι χημικοί 
παράγοντες και να αξιολογεί κάθε κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει από τη χρήση τους 
για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Οι πληροφορίες στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας πρέπει να παρέχονται με τρόπο σαφή και 
συνοπτικό. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας καταρτίζεται από αρμόδιο πρόσωπο, που θα 
λαμβάνει υπόψη του τις ειδικές ανάγκες των χρηστών προς τους οποίους απευθύνεται, 
εφόσον τους γνωρίζει. Οι υπεύθυνοι για τη διάθεση των ουσιών και των παρασκευασμάτων 
στην αγορά μεριμνούν ώστε τα αρμόδια πρόσωπα να εκπαιδεύονται κατάλληλα, 
περιλαμβανομένης της παρακολούθησης μαθημάτων κατάρτισης για την ανανέωση των 
γνώσεών τους.

Για τα παρασκευάσματα που δεν έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα, αλλά για τα οποία 
απαιτείται η υποβολή δελτίου δεδομένων ασφαλείας βάσει του άρθρου 30, παρέχονται 
πληροφορίες ανάλογου χαρακτήρα σε κάθε σχετικό τίτλο.
Δεδομένης της ευρείας κλίμακας ιδιοτήτων των ουσιών και παρασκευασμάτων, είναι δυνατόν 
σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειαστούν πρόσθετες πληροφορίες. Εάν, σε άλλες περιπτώσεις, 
προκύψει ότι οι πληροφορίες για ορισμένες ιδιότητες είναι άνευ σημασίας ή ότι είναι 
τεχνικώς αδύνατον να παρασχεθούν, οι σχετικοί λόγοι αναφέρονται σαφώς στον αντίστοιχο 
τίτλο. Παρέχονται πληροφορίες για κάθε επικίνδυνη ιδιότητα. Εάν αναφέρεται ότι ένας 
συγκεκριμένος κίνδυνος δεν υπάρχει, γίνεται σαφής διαφοροποίηση μεταξύ των περιπτώσεων 
στις οποίες ο ταξινομητής δεν έχει στη διάθεσή του καμία πληροφορία και των περιπτώσεων 
στις οποίες υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα δοκιμών.
Στην πρώτη σελίδα αναφέρεται η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου δεδομένων ασφαλείας. 
Όταν ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας έχει αναθεωρηθεί, εφιστάται η προσοχή του αποδέκτη 
στις αλλαγές που έχουν γίνει. 

  
2 ΕΕ L 131, 5.5.1998, σ. 11
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Σημείωση

Η υποβολή δελτίου δεδομένων ασφαλείας απαιτείται επίσης και για ορισμένες ειδικές ουσίες 
και παρασκευάσματα (μέταλλα σε ατόφια μορφή, κράματα, πεπιεσμένα αέρια κ.λπ.) που 
απαριθμούνται στα κεφάλαια 8 και 9 του παραρτήματος VI της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, για τις 
οποίες (ουσίες και παρασκευάσματα) προβλέπονται παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις 
επισήμανσης.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1. Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος
Η ονομασία που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της ουσίας ή του παρασκευάσματος 
είναι ακριβώς η ίδια με εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα VI της οδηγίας 67/548/EΟΚ.

Για τις ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση ο όρος συμφωνεί με εκείνον που αναφέρεται 
στην καταχώριση και πρέπει επίσης να αναφέρεται ο αριθμός καταχώρισης που έχει δοθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.
Μπορούν επίσης να αναφέρονται και άλλα διαθέσιμα μέσα αναγνώρισης.

1.2. Χρήση της ουσίας/παρασκευάσματος
Αναφορά των χρήσεων της ουσίας ή του παρασκευάσματος, εφόσον είναι γνωστές. Εάν 
υπάρχουν πολλές δυνατές χρήσεις, δεν χρειάζεται να αναφέρονται παρά μόνο οι 
σημαντικότερες ή συνηθέστερες χρήσεις. Συγχρόνως δίνεται σύντομη περιγραφή της φύσης 
της ουσίας ή του παρασκευάσματος, π.χ. επιβραδυντικό φλόγας, αντιοξειδωτικό κ.λπ.
Όταν απαιτείται έκθεσης χημικής ασφάλειας, το δελτίο δεδομένων ασφαλείας περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με όλες τις προσδιοριζόμενες χρήσεις που αφορούν τον αποδέκτη του 
δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να συμφωνούν με τις 
προσδιοριζόμενες χρήσεις και τα σενάρια έκθεσης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του 
δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

1.3. Στοιχεία της εταιρείας/επιχείρησης
Στοιχεία του υπεύθυνου για τη διάθεση της ουσίας ή του παρασκευάσματος στην αγορά μέσα 
στην Κοινότητα, είτε είναι ο παραγωγός είτε ο εισαγωγέας είτε ο διανομέας. Πλήρης 
διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου του εν λόγω υπευθύνου.

Επιπροσθέτως, εάν το πρόσωπο αυτό δεν είναι εγκατεστημένο στο κράτος μέλος στην αγορά 
του οποίου διατίθεται η ουσία ή το παρασκεύασμα, παρέχεται η πλήρης διεύθυνση και ο 
αριθμός τηλεφώνου του υπευθύνου στο εν λόγω κράτος μέλος, ει δυνατόν.
Για τους καταχωρίζοντες, τα στοιχεία του υπευθύνου συμφωνούν με τις πληροφορίες σχετικά 
με την ταυτότητα του παραγωγού ή του εισαγωγέα που παρέχονται στην καταχώριση.

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Επιπλέον των προαναφερομένων, παρέχεται ο αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης της 
εταιρείας και/ή του σχετικού επίσημου συμβουλευτικού οργάνου (μπορεί να είναι το όργανο 
που είναι υπεύθυνο για τη λήψη πληροφοριών σχετικών με την υγεία, το οποίο αναφέρεται 
στο άρθρο 17 της οδηγίας 1999/45/EΚ).

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί η ταξινόμηση της ουσίας ή του παρασκευάσματος που 
προκύπτει από την εφαρμογή των κανόνων ταξινόμησης των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ ή 
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1999/45/ΕΚ. Αναφέρεται με σαφή και σύντομο τρόπο η επικινδυνότητα που ενέχει η ουσία ή 
το παρασκεύασμα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των παρασκευασμάτων τα οποία είναι ταξινομημένα ως 
επικίνδυνα και των παρασκευασμάτων τα οποία δεν είναι ταξινομημένα ως επικίνδυνα 
σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ.

Περιγράφονται οι σπουδαιότερες δυσμενείς φυσικοχημικές συνέπειες και επιπτώσεις στην 
υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, καθώς και τα συμπτώματα που οφείλονται στη 
χρήση και στην εύλογα αναμενόμενη κακή χρήση της ουσίας ή του παρασκευάσματος.
Ίσως χρειαστεί να αναφερθούν και άλλοι κίνδυνοι, όπως η σκόνη, η ασφυξία, το πάγωμα ή οι 
περιβαλλοντικές συνέπειες, καθώς και οι κίνδυνοι για τους οργανισμούς που διαβιούν στο 
έδαφος κ.λπ., κίνδυνοι οι οποίοι δεν οδηγούν σε ταξινόμηση αλλά ενδέχεται να συμβάλλουν 
στη γενική επικινδυνότητα του υλικού.
Οι πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα παρέχονται στον τίτλο 15.

Η ταξινόμηση της ουσίας συμφωνεί με την ταξινόμηση που παρέχεται στον κατάλογο 
ταξινόμησης και επισήμανσης του τίτλου Χ.

3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Τα παρεχόμενα στοιχεία επιτρέπουν στον αποδέκτη να εντοπίζει εύκολα την επικινδυνότητα 
των συστατικών του παρασκευάσματος. Η επικινδυνότητα του ίδιου του παρασκευάσματος 
αναφέρεται στον τίτλο 3.

3.1. Δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται η πλήρης σύνθεση (φύση των συστατικών και 
συγκέντρωσή τους), αν και μια γενική περιγραφή των συστατικών και των 
συγκεντρώσεων τους μπορεί να είναι χρήσιμη.

3.2. Για παρασκεύασμα το οποίο έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την οδηγία 
1999/45/EΚ, αναφέρονται οι ακόλουθες ουσίες, μαζί με τη συγκέντρωσή τους ή την 
περιοχή συγκεντρώσεών τους:

i) οι ουσίες που παρουσιάζουν επικινδυνότητα για την υγεία ή το περιβάλλον 
κατά την έννοια της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, εάν εμφανίζονται σε συγκεντρώσεις 
ίσες ή μεγαλύτερες από τις χαμηλότερες:
- των ισχυουσών συγκεντρώσεων που ορίζονται στον πίνακα του άρθρου 

3 παράγραφος 3 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου ή

- των ορίων συγκέντρωσης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 67/548/EΟΚ του Συμβουλίου ή

- των ορίων συγκέντρωσης που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή

- των ορίων συγκέντρωσης που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή

- των ορίων συγκέντρωσης που περιλαμβάνονται σε συμφωνημένη 
εγγραφή του καταλόγου ταξινόμησης και επισήμανσης ο οποίος 
θεσπίζεται βάσει του τίτλου Χ,
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ii) και οι ουσίες για τις οποίες οι κοινοτικές διατάξεις προβλέπουν οριακές τιμές 
όσον αφορά την έκθεση στο χώρο εργασίας, που δεν περιλαμβάνονται ήδη στο 
σημείο i).

3.3. Για τα παρασκευάσματα που δεν είναι ταξινομημένα ως επικίνδυνα σύμφωνα με την 
οδηγία 1999/45/ΕΚ, πρέπει να αναφέρονται οι ακόλουθες ουσίες, μαζί με τη 
συγκέντρωσή τους ή την περιοχή συγκεντρώσεών τους, εφόσον είναι παρούσες σε 
επιμέρους συγκέντρωση = 1% κατά βάρος για τα μη αέρια παρασκευάσματα και = 
0,2% κατ' όγκο για τα αέρια παρασκευάσματα:

– ουσίες επικίνδυνες για την υγεία ή το περιβάλλον κατά την έννοια της οδηγίας 
67/548/EΟΚ(3)·

– και ουσίες για τις οποίες οι κοινοτικές διατάξεις προβλέπουν οριακές τιμές όσον 
αφορά την έκθεση στο χώρο εργασίας.

3.4. Για τις ουσίες που προαναφέρονται, αναφέρεται η ταξινόμησή τους (είτε προκύπτει 
από τα άρθρα 4 και 6 είτε από το παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/EΟΚ), 
περιλαμβανομένων των συμβόλων και των αντίστοιχων φράσεων R, ανάλογα με 
τους φυσικοχημικούς τους κινδύνους, καθώς και την επικινδυνότητα που 
παρουσιάζουν για την υγεία και το περιβάλλον. Οι φράσεις R δεν χρειάζεται να 
αναγράφονται πλήρως στο σημείο αυτό: γίνεται παραπομπή στο σημείο 16, όπου θα 
αναγράφεται το πλήρες κείμενο κάθε σχετικής φράσης R.

3.5. Δίνεται η ονομασία και ο αριθμός Einecs ή Elincs των προαναφερομένων ουσιών 
σύμφωνα με την οδηγία 61/548/ΕΟΚ. Χρήσιμα μπορεί επίσης να είναι ο αριθμός 
CAS και η ονομασία IUPAC (αν είναι διαθέσιμα). Για τις ουσίες που αναφέρονται 
με ονομασία γενικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 1999/45/EΚ 
ή την υποσημείωση του σημείου 3.3. του παρόντος παραρτήματος, δεν χρειάζεται 
ακριβής χημικός αναγνωριστικός κωδικός. Ο αριθμός καταχώρισης που έχει δοθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού δίνεται επίσης σε 
κάθε ουσία που υπόκειται σε καταχώριση.

3.6. Εάν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ ή της 
υποσημείωσης του σημείου 3.3 του παρόντος παραρτήματος, η ταυτότητα 

  
3 Όταν ο υπεύθυνος για τη διάθεση ενός παρασκευάσματος στην αγορά μπορεί να αποδείξει ότι η 

αποκάλυψη στην επισήμανση ή στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας της χημικής ταυτότητας της ουσίας η 
οποία ταξινομείται αποκλειστικά ως: - ερεθιστική, εξαιρέσει αυτών στις οποίες αποδίδεται η φράση 
R41 ή ερεθιστική σε συνδυασμό με μια ή περισσότερες από τις άλλες ιδιότητες που αναφέρονται στο 
άρθρο 10, σημείο 2.3.4, της οδηγίας 1999/45/ΕΚ ή ; - επιβλαβής ή επιβλαβής σε συνδυασμό με μία ή 
περισσότερες από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 10, σημείο 2.3.4, της οδηγίας 1999/45/ΕΚ 
και η οποία παρουσιάζει αποκλειστικώς οξεία θανατηφόρο δράση ; θέτει σε κίνδυνο τον εμπιστευτικό 
χαρακτήρα της πνευματικής του ιδιοκτησίας, είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του μέρους Β 
του παραρτήματος VI τη οδηγίας 1999/45/ΕΚ, να του επιτραπεί να αναφέρεται στην ουσία αυτή είτε με 
όνομα το οποίο προσδιορίζει τις σημαντικότερες χημικές ομάδες είτε με άλλο όνομα.
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ορισμένων ουσιών πρέπει να τηρείται εμπιστευτική, η χημική φύση τους 
περιγράφεται ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση. Η χρησιμοποιούμενη 
ονομασία είναι η ίδια με εκείνη που προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω 
διατάξεων.
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4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Περιγράφονται τα μέτρα πρώτων βοηθειών.
Διευκρινίζεται κατ' αρχάς αν απαιτείται άμεση ιατρική παρακολούθηση.

Οι πληροφορίες για τις πρώτες βοήθειες είναι σύντομες και ευκολονόητες από το θύμα, τους 
τυχαία παρευρισκόμενους και τα άτομα που δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Τα συμπτώματα και 
οι συνέπειες συνοψίζονται περιληπτικά. Oι οδηγίες αναφέρουν τι πρέπει να γίνει επιτόπου σε 
περίπτωση ατυχήματος και αν μπορεί να αναμένονται καθυστερημένες συνέπειες μετά την 
έκθεση.
Οι πληροφορίες κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τις διάφορες οδούς έκθεσης, 
δηλαδή εισπνοή, επαφή με το δέρμα και τα μάτια και κατάποση.
Αναφέρεται εάν χρειάζεται ή συνιστάται βοήθεια από επαγγελματία γιατρό.

Για ορισμένες ουσίες ή παρασκευάσματα ενδέχεται να είναι αναγκαίο να τονίζεται ότι πρέπει 
να διατίθενται στο χώρο εργασίας ειδικά μέσα κατάλληλα για συγκεκριμένη και άμεση 
αγωγή.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Αναφέρονται οι ειδικές απαιτήσεις για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς που προκαλείται 
από την ουσία ή το παρασκεύασμα ή ξεσπά κοντά σ' αυτήν(-ό), αναφέροντας:

– τα κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης,
– τα μέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας,

– τους ειδικούς κινδύνους λόγω έκθεσης στην ίδια την ουσία ή το παρασκεύασμα, σε 
προϊόντα καύσης ή σε εκλυόμενα αέρια,

– τον ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό για τους πυροσβέστες.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ
Ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη ουσία ή παρασκεύασμα, απαιτούνται ενδεχομένως 
πληροφορίες για:

– προσωπικές προφυλάξεις όπως:
απομάκρυνση των πηγών ανάφλεξης, πρόβλεψη για επαρκή 
εξαερισμό/αναπνευστική προστασία, έλεγχος της σκόνης, αποφυγή επαφής με το 
δέρμα και τα μάτια,

– περιβαλλοντικές προφυλάξεις όπως:
αποφυγή της απόρριψης στις αποχετεύσεις, στα επιφανειακά και στα υπόγεια ύδατα 
και στο έδαφος, πιθανή ανάγκη για προειδοποίηση του γειτονικού πληθυσμού,

– μέθοδοι καθαρισμού, όπως:

χρήση απορροφητικών υλικών (π.χ., άμμος, γη διατόμων, δεσμευτικά οξέων, γενικά 
εξουδετερωτικά, πριονίδι κ.λπ.), μείωση των εκλυόμενων αερίων/καπνών με νερό, 
αραίωση.
Πρέπει επίσης να εξεταστεί η ανάγκη ενδείξεων όπως: "να μη χρησιμοποιείται ποτέ, 
εξουδετερώνεται με...".
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Σημείωση
Αν συντρέχει περίπτωση, βλέπε τους τίτλους 8 και 13.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σημείωση
Τα πληροφοριακά στοιχεία του τμήματος αυτού αφορούν την προστασία της υγείας, της 
ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Βοηθούν τον εργοδότη στη θέσπιση κατάλληλων 
διαδικασιών εργασίας και οργανωτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 
98/24/EΚ.
Όταν απαιτείται έκθεσης χημικής ασφάλειας ή καταχώριση, οι πληροφορίες σε αυτό το 
τμήμα συμφωνούν με τις πληροφορίες για τις προσδιοριζόμενες χρήσεις και τα σενάρια 
έκθεσης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

7.1. Χειρισμός
Διευκρινίζονται τα προληπτικά μέτρα για τον ασφαλή χειρισμό, συμπεριλαμβανομένων 
υποδείξεων για τεχνικά μέτρα όπως: περιορισμός, τοπικός και γενικός εξαερισμός, μέτρα για 
την αποφυγή της έκλυσης αερολυμάτων και σκόνης και για την πρόληψη πυρκαγιάς, μέτρα 
που απαιτούνται για την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. χρήση φίλτρων ή πλυντρίδων 
στα συστήματα εξαερισμού, χρήση σε περιορισμένη περιοχή, μέτρα για τη συλλογή και τη 
διάθεση απορριπτόμενων ουσιών κ.λπ.) και τυχόν ειδικές απαιτήσεις ή κανόνες για τη 
συγκεκριμένη ουσία ή παρασκεύασμα (π.χ. απαγορευμένες ή συνιστώμενες διαδικασίες ή 
εξοπλισμός). Εφόσον είναι δυνατόν, παρέχεται σύντομη περιγραφή.

7.2. Αποθήκευση
Διευκρινίζονται οι συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης όπως: ειδικός σχεδιασμός των 
αιθουσών ή δοχείων αποθήκευσης (συμπεριλαμβανομένων των τοίχων αντιστήριξης και του 
εξαερισμού), ασύμβατα υλικά, συνθήκες αποθήκευσης (όρια/περιοχή θερμοκρασίας και 
υγρασίας, φως, αδρανή αέρια κ.λπ.), ειδικός ηλεκτρικός εξοπλισμός και πρόληψη 
δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού.
Παροχή συμβουλών, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σχετικά με τα όρια ποσοτήτων υπό 
συνθήκες αποθήκευσης. Ειδικότερα, αναφορά τυχόν ειδικών απαιτήσεων, όπως ο τύπος του 
υλικού που χρησιμοποιείται στη συσκευασία/στους περιέκτες της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος.

7.3. Ειδική (-ές) χρήση(-εις)
Για τα τελικά προϊόντα που προορίζονται για ειδική ή ειδικές χρήσεις, οι συστάσεις 
αναφέρονται στην προσδιοριζόμενη χρήση και είναι λεπτομερείς και λειτουργικές. Εάν είναι 
δυνατόν, γίνεται αναφορά σε εγκεκριμένες οδηγίες που αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη 
βιομηχανία ή κλάδο.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
8.1. Οριακές τιμές έκθεσης
Προσδιορισμός των ισχυουσών ειδικών παραμέτρων ελέγχου, περιλαμβανομένων των 
οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης στο χώρο εργασίας ή/και των βιολογικών οριακών 
τιμών. Οι τιμές δίνονται για το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται η ουσία ή το 
παρασκεύασμα. Παροχή πληροφοριών για τις εν ισχύι συνιστώμενες διαδικασίες 
παρακολούθησης.
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Όταν απαιτείται έκθεση χημικής ασφάλειας, αναφέρονται για τα σενάρια έκθεσης, που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας, το σχετικό DNEL και η 
σχετική PNEC για την ουσία.

Για τα παρασκευάσματα, είναι χρήσιμο να παρέχονται τιμές για τα συστατικά τους τα οποία 
απαιτείται να αναγράφονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον τίτλο 3.

8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ως έλεγχος της έκθεσης νοείται το πλήρες φάσμα των 
ειδικών μέτρων προστασίας και πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση, 
προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο η έκθεση των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

8.2.1. Έλεγχοι έκθεσης των εργαζομένων στο χώρο εργασίας
Ο εργοδότης πρέπει να λάβει υπόψη του τις πληροφορίες αυτές κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης του κινδύνου τον οποίο παρουσιάζει για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων η ουσία ή το παρασκεύασμα, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 98/24/EΚ, το 
οποίο απαιτεί το σχεδιασμό κατάλληλων μεθόδων εργασίας και τη διενέργεια σχετικών 
ελέγχων, τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και υλικών, την εφαρμογή μέτρων συλλογικής 
προστασίας στην πηγή και, τέλος, τη χρήση μέτρων ατομικής προστασίας, όπως ατομικού 
προστατευτικού εξοπλισμού. Κατά συνέπεια, πρέπει να παρέχονται επαρκείς και κατάλληλες 
πληροφορίες για τα εν λόγω μέτρα, ώστε να καθίσταται δυνατή η σωστή αξιολόγηση του 
κινδύνου η οποία πρέπει να διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 98/24/EΚ. Αυτά 
τα πληροφοριακά στοιχεία συμπληρώνουν εκείνα τα οποία έχουν ήδη δοθεί στα πλαίσια του 
τίτλου 7.1.

Σε περίπτωση που απαιτείται ατομική προστασία, πρέπει να προσδιορίζεται με λεπτομέρεια 
το είδος του εξοπλισμού που εξασφαλίζει κατάλληλη και αρμόζουσα προστασία. Λαμβάνεται 
υπόψη η οδηγία 89/686/ΕΟΚ(4) και γίνεται αναφορά στα σχετικά πρότυπα CEN:
Όταν απαιτείται έκθεση χημικής ασφάλειας, αναφέρεται για τα σενάρια έκθεσης, που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας, περίληψη των μέτρων 
διαχείρισης του κινδύνου με τα οποία ελέγχεται επαρκώς η έκθεση των εργαζομένων στην 
ουσία.
8.2.1.1. Αναπνευστική προστασία

Σε περίπτωση επικίνδυνων αερίων, ατμών ή σκόνης, προσδιορίζεται το είδος του 
προστατευτικού εξοπλισμού που πρέπει να χρησιμοποιείται, όπως αυτοδύναμες 
αναπνευστικές συσκευές, κατάλληλες προσωπίδες και φίλτρα.
8.2.1.2. Προστασία των χεριών

Προσδιορίζεται με σαφήνεια το είδος των γαντιών που πρέπει να φορούν οι εργαζόμενοι όταν 
χειρίζονται την ουσία ή το παρασκεύασμα. Περιλαμβάνονται τα εξής:

– το είδος του υλικού,
– ο χρόνος αντοχής του υλικού των γαντιών, σε σχέση με την ποσότητα και τη 

διάρκεια της έκθεσης του δέρματος.
Αν είναι αναγκαίο, πρέπει να αναφέρονται τυχόν πρόσθετα μέτρα προστασίας των χεριών.

  
4 ΕΕ L 398, 30.12.1989, σ. 18
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8.2.1.3. Προστασία των ματιών

Διευκρινίζεται το είδος του απαιτούμενου εξοπλισμού προστασίας των ματιών, όπως: γυαλιά 
ασφαλείας, προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικές προσωπίδες.

8.2.1.4. Προστασία του δέρματος
Εάν χρειάζεται να προστατευθούν άλλα μέρη του σώματος εκτός από τα χέρια, πρέπει να 
διευκρινίζεται το είδος και η ποιότητα του απαιτουμένου προστατευτικού εξοπλισμού, όπως: 
ποδιά, μπότες και πλήρης προστατευτική ενδυμασία. Εάν χρειάζεται, αναφέρονται τα τυχόν 
πρόσθετα μέτρα προστασίας του δέρματος και τα ειδικά υγειονομικά μέτρα.
8.2.2. Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης
Διευκρινίζονται οι πληροφορίες που ζητούνται από τον εργοδότη προκειμένου να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας περί προστασίας του 
περιβάλλοντος.
Όταν απαιτείται έκθεση χημικής ασφάλειας, αναφέρεται για τα σενάρια έκθεσης, που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας, περίληψη των μέτρων 
διαχείρισης του κινδύνου με τα οποία ελέγχεται επαρκώς η έκθεση του περιβάλλοντος στην 
ουσία.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Για να καταστεί δυνατή η λήψη κατάλληλων μέτρων ελέγχου, πρέπει να παρέχονται όλα τα 
σχετικά πληροφοριακά στοιχεία για την ουσία ή το παρασκεύασμα, και ιδίως οι πληροφορίες 
που απαριθμούνται στον τίτλο 9.2. Οι πληροφορίες στο τμήμα αυτό συμφωνούν με τις 
πληροφορίες που παρέχονται στην καταχώριση, όταν αυτή απαιτείται.

9.1. Γενικές πληροφορίες
Όψη
Αναφέρεται η φυσική κατάσταση (στερεό, υγρό, αέριο) και το χρώμα της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος, όπως διατίθεται.

Οσμή
Αν η οσμή μπορεί να γίνει αισθητή, πρέπει να δοθεί σύντομη περιγραφή της.

9.2. Σημαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον
pH
Αναφέρεται το pH της ουσίας ή του παρασκευάσματος, όπως διατίθεται στην αγορά, ή ενός 
υδατικού διαλύματος· στη δεύτερη περίπτωση, αναφέρεται η συγκέντρωση.
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Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης:
Σημείο ανάφλεξης:
Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο):
Εκρηκτικές ιδιότητες:
Οξειδωτικές ιδιότητες:
Πίεση ατμών:
Σχετική πυκνότητα:
Διαλυτότητα:
Υδατοδιαλυτότητα:
Λιποδιαλυτότητα [διαλύτης - έλαιο (να καθοριστεί)]:
Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό:
Ιξώδες:
Πυκνότητα ατμών:
Ταχύτητα εξάτμισης:
9.3. Άλλες πληροφορίες
Αναφέρονται άλλες σημαντικές παράμετροι ασφαλείας, όπως η αναμειξιμότητα, η 
αγωγιμότητα, το σημείο τήξης/περιοχή τήξης, η ομάδα αερίων (στοιχείο χρήσιμο για την 
οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)(5), η θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης κ.λπ.

Σημείωση 1
Οι ανωτέρω ιδιότητες καθορίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Χ 
μέρος Α ή με οποιαδήποτε άλλη συγκρίσιμη μέθοδο.
Σημείωση 2
Για τα παρασκευάσματα, οι πληροφορίες δίνονται κανονικά για τις ιδιότητες του ίδιου του 
παρασκευάσματος. Ωστόσο, εάν αναφέρεται ότι ένας συγκεκριμένος κίνδυνος δεν υφίσταται, 
πρέπει να γίνεται σαφής διαφοροποίηση μεταξύ των περιπτώσεων στις οποίες ο ταξινομητής 
δεν διαθέτει καμία πληροφορία και των περιπτώσεων στις οποίες υπάρχουν αρνητικά 
αποτελέσματα δοκιμών. Εάν κριθεί αναγκαίο να δοθούν πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες 
των επιμέρους συστατικών, πρέπει να διευκρινίζεται με σαφήνεια το πού αναφέρονται τα 
δεδομένα.

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Αναφέρεται η σταθερότητα της ουσίας ή του παρασκευάσματος και η πιθανότητα 
επικίνδυνων αντιδράσεων που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν υπό ορισμένες συνθήκες 
χρήσης και επίσης αν η ουσία ή το παρασκεύασμα εκλυθούν στο περιβάλλον.

10.1. Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται
Αναφέρονται εκείνες οι συνθήκες, όπως η θερμοκρασία, η πίεση, το φως, η κρούση κ.λπ., 
που ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνη αντίδραση και, εφόσον είναι δυνατόν, παρέχεται 
σύντομη περιγραφή.

  
5 ΕΕ L 100, 19.4.1994, σ. 1
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10.2. Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται
Αναφέρονται υλικά όπως το νερό, ο αέρας, τα οξέα, οι βάσεις, τα οξειδωτικά ή οποιαδήποτε 
άλλη συγκεκριμένη ουσία που ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνη αντίδραση και, εφόσον 
είναι δυνατόν, παρέχεται σύντομη περιγραφή.

10.3. Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης
Αναφέρονται τα επικίνδυνα υλικά που παράγονται σε επικίνδυνες ποσότητες με αποσύνθεση.
Σημείωση
Πρέπει να αναφέρονται ειδικά:
– η ανάγκη για σταθεροποιητές και η παρουσία τους,

– η πιθανότητα επικίνδυνης εξώθερμης αντίδρασης,
– η σημασία από την άποψη της ασφάλειας, αν υπάρχει, μιας αλλαγής στη φυσική όψη 

της ουσίας ή του παρασκευάσματος,
– τα επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης, αν υπάρχουν, που σχηματίζονται κατά την 

επαφή με το νερό,
– η δυνατότητα αποικοδόμησης σε ασταθή προϊόντα.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στο τμήμα αυτό αναλύεται η ανάγκη για μια σύντομη αλλά πλήρη και κατανοητή περιγραφή 
των διαφόρων τοξικολογικών επιπτώσεων (στην υγεία) που ενδέχεται να προκύψουν αν ο 
χρήστης έλθει σε επαφή με την ουσία ή το παρασκεύασμα.

Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τις επικίνδυνες επιπτώσεις που μπορεί να έχει για την υγεία η 
έκθεση στην ουσία ή στο παρασκεύασμα, με βάση π.χ. τα δεδομένα δοκιμών και την 
εμπειρία. Τα στοιχεία πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν, όπου υπάρχουν, τις γνωστές 
καθυστερημένες και άμεσες συνέπειες, καθώς και τις χρόνιες επιπτώσεις από βραχυχρόνια 
και μακροχρόνια έκθεση: π.χ. ευαισθητοποίηση, νάρκωση, καρκινογένεση, 
μεταλλαξιογένεση και τοξικότητα στην αναπαραγωγή (τοξικότητα για την ανάπτυξη και τη 
γονιμότητα). Περιλαμβάνουν ακόμη πληροφορίες για τις διάφορες οδούς έκθεσης (εισπνοή, 
κατάποση, επαφή με το δέρμα και τα μάτια) και περιγράφονται τα συμπτώματα που 
σχετίζονται με τα φυσικά, χημικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά.
Λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που δόθηκαν ήδη στον τίτλο 3, σύσταση/στοιχεία για 
τα συστατικά, ενδέχεται να χρειαστεί να αναφερθούν τυχόν ειδικές επιπτώσεις στην υγεία 
που οφείλονται σε ορισμένες ουσίες των παρασκευασμάτων.

Οι πληροφορίες στο τμήμα αυτό συμφωνούν με τις πληροφορίες που παρέχονται στην 
καταχώριση, όταν απαιτείται, και/ή στην έκθεση χημικής ασφάλειας, όταν απαιτείται, και 
δίνουν πληροφορίες για τις ακόλουθες ομάδες πιθανών επιπτώσεων:
– τοξικοκινητικότητα, μεταβολισμός και κατανομή,

– οξείες επιπτώσεις (οξεία τοξικότητα, ερεθισμός και διαβρωτικότητα),
– ευαισθητοποίηση,

– τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης, και
– επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, μεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την 

αναπαραγωγή).
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Για ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση, δίνονται περιλήψεις των πληροφοριών που 
προέρχονται από την εφαρμογή των παραρτημάτων V έως IX του παρόντος κανονισμού. Στις 
πληροφορίες περιλαμβάνεται επίσης το αποτέλεσμα της σύγκρισης των διαθέσιμων 
δεδομένων με τα κριτήρια που καθορίζονται στην οδηγία 67/548 για ΚΜΤ των κατηγοριών 1 
και 2, σύμφωνα με την παράγραφο 1.3.1 του παραρτήματος Ι.

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Περιγραφή της ενδεχόμενης επίδρασης, συμπεριφοράς και τύχης στο περιβάλλον της ουσίας 
ή του παρασκευάσματος στον αέρα, στο νερό ή/και στο έδαφος. Όπου υπάρχουν, παρέχονται 
σχετικά δεδομένα δοκιμών (π.χ. LC50 fish = 1 mg/l).

Οι πληροφορίες στο τμήμα αυτό συμφωνούν με τις πληροφορίες που παρέχονται στην 
καταχώριση, όταν απαιτείται, και/ή στην έκθεση χημικής ασφάλειας, όταν απαιτείται.

Περιγράφονται τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που μπορούν να επηρεάσουν το 
περιβάλλον και που οφείλονται στη φύση της ουσίας ή του παρασκευάσματος και στις 
πιθανές μεθόδους χρησιμοποίησής του. Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες του ίδιου είδους 
για τα επικίνδυνα προϊόντα που προκύπτουν από τη φθορά ουσιών και παρασκευασμάτων. 
Μεταξύ των πληροφοριών αυτών περιλαμβάνονται και οι εξής:

12.1. Οικοτοξικότητα
Παρέχονται τα σχετικά διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την τοξικότητα στο υδάτινο 
περιβάλλον, τόσο την οξεία όσο και τη χρόνια, για τα ψάρια, τα μαλακόστρακα, τα φύκια και 
τα άλλα υδρόβια φυτά. Επιπλέον, παρέχονται, εφόσον υπάρχουν, στοιχεία για την τοξικότητα 
σε μικροοργανισμούς και μακροοργανισμούς που ζουν στο έδαφος και άλλους 
περιβαλλοντικά ευαίσθητους οργανισμούς, όπως τα πουλιά, οι μέλισσες και τα φυτά. Όταν η 
ουσία ή το παρασκεύασμα έχει ανασταλτικές επιδράσεις στη δραστηριότητα των 
μικροοργανισμών, αναφέρονται οι πιθανές συνέπειές της (του) σε εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων.

Για ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση, συμπεριλαμβάνονται περιλήψεις των 
πληροφοριών που προέρχονται από την εφαρμογή των παραρτημάτων V έως IX του 
παρόντος κανονισμού.

12.2. Κινητικότητα
Η δυνατότητα της ουσίας ή των σχετικών συστατικών ενός παρασκευάσματος(6), αν εκλυθεί 
στο περιβάλλον, να μεταφερθεί στα υπόγεια ύδατα ή μακριά από το τόπο έκλυσης.

Τα σχετικά στοιχεία είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:
– τη γνωστή ή προβλεπόμενη κατανομή στα διάφορα διαμερίσματα του 

περιβάλλοντος,
– την επιφανειακή τάση,

– την απορρόφηση/εκρόφηση.
Για τις άλλες φυσικοχημικές ιδιότητες, βλέπε τίτλο 9.

  
6 Η πληροφορία αυτή δεν μπορεί να δοθεί για το παρασκεύασμα διότι αφορά ειδικά την ουσία. Κατά 

συνέπεια, πρέπει να δίνεται, εφόσον είναι διαθέσιμη, για κάθε συστατική ουσία του παρασκευάσματος 
που απαιτείται να περιλαμβάνεται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας, σύμφωνα με τους κανόνες που 
αναφέρονται στο σημείο 2 αυτού του παραρτήματος.
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12.3. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης
Η δυνατότητα μιας ουσίας ή των αντίστοιχων συστατικών ενός παρασκευάσματος(6) να 
αποικοδομείται σε διάφορα περιβαλλοντικά μέσα, είτε με βιοαποικοδόμηση είτε με άλλες 
διαδικασίες όπως η οξείδωση ή η υδρόλυση. Όπου είναι διαθέσιμες, αναφέρονται οι ημιζωές 
αποικοδόμησης. Αναφέρεται επίσης η δυνατότητα μιας ουσίας ή των αντίστοιχων 
συστατικών ενός παρασκευάσματος(6) να αποικοδομείται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων.

12.4. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
Η δυνατότητα μιας ουσίας ή των αντίστοιχων συστατικών ενός παρασκευάσματος(6) να 
συσσωρεύεται σε ζωντανούς οργανισμούς και να περνά, τελικά, μέσω της τροφικής 
αλυσίδας. Πρέπει να αναφέρονται, εάν υπάρχουν, ο συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη/νερό 
(Kow) και ο συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF).

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ
Όταν απαιτείται έκθεση χημικής ασφάλειας, δίνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
ΑΒΤ όπως ορίζονται στην έκθεση χημικής ασφάλειας.

12.6 Άλλες επιπτώσεις
Αν υπάρχουν, συμπεριλαμβάνονται πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, π.χ. δυνατότητα φθοράς του στρώματος του όζοντος, δυνατότητα 
δημιουργίας φωτοχημικού όζοντος, δυνατότητα ενδοκρινικής διαταραχής και/ή δυνατότητα 
συμβολής στην αύξηση της θερμοκρασίας της γης.
Παρατηρήσεις
Λαμβάνεται μέριμνα ώστε να παρέχονται πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με το περιβάλλον 
και σε άλλα σημεία του δελτίου δεδομένων ασφαλείας, και ιδίως συμβουλές για ελεγχόμενη 
έκλυση, μέτρα κατά της τυχαίας έκλυσης, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά και τη 
διάθεση (εξάλειψη) της ουσίας του παρασκευάσματος στα σημεία 6, 7, 13, 14 και 15.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ)
Αν η διάθεση (εξάλειψη) της ουσίας ή του παρασκευάσματος (πλεονάσματος ή αποβλήτων 
που προκαλούνται από αναμενόμενη χρήση) εμπεριέχει κίνδυνο, δίνεται περιγραφή των 
καταλοίπων αυτών και παρέχονται πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό τους.

Αναφέρονται οι κατάλληλες μέθοδοι διάθεσης (εξάλειψης) τόσο της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος όσο και κάθε μολυσμένης συσκευασίας (αποτέφρωση, ανακύκλωση, 
υγειονομική ταφή κ.λπ.)
Όταν απαιτείται έκθεση χημικής ασφάλειας, οι πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης 
των αποβλήτων με τα οποία ελέγχεται επαρκώς η έκθεση του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος στην ουσία συμφωνούν με τα σενάρια έκθεσης, που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.
Σημείωση
Γίνεται αναφορά στις κοινοτικές διατάξεις που αφορούν τα απόβλητα. Αν δεν υπάρχουν 
τέτοιες διατάξεις, είναι σκόπιμο να υπενθυμίζεται στο χρήστη ότι ενδέχεται να ισχύουν 
διατάξεις σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.
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14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Αναφέρονται όλες οι ειδικές προφυλάξεις τις οποίες πρέπει να γνωρίζει ένας χρήστης ή με τις 
οποίες πρέπει να συμμορφώνεται για τη μεταφορά ή τη διακίνηση μέσα ή έξω από τις 
εγκαταστάσεις του. Όπου συντρέχει περίπτωση, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά 
με την ταξινόμηση μεταφοράς για καθέναν από τους κανονισμούς που αφορούν τους 
επιμέρους τρόπους μεταφοράς: IMDG (θαλάσσιες μεταφορές), ADR [οδικές μεταφορές, 
οδηγία 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου(9)], RID [σιδηροδρομικές μεταφορές, οδηγία 94/49/ΕΚ 
του Συμβουλίου(10)], ICAO/IATA (εναέριες μεταφορές). Στις πληροφορίες αυτές είναι 
δυνατόν να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

– ο αριθμός ΟΗΕ,
– η κλάση,

– η οικεία ονομασία αποστολής,
– η ομάδα συσκευασίας,

– ο θαλάσσιος ρύπος,
– άλλες σχετικές πληροφορίες.

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παρέχονται οι πληροφορίες σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον που 
αναφέρονται στην ετικέτα επισήμανσης σύμφωνα με τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 
1999/45/ΕΚ.

Αν η ουσία ή το παρασκεύασμα που καλύπτονται από το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
υπόκεινται σε ειδικές κοινοτικές διατάξεις που αφορούν την προστασία του ανθρώπου ή του 
περιβάλλοντος (π.χ. αδειοδοτήσεις σύμφωνα με τον τίτλο VII ή περιορισμούς σύμφωνα με 
τον τίτλο VIII), οι διατάξεις αυτές πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να αναφέρονται.

Aναφέρονται επίσης, όπου είναι δυνατόν, οι εθνικοί νόμοι με τους οποίους εφαρμόζονται οι 
εν λόγω διατάξεις, καθώς και όλα τα άλλα εθνικά μέτρα που είναι σχετικά με το εν λόγω 
θέμα.

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αναφέρεται κάθε άλλη πληροφορία την οποία ο προμηθευτής θεωρεί σημαντική για την 
ασφάλεια και την υγεία του χρήστη και για την προστασία του περιβάλλοντος.

– κατάλογος των σχετικών φράσεων R. Aναγράφεται το πλήρες κείμενο όλων των 
φράσεων R που αναφέρονται στα σημεία 2 και 3 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας,

– οδηγίες για την εκπαίδευση,
– συνιστώμενοι περιορισμοί χρήσης (δηλαδή συστάσεις του προμηθευτή που δεν 

προβλέπονται από νομικές διατάξεις),
– περαιτέρω στοιχεία (έγγραφα στοιχεία αναφοράς ή/και τεχνικά σημεία επαφής),

– πηγές των βασικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του δελτίου 
δεδομένων,

Για τυχόν αναθεωρημένες εκδόσεις του δελτίου δεδομένων ασφαλείας, πρέπει να 
αναφέρονται με σαφήνεια οι πληροφορίες που προστέθηκαν, διαγράφηκαν ή αναθεωρήθηκαν 
(εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται αλλού).



34

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Iβ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για ένα παρασκεύασμα διενεργείται σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Η ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας ενός παρασκευάσματος βασίζεται στα στοιχεία για 
καθεμιά ουσία του παρασκευάσματος που περιέχονται στον τεχνικό φάκελο και/ή στα 
στοιχεία που γνωστοποιεί ο προμηθευτής στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Βασίζεται επίσης 
στα στοιχεία που υπάρχουν για το ίδιο το παρασκεύασμα.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Οι αξιολογήσεις επικινδυνότητας (για την ανθρώπινη υγεία, για την ανθρώπινη υγεία λόγω 
των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και για το περιβάλλον) διενεργούνται σύμφωνα με τα σημεία 
1, 2 και 3 με τις ακόλουθες αλλαγές:

α) Για τις ενέργειες αξιολόγησης των δεδομένων παρουσιάζονται οποιαδήποτε σχετικά 
δεδομένα για το παρασκεύασμα, την ταξινόμηση κάθε ουσίας του παρασκευάσματος 
και οποιαδήποτε ειδικά όρια συγκέντρωσης κάθε ουσίας του παρασκευάσματος. 

β) Για την ενέργεια της ταξινόμησης και επισήμανσης, παρουσιάζεται και αιτιολογείται 
η ταξινόμηση και επισήμανση για το παρασκεύασμα σύμφωνα με την οδηγία 
1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

γ) Για την παραγωγή των παράγωγων επιπέδων χωρίς επιπτώσεις (DNEL), αναφέρεται 
το DNEL για την κάθε ουσία του παρασκευάσματος με την αντίστοιχη αναφορά στο 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προμηθευτή, καθώς και το DNEL για το 
παρασκεύασμα, με αιτιολόγηση της παραγωγής τους. Ελλείψει στοιχείων περί του 
αντιθέτου, υπολογίζεται η προσθετικότητα των επιπτώσεων. Τα DNEL για το 
παρασκεύασμα μπορούν στη συνέχεια να υπολογιστούν για κάθε οδό έκθεσης και 
κάθε σενάριο έκθεσης ως σταθμισμένος μέσος όρος των DNEL κάθε ουσίας του 
παρασκευάσματος, όπου οι συντελεστές στάθμισης είναι το κλάσμα της έκθεσης 
στην ουσία του παρασκευάσματος προς τη συνολική έκθεση σε όλες τις ουσίες του 
παρασκευάσματος.

δ) Για την παραγωγή των προβλεπόμενων συγκεντρώσεων χωρίς επιπτώσεις (PNEC), 
αναφέρεται η PNEC για την κάθε ουσία του παρασκευάσματος με την αντίστοιχη 
αναφορά στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προμηθευτή, καθώς και η PNEC για 
το παρασκεύασμα, με αιτιολόγηση της παραγωγής τους. Ελλείψει στοιχείων περί του 
αντιθέτου, υπολογίζεται η προσθετικότητα των επιπτώσεων. Οι PNEC για το 
παρασκεύασμα μπορούν στη συνέχεια να υπολογιστούν για κάθε περιβαλλοντικό 
σύστημα και κάθε σενάριο έκθεσης ως σταθμισμένος μέσος όρος των PNEC κάθε 
ουσίας του παρασκευάσματος, όπου οι συντελεστές στάθμισης είναι το κλάσμα της 
έκθεσης στην ουσία του παρασκευάσματος προς τη συνολική έκθεση σε όλες τις 
ουσίες του παρασκευάσματος.

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΒΤ

Εάν ένα παρασκεύασμα περιέχει κάποια ουσία που ανταποκρίνεται στα κριτήρια του 
παραρτήματος ΧΙΙ, τότε αυτό δηλώνεται στην έκθεση χημικής ασφάλειας.
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

4.1 Ο στόχος της αξιολόγησης της έκθεσης είναι να γίνει ποσοτική ή ποιοτική εκτίμηση 
της δόσης/συγκέντρωσης του παρασκευάσματος στο οποίο εκτίθενται ή ενδέχεται να 
εκτεθούν ο άνθρωπος και το περιβάλλον. 

4.2 Αναπτύσσονται σενάρια έκθεσης σύμφωνα με το σημείο 5.1 του παραρτήματος Ι. Η 
έκθεση υπολογίζεται για κάθε σενάριο έκθεσης που αναπτύσσεται και για κάθε 
ουσία του παρασκευάσματος σύμφωνα με το σημείο 5.2 του παραρτήματος Ι.

4.3 Στην περίπτωση της προσθετικότητας των επιπτώσεων, τότε για κάθε οδό έκθεσης 
του ανθρώπου και κάθε ανθρώπινο πληθυσμό και κάθε περιβαλλοντικό σύστημα, η 
εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης στο παρασκεύασμα είναι το σύνολο των εκτιμήσεων 
του επιπέδου έκθεσης σε κάθε ουσία του παρασκευάσματος.



36

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α)

EINECS 
αριθ.

Ονομασία/ομάδα CAS αριθ.

200-061-5 D-γλυκιτόλη C6H14O6 50-70-4

200-066-2 Ασκορβικό οξύ C6H8O6 50-81-7

200-075-1 Γλυκόζη C6H12O6 50-99-7

200-294-2 L-λυσίνη C6H14N2O2 56-87-1

200-312-9 Παλμιτικό οξύ, καθαρό C16H32O2 57-10-3

200-313-4 Στεατικό οξύ, καθαρό C18H36O2 57-11-4

200-334-9 Σακχαρόζη, καθαρή C12H22O11 57-50-1

200-405-4 Οξικό α-τοκοφερύλιο C31H52O3 58-95-7

200-432-1 DL-μεθειονίνη C5H11NO2S 59-51-8

200-711-8 D-μαννιτόλη C6H14O6 69-65-8

201-771-8 L-σορβόζη C6H12O6 87-79-6

204-007-1 Ελαϊκό οξύ, καθαρό C18H34O2 112-80-1

204-664-4 Στεατικό γλυκερύλιο, καθαρό C21H42O4 123-94-4

204-696-9 Διοξείδιο του άνθρακα CO2 124-38-9

205-278-9 Παντοθενικό ασβέστιο, D-μορφή C9H17NO5.1/2Ca 137-08-6

205-582-1 Λαυρικό οξύ, καθαρό C12H24O2 143-07-7

205-590-5 Ελαϊκό κάλιο C18H34O2K 143-18-0

205-756-7 DL-φαινυλαλανίνη C9H11NO2 150-30-1

208-407-7 Γλυκονικό νάτριο C6H12O7.Na 527-07-1

212-490-5 Στεατικό νάτριο, καθαρό C18H36O2.Na 822-16-2

215-279-6 Ασβεστόλιθος

Μη καύσιμο στερεό χαρακτηριστικό ιζηματογενούς 
πετρώματος. Αποτελείται κατά κύριο λόγο από 
ανθρακικό ασβέστιο.

1317-65-3

215-665-4 Ελαϊκός άνυδρος σορβίτης C24H44O6 1338-43-8
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EINECS 
αριθ.

Ονομασία/ομάδα CAS αριθ.

216-472-8 Διστεατικό ασβέστιο, καθαρό C18H36O2.1/2Ca 1592-23-0

231-147-0 Αργόν Ar 7440-37-1

231-153-3 Άνθρακας C 7440-44-0

231-783-9 Άζωτο N2 7727-37-9

231-791-2 Ύδωρ, απεσταγμένο, αγωγιμομετρικώς καθαρό ή 
παρόμοιας καθαρότητας H2O

7732-18-5

231-955-3 Γραφίτης C 7782-42-5

232-273-9 Έλαιο ηλιοτροπίου

Eκχυλίσματα και φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους. Αποτελείται κατά κύριο λόγο από 
τα γλυκερίδια του λινελαϊκού και ελαϊκού οξέος. 
(Helianthus annuus, Compositae).

8001-21-6

232-274-4 Σογιέλαιο

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους. Αποτελείται κατά κύριο λόγο από 
τα γλυκερίδια του λινελαϊκού, του ελαϊκού, του 
παλμιτικού και του στεατικού οξέος (Soja hispida, 
Leguminosae).

8001-22-7

232-276-5 Καρδαμέλαιο

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους. Αποτελείται κατά κύριο λόγο από 
τα γλυκερίδια του λινελαϊκού οξέος (Carthamus 
tinctorius, Compositae).

8001-23-8

232-278-6 Λινέλαιο

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους. Αποτελείται κατά κύριο λόγο από 
τα γλυκερίδια του λινελαϊκού, λινολενικού και 
ελαϊκού οξέος. (Linum usitatissimum, Linaceae).

8001-26-1

232-281-2 Αραβοσιτέλαιο

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους. Αποτελείται κατά κύριο λόγο από 
τα γλυκερίδια του λινελαϊκού, ελαϊκού, παλμιτικού 
και στεατικού οξέος. (Zea mays, Gramineae).

8001-30-7

232-293-8 Κικινέλαιο

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους. Αποτελείται κατά κύριο λόγο από 
τα γλυκερίδια του ρινικελαϊκού οξέος (Carthamus 
tinctorius, Compositae).

8001-79-4

232-299-0 Κραμβέλαιο

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
8002-13-9
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EINECS 
αριθ.

Ονομασία/ομάδα CAS αριθ.

παράγωγά τους. Αποτελείται κυρίως από τα 
γλυκερίδια του ερουκικού, λινελαϊκού και ελαϊκού 
οξέος (Brassica napus, Cruciferae).

232-307-2 Λεκιθίνες

Πολύπλοκος συνδυασμός διγλυκεριδίων λιπαρών 
οξέων συνδεδεμένων με τον εστέρα της χολίνης με 
φωσφορικό οξύ.

8002-43-5

232-436-4 Σιρόπια υδρολυμένου αμύλου

Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται με την 
υδρόλυση αμύλου αραβοσίτου με τη δράση οξέων 
ή ενζύμων. Αποτελείται κατά κύριο λόγο από D-
γλυκόζη, μαλτόζη και μαλτοδεξτρίνες.

8029-43-4

232-442-7 Υδρογονωμένο στέαρ 8030-12-4

232-675-4 Δεξτρίνη 9004-53-9

232-679-6 Άμυλο

Μεγάλου βαθμού πολυμερισμένο υδατανθρακικό 
υλικό, που προέρχεται συνήθως από σπόρους 
δημητριακών όπως αραβοσίτου, σιταριού και 
σόργου και ριζών και κονδύλων, όπως πατάτας και 
ταπιόκας. Περιλαμβάνει άμυλο που έχει
προζελατινοποιηθεί με θέρμανση παρουσία νερού.

9005-25-8

232-940-4 Μαλτοδεξτρίνη 9050-36-6

234-328-2 Βιταμίνη Α 11103-57-4

238-976-7 D-Γλυκονικό νάτριο C6H12O7.Na 14906-97-9

248-027-9 Μονοστεατική D-γλυκιτόλη C24H48O7 26836-47-5

262-988-1 Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων κοκοφοίνικα 61788-59-8

262-989-7 Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων στέατος 61788-61-2

263-060-9 Λιπαρά οξέα κικινελαίου 61789-44-4

263-129-3 Λιπαρά οξέα στέατος 61790-37-2

266-925-9 Λιπαρά οξέα C12-18

H ουσία αυτή ταυτοποιείται με το SDA Substance 
Name: C12-C18 alkyl carboxylic acid και τον SDA 
Reporting Number: 16-005-00

67701-01-3

266-928-5 Λιπαρά οξέα C16-18

H ουσία αυτή ταυτοποιείται με το SDA Substance 
Name: C16-C18 alkyl carboxylic acid και τον SDA 

67701-03-5
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EINECS 
αριθ.

Ονομασία/ομάδα CAS αριθ.

Reporting Number: 19-005-00.

266-929-0 Λιπαρά οξέα C8-18 και ακόρεστα λιπαρά οξέα C18.

H ουσία αυτή ταυτοποιείται με το SDA Substance 
Name: C8-C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic 
acid και τον SDA Reporting Number: 01-005-00.

67701-05-7

266-930-6 Λιπαρά οξέα C14-18 και ακόρεστα λιπαρά οξέα C16-

18.

H ουσία αυτή ταυτοποιείται με το SDA Substance 
Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl 
carboxylic acid και τον SDA Reporting Number: 
04-005-00.

67701-06-8

266-932-7 Λιπαρά οξέα C16-18 και ακόρεστα λιπαρά οξέα C18.

H ουσία αυτή ταυτοποιείται με το SDA Substance 
Name: C16-C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic 
acid και τον SDA Reporting Number: 11-005-00.

67701-08-0

266-948-4 Γλυκερίδια C16-18 και ακόρεστα λιπαρά οξέα C18.

H ουσία αυτή ταυτοποιείται με το SDA Substance 
Name: C16-C18 and C18 unsaturated trialkyl 
glyceride και τον SDA Reporting Number: 11-001-
00.

67701-30-8

267-007-0 Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων C14-18 και ακόρεστων 
λιπαρών οξέων C16-18.

H ουσία αυτή ταυτοποιείται με το SDA Substance 
Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl 
carboxylic acid methyl ester και τον SDA 
Reporting Number: 04-010-00.

67762-26-9

267-013-3 Λιπαρά οξέα, C6-12

H ουσία αυτή ταυτοποιείται με το SDA Substance 
Name: C6-C12 alkyl carboxylic acid και τον SDA 
Reporting Number: 13-005-00.

67762-36-1

268-099-5 Λιπαρά οξέα C14-22 και ακόρεστα λιπαρά οξέα C16-

22.

H ουσία αυτή ταυτοποιείται με το SDA Substance 
Name: C14-C22 and C16-C22 unsaturated alkyl 
carboxylic acid και τον SDA Reporting Number: 
07-005-00.

68002-85-7

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

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

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

68308-54-3

270-298-7 Λιπαρά οξέα C14-22 68424-37-3
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EINECS 
αριθ.

Ονομασία/ομάδα CAS αριθ.

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

270-312-1 Γλυκερίδια C16-18 και ακόρεστα λιπαρά οξέα C18.

H ουσία αυτή ταυτοποιείται με το SDA Substance 
Name: C16-C18 and C18 unsaturated alkyl and C16-
C18 and C18 unsaturated dialkyl glyceride και τον 
SDA Reporting Number: 11-002-00.

68424-61-3

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

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

292-776-4 Λιπαρά οξέα C12-18 και ακόρεστα λιπαρά οξέα C18. 90990-15-1

296-916-5 Λιπαρά οξέα κραμβελαίου χαμηλής 
περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ.

93165-31-2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β)
1. Ουσίες που έχουν γίνει ραδιενεργές είτε με φυσική είτε με τεχνητή πυρηνική 

μετατροπή.
2. Ουσίες που προκύπτουν από χημική αντίδραση λόγω της έκθεσης μιας άλλης 

ουσίας ή προϊόντος σε περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως ο αέρας, η 
υγρασία, οι μικροοργανισμοί ή το φως του ήλιου.

3. Ουσίες που προκύπτουν από χημική αντίδραση λόγω της αποθήκευσης 
άλλης ουσίας, παρασκευάσματος ή προϊόντος.

4. Ουσίες που προκύπτουν από χημική αντίδραση λόγω της τελικής χρήσης 
άλλων ουσιών, παρασκευασμάτων ή προϊόντων και οι ίδιες δεν 
παρασκευάζονται ούτε εισάγονται ή διατίθενται στην αγορά.

5. Ουσίες οι οποίες προκύπτουν από χημική αντίδραση η οποία συμβαίνει 
όταν:
i) ένας σταθεροποιητής, μια χρωστική, μια αρωματική ουσία, ένα 

αντιοξειδωτικό, ένα υλικό πλήρωσης, ένας διαλύτης, ένας φορέας, ένα 
επιφανειοδραστικό, ένας πλαστικοποιητής, ένας αναστολέας 
διάβρωσης, ένα αποξηραντικό, ένα συνδετικό υλικό, ένας 
γαλακτωματοποιητής, ένας απογαλακτωματοποιητής, ένας παράγοντας 
αποστράγγισης, μια συσσωματική ουσία, ένα επίχρισμα πρόσφυσης, 
ένας ρυθμιστής ροής, ένας ουδετεροποιητής pH, ένας 
συμπλοκοποιητής, ένα πηκτικό μέσο, ένα κροκιδωτικό μέσο, ένας 
επιβραδυντής καύσης, ένα λιπαντικό, ένας χηλικός παράγοντας ή ένα 
αντιδραστήριο ποιοτικού ελέγχου λειτουργεί όπως προβλέπεται ή

ii) μία ουσία με αποκλειστικό σκοπό να προσφέρει ένα ειδικό 
φυσικοχημικό χαρακτηριστικό λειτουργεί όπως προβλέπεται.

6. Παραπροϊόντα, εκτός εάν εισάγονται ή διατίθενται στην αγορά αυτούσια.

7. Ένυδρες ενώσεις μιας ουσίας ή ένυδρα ιόντα, που σχηματίζονται από την 
ένωση μιας ουσίας με νερό, με την προϋπόθεση ότι η ουσία έχει 
καταχωριστεί από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα κάνοντας χρήση της 
εξαίρεσης αυτής.

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που υπάρχουν στη φύση εάν δεν έχουν 
τροποποιηθεί χημικώς κατά την παραγωγή τους, εκτός εάν πληρούν τα 
κριτήρια ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσίων σύμφωνα με την οδηγία 
67/548.

9. Φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο, γαιάνθρακας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ IV ΕΩΣ ΙΧ

Στα παραρτήματα IV έως ΙΧ καθορίζονται οι πληροφορίες που υποβάλλονται για σκοπούς 
καταχώρισης και αξιολόγησης σύμφωνα με τα άρθρα 9, 11 και 12, 39, 40 και 44. Οι τυπικές 
απαιτήσεις για το χαμηλότερο ποσοτικό επίπεδο περιλαμβάνονται στο παράρτημα V και κάθε 
φορά που επιτυγχάνεται ένα νέο ποσοτικό επίπεδο πρέπει να προστίθενται οι απαιτήσεις του 
αντίστοιχου παραρτήματος. Οι ακριβείς απαιτήσεις πληροφοριών για κάθε ποσοτικό επίπεδο 
διαφέρουν ανάλογα με την ποσότητα, τη χρήση και την έκθεση. Τα παραρτήματα θεωρείται 
επομένως ότι αποτελούν ένα σύνολο, σε συνδυασμό και με τις γενικές απαιτήσεις 
καταχώρισης, αξιολόγησης και καθήκοντος υπεύθυνης φροντίδας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Ο καταχωρίζων συγκεντρώνει όλα τα υπάρχοντα διαθέσιμα δεδομένα δοκιμών σχετικά με 
την ουσία που πρόκειται να καταχωριστεί. Όταν είναι δυνατόν, οι καταχωρίσεις 
υποβάλλονται από κοινοπραξίες σύμφωνα με τα άρθρα 10 ή 17. Έτσι γίνεται δυνατή η 
κοινοχρησία των δεδομένων, αποφεύγονται οι περιττές δοκιμές και μειώνεται το κόστος. Ο 
καταχωρίζων συγκεντρώνει επίσης όλες τις άλλες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την 
ουσία. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται εναλλακτικά δεδομένα (π.χ. από (Q)SAR, σύγκριση με 
άλλες ουσίες, δοκιμές in-vitro, επιδημιολογικά δεδομένα) τα οποία είναι δυνατόν να 
συμβάλουν στον προσδιορισμό της παρουσίας ή της απουσίας επικίνδυνων ιδιοτήτων της 
ουσίας και τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις αντικαθιστούν τα αποτελέσματα των δοκιμών 
σε ζώα. Επιπλέον, συγκεντρώνονται οι πληροφορίες που αφορούν την έκθεση, τη χρήση και 
τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 9 και το παράρτημα V. Εξετάζοντας 
όλες αυτές τις πληροφορίες, ο καταχωρίζων θα είναι σε θέση να αποφασίσει σχετικά με την 
ανάγκη δημιουργίας περαιτέρω πληροφοριών.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 – ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο καταχωρίζων προσδιορίζει ποιες πληροφορίες απαιτούνται για την καταχώριση. Κατ’ 
αρχάς προσδιορίζεται το αντίστοιχο παράρτημα ή τα αντίστοιχα παραρτήματα ανάλογα με το 
ποσοτικό επίπεδο. Στα παραρτήματα αυτά καθορίζονται οι τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών, 
λαμβάνονται όμως υπόψη σε συνδυασμό με το παράρτημα ΙΧ το οποίο επιτρέπει διαφορές 
από την τυπική προσέγγιση, εφόσον αυτή αιτιολογείται. Ειδικότερα στο στάδιο αυτό 
εξετάζονται οι πληροφορίες σχετικά με την έκθεση, τη χρήση και τα μέτρα διαχείρισης 
κινδύνου ώστε να καθοριστούν οι ανάγκες σε πληροφορίες για την ουσία. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο καταχωρίζων στη συνέχεια συγκρίνει τις ανάγκες σε πληροφορίες για την ουσία με τις ήδη 
διαθέσιμες πληροφορίες και προσδιορίζει τις ελλείψεις. Είναι σημαντικό στο στάδιο αυτό να 
εξασφαλιστεί ότι τα διαθέσιμα δεδομένα είναι σχετικά και επαρκή για να καλύψουν τις 
απαιτήσεις.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν νέα δεδομένα. Ωστόσο, όταν 
υπάρχει μια έλλειψη σε πληροφορίες η οποία πρέπει να καλυφθεί, δημιουργούνται νέα 
δεδομένα (παραρτήματα V και VI) ή προτείνεται μια στρατηγική δοκιμών (παραρτήματα VII 
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και VIII), ανάλογα με το ποσοτικό επίπεδο. Νέες δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα διενεργούνται 
ή προτείνονται μόνο ως τελευταία λύση, εάν έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες πηγές 
δεδομένων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κανόνες που ορίζονται στα παραρτήματα V έως ΙΧ είναι 
πιθανόν να απαιτούν τη διενέργεια κάποιων δοκιμών πριν από ή εκτός από τις τυπικές 
απαιτήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σημείωση 1: Εάν δεν είναι τεχνικώς δυνατόν ή εάν φαίνεται να μην είναι επιστημονικώς 
αναγκαίο να δοθούν πληροφορίες, δηλώνονται με σαφήνεια οι λόγοι, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις.
Σημείωση 2: Ο καταχωρίζων μπορεί να επιθυμεί να δηλώσει ότι ορισμένες πληροφορίες που 
υποβάλλονται στο φάκελο καταχώρισης είναι εμπιστευτικές. Στην περίπτωση αυτή, 
καταρτίζει κατάλογο των στοιχείων και παρέχει αιτιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 115.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) ΣΗΜΕΙΑ Ι) ΕΩΣ 
V)

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑ

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

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
1.1.2. Αρμόδιος επικοινωνίας
1.1.3. Τόπος της εγκατάστασης ή των εγκαταστάσεων παραγωγής και ίδιας χρήσης του 

καταχωρίζοντος, ανάλογα

1.2. Κοινή υποβολή δεδομένων από κοινοπραξίες: άλλα μέλη των κοινοπραξιών
Τα άρθρα 10 και 17 προβλέπουν ότι τμήματα της καταχώρισης είναι δυνατόν να υποβληθούν 
από ένα παραγωγό ή εισαγωγέα εξ ονόματος των άλλων μελών μιας κοινοπραξίας.
Στην περίπτωση αυτή, ο παραγωγός ή εισαγωγέας αναφέρει τις ακόλουθες πληροφορίες για 
τα άλλα μέλη της κοινοπραξίας:
– το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό φαξ και τη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους,
– τα τμήματα της εν λόγω καταχώρισης που αφορούν τα άλλα μέλη της κοινοπραξίας.

Αναφέρει τον (τους) αριθμό (-ούς) που δίνονται στο παράρτημα IV, V, VI, VII ή 
VIII, κατά περίπτωση.

Τα άλλα μέλη μιας κοινοπραξίας αναφέρουν τις ακόλουθες πληροφορίες για τον 
παραγωγό/εισαγωγέα κατά την υποβολή εξ ονόματος του:

– το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό φαξ και τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του,

– τα τμήματα της καταχώρισης που υποβάλλονται από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα 
αυτόν.

Αναφέρουν τον (τους) αριθμό (-ούς) που δίνονται στο παράρτημα IV, V, VI, VII ή 
VIII, κατά περίπτωση.

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

Για κάθε ουσία, οι πληροφορίες που δίνονται στο σημείο αυτό πρέπει να είναι αρκετές για να 
επιτρέπουν τον προσδιορισμό της κάθε ουσίας. Εάν δεν είναι τεχνικώς δυνατόν ή εάν 
φαίνεται να μην είναι επιστημονικώς αναγκαίο να δοθούν πληροφορίες για ένα ή 
περισσότερα από τα στοιχεία που ακολουθούν, δηλώνονται με σαφήνεια οι λόγοι.
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2.1. Ονομασία ή άλλο προσδιοριστικό στοιχείο κάθε ουσίας
2.1.1. Ονομασία (-ες) στην ονοματολογία IUPAC ή άλλη διεθνής χημική (-ές) ονομασία (-ες)
2.1.2. Άλλες ονομασίες (κοινή ονομασία, εμπορική ονομασία, σύντμηση)
2.1.3. Αριθμός EINECS ή ELINCS (εάν υπάρχει και κατά περίπτωση)
2.1.4. Ονομασία CAS και αριθμός CAS (εάν υπάρχει)
2.1.5. Άλλος κωδικός ταυτότητας (εάν υπάρχει)
2.2. Πληροφορίες σχετικά με το μοριακό και το συντακτικό τύπο κάθε ουσίας
2.2.1. Μοριακός και συντακτικός τύπος (συμπεριλαμβανομένης της αναπαράστασης 

σύμφωνα με το σύστημα SMILES, εάν υπάρχει)
2.2.2 Πληροφορίες σχετικά με την οπτική δραστηριότητα (εάν ισχύει και κατά περίπτωση)
2.2.3. Μοριακό βάρος ή εύρος μοριακού βάρους

2.3. Σύνθεση κάθε ουσίας
2.3.1. Βαθμός καθαρότητας (%)
2.3.2. Φύση των προσμείξεων, συμπεριλαμβανομένων των ισομερών και των 

παραπροϊόντων
2.3.3. Ποσοστό των (σημαντικών) κύριων προσμείξεων
2.3.4. Φύση και τάξη μεγέθους (......ppm, ......%) τυχόν πρόσθετων (π.χ. σταθεροποιητών ή 

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

συντονισμού ή μαζών)
2.3.6. Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης, αέριος χρωματογραφία
2.3.7. Περιγραφή των αναλυτικών μεθόδων ή των κατάλληλων βιβλιογραφικών 

παραπομπών για τον προσδιορισμό της ουσίας και, κατά περίπτωση, για τον 
προσδιορισμό των προσμείξεων και των προσθέτων. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
είναι αρκετές για να επιτρέπουν την αναπαραγωγή των μεθόδων.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ (ΤΙΣ) ΧΡΗΣΗ (-ΕΙΣ) ΤΗΣ (ΤΩΝ)
ΟΥΣΙΑΣ (-ΩΝ)

3.1. Σύνολο παραγωγής και/ή εισαγωγών σε τόνους ανά παραγωγό ή εισαγωγέα κατ’ 
έτος κατά:

3.1.1. Το ημερολογιακό έτος της καταχώρισης (εκτιμώμενη ποσότητα)
3.2. Στην περίπτωση παραγωγού: Σύντομη περιγραφή της τεχνολογικής 

διαδικασίας που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγή
Δεν απαιτούνται τα ακριβή στοιχεία της διαδικασίας, ιδίως εκείνα που είναι 
ευαίσθητου χαρακτήρα από εμπορική άποψη.
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3.3. Ένδειξη της ποσότητας που χρησιμοποιείται για ίδια χρήση
3.4. Μορφή (ουσίας, παρασκευάσματος ή προϊόντος) και/ή φυσική κατάσταση με 

την οποία διατίθεται η ουσία στους μεταγενέστερους χρήστες. Συγκέντρωση ή 
περιοχή συγκέντρωσης της ουσίας σε παρασκευάσματα που διατίθενται σε 
μεταγενέστερους χρήστες και ποσότητες της ουσίας σε προϊόντα που 
διατίθενται σε μεταγενέστερους χρήστες. 

3.5. Σύντομη γενική περιγραφή της (των) προσδιοριζόμενης (-ων) χρήσης (-εων)
3.6. Ποσότητες αποβλήτων και σύνθεση αποβλήτων που προκαλούνται από την 

παραγωγή και προσδιοριζόμενες χρήσεις (όταν είναι γνωστές)
3.7. Χρήσεις που αντενδείκνυνται (βλ. δελτίο δεδομένων ασφαλείας στον τίτλο 16)

Εάν ισχύει, αναφέρονται οι χρήσεις οι οποίες αντενδείκνυνται σύμφωνα με τον 
καταχωρίζοντα και οι λόγοι για τους οποίους αντενδείκνυνται (δηλαδή συστάσεις 
του προμηθευτή που δεν προβλέπονταν από νομικές διατάξεις). Ο κατάλογος αυτός 
δεν χρειάζεται να είναι εξαντλητικός.

4. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

4.1. Την κατηγορία επικινδυνότητας της ουσίας ή των ουσιών, που προκύπτει από 
την εφαρμογή των άρθρων 4 και 6 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ·
Επιπλέον, για κάθε καταχώριση αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν δίνεται 
ταξινόμηση για ένα τελικό σημείο διάθεσης (δηλ. εάν δεν υπάρχουν δεδομένα ή 
υπάρχουν μη καταληκτικά ή καταληκτικά αλλά ανεπαρκή για την ταξινόμηση 
δεδομένα).

4.2. Την αντίστοιχη επισήμανση επικινδυνότητας για την ουσία ή τις ουσίες, που 
προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 23 έως 25 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.

4.3. Ειδικά όρια συγκέντρωσης, κατά περίπτωση, που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και των 
άρθρων 4 έως 7 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ:
Οι πληροφορίες αυτές συμφωνούν με το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, όταν απαιτείται δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος κανονισμού.

5.1. Τα μέτρα πρώτων βοηθειών (δελτίο δεδομένων ασφαλείας τίτλος 4)
5.2. Τα μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς (δελτίο δεδομένων ασφαλείας 

τίτλος 5)
5.3. Τα μέτρα κατά της τυχαίας έκλυσης (δελτίο δεδομένων ασφαλείας τίτλος 6)
5.4. Το χειρισμό και την αποθήκευση (δελτίο δεδομένων ασφαλείας τίτλος 7)
5.5. Τα στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά (δελτίο δεδομένων ασφαλείας τίτλος 14)
Όταν δεν απαιτείται έκθεση χημικής ασφάλειας, απαιτούνται οι ακόλουθες πρόσθετες 
πληροφορίες:
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5.6. Έλεγχοι έκθεσης/Ατομική προστασία (δελτίο δεδομένων ασφαλείας τίτλος 8)
5.7. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα (δελτίο δεδομένων ασφαλείας τίτλος 10)
5.8. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση (εξάλειψη)
5.8.1. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση (εξάλειψη) (δελτίο δεδομένων ασφαλείας τίτλος 13)
5.8.2. Πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση και τις μεθόδους διάθεσης (εξάλειψης) για 

τη βιομηχανία
5.8.3 Πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση και τις μεθόδους διάθεσης (εξάλειψης) για 

το κοινό
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 1 ΤΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ

Η στήλη 1 του παρόντος παραρτήματος ορίζει τις τυπικές πληροφορίες που απαιτούνται για 
όλες τις ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες του 1 τόνου και άνω σύμφωνα με 
το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α). Η στήλη 2 του παρόντος παραρτήματος αναφέρει 
συγκεκριμένους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους οι απαιτούμενες τυπικές πληροφορίες 
είναι δυνατόν να παραλειφθούν, να αντικατασταθούν από άλλες πληροφορίες, να δοθούν σε 
διαφορετικό στάδιο ή να προσαρμοστούν κατά άλλο τρόπο. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
της στήλης 2 του παρόντος παραρτήματος που επιτρέπουν τις προσαρμογές, ο καταχωρίζων 
δηλώνει σαφώς το γεγονός αυτό και τους λόγους κάθε προσαρμογής στους αντίστοιχους 
τίτλους του φακέλου καταχώρισης.
Εκτός από τους συγκεκριμένους αυτούς κανόνες, ο καταχωρίζων μπορεί να προσαρμόσει τις 
απαιτούμενες τυπικές πληροφορίες που ορίζονται στη στήλη 1 του παρόντος παραρτήματος 
σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που περιέχονται στο παράρτημα ΙΧ. Και σε αυτήν την 
περίπτωση, ο καταχωρίζων δηλώνει σαφώς τους λόγους οποιασδήποτε απόφασης 
προσαρμογής των τυπικών πληροφοριών στους αντίστοιχους τίτλους του φακέλου 
καταχώρισης αναφέροντας τον ανάλογο κανόνα της στήλης 2 ή του παραρτήματος ΙΧ ή Χ7. 
Πριν διενεργηθούν νέες δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων που περιλαμβάνονται 
στο παρόν παράρτημα, αξιολογούνται πρώτα όλα τα διαθέσιμα in vitro δεδομένα, in vivo
δεδομένα, ιστορικά δεδομένα, δεδομένα από έγκυρα (Q)SAR και τα δεδομένα από ουσίες με 
ανάλογη χημική δομή (συγκριτική προσέγγιση).
Όταν, για ορισμένα σημεία τελικής διάθεσης, δεν παρέχονται πληροφορίες για λόγους άλλους 
από εκείνους που αναφέρονται στη στήλη 2 του παρόντος παραρτήματος ή στο παράρτημα 
ΙΧ, το γεγονός αυτό και οι λόγοι δηλώνονται επίσης σαφώς.

  
7 Σημείωση: ισχύουν επίσης οι κανόνες με βάση τους οποίους δεν απαιτείται ειδική δοκιμή, ορίζονται 

στις ανάλογες μεθόδους δοκιμών του ίδιου του παραρτήματος Χ και δεν επαναλαμβάνονται στη στήλη 
2
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 1

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

5.2. Σημείο τήξης/πήξης 5.2. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί για στερεά και υγρά με σημείο τήξης/πήξης 
μικρότερο των 0° C.

5.3. Σημείο ζέσης 5.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί:

– για αέρια ή

– για στερεά τα οποία είτε τήκονται άνω των 360° C είτε αποσυντίθεται πριν τη ζέση. Στις 
περιπτώσεις αυτές το σημείο ζέσης υπό μειωμένη πίεση μπορεί να εκτιμηθεί ή να μετρηθεί ή

– για ουσίες οι οποίες αποσυντίθεται πριν τη ζέση (π.χ. αυτοοξείδωση, ανακατάταξη, 
αποικοδόμηση, αποσύνθεση κ.λπ.)

5.4. Σχετική πυκνότητα 5.4. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– η ουσία είναι σταθερή μόνο σε διάλυμα με συγκεκριμένο διαλύτη και η πυκνότητα του 
διαλύματος είναι παρόμοια με εκείνη του διαλύτη. Στις περιπτώσεις αυτές, αρκεί μία ένδειξη 
σχετικά με το εάν η πυκνότητα του διαλύματος είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την 
πυκνότητα του διαλύτη· ή

– η ουσία είναι αέριο. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται εκτίμηση με βάση τον υπολογισμό από το 
μοριακό της βάρος και τους νόμους αδρανών αερίων.

5.5. Πίεση ατμών 5.5. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– παρατηρείται μεταβολή (αλλαγή της φυσικής κατάστασης ή αποσύνθεση). Στην περίπτωση 
αυτή περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: φύση της μεταβολής, θερμοκρασία στην 
οποία συμβαίνει η μεταβολή σε ατμοσφαιρική πίεση, πίεση ατμού στους 10 και στους 20° C 
πάνω από τη θερμοκρασία αυτή (εκτός εάν η μεταβολή γίνεται από στερεό σε αέριο)· ή

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

5.6. Επιφανειακή τάση 5.6. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

- η υδατοδιαλυτότητα είναι κάτω του 1 mg/l στους 20° C ή

- η ουσία σχηματίζει μικύλλα στη σχετική περιοχή συγκέντρωσης για δοκιμές.

5.7. Υδατοδιαλυτότητα 5.7. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– η ουσία είναι υδρολυτικώς ασταθής (χρόνος υποδιπλασιασμού μικρότερος των 12 ωρών)· ή

– η ουσία είναι άμεσα οξειδώσιμη στο νερό.

Εάν η ουσία εμφανίζεται "αδιάλυτη" στο νερό, εκτελείται οριακή δοκιμή έως το όριο ανίχνευσης 
της αναλυτικής μεθόδου.

5.8. Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη/νερό 5.9. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν η ουσία είναι ανόργανη. Εάν η δοκιμή δεν είναι 
δυνατόν να εκτελεστεί (π.χ. η ουσία αποσυντίθεται, έχει υψηλή επιφανειοδραστικότητα, αντιδρά 
βίαια κατά την εκτέλεση της δοκιμής ή δεν διαλύεται στο νερό ή στην οκτανόλη ή δεν είναι 
δυνατόν να παραχθεί μια επαρκώς καθαρή ουσία), παρέχονται μια υπολογιζόμενη τιμή για τον 
log P καθώς και λεπτομερή στοιχεία της μεθόδου υπολογισμού.

5.9. Σημείο ανάφλεξης 5.10. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– η ουσία είναι ανόργανη ή

– η ουσία περιέχει μόνο πτητικές οργανικές ενώσεις με σημεία ανάφλεξης άνω των 100° C για 
τα υδατικά διαλύματα ή

– το εκτιμώμενο σημείο ανάφλεξης είναι άνω των 200° C ή

– το σημείο ανάφλεξης είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια με παρεμβολή από υπάρχοντα 
υλικά που έχουν χαρακτηριστεί.

5.10. Αναφλεξιμότητα 5.11. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί:

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

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

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

5.11. Εκρηκτικές ιδιότητες 5.12. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– δεν υπάρχουν χημικές ομάδες που να συνδέονται με τις παρούσες στο μόριο εκρηκτικές 
ιδιότητες ή

– η ουσία περιέχει χημικές ομάδες που συνδέονται με εκρηκτικές ιδιότητες στις οποίες 
περιλαμβάνεται το οξυγόνο και το ισοζύγιο του οξυγόνου είναι μικρότερο του –200 ή

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

– για μείγματα ανόργανων οξειδωτικών ενώσεων (UN Division 5.1) με οργανικές ύλες, η 
συγκέντρωση της ανόργανης οξειδωτικής ένωσης είναι:

– μικρότερη από 15% κατά μάζα, εάν αντιστοιχίζεται στην ομάδα συσκευασίας Ι (υψηλής 
επικινδυνότητας) ή ΙΙ (μεσαίας επικινδυνότητας) των ΗΕ

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

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

5.12. Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης 5.13. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί:

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

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

– για αέρια που δεν έχουν περιοχή ανάφλεξης ή

– για στερεά, εάν η ουσία έχει σημείο τήξης < 160° C ή εάν τα προκαταρκτικά 
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αποτελέσματα αποκλείουν την αυθόρμητη θέρμανση της ουσίας έως τους 400° C.

5.13. Οξειδωτικές ιδιότητες 5.14. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– η ουσία είναι εκρηκτική ή

– η ουσία είναι πολύ εύφλεκτη ή

– η ουσία είναι οργανικό υπεροξείδιο ή

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

Η πλήρης δοκιμή δεν χρειάζεται να διενεργηθεί για στερεά εφόσον η προκαταρκτική δοκιμή 
δείχνει σαφώς ότι η ουσία που δοκιμάζεται έχει οξειδωτικές ιδιότητες.

Σημειώστε ότι επειδή δεν υπάρχει μέθοδος δοκιμής η οποία να καθορίζει τις οξειδωτικές 
ιδιότητες των αέριων μειγμάτων, η αξιολόγηση των ιδιοτήτων αυτών πραγματοποιείται με 
μέθοδο εκτίμησης που βασίζεται στη σύγκριση της οξειδωτικής δυνατότητας των αερίων του 
μείγματος με την οξειδωτική δυνατότητα του οξυγόνου στον αέρα.

5.14. Κοκκομετρία 5.15. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν η ουσία διατίθεται στην αγορά ή 
χρησιμοποιείται σε μη στερεή μορφή ή υπό μορφή κόκκων.

6. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η διενέργεια δοκιμών in vivo με διαβρωτικές ουσίες σε επίπεδα συγκέντρωσης/δόσης που προκαλούν διαβρωτικότητα αποφεύγονται.
ΣΤΗΛΗ 1

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΣΤΗΛΗ 2

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 1

6.1. Ερεθισμός του δέρματος ή διάβρωση του δέρματος 6.1. Οι ενέργειες 3 και 4 δεν χρειάζεται να διενεργηθούν εάν:

Η αξιολόγηση αυτού του τελικού σημείου διάθεσης 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδοχικές ενέργειες:

(1) αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων που αφορούν τον 

– η ουσία είναι διαβρωτική· ή

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

– η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου· ή
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άνθρωπο και τα ζώα,

(2) αξιολόγηση της όξινης ή αλκαλικής αντίδρασης,

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

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

– η ουσία είναι πολύ τοξική σε επαφή με το δέρμα· ή

– η μελέτη οξείας τοξικότητας διά του δέρματος δεν αποκαλύπτει ερεθισμό του δέρματος έως 
το οριακό επίπεδο δόσης (2000 mg/kg σωματικού βάρους)·

6.2. Ερεθισμός των ματιών 6.2. Η ενέργεια 3 δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

Η αξιολόγηση αυτού του τελικού σημείου διάθεσης 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδοχικές ενέργειες:

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

(2) αξιολόγηση της όξινης ή αλκαλικής αντίδρασης,

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

– η ουσία είναι διαβρωτική· ή

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

– η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου· ή

– η ουσία έχει ταξινομηθεί ως ερεθιστική σε επαφή με το δέρμα και εάν ο καταχωρίζων 
ταξινομεί την ουσία ως ερεθιστική για τα μάτια.

6.3. Ευαισθητοποίηση του δέρματος 6.3. Η ενέργεια 2 δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

Η αξιολόγηση αυτού του τελικού σημείου διάθεσης 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδοχικές ενέργειες:

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

(2) Τοπική δοκιμασία λεμφαδένων (Murine Local Lymph Node 
Assay-LLNA).

– η ουσία είναι διαβρωτική, πολύ τοξική ή ερεθιστική σε επαφή με το δέρμα· ή

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

– η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου.

Εάν η ταξινόμηση για την ευαισθητοποίηση του δέρματος είναι δυνατή από τα αποτελέσματα της 
πρώτης ενέργειας, η ακόλουθη ενέργεια είναι δυνατόν να παραληφθεί και ο καταχωρίζων 
ταξινομεί την ουσία ως ουσία που προκαλεί ευαισθητοποίηση του δέρματος.

Εάν η δοκιμασία LLNA δεν είναι επαρκής για την εν λόγω ουσία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
δοκιμή μεγιστοποίησης σε ινδικά χοιρίδια (GPMT).

6.4. Μεταλλαξιογένεση 6.4. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος εξετάζονται περαιτέρω μελέτες μεταλλαξιογένεσης.

6.4.1. In vitro μελέτη μετάλλαξης γονιδίων σε βακτηρίδια



7. ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 1

7.1. Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον

7.1.1. Δοκιμές βραχυπρόθεσμης τοξικότητας σε δαφνίδες 
(νερόψυλλους)

Ο καταχωρίζων μπορεί να πραγματοποιήσει δοκιμές 
μακροπρόθεσμης τοξικότητας αντί της βραχυπρόθεσμης.

7.1.1. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– η ουσία είναι πολύ αδιάλυτη (υδατοδιαλυτότητα < 10 μg/l)· ή

– η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από βιολογικές μεμβράνες (MW > 800 ή διάμετρος 
μορίου > 15 A; ή

– υπάρχει μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας.

Η μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας σε δαφνίδες (νερόψυλλους) (παράρτημα VII, 7.1.5) 
διενεργείται εάν η σύγκριση της (προβλεπόμενης) περιβαλλοντικής έκθεσης με τα αποτελέσματα 
της βραχυπρόθεσμης τοξικότητας στο υδάτινο περιβάλλον υποδεικνύει ότι υπάρχει ανάγκη να 
διερευνηθούν περαιτέρω οι επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς. 

Η μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας σε δαφνίδες (νερόψυλλους) (παράρτημα VII, 7.1.5) 
πραγματοποιείται εάν η ουσία είναι ελάχιστα διαλυτή στο νερό (υδατοδιαλυτότητα < 1 mg/l).

8. ΑΛΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ, ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παρέχονται οποιαδήποτε άλλα σχετικά φυσικοχημικά, τοξικολογικά και οικοτοξικολογικά στοιχεία είναι διαθέσιμα.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 10 ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

Η στήλη 1 του παρόντος παραρτήματος ορίζει τις τυπικές πληροφορίες που απαιτούνται για 
όλες τις ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες των 10 τόνων και άνω σύμφωνα 
με το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο β. Συνεπώς, οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη 
στήλη 1 του παρόντος παραρτήματος προστίθενται σε εκείνες που απαιτούνται για τη στήλη 
1 του παραρτήματος V. Η στήλη 2 του παρόντος παραρτήματος αναφέρει συγκεκριμένους 
κανόνες σύμφωνα με τους οποίους οι απαιτούμενες τυπικές πληροφορίες είναι δυνατόν να 
παραλειφθούν, να αντικατασταθούν από άλλες πληροφορίες, να δοθούν σε διαφορετικό 
στάδιο ή να προσαρμοστούν κατ’ άλλο τρόπο. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της στήλης 2 
του παρόντος παραρτήματος που επιτρέπουν τις προσαρμογές, ο καταχωρίζων δηλώνει 
σαφώς το γεγονός αυτό και τους λόγους κάθε προσαρμογής στους αντίστοιχους τίτλους του 
φακέλου καταχώρισης.
Εκτός από τους συγκεκριμένους αυτούς κανόνες, ο καταχωρίζων μπορεί να προσαρμόσει τις 
απαιτούμενες τυπικές πληροφορίες που ορίζονται στη στήλη 1 του παρόντος παραρτήματος 
σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που περιέχονται στο παράρτημα ΙΧ.Και σε αυτήν την 
περίπτωση, ο καταχωρίζων δηλώνει σαφώς τους λόγους οποιασδήποτε απόφασης 
προσαρμογής των τυπικών πληροφοριών στους αντίστοιχους τίτλους του φακέλου 
καταχώρισης αναφέροντας τον ανάλογο κανόνα της στήλης 2 ή του παραρτήματος ΙΧ ή Χ8. 
Πριν διενεργηθούν νέες δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων που περιλαμβάνονται 
στο παρόν παράρτημα, αξιολογούνται πρώτα όλα τα διαθέσιμα in vitro δεδομένα, in vivo
δεδομένα, ιστορικά δεδομένα, δεδομένα από έγκυρα (Q)SAR και τα δεδομένα από ουσίες με 
ανάλογη χημική δομή (συγκριτική προσέγγιση).
Όταν, για ορισμένα σημεία τελικής διάθεσης, δεν παρέχονται πληροφορίες για λόγους άλλους 
από εκείνους που αναφέρονται στη στήλη 2 του παρόντος παραρτήματος ή στο παράρτημα 
ΙΧ, το γεγονός αυτό και οι λόγοι δηλώνονται επίσης σαφώς.

  
8 Σημείωση: ισχύουν επίσης οι κανόνες με βάση τους οποίους δεν απαιτείται ειδική δοκιμή, ορίζονται 

στις ανάλογες μεθόδους δοκιμών του ίδιου του παραρτήματος Χ και δεν επαναλαμβάνονται στη στήλη 
2
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6. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η διενέργεια δοκιμών in vivo με διαβρωτικές ουσίες σε επίπεδα συγκέντρωσης/δόσης που προκαλούν διαβρωτικότητα αποφεύγονται.
ΣΤΗΛΗ 1

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΣΤΗΛΗ 2

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΛΗ 1

6.1. Ερεθισμός του δέρματος

6.1.1. Ερεθισμός του δέρματος in vivo 6.1.1. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– η ουσία είναι διαβρωτική· ή

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

– η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου· ή

– η ουσία είναι πολύ τοξική σε επαφή με το δέρμα· ή

– η μελέτη οξείας τοξικότητας δια του δέρματος δεν μαρτυρά ερεθισμό του δέρματος έως το 
οριακό επίπεδο δόσης (2000 mg/kg σωματικού βάρους)· ή

– τα διαθέσιμα δεδομένα από τη στρατηγική δοκιμών που προβλέπεται στο παράρτημα V, 
σημείο 6.1., αρκούν για να ταξινομηθεί η ουσία ως διαβρωτική ή ερεθιστική για το δέρμα.

6.2. Ερεθισμός των ματιών

6.2.1. Ερεθισμός των ματιών in vivo 6.2.1. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– η ουσία είναι διαβρωτική· ή

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

– η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου· ή

– η ουσία έχει ταξινομηθεί ως ερεθιστική σε επαφή με τα μάτια και εάν ο καταχωρίζων 
ταξινομεί την ουσία ως ερεθιστική για τα μάτια· ή

– τα διαθέσιμα δεδομένα από τη στρατηγική δοκιμών που προβλέπεται στο παράρτημα V, 
σημείο 6.2., αρκούν για να ταξινομηθεί η ουσία ως ερεθιστική για τα μάτια.
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6.4. Μεταλλαξιογένεση

6.4.2. In vitro μελέτη κυτταρογένεσης σε κύτταρα 
θηλαστικών

6.4.3. In vitro μελέτη μετάλλαξης γονιδίων σε κύτταρα 
θηλαστικών, εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό στο 
παράτημα V, 6.4.1. και στο παράρτημα VI, 6.4.2.

6.4.2. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί

- εάν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα από in vivo δοκιμή κυτταρογένεσης ή

- είναι γνωστό ότι η ουσία είναι καρκινογόνα κατηγορίας 1 ή 2.

6.4.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα από 
αξιόπιστη in vivo δοκιμή μετάλλαξης γονιδίων θηλαστικών.

6.4. Θα ληφθούν υπόψη οι κατάλληλες in vivo μελέτες μεταλλαξιογένεσης όταν το αποτέλεσμα 
είναι θετικό σε οποιαδήποτε μελέτη μεταλλαξιογένεσης του παραρτήματος V ή VI.

6.5. Οξεία τοξικότητα

Για αέρια και πτητικά υγρά (με τάση ατμών άνω των 10-2 Pa 
στους 20°°C) οι πληροφορίες παρέχονται για την αναπνευστική 
οδό (6.5.2).

6.5. Η μελέτη ή οι μελέτες δεν χρειάζεται να διενεργηθούν εάν:

– δεν μπορούν να χορηγηθούν ακριβείς δόσεις της ουσίας, λόγω των χημικών ή φυσικών 
ιδιοτήτων της ουσίας· ή

– η ουσία είναι διαβρωτική· ή

– η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου.

Για ουσίες εκτός των αερίων, οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στα σημεία 6.5.1. έως 6.5.3. παρέχονται για δύο τουλάχιστον 
οδούς, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι η στοματική οδός. Η 
επιλογή της δεύτερης οδού θα εξαρτηθεί από τη φύση της 
ουσίας και την πιθανή οδό έκθεσης του ανθρώπου. Εάν υπάρχει 
μόνο μία οδός έκθεσης, αρκεί να παρασχεθούν πληροφορίες 
μόνο για την οδό αυτή.

Η ενδεδειγμένη δεύτερη οδός επιλέγεται με βάση τα εξής:

6.5.1. Δια της στοματικής οδού

6.5.2. Δια της εισπνοής 6.5.2. Η διενέργεια δοκιμής δια της αναπνευστικής οδού ενδείκνυται εάν:
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(1) είναι πιθανή η έκθεση του ανθρώπου με την εισπνοή· και

(2) συντρέχει ένας από τους ακόλουθους όρους:

– η ουσία έχει τάση ατμών άνω των 10-2 Pa στους 20 °C· ή

– η ουσία είναι σκόνη που περιέχει σωματίδια σε συγκέντρωση άνω του 1% κατά βάρος, με 
μέγεθος σωματιδίων εκφραζόμενο ως μέση μαζική αεροδυναμική διάμετρος (MMAD) κάτω 
των 100 μm· ή

– η ουσία θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο που δημιουργεί αερολύματα, σωματίδια ή σταγονίδια σε 
εισπνεύσιμη κατηγορία μεγέθους (συγκέντρωση > 1% κατά βάρος σωματιδίων με 
MMAD < 100 μm).

6.5.3. Δια της δερματικής οδού 6.5.3. Η διενέργεια δοκιμής δια της δερματικής οδού ενδείκνυται εάν:

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

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

(3) συντρέχει ένας από τους ακόλουθους όρους:

– παρατηρείται τοξικότητα σε δοκιμή οξείας στοματικής τοξικότητας σε χαμηλές δόσεις· ή

– παρατηρούνται συστημικές επιδράσεις ή άλλα στοιχεία απορρόφησης σε μελέτες για τον 
ερεθισμό του δέρματος ή/και των ματιών· ή

– in vitro δοκιμές δηλώνουν σημαντική απορρόφηση από το δέρμα· ή

– αναγνωρίζεται σημαντική οξεία δερματική τοξικότητα ή δερματική διείσδυση σε ουσίες με 
ανάλογη χημική δομή.

Η διενέργεια δοκιμής δια της δερματικής οδού δεν ενδείκνυται εάν δεν είναι πιθανή η απορρόφηση 
από το δέρμα, όπως δηλώνεται από το μοριακό βάρος (MΒ > 800 ή μοριακή διάμετρος > 15 A) 
και τη χαμηλή λιποδιαλυτότητα (log Kow κάτω του -1 ή άνω του 4). 

6.6. Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης

6.6.1. Μελέτη βραχυπρόθεσμης τοξικότητας 
επαναλαμβανόμενης δόσης (28 ημερών), ένα είδος, αρσενικό 
και θηλυκό, πλέον ενδεδειγμένη οδός χορήγησης, σε σχέση με 

6.6.1. Η μελέτη βραχυπρόθεσμης τοξικότητας (28 ημερών) δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– υπάρχει διαθέσιμη μια αξιόπιστη μελέτη υποχρόνιας (90 ημερών) ή χρόνιας τοξικότητας, υπό 
τον όρο ότι έχει χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο είδος και η κατάλληλη οδός χορήγησης· ή
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την πιθανή οδό έκθεσης του ανθρώπου. – η ουσία αποικοδομείται αμέσως και υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τα προϊόντα της 
αποικοδόμησης· ή

– μπορεί να αποκλεισθεί σχετική έκθεση του ανθρώπου.

Η ενδεδειγμένη οδός επιλέγεται με βάση τα εξής:

Η διενέργεια δοκιμής δια της δερματικής οδού ενδείκνυται εάν:

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

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

(3) συντρέχει ένας από τους ακόλουθους όρους:

– παρατηρείται τοξικότητα σε δοκιμή οξείας δερματικής τοξικότητας σε χαμηλότερες δόσεις 
απ’ό,τι στη δοκιμή στοματική τοξικότητας· ή

– παρατηρούνται συστημικές επιδράσεις ή άλλα στοιχεία απορρόφησης σε μελέτες για τον 
ερεθισμό του δέρματος ή/και των ματιών· ή

– in vitro δοκιμές δηλώνουν σημαντική απορρόφηση από το δέρμα· ή

– αναγνωρίζεται σημαντική δερματική τοξικότητα ή δερματική διείσδυση σε ουσίες με ανάλογη 
χημική δομή.

Η διενέργεια δοκιμής δια της δερματικής οδού δεν ενδείκνυται εάν δεν είναι πιθανή η απορρόφηση 
από το δέρμα, όπως δηλώνεται από το μοριακό βάρος (MΒ > 800 ή μοριακή διάμετρος > 15 A) 
και τη χαμηλή λιποδιαλυτότητα (log Kow < -1 ή > 4).

Η διενέργεια δοκιμής δια της αναπνευστικής οδού ενδείκνυται εάν:

(1) είναι πιθανή η έκθεση του ανθρώπου με την εισπνοή· και

(2) συντρέχει ένας από τους ακόλουθους όρους:

– η ουσία έχει τάση ατμών άνω των 10-2 Pa στους 20 °C· ή

– η ουσία είναι σκόνη που περιέχει σωματίδια σε συγκέντρωση άνω του 1% κατά βάρος, με 
μέγεθος σωματιδίων εκφραζόμενο ως MMAD κάτω των 100 μm· ή

η ουσία θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο που δημιουργεί αερολύματα, σωματίδια ή σταγονίδια σε 
εισπνεύσιμη κατηγορία μεγέθους (συγκέντρωση > 1% κατά βάρος σωματιδίων με 
MMAD < 100 μm). Εάν δεν υπάρχουν αντενδείξεις, προτιμότερη είναι η στοματική οδός.
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Η μελέτη υποχρόνιας τοξικότητας (90 ημερών) (παράρτημα VII, 6.6.2) προτείνεται από τον 
καταχωρίζοντα εάν:

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

– άλλα διαθέσιμα στοιχεία δηλώνουν ότι η ουσία είναι δυνατόν να έχει μια επικίνδυνη ιδιότητα 
που δεν μπορεί να προσδιοριστεί με μελέτη βραχυπρόθεσμης τοξικότητας· ή

– κατάλληλα σχεδιασμένες μελέτες τοξικοκινητικότητας αποκαλύπτουν συσσώρευση της 
ουσίας ή των μεταβολιτών σε ορισμένους ιστούς ή όργανα που πιθανώς δεν θα εντοπιζόταν 
από μελέτη βραχυπρόθεσμης τοξικότητας αλλά που θα είχε αρνητικές επιπτώσεις μετά από 
παρατεταμένη έκθεση.

Περαιτέρω μελέτες προτείνονται από τον καταχωρίζοντα ή είναι δυνατόν να απαιτηθούν από την 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που διενεργεί την αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 ή 
44 σε περίπτωση:

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

– ιδιαίτερα ανησυχητικής τοξικότητας (π.χ. σοβαρές/πολύ σοβαρές επιπτώσεις)· ή

– ενδείξεων μιας επίπτωσης για την οποία τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία είναι ανεπαρκή 
για τον τοξικολογικό χαρακτηρισμό ή/και για τον χαρακτηρισμό κινδύνου· Σε τέτοιες 
περιπτώσεις μπορεί να είναι ακοπιμότερο να διενεργηθούν ειδικές τοξικολογικές μελέτες που 
προορίζονται ειδικά για τη διερεύνηση τέτοιων επιπτώσεων (π.χ. ανοσοτοξικότητας, 
νευροτοξικότητας)· ή

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

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

– αποδεδειγμένες επιπτώσεις ουσιών με σαφή σχέση, ως προς τη μοριακή δομή, με τη 
μελετώμενη ουσία δεν διαπιστώθηκαν στη μελέτη των 28 ημερών.
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6.7. Αναπαραγωγική τοξικότητα 6.7. Οι μελέτες δεν χρειάζεται να διενεργηθούν εάν:

– η ουσία είναι γνωστό γονιδιοτοξικό καρκινογόνο και εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου· ή

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

– μπορεί να αποκλεισθεί σχετική έκθεση του ανθρώπου.

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

6.7.1. Ένα θετικό αποτέλεσμα στον έλεγχο επιβεβαιώνεται σε αυτό το επίπεδο από μελέτη για 
τοξικότητα στην ανάπτυξη, σε ένα είδος, για την πλέον ενδεδειγμένη οδό χορήγησης, σε σχέση 
με την πιθανή οδό έκθεσης του ανθρώπου (παράρτημα VI, 6.7.2).

6.7.2. Μελέτη για την τοξικότητα στην ανάπτυξη, πλέον 
ενδεδειγμένη οδός χορήγησης, σε σχέση με την πιθανή οδό 
έκθεσης του ανθρώπου (παράρτημα X B. 31 ή OΟΣΑ 414).

6.7.2. Η μελέτη διεξάγεται αρχικά σε ένα είδος. Η απόφαση για την ανάγκη διεξαγωγής μελέτης 
σε δεύτερο είδος θα πρέπει να στηρίζεται στο αποτέλεσμα της πρώτης δοκιμής.

Η μελέτη τοξικότητας στην αναπαραγωγή σε δύο γενεές (παράρτημα VII, 6.7.3) προτείνεται 
από τον καταχωρίζοντα εάν υπάρχουν ενδείξεις πιθανής τοξικότητας στην αναπαραγωγή από 
μελέτη τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης (90 ημερών) (π.χ. ιστοπαθολογικές επιπτώσεις 
στις γονάδες) ή η ουσία έχει σε μεγάλο βαθμό ανάλογη χημική δομή με γνωστή τοξική για την 
αναπαραγωγή ουσία.

6.8 Τοξικοκινητικότητα

6.8.1. Αξιολόγηση της τοξικοκινητικής συμπεριφοράς της 
ουσίας στο βαθμό που αυτή μπορεί να συναχθεί από τις 
σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες
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7. ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 1

–

7.1. Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον

7.1.2. Μελέτη αναστολής της ανάπτυξης στα φύκια

7.1.2. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– η ουσία είναι πολύ αδιάλυτη (υδατοδιαλυτότητα < 10 μg/l)· ή

– η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από βιολογικές μεμβράνες (MW > 800 ή διάμετρος 
μορίου > 15 A).

7.1.3. Δοκιμές βραχυπρόθεσμης τοξικότητας σε ψάρια: Ο 
καταχωρίζων μπορεί να εξετάσει τις δοκιμές μακροπρόθεσμης 
τοξικότητας αντί της βραχυπρόθεσμης. 

7.1.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– η ουσία είναι πολύ αδιάλυτη (υδατοδιαλυτότητα < 10 μg/l)· ή

– η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από βιολογικές μεμβράνες (MW > 800 ή διάμετρος 
μορίου > 15 A)· ή

– υπάρχει μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας.

Η μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας σε ψάρια (παράρτημα VII, 7.1.6) προτείνεται από τον 
καταχωρίζοντα ή μπορεί να απαιτηθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που διενεργεί 
την αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 ή 44, εάν η σύγκριση της (προβλεπόμενης) 
περιβαλλοντικής έκθεσης με τα αποτελέσματα της βραχυπρόθεσμης τοξικότητας στο υδάτινο 
περιβάλλον μαρτυρά την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των επιπτώσεων στους υδρόβιους 
οργανισμούς.

Η μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας σε ψάρια (παράρτημα VII, 7.1.6) εξετάζεται όταν η 
ουσία είναι ελάχιστα διαλυτή στο νερό (υδατοδιαλυτότητα < 1 mg/l).

7.1.4. Δοκιμές αναστολής της αναπνοής από 
ενεργοποιημένη ιλύ, εκτός εάν υπάρχει μικρή πιθανότητα 
εκπομπών στο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων

7.1.4. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– η ουσία είναι πολύ αδιάλυτη (υδατοδιαλυτότητα < 10 μg/l)· ή

– η ουσία είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμη και οι συγκεντρώσεις που εφαρμόστηκαν στις 
δοκιμές περιλαμβάνονται στο φάσμα των αναμενόμενων συγκεντρώσεων στα εισρέοντα 
λύματα ενός εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων.
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Η μελέτη μπορεί να αντικατασταθεί από δοκιμή αναστολής της νιτροποίησης, εάν υπάρχουν 
δεδομένα που δείχνουν ότι η ουσία είναι πιθανός αναστολέας της μικροβιακής ανάπτυξης ή 
λειτουργίας.

7.2. Αποικοδόμηση

7.2.1. Βιοτική

7.2.1.1. Άμεση βιοαποικοδομησιμότητα

7.2. Οι μελέτες προσομοίωσης (παράρτημα VII, 7.2.1.2 έως 7.2.1.4.) προτείνονται από τον 
καταχωρίζοντα ή μπορούν να απαιτηθούν από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που 
διενεργεί την αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 ή 44, εάν η αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, μαρτυρά την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της 
αποικοδόμησης της ουσίας. Η επιλογή των κατάλληλων δοκιμών εξαρτάται από τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης ασφάλειας.

7.2.1.1Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν η ουσία είναι ανόργανη.

7.2.2. Αβιοτική
7.2.2.1. Υδρόλυση ως συνάρτηση του pH. 7.2.2.1. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– η ουσία είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμη· ή

– η υδατοδιαλυτότητα της ουσίας είναι κάτω των 10 μg/l.

7.3. Τύχη και συμπεριφορά στο περιβάλλον

7.3.1. Μελέτη ελέγχου της προσρόφησης/εκρόφησης 7.3.1. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– με βάση τις φυσικοχημικές ιδιότητες της ουσίας η προσρόφησή της αναμένεται να είναι μικρή 
(π.χ. η ουσία έχει χαμηλό συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού)· ή

– η ουσία αποσυντίθεται γρήγορα.



64

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 100 ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος παραρτήματος ο καταχωρίζων οφείλει να υποβάλει 
πρόταση και χρονοδιάγραμμα για την πλήρωση των απαιτήσεων πληροφοριών του παρόντος 
παραρτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο γ.
Η στήλη 1 του παρόντος παραρτήματος ορίζει τις τυπικές πληροφορίες που απαιτούνται για 
όλες τις ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες των 100 τόνων και άνω σύμφωνα 
με το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο γ. Συνεπώς, οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη 
στήλη 1 του παρόντος παραρτήματος προστίθενται σε εκείνες που απαιτούνται για τη στήλη 
1 των παραρτημάτων V και VI. Η στήλη 2 του παρόντος παραρτήματος αναφέρει 
συγκεκριμένους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ο καταχωρίζων μπορεί να προτείνει να 
παραλειφθούν οι απαιτούμενες τυπικές πληροφορίες, να αντικατασταθούν από άλλες 
πληροφορίες, να δοθούν σε μεταγενέστερο στάδιο ή να προσαρμοστούν κατά άλλο τρόπο. 
Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της στήλης 2 του παρόντος παραρτήματος που επιτρέπουν 
την προτεινόμενη προσαρμογή, ο καταχωρίζων δηλώνει σαφώς το γεγονός αυτό και τους 
λόγους για τους οποίους προτείνει την κάθε προσαρμογή στους κατάλληλους τίτλους του 
φακέλου καταχώρισης.
Εκτός από τους συγκεκριμένους αυτούς κανόνες, ο καταχωρίζων μπορεί να προσαρμόσει τις 
απαιτούμενες τυπικές πληροφορίες που ορίζονται στη στήλη 1 του παρόντος παραρτήματος 
σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που περιέχονται στο παράρτημα ΙΧ.Και σε αυτήν την 
περίπτωση, ο καταχωρίζων δηλώνει σαφώς τους λόγους οποιασδήποτε απόφασης για την 
πρόταση προσαρμογής των τυπικών πληροφοριών στους αντίστοιχους τίτλους του φακέλου 
καταχώρισης αναφέροντας τον ανάλογο κανόνα της στήλης 2 ή του παραρτήματος ΙΧ ή Χ9. 
Πριν διενεργηθούν νέες δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων που περιλαμβάνονται 
στο παρόν παράρτημα, αξιολογούνται πρώτα όλα τα διαθέσιμα in vitro δεδομένα, in vivo
δεδομένα, ιστορικά δεδομένα, δεδομένα από έγκυρα (Q)SAR και δεδομένα από ουσίες με 
ανάλογη χημική δομή (συγκριτική προσέγγιση).
Όταν, για ορισμένα σημεία τελικής διάθεσης, προτείνεται να μην παρασχεθούν πληροφορίες 
για λόγους άλλους από εκείνους που αναφέρονται στη στήλη 2 του παρόντος παραρτήματος ή 
στο παράρτημα ΙΧ, το γεγονός αυτό και οι λόγοι δηλώνονται επίσης σαφώς.

  
9 Σημείωση: ισχύουν επίσης οι κανόνες με βάση τους οποίους δεν απαιτείται ειδική δοκιμή, ορίζονται 

στις ανάλογες μεθόδους δοκιμών του ίδιου του παραρτήματος Χ και δεν επαναλαμβάνονται στη στήλη 
2
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 1

5.18. Σταθερότητα σε οργανικούς διαλύτες και ταυτότητα 
των σχετικών προϊόντων αποικοδόμησης

Απαιτείται μόνον όταν η σταθερότητα της ουσίας θεωρείται 
κρίσιμη.

5.18. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν η ουσία είναι ανόργανη.

5.19. Σταθερά διαστάσεως 5.19. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– η ουσία είναι υδρολυτικώς ασταθής (χρόνος υποδιπλασιασμού μικρότερος των 12 
ωρών) άμεσα οξειδώσιμη στο νερό· ή

– η ουσία δεν είναι υδατοδιαλυτή ή δεν περιέχει ιοντική δομή.

5.20. Ιξώδες

6. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ·
Η διενέργεια δοκιμών in vivo με διαβρωτικές ουσίες σε επίπεδα συγκέντρωσης/δόσης που προκαλούν διαβρωτικότητα αποφεύγονται.

ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 1

6.4. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό σε οποιαδήποτε μελέτη μεταλλαξιογένεσης του 
παραρτήματος V ή VI και δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα από in vivo μελέτη, ο 
καταχωρίζων προτείνει μια ενδεδειγμένη in vivo μελέτη μεταλλαξιογένεσης.

Εάν το αποτέλεσμα οποιασδήποτε in vivo μελέτης είναι θετικό, προτείνονται περαιτέρω 
ενδεδειγμένες in vivo μελέτες.
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6.6. Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης

6.6.1. Μελέτη βραχυπρόθεσμης τοξικότητας 
επαναλαμβανόμενης δόσης (28 ημερών), ένα είδος, αρσενικό 
και θηλυκό, πλέον ενδεδειγμένη οδός χορήγησης, σε σχέση με 
την πιθανή οδό έκθεσης του ανθρώπου, εκτός εάν έχει ήδη 
παρασχεθεί στο πλαίσιο των απαιτήσεων του παραρτήματος VI 
ή εάν προτείνονται δοκιμές σύμφωνα με το σημείο 6.6.2. Σε 
αυτή την περίπτωση δεν εφαρμόζεται το σημείο 3 του 
παραρτήματος ΙΧ.

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

6.6.2. Η μελέτη υποχρόνιας τοξικότητας (90 ημέρες) δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

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

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

– η ουσία είναι χημικά αδρανής, αδιάλυτη και μη εισπνεύσιμη και δεν υπάρχουν στοιχεία 
που να αποδεικνύουν απορρόφηση ή τοξικότητα σε «οριακή δοκιμή» 28 ημερών, ιδίως 
εάν το σχέδιο αυτό συνδυάζεται με περιορισμένη έκθεση του ανθρώπου.

Η ενδεδειγμένη οδός επιλέγεται με βάση τα εξής:

Η διενέργεια δοκιμής δια της δερματικής οδού ενδείκνυται εάν:

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

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

(3) συντρέχει ένας από τους ακόλουθους όρους:

– παρατηρείται τοξικότητα σε δοκιμή οξείας δερματικής τοξικότητας σε χαμηλότερες 
δόσεις απ’ό,τι στη δοκιμή στοματικής τοξικότητας· ή
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– παρατηρούνται συστημικές επιδράσεις ή άλλα στοιχεία απορρόφησης σε μελέτες για 
τον ερεθισμό του δέρματος ή/και των ματιών· ή

– in vitro δοκιμές δηλώνουν σημαντική απορρόφηση από το δέρμα· ή

– αναγνωρίζεται σημαντική δερματική τοξικότητα ή δερματική διείσδυση σε ουσίες με 
ανάλογη χημική δομή.

Η διενέργεια δοκιμής δια της δερματικής οδού αντενδείκνυται εάν δεν είναι πιθανή η 
απορρόφηση από το δέρμα, όπως δηλώνεται από το μοριακό βάρος (MΒ > 800 ή μοριακή 
διάμετρος > 15 A) και τη χαμηλή λιποδιαλυτότητα (log Kow < -1 ή > 4).

Η διενέργεια δοκιμής δια της αναπνευστικής οδού ενδείκνυται εάν:

(1) είναι πιθανή η έκθεση του ανθρώπου με την εισπνοή· και

(2) συντρέχει ένας από τους ακόλουθους όρους:

– η ουσία έχει τάση ατμών άνω των 10-2 Pa στους 20 °C· ή

– η ουσία είναι σκόνη που περιέχει σωματίδια σε συγκέντρωση άνω του 1% κατά βάρος, 
με μέγεθος σωματιδίων εκφραζόμενο ως MMAD κάτω των 100 μm· ή

– η ουσία θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο που δημιουργεί αερολύματα, σωματίδια ή 
σταγονίδια σε εισπνεύσιμη κατηγορία μεγέθους (συγκέντρωση > 1% κατά βάρος 
σωματιδίων με MMAD < 100 μm). Εάν δεν υπάρχουν αντενδείξεις, προτιμότερη είναι 
η στοματική οδός.

Περαιτέρω μελέτες προτείνονται από τον καταχωρίζοντα ή είναι δυνατόν να απαιτηθούν 
από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που διενεργεί την αξιολόγηση, σύμφωνα με τα 
άρθρα 39, 40 ή 44 σε περίπτωση:

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

– ιδιαίτερα ανησυχητικής τοξικότητας (π.χ. σοβαρών επιπτώσεων)· ή

– ενδείξεων μιας επίπτωσης για την οποία τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία είναι 
ανεπαρκή για τον τοξικολογικό χαρακτηρισμό ή/και για τον χαρακτηρισμό κινδύνου· 
Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι σκοπιμότερο να διενεργηθούν ειδικές 
τοξικολογικές μελέτες που προορίζονται ειδικά για τη διερεύνηση τέτοιων επιπτώσεων 
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(π.χ. ανοσοτοξικότητας, νευροτοξικότητας)· ή

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

6.7. Αναπαραγωγική τοξικότητα 6.7. Οι μελέτες δεν χρειάζεται να διενεργηθούν εάν:

– η ουσία είναι γνωστό γονιδιοτοξικό καρκινογόνο και εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου· ή

– η ουσία είναι γνωστό μεταλλαξιογόνο των γεννητικών κυττάρων και εφαρμόζονται 
κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου.

6.7.2. Μελέτη για την τοξικότητα στην ανάπτυξη, ένα 
είδος, πλέον ενδεδειγμένη οδός χορήγησης, σε σχέση με την 
πιθανή οδό έκθεσης του ανθρώπου (παράρτημα X B. 31 ή 
OΟΣΑ 414), εκτός εάν έχει ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο του 
παραρτήματος VI.

6.7.2 Η μελέτη διεξάγεται αρχικά σε ένα είδος. Η απόφαση για την ανάγκη διεξαγωγής 
μελέτης σε δεύτερο είδος θα πρέπει να στηρίζεται στο αποτέλεσμα της πρώτης δοκιμής.

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

7. ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 1

7.1. Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον 7.1. Μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας προτείνεται από τον καταχωρίζοντα εάν η 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, μαρτυρά την ανάγκη 
περαιτέρω διερεύνησης των επιπτώσεων στους υδρόβιους οργανισμούς. Η επιλογή των 
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κατάλληλων δοκιμών εξαρτάται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ασφάλειας.

7.1.5. Δοκιμές μακροπρόθεσμης τοξικότητας σε δαφνίδες
(νερόψυλλους), (εκτός εάν έχουν ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο του 
παραρτήματος V)

7.1.5. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από βιολογικές μεμβράνες (MW > 800 ή διάμετρος 
μορίου > 15 A)· ή

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

7.1.6. Δοκιμές μακροπρόθεσμης τοξικότητας σε ψάρια, (εκτός 
εάν έχουν ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο του παραρτήματος V)

7.1.6. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από βιολογικές μεμβράνες (MW > 800 ή διάμετρος 
μορίου > 15 A)· ή

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

Οι πληροφορίες παρέχονται για ένα από τα σημεία 7.1.6.1, 7.1.6.2 
ή 7.1.6.3.

7.1.6.1 Δοκιμή τοξικότητας κατά τα αρχικά στάδια ζωής των 
ψαριών (FELS) (OΟΣΑ 210)

7.1.6.2 Δοκιμή βραχυπρόθεσμης τοξικότητας στα έμβρυα και 
τα λεκιθοφόρα ιχθύδια (παράρτημα X Γ.15 or OΟΣΑ 212)

7.1.6.3 Δοκιμή νεανικής ανάπτυξης ψαριών (παράρτημα X Γ.14 
ή OΟΣΑ 215)

7.1.6.1. Η δοκιμή τοξικότητας FELS προτείνεται από τον καταχωρίζοντα ή είναι δυνατόν 
να απαιτηθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που διενεργεί την αξιολόγηση, 
σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 ή 44, εάν η ουσία είναι δυνητικώς βιοσυσσωρεύσιμη.

7.2. Αποικοδόμηση 7.2. Περαιτέρω δοκιμές αποικοδόμησης προτείνονται από τον καταχωρίζοντα εάν η 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, μαρτυρά την ανάγκη 
περαιτέρω διερεύνησης της αποκοδόμησης της ουσίας. Η επιλογή των κατάλληλων 
δοκιμών εξαρτάται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ασφάλειας.

7.2.1. Βιοτική

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία 7.2.1.3 και 7.2.1.4 
προτείνονται επίσης από τον καταχωρίζοντα ή είναι δυνατόν να 
απαιτηθούν από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που 
διενεργεί την αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 ή 44 στις 
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περιπτώσεις που προσδιορίζονται στη συνέχεια.

7.2.1.2. Δοκιμές προσομοίωσης για την τελική αποικοδόμηση στα 
επιφανειακά ύδατα

7.2.1.2. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– η υδατοδιαλυτότητα της ουσίας είναι κάτω των 10 μg/l·

– η ουσία είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμη.

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

7.2.1.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί:

– εάν η ουσία είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμη· ούτε

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

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

7.2.1.4. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί:

– εάν η ουσία είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμη· ούτε

– εάν είναι απίθανη η άμεση ή έμμεση έκθεση του ιζήματος.

7.2.3. Προσδιορισμός των προϊόντων βιοαποικοδόμησης 7.2.3. Εάν η ουσία δεν είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμη

Προτείνονται περαιτέρω δοκιμές από τον καταχωρίζοντα εάν η αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, μαρτυρά την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της 
τύχης και της συμπεριφοράς της ουσίας. Η επιλογή των κατάλληλων δοκιμών εξαρτάται 
από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ασφάλειας.

7.3. Τύχη και συμπεριφορά στο περιβάλλον

7.3.2. Βιοσυγκέντρωση σε (ένα) υδρόβιο είδος, κατά 
προτίμηση ψάρι

7.3.2. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– η ουσία έχει μικρή πιθανότητα βιοσυσσώρευσης (δηλαδή log Kow < 3)· ή

– η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από βιολογικές μεμβράνες (MW > 800 ή διάμετρος 
μορίου > 15 A)· ή

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

7.3.3. Περαιτέρω μελέτες προσρόφησης/εκρόφησης, ανάλογα 
με τα αποτελέσματα της μελέτης που απαιτείται από το 

7.3.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– με βάση τις φυσικοχημικές ιδιότητες της ουσίας η προσρόφησή της αναμένεται να είναι 
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παράρτημα VI μικρή (π.χ. η ουσία έχει χαμηλό συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού)· ή

– η ουσία αποσυντίθεται γρήγορα.

7.4. Επιπτώσεις στους χερσαίους οργανισμούς 7.4. Οι μελέτες αυτές δεν χρειάζεται να διενεργηθούν εάν είναι απίθανη η άμεση ή έμμεση 
έκθεση του εδάφους.

Εάν δεν υπάρχουν δεδομένα τοξικότητας για τους οργανισμούς του εδάφους, μπορεί να 
εφαρμοστεί η μέθοδος κατανομής ισορροπίας για την εκτίμηση της έκθεσης στους 
οργανισμούς του εδάφους. Εάν η έκθεση των οργανισμών είναι σημαντική, ο καταχωρίζων 
προτείνει μια επιλογή από τις ακόλουθες δοκιμές.

Ιδίως για ουσίες που μπορούν να προσροφηθούν σε μεγάλο βαθμό από το έδαφος, ο 
καταχωρίζων εξετάζει τη διενέργεια δοκιμών μακροπρόθεσμης τοξικότητας αντί της 
βραχυπρόθεσμης.

7.4.1. Βραχυπρόθεσμη τοξικότητα στους γαιοσκώληκες

7.4.2. Επιπτώσεις στους μικροοργανισμούς του εδάφους

7.4.3. Βραχυπρόθεσμη τοξικότητα στα φυτά

9. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Παρέχεται περιγραφή των αναλυτικών μεθόδων, μετά από αίτηση, για τα σχετικά συστήματα για τα οποία έγιναν μελέτες με την εκάστοτε αναλυτική 
μέθοδο. Εάν οι αναλυτικές μέθοδοι δεν είναι διαθέσιμες, αυτό πρέπει να αιτιολογείται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 1000 ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος παραρτήματος ο καταχωρίζων οφείλει να υποβάλει 
πρόταση και χρονοδιάγραμμα για την πλήρωση των απαιτήσεων πληροφοριών του παρόντος 
παραρτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο δ.
Η στήλη 1 του παρόντος παραρτήματος ορίζει τις τυπικές πληροφορίες που απαιτούνται για 
όλες τις ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες των 1000 τόνων και άνω 
σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο δ. Συνεπώς, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται για τη στήλη 1 του παρόντος παραρτήματος προστίθενται σε εκείνες που 
απαιτούνται για τη στήλη 1 των παραρτημάτων V, VI και VΙI. Η στήλη 2 του παρόντος 
παραρτήματος αναφέρει συγκεκριμένους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ο καταχωρίζων 
μπορεί να προτείνει να παραλειφθούν οι απαιτούμενες τυπικές πληροφορίες, να 
αντικατασταθούν από άλλες πληροφορίες, να δοθούν σε μεταγενέστερο στάδιο ή να 
προσαρμοστούν κατ’ άλλο τρόπο. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της στήλης 2 του 
παρόντος παραρτήματος που επιτρέπουν την προτεινόμενη προσαρμογή, ο καταχωρίζων 
δηλώνει σαφώς το γεγονός αυτό και τους λόγους για τους οποίους προτείνει την κάθε 
προσαρμογή στους κατάλληλους τίτλους του φακέλου καταχώρισης.
Εκτός από τους συγκεκριμένους αυτούς κανόνες, ο καταχωρίζων μπορεί να προσαρμόσει τις 
απαιτούμενες τυπικές πληροφορίες που ορίζονται στη στήλη 1 του παρόντος παραρτήματος 
σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που περιέχονται στο παράρτημα ΙΧ.Και σε αυτήν την 
περίπτωση, ο καταχωρίζων δηλώνει σαφώς τους λόγους οποιασδήποτε απόφασης για την 
πρόταση προσαρμογής των τυπικών πληροφοριών στους αντίστοιχους τίτλους του φακέλου 
καταχώρισης αναφέροντας τον ανάλογο κανόνα της στήλης 2 ή του παραρτήματος ΙΧ ή Χ10. 
Πριν διενεργηθούν νέες δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων που περιλαμβάνονται 
στο παρόν παράρτημα, αξιολογούνται πρώτα όλα τα διαθέσιμα in vitro δεδομένα, in vivo
δεδομένα, ιστορικά δεδομένα, δεδομένα από έγκυρα (Q)SAR και δεδομένα από ουσίες με 
ανάλογη χημική δομή (συγκριτική προσέγγιση).
Όταν, για ορισμένα σημεία τελικής διάθεσης, προτείνεται να μην παρασχεθούν πληροφορίες 
για λόγους άλλους από εκείνους που αναφέρονται στη στήλη 2 του παρόντος παραρτήματος ή 
στο παράρτημα ΙΧ, το γεγονός αυτό και οι λόγοι δηλώνονται επίσης σαφώς.

  
10 Σημείωση: ισχύουν επίσης οι κανόνες με βάση τους οποίους δεν απαιτείται ειδική δοκιμή, ορίζονται 

στις ανάλογες μεθόδους δοκιμών του ίδιου του παραρτήματος Χ και δεν επαναλαμβάνονται στη στήλη 
2
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6. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ·
ΣΤΗΛΗ 1

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΣΤΗΛΗ 2

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 1

6.4. Εφόσον ενδείκνυται, όταν το αποτέλεσμα είναι θετικό σε οποιαδήποτε προηγούμενη μελέτη 
μεταλλαξιογένεσης, ο καταχωρίζων προτείνει περαιτέρω μελέτες μεταλλαξιογέννεσης.

6.6.3. Μια μακροπρόθεσμη επαναλαμβανόμενη μελέτη τοξικότητας (≥ 12 μηνών) μπορεί να 
προταθεί από τον καταχωρίζοντα ή να απαιτηθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που 
διενεργεί την αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 ή 44, όταν η συχνότητα και η διάρκεια 
της έκθεσης του ανθρώπου υποδηλώνει ότι ενδείκνυται μια πιο μακροπρόθεσμη μελέτη και 
εφόσον συντρέχει ένας από τους ακόλουθους όρους:

– παρατηρήθηκαν σοβαρές ή πολύ σοβαρές επιπτώσεις τοξικότητας, ιδιαίτερα ανησυχητικές, 
στη μελέτη των 28 ή των 90 ημερών στην οποία τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία είναι 
ανεπαρκή για τοξικολογικό χαρακτηρισμό ή χαρακτηρισμό κινδύνου· ή

– αποδεδειγμένες επιπτώσεις ουσιών με σαφή σχέση, ως προς τη μοριακή δομή, με τη
μελετώμενη ουσία δεν διαπιστώθηκαν στη μελέτη των 28 ημερών ούτε στη μελέτη των 90 
ημερών· ή

– η ουσία μπορεί να έχει μια επικίνδυνη ιδιότητα, που δεν μπορεί να ανιχνευθεί με μελέτη 90 
ημερών.
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6.6. Περαιτέρω μελέτες προτείνονται από τον καταχωρίζοντα ή μπορούν να απαιτηθούν από την 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που διενεργεί την αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 ή 
44 σε περίπτωση:

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

– ενδείξεων μιας επίπτωσης για την οποία τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία είναι ανεπαρκή 
για τον τοξικολογικό χαρακτηρισμό ή/και για τον χαρακτηρισμό κινδύνου· Σε τέτοιες 
περιπτώσεις μπορεί να είναι σκοπιμότερο να διενεργηθούν ειδικές τοξικολογικές μελέτες που 
προορίζονται ειδικά για τη διερεύνηση τέτοιων επιπτώσεων (π.χ. ανοσοτοξικότητας, 
νευροτοξικότητας)· ή

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

6.7. Αναπαραγωγική τοξικότητα

6.7.4. Μελέτη τοξικότητας στην αναπαραγωγή σε δύο 
γενεές, ένα είδος, αρσενικό και θηλυκό, πλέον ενδεδειγμένη 
οδός χορήγησης, σε σχέση με την πιθανή οδό έκθεσης του 
ανθρώπου, εκτός εάν έχει ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο του 
παραρτήματος VII

6.7.4. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– η ουσία είναι γνωστό γονιδιοτοξικό καρκινογόνο και εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου· ή

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

– η ουσία είναι χαμηλής τοξικολογικής δραστηριότητας (δεν υπάρχουν στοιχεία που να 
μαρτυρούν τοξικότητα από οποιαδήποτε διαθέσιμη δοκιμή), μπορεί να αποδειχθεί από 
δεδομένα τοξικοκινητικότητας ότι δεν σημειώνεται συστημική απορρόφηση μέσω των 
σχετικών οδών έκθεσης (π.χ. οι συγκεντρώσεις στο αίμα/πλάσμα είναι χαμηλότερες του ορίου 
ανίχνευσης με χρήση ευαίσθητης μεθόδου και διαπιστώνεται απουσία της ουσίας και των 
μεταβολιτών της ουσίας στα ούρα, στη χολή ή στον εκπνεόμενο αέρα) και δεν υπάρχει έκθεση 
ή σημαντική έκθεση του ανθρώπου.

6.9. Μελέτη καρκινογένεσης μπορεί να προταθεί από τον καταχωρίζοντα ή να απαιτηθεί από 
την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που διενεργεί την αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 
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40 ή 44 εάν:

– η ουσία χρησιμοποιείται ευρέως ως μέσο διασποράς ή υπάρχουν στοιχεία που μαρτυρούν 
συχνή ή μακροχρόνια έκθεση του ανθρώπου· και

– η ουσία έχει ταξινομηθεί ως μεταλλαξιογόνο κατηγορίας 3 ή υπάρχουν στοιχεία από τη 
μελέτη ή τις μελέτες επαναλαμβανόμενης δόσης που μαρτυρούν ότι η ουσία μπορεί να 
προκαλέσει υπερπλασία ή/και προνεοπλασματικές αλλοιώσεις.

7. ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΗΛΗ 1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΛΗ 2
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 1

7.2. Αποικοδόμηση 7.2. Περαιτέρω δοκιμές προτείνονται από τον καταχωρίζοντα εάν η αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, μαρτυρά την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της 
αποικοδόμησης της ουσίας. Η επιλογή των κατάλληλων δοκιμών εξαρτάται από τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης ασφάλειας.

7.2.1. Βιοτική

7.2.1.5. Διενέργεια περαιτέρω επιβεβαιωτικών δοκιμών για τους 
ρυθμούς αποικοδόμησης (αερόβιας ή/και αναερόβιας) 
σε περιβαλλοντικά συστήματα (νερό, ιζήματα, έδαφος) 
με έμφαση ειδικά στον προσδιορισμό των 
σημαντικότερων προϊόντων αποικοδόμησης.

7.3. Τύχη και συμπεριφορά στο περιβάλλον 7.3. Περαιτέρω δοκιμές προτείνονται από τον καταχωρίζοντα εάν η αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, μαρτυρά την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της 
τύχης και της συμπεριφοράς της ουσίας. Η επιλογή των κατάλληλων δοκιμών εξαρτάται 
από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ασφάλειας.

7.3.4. Περαιτέρω μελέτες τύχης και συμπεριφοράς στο 



76

περιβάλλον 

7.4. Επιπτώσεις στους χερσαίους οργανισμούς

7.4. Μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας προτείνεται από τον καταχωρίζοντα όταν η 
σύγκριση της (προβλεπόμενης) περιβαλλοντικής έκθεσης με τα αποτελέσματα της δοκιμής 
ή των δοκιμών βραχυπρόθεσμης τοξικότητας μαρτυρά την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης 
των επιπτώσεων στους χερσαίους οργανισμούς. Η επιλογή των κατάλληλων δοκιμών 
εξαρτάται από τα αποτελέσματα της σύγκρισης αυτής. 

Οι μελέτες αυτές δεν χρειάζεται να διενεργηθούν εάν είναι απίθανη η άμεση ή έμμεση 
έκθεση του εδαφικού συστήματος.

7.4.4. Διενέργεια δοκιμών μακροπρόθεσμης τοξικότητας 
σε γαιοσκώληκες, εκτός εάν έχουν ήδη παρασχεθεί στο 
πλαίσιο του παραρτήματος VΙΙ.

7.4.5. Διενέργεια δοκιμών μακροπρόθεσμης τοξικότητας 
σε ασπόνδυλα του εδάφους, εκτός των γαιοσκωλήκων, 
εκτός εάν έχουν ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο του 
παραρτήματος VΙΙ.

7.4.6. Διενέργεια δοκιμών μακροπρόθεσμης τοξικότητας 
σε φυτά, εκτός εάν έχουν ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο 
του παραρτήματος VΙΙ.

7.5. Μακροπρόθεσμη τοξικότητα σε οργανισμούς 
ιζημάτων

7.5. Μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας προτείνεται από τον καταχωρίζοντα όταν η 
σύγκριση της (προβλεπόμενης) περιβαλλοντικής έκθεσης με τα αποτελέσματα της δοκιμής 
ή των δοκιμών βραχυπρόθεσμης τοξικότητας μαρτυρά την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης 
των επιπτώσεων στους οργανισμούς ιζημάτων. Η επιλογή των κατάλληλων δοκιμών 
εξαρτάται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ασφάλειας.
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7.6. Μακροπρόθεσμη ή αναπαραγωγική τοξικότητα στα 
πουλιά

7.6. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν είναι απίθανη η άμεση ή έμμεση έκθεση των 
πουλιών.

9. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Παρέχεται περιγραφή των αναλυτικών μεθόδων, μετά από αίτηση, για τα σχετικά συστήματα για τα οποία έγιναν μελέτες με την εκάστοτε αναλυτική 
μέθοδο. Εάν οι αναλυτικές μέθοδοι δεν είναι διαθέσιμες, αυτό πρέπει να αιτιολογείται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ 

ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ V ΕΩΣ VIII
Τα παραρτήματα V έως VIII παρουσιάζουν το τυπικό σύστημα διενέργειας δοκιμών για όλες 
τις ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες:

– του 1 τόνου και άνω, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο α.
– των 10 τόνων και άνω, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο β.

– των 100 τόνων και άνω, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο γ και
– των 1000 τόνων και άνω, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο δ. 

Πέρα από τους ειδικούς κανόνες προσαρμογής που παρουσιάζονται στη στήλη 2 των 
παραρτημάτων V έως VIII, ο καταχωρίζων μπορεί να προσαρμόζει το τυπικό σύστημα 
δοκιμών, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που παρουσιάζονται στο σημείο 1 του παρόντος 
παραρτήματος. Οι αρμόδιες για την αξιολόγηση αρχές του κράτους μέλους που διενεργεί την 
αξιολόγηση μπορούν να αξιολογούν αυτές τις προσαρμογές του τυπικού συστήματος 
δοκιμών. 

1. Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

1.1. Χρήση υφιστάμενων δεδομένων
1.1.1. Δεδομένα για τις φυσικοχημικές ιδιότητες από πειράματα που δεν έχουν 
διενεργηθεί σύμφωνα με την ορθή εργαστηριακή πρακτική (ΟΕΠ) ή με το παράρτημα 
Χ.
Τα δεδομένα θεωρούνται ισοδύναμα προς τα δεδομένα που παράγονται από την αντίστοιχη 
δοκιμή στο παράρτημα Χ, εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
(1) τα δεδομένα είναι επαρκή για σκοπούς ταξινόμησης και επισήμανσης και 

αξιολόγησης κινδύνου και
(2) παρέχεται επαρκής και αξιόπιστη τεκμηρίωση της μελέτης.

1.1.2. Δεδομένα από πειράματα σε ζώα που δεν έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με την ορθή 
εργαστηριακή πρακτική (ΟΕΠ) ή με το παράρτημα Χ
Τα δεδομένα θεωρούνται ισοδύναμα προς τα δεδομένα που παράγονται από την αντίστοιχη 
δοκιμή στο παράρτημα Χ, εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

(1) τα δεδομένα είναι επαρκή για σκοπούς ταξινόμησης και επισήμανσης και 
αξιολόγησης κινδύνου,

(2) καλύπτονται επαρκώς και αξιόπιστα οι βασικές παράμετροι που πρέπει να 
διερευνηθούν κατά την αντίστοιχη δοκιμή στο παράρτημα Χ,

(3) η διάρκεια της έκθεσης είναι συγκρίσιμη ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη δοκιμή 
στο παράρτημα Χ εάν η διάρκεια της έκθεσης είναι σημαντική παράμετρος και

(4) παρέχεται επαρκής και αξιόπιστη τεκμηρίωση της μελέτης.

1.1.3. Ιστορικά δεδομένα για τον άνθρωπο
Εξετάζονται ιστορικά δεδομένα για τον άνθρωπο, όπως επιδημιολογικές μελέτες για 
πληθυσμούς που έχουν εκτεθεί, δεδομένα τυχαίας ή επαγγελματικής έκθεσης και κλινικές 
μελέτες. 
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Η βαρύτητα των δεδομένων για μια συγκεκριμένη επίπτωση στην υγεία εξαρτάται, μεταξύ 
άλλων, από το είδος της ανάλυσης και από τις παραμέτρους που καλύφθηκαν και από το 
μέγεθος και την εξειδίκευση των απαντήσεων και, κατά συνέπεια, από την προβλεψιμότητα 
της επίπτωσης. Τα κριτήρια αξιολόγησης της επάρκειας των δεδομένων περιλαμβάνουν:
(1) την ορθή επιλογή και χαρακτηρισμό των ομάδων εκτεθειμένων και των ομάδων 

μαρτύρων,
(2) τον επαρκή χαρακτηρισμό της έκθεσης,

(3) την επαρκή διάρκεια παρακολούθησης της εμφάνισης ασθενειών,
(4) την έγκυρη μέθοδο παρατήρησης μιας επίπτωσης,

(5) την ορθή συνεκτίμηση των παραγόντων σφάλματος και σύγχυσης και
(6) μια εύλογη στατιστική αξιοπιστία για την αιτιολόγηση του συμπεράσματος. 

Σε κάθε περίπτωση παρέχεται επαρκής και αξιόπιστη τεκμηρίωση.

1.2. Το βάρος της απόδειξης
Μπορεί να είναι επαρκές το βάρος της απόδειξης όταν συνδυάζονται διάφορες ανεξάρτητες 
πηγές πληροφοριών οι οποίες οδηγούν στην υπόθεση ή στο συμπέρασμα ότι μια ουσία έχει ή 
δεν έχει μια επικίνδυνη ιδιότητα, ενώ οι πληροφορίες από καθεμία επιμέρους πηγή 
μεμονωμένα να θεωρούνται ανεπαρκείς για τη στήριξη της επικινδυνότητας. 

Μπορεί να είναι επαρκές το βάρος της απόδειξης από τη χρήση μεθόδων που αναπτύχθηκαν 
πρόσφατα και οι οποίες δεν έχουν ακόμη περιληφθεί στο παράρτημα Χ και οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι μια ουσία έχει ή δεν έχει μια επικίνδυνη ιδιότητα.
Όταν το βάρος της απόδειξης για την παρουσία ή την απουσία μιας συγκεκριμένης 
επικίνδυνης ιδιότητας είναι επαρκές:
– οι περαιτέρω δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα για την εν λόγω ιδιότητα παραλείπονται

– οι περαιτέρω δοκιμές που δεν χρησιμοποιούν σπονδυλωτά ζώα επιτρέπεται να 
παραλειφθούν.

Σε κάθε περίπτωση παρέχεται επαρκής και αξιόπιστη τεκμηρίωση.

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

– τα αποτελέσματα προκύπτουν από ένα μοντέλο (Q)SAR του οποίου η επιστημονική 
εγκυρότητα έχει κατοχυρωθεί,

– τα αποτελέσματα είναι επαρκή για σκοπούς ταξινόμησης και επισήμανσης και 
αξιολόγησης κινδύνου και

– παρέχεται επαρκής και αξιόπιστη τεκμηρίωση της εφαρμοζόμενης μεθόδου.
Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
καταρτίζει και παρέχει οδηγίες για τον τρόπο καθορισμού των (Q)SAR εκείνων που πληρούν 
τους προαναφερόμενους όρους, παρέχοντας σχετικά παραδείγματα.

1.4. In vitro μέθοδοι
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από κατάλληλες in vitro μεθόδους μπορεί να μαρτυρούν 
την παρουσία κάποιας συγκεκριμένης επικίνδυνης ιδιότητας. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος 
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«κατάλληλες» σημαίνει επαρκώς ανεπτυγμένες επιστημονικά, σύμφωνα με διεθνώς 
συμφωνημένα κριτήρια ανάπτυξης δοκιμών (π.χ. κριτήρια του ECVAM για την εισαγωγή 
μιας δοκιμής στη διαδικασία προεπικύρωσης). Ανάλογα με τον πιθανό κίνδυνο, μπορεί να 
χρειάζεται άμεση επικύρωση η οποία να προϋποθέτει τη διενέργεια δοκιμής, πέρα από τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα V ή VI, ή πρόταση επικύρωσης, η οποία να 
προϋποθέτει τη διενέργεια δοκιμής πέρα από τις πληροφορίες που προβλέπονται στο 
παράρτημα VΙΙ ή VIΙΙ, για το αντίστοιχο ποσοτικό επίπεδο.

Εάν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τέτοιες in vitro μεθόδους δεν μαρτυρούν κάποια 
συγκεκριμένη επικίνδυνη ιδιότητα, η σχετική δοκιμή διενεργείται, παρόλα αυτά, στο 
κατάλληλο ποσοτικό επίπεδο για να επιβεβαιωθεί το αρνητικό αποτέλεσμα, εκτός εάν δεν 
απαιτείται διενέργεια δοκιμής, σύμφωνα με τα παραρτήματα V ή VIII ή με τους υπόλοιπους 
κανόνες του παραρτήματος ΙΧ.
Η επιβεβαίωση αυτή μπορεί να μη χρειάζεται, εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

(1) τα αποτελέσματα προκύπτουν από in vitro μέθοδο, της οποίας η επιστημονική 
εγκυρότητα έχει κατοχυρωθεί από μελέτη επικύρωσης, σύμφωνα με διεθνώς 
συμφωνημένες αρχές επικύρωσης,

(2) τα αποτελέσματα είναι επαρκή για σκοπούς ταξινόμησης και επισήμανσης και 
αξιολόγησης κινδύνου και

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

1.5. Ομαδοποίηση ουσιών και συγκριτική προσέγγιση
Ουσίες των οποίων οι φυσικοχημικές, τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές ιδιότητες είναι 
πιθανό να είναι παρεμφερείς ή ακολουθούν το ίδιο πρότυπο λόγω ανάλογης χημικής δομής 
θεωρούνται ως ομάδα ή ως «κατηγορία» ουσιών. Η εφαρμογή της έννοιας της ομάδας 
προϋποθέτει ότι οι φυσικοχημικές ιδιότητες, οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο 
περιβάλλον ή η τύχη στο περιβάλλον μπορούν να προβλεφθούν από τα δεδομένα σχετικά με 
μια ουσία αναφοράς εντός της ομάδας με παρεμβολή σε άλλες ουσίες της ομάδας (συγκριτική 
προσέγγιση). Έτσι παρακάμπτεται η ανάγκη δοκιμής κάθε ουσίας για κάθε σημείο τελικής 
διάθεσης.
Οι ομοιότητες μπορούν να βασίζονται στα εξής:

(1) κοινή λειτουργική ομάδα,
(2) κοινές πρόδρομες ουσίες ή/και πιθανότητα κοινών προϊόντων ανάλυσης μέσω 

φυσικών και βιολογικών διαδικασιών, από τις οποίες προκύπτουν ουσίες με ανάλογη 
χημική δομή ή

(3) μεταβολή της δραστικότητας των ιδιοτήτων σε όλη την κατηγορία σύμφωνα με 
σταθερό πρότυπο.

Εάν εφαρμόζεται η έννοια της ομάδας, οι ουσίες ταξινομούνται και επισημαίνονται σε αυτή 
τη βάση. 

Σε κάθε περίπτωση παρέχεται επαρκής και αξιόπιστη τεκμηρίωση.

2. ΤΕΧΝΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

Η διενέργεια δοκιμής για ένα συγκεκριμένο σημείο τελικής διάθεσης μπορεί να παραλειφθεί, 
εάν είναι τεχνικώς αδύνατο να διεξαχθεί μελέτη ως συνέπεια των ιδιοτήτων της ουσίας: 
παραδείγματος χάριν, πολύ πτητικές, πολύ δραστικές ή ασταθείς ουσίες δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, η ανάμειξη των ουσιών με το νερό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο 
πυρκαγιάς ή έκρηξης ή η ραδιοσήμανση της ουσίας που απαιτείται για ορισμένες μελέτες 
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μπορεί να μην είναι εφικτή. Οι οδηγίες που δίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών 
του παραρτήματος Χ, ειδικότερα για τα τεχνικά όρια μιας συγκεκριμένης μεθόδου, τηρούνται 
πάντοτε.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ

Οι δοκιμές σύμφωνα με τα παραρτήματα VII και VIII μπορούν να παραλειφθούν, με βάση τα 
σενάριο ή τα σενάρια έκθεσης που αναπτύσσονται στην έκθεση χημικής ασφάλειας.

Σε κάθε περίπτωση παρέχεται επαρκής αιτιολόγηση και τεκμηρίωση.
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