ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 14.05.2001
COM(2001) 256 τελικό
2001/0110 (COD)

Πρόταση

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την εικοστή τρίτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ του Συµβουλίου σχετικά
µε περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών επικίνδυνων ουσιών
και παρασκευασµάτων (ουσιών που έχουν ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες,
µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή - κ/µ/τ)

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η οδηγία 94/60/EΚ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη δέκατη
τέταρτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ2, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως
των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν
περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών επικίνδυνων ουσιών και
παρασκευασµάτων προσθέτει στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 76/769/EΟΚ ένα κατάλογο
ουσιών ταξινοµηµένων ως καρκινογόνων, µεταλλαξιογόνων και τοξικών για την
αναπαραγωγή (κ/µ/τ) (κατηγορίας 1 ή 2). Η οδηγία ορίζει ότι οι εν λόγω ουσίες δεν µπορούν
να χρησιµοποιούνται σε ουσίες και παρασκευάσµατα που διατίθενται στην αγορά για το ευρύ
κοινό. Η ταξινόµηση κ/µ/τ των ουσιών αυτών ορίζεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας
67/548/EΟΚ3 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και
επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών. Το παράρτηµα αυτό ενηµερώνεται σε τακτική βάση
στο πλαίσιο της προσαρµογής στην τεχνική πρόοδο.
Η οδηγία 94/60/EΚ υποχρεώνει επίσης την Επιτροπή να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο περαιτέρω προτάσεις για την προσθήκη και άλλων ουσιών
κ/µ/τ στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 76/769/EΟΚ το αργότερο µέσα σε έξι µήνες µετά τη
δηµοσίευση νέων ουσιών ως κ/µ/τ (κατηγορίας 1 ή 2) στο πλαίσιο της οδηγίας 67/548/EΟΚ
του Συµβουλίου. Η οδηγία 97/56/EΚ4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(16η τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ) ενηµερώνει και παγιώνει το προσάρτηµα
ουσιών κ/µ/τ του παραρτήµατος I της οδηγίας.
Με την οδηγία 98/98/EΚ5 της Επιτροπής (25η προσαρµογή της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ)
προστέθηκαν 13 νέες καρκινογόνες ουσίες της κατηγορίας 2, 3 νέες µεταλλαξιογόνες ουσίες
της κατηγορίας 2 και 7 νέες τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες της κατηγορίας 2 στο
παράρτηµα I της οδηγίας 67/548/EΟΚ, ενώ µε την οδηγία 2000/32/ΕΚ6 της Επιτροπής (26η
προσαρµογή της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ) προστέθηκε 1 νέα καρκινογόνος ουσία της
κατηγορίας 2 και 1 νέα τοξική για την αναπαραγωγή ουσία της κατηγορίας 2. Οι ουσίες αυτές
προτείνεται να προστεθούν στο προσάρτηµα (σηµεία 29, 30 και 31 αντιστοίχως).
2.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ποιοι είναι οι στόχοι της πρότασης σε σχέση µε τις υποχρεώσεις της Κοινότητας;
Στο πλαίσιο της δράσης για τη δηµόσια υγεία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
υιοθέτησαν ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέµηση του καρκίνου (απόφαση αριθ.
646/96/ΕΚ7). Επειδή δεν είναι δυνατόν να ελέγχεται η χρήση χηµικών ουσιών από τους
καταναλωτές, ο µόνος τρόπος για την ασφάλεια των τελευταίων είναι να τους απαγορευθεί η
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χρήση ουσιών και παρασκευασµάτων κ/µ/τ. Μετά την έκδοση της οδηγίας 94/60/EΚ, η
Επιτροπή καλείται να προτείνει µέτρα που θα διέπουν τις εκάστοτε νεωστί ταξινοµηµένες ως
κ/µ/τ ουσίες (κατηγορίας 1 ή 2).
Στόχος της πρότασης είναι η διαφύλαξη της εσωτερικής αγοράς. Όταν τα κράτη µέλη
εκδίδουν εθνικές διατάξεις που περιορίζουν την εµπορία και χρήση ουσιών και
παρασκευασµάτων κ/µ/τ, δηµιουργούνται εµπόδια στις εµπορικές συναλλαγές λόγω του
διαφορετικού βαθµού ανάπτυξης των εθνικών νοµοθεσιών. Κατά συνέπεια, πρέπει να
βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προς όφελος της προστασίας της
υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών.

Τι κατευθύνσεις δράσεως έχει στη διάθεσή της η Κοινότητα;
Μοναδική κατεύθυνση δράσεως είναι µια πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 76/769/EΟΚ
(εικοστή τρίτη τροποποίηση), πρόταση που θα προβλέπει εναρµονισµένους κανόνες για τη
χρήση ουσιών και παρασκευασµάτων που έχουν ταξινοµηθεί ως κ/µ/τ (κατηγορίας 1 ή 2).

Είναι αναγκαίο να υπάρχουν οµοιόµορφοι κανόνες; ∆εν αρκεί να καθοριστούν στόχοι για τα
κράτη µέλη;
Η προτεινόµενη εικοστή τρίτη τροποποίηση προβλέπει οµοιόµορφους κανόνες για την
κυκλοφορία ουσιών και παρασκευασµάτων που έχουν ταξινοµηθεί ως κ/µ/τ. Εγγυάται επίσης
ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών. Η
προτεινόµενη εικοστή τρίτη τροποποίηση είναι ο µόνος τρόπος για την επίτευξη των σκοπών
αυτών. Ο καθορισµός στόχων θα ήταν ανεπαρκής.
3.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η προτεινόµενη εικοστή τρίτη τροποποίηση θα διευρύνει το προσάρτηµα ουσιών κ/µ/τ του
παραρτήµατος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ µε την προσθήκη των ουσιών που ταξινοµήθηκαν
ως κ/µ/τ (κατηγορίας 1 ή 2) µε την 25η και 26η προσαρµογή της οδηγίας 67/548/EΟΚ στην
τεχνική πρόοδο. Απαγορεύεται έτσι η χρήση όλων αυτών των ουσιών από τους καταναλωτές.
4.
4.1.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ
Κόστος

Εκτιµάται ότι το κόστος θα είναι χαµηλό λόγω της περιορισµένης χρήσης των ουσιών αυτών
από το ευρύ κοινό.
4.2.

Όφελος

Η προτεινόµενη απαγόρευση θα αποτελέσει εγγύηση για τη µη διακίνηση είτε τώρα είτε στο
µέλλον καρκινογόνων, µεταλλαξιογόνων και τοξικών για την αναπαραγωγή ουσιών και
παρασκευασµάτων στην αγορά. Το όφελος που προκύπτει από την πρόταση είναι η
προστασία της υγείας των καταναλωτών.
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5.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Με την εικοστή τρίτη τροποποίηση θα προκύψουν οφέλη από πλευράς προστασίας της υγείας
των καταναλωτών. Αυτό θα επιτευχθεί µε χαµηλό κόστος.
6.

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΗΣ 23ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εκπόνησης της πρότασης πραγµατοποιήθηκαν πολλές
συναντήσεις ανταλλαγής απόψεων µε τη συµµετοχή εµπειρογνωµόνων από τα κράτη µέλη
και τη βιοµηχανία. Η βιοµηχανία εκπροσωπήθηκε από τους φορείς CEFIC (Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο Χηµικών Βιοµηχανιών), CEPE (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Βιοµηχανιών Βαφών,
Μελάνης Τυπογραφείου και Καλλιτεχνικών Χρωµάτων), EUROMETAUX και CONCAWE
(ευρωπαϊκός οργανισµός των εταιρειών πετρελαιοειδών για το περιβάλλον, την υγεία και την
ασφάλεια).
7.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

Η πρόταση αποσκοπεί στη διαφύλαξη της εσωτερικής αγοράς και, συγχρόνως, στην
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας των καταναλωτών. Συνεπώς, συνάδει
µε το άρθρο 95, παράγραφος 3, της συνθήκης.
8.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύµφωνα µε το άρθρο 95 της συνθήκης, εφαρµόζεται η διαδικασία συναπόφασης µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει επίσης να ζητηθεί και η γνώµη της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής.
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2001/0110 (COD)

Πρόταση

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την εικοστή τρίτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ του Συµβουλίου σχετικά
µε περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών επικίνδυνων ουσιών
και παρασκευασµάτων (ουσιών που έχουν ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες,
µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή - κ/µ/τ)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής8,
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής9,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251 της συνθήκης10,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

(2)

Το άρθρο 14 της συνθήκης προβλέπει την εγκαθίδρυση ενός χώρου χωρίς εσωτερικά
σύνορα, µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων,
των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων.
Στις 29 Μαρτίου 1996, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν την
απόφαση 646/96/EΚ σχετικά µε τη θέσπιση σχεδίου δράσης για την καταπολέµηση
του καρκίνου εντός του πλαισίου δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας (1996 έως
2000)11.

(3)

8
9
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Για να προωθηθεί η προστασία της υγείας και η ασφάλεια των καταναλωτών, δεν
πρέπει να διατίθενται στην αγορά προς χρήση από το ευρύ κοινό ουσίες που έχουν
ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ούτε
παρασκευάσµατα που τις περιέχουν.

ΕΕ C
ΕΕ C
Γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
ΕΕ L 95, 16.4.1996, σ. 9.
5

(4)

Η οδηγία 94/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 1994, για τη δέκατη τέταρτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ12
καταρτίζει, υπό µορφή προσαρτήµατος που αφορά τα σηµεία 29, 30 και 31 του
παραρτήµατος I της οδηγίας 76/769/EΟΚ13, κατάλογο των ουσιών που ταξινοµούνται
ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2.
Οι εν λόγω ουσίες και παρασκευάσµατα απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά
προς χρήση από το ευρύ κοινό.

(5)

Η οδηγία 94/60/EΚ προβλέπει ότι η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πρόταση διεύρυνσης του καταλόγου το αργότερο µέσα
σε έξι µήνες αφότου δηµοσιευτεί η προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο του
παραρτήµατος Ι της οδηγίας 67/548/EΟΚ14 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967,
σχετικά µε την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών,
παραρτήµατος το οποίο περιέχει τις ουσίες που ταξινοµούνται ως καρκινογόνες,
µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2.

(6)

Η οδηγία 98/98/ΕΚ15 της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 1998, για την προσαρµογή,
για εικοστή πέµπτη φορά, στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/EΟΚ του
Συµβουλίου, και συγκεκριµένα του παραρτήµατος Ι, περιέχει 20 ουσίες νεωστί
ταξινοµηθείσες ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή,
της κατηγορίας 1 ή 2, ενώ η οδηγία 2000/32/EΚ16 της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου
2000, σχετικά µε την προσαρµογή, για εικοστή έκτη φορά, στην τεχνική πρόοδο της
οδηγίας 67/548/EΟΚ του Συµβουλίου, και συγκεκριµένα του παραρτήµατος Ι,
περιέχει 2 ουσίες νεωστί ταξινοµηθείσες ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές
για την αναπαραγωγή της κατηγορίας 1 ή 2. Οι ουσίες αυτές πρέπει να προστεθούν
στα σηµεία 29, 30 και 31 του προσαρτήµατος του παραρτήµατος Ι της οδηγίας
76/769/EΟΚ.

(7)

Οι δυνητικοί κίνδυνοι και τα πλεονεκτήµατα των νέων ουσιών που ταξινοµούνται
δυνάµει των οδηγιών 98/98/EΚ και 2000/32/ΕΚ ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες
και τοξικές για την αναπαραγωγή (κατηγορίας 1 ή 2) έχουν ληφθεί υπόψη.

(8)

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της κοινοτικής νοµοθεσίας που
προβλέπει ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των εργαζοµένων, νοµοθεσίας που
θεσπίζεται στην οδηγία 89/391/EΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά
µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της
υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία17, καθώς και µε ειδικές οδηγίες
βασιζόµενες στην προηγούµενη, ιδιαιτέρως δε µε την οδηγία 90/394/EΟΚ του
Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από
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τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την
εργασία18,
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Οι ουσίες του παραρτήµατος Ι της παρούσας οδηγίας προστίθενται στις ουσίες που
απαριθµούνται στο προσάρτηµα που αφορά τα σηµεία 29, 30 και 31 του παραρτήµατος Ι της
οδηγίας 76/769/EΟΚ.

Άρθρο 2
1.

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις για τη συµµόρφωση µε την παρούσα οδηγία το αργότερο
έως την 31η Ιουλίου 2002 [ένα έτος αφότου η οδηγία τεθεί σε ισχύ]. Ενηµερώνουν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Αρχίζουν να εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2003 [18 µήνες
µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].

2.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραποµπή
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη
δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Η Πρόεδρος

18

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σηµείο 29 – Καρκινογόνες ουσίες: κατηγορία 2

ΟΥΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CAS

∆ιχλωρίδιο του κοβαλτίου

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

Θειικό κοβάλτιο

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

Φθορίδιο του καδµίου

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

Χρυσένιο

601-048-00-0

205-923-4

218-01-9

Βενζο[e]πυρένιο

601-049-00-6

205-892-7

192-97-2

2,2’-διοξιράνιο· 1,2:3,4-

603-060-00-1

215-979-1

1464-53-5

2,3-εποξυπροπαν-1-όλη· γλυκιδόλη

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

609-007-00-9

204-450-0 [1]

121-14-2 [1]

246-836-1 [2]

25321-14-6 [2]

διεποξυβουτάνιο

2,4-δινιτροτολουόλη [1]·
δινιτροτολουόλιο [2]·
δινιτροτολουόλιο, τεχνικού βαθµού
2,6-δινιτροτολουόλη

609-049-00-8

210-106-0

606-20-2

Τρινιτροµεθανο-υδραζίνη

609-053-00-X

414-850-9

-

Αζωβενζόλιο

611-001-00-6

203-102-5

103-33-3

611-029-00-9

-

-

611-030-00-4

-

-

611-032-00-5

219-603-7

2475-45-8

Αζωχρώµατα µε βάση την oδιανισιδίνη· 4,4'-διαρυλαζω-3,3'διµεθοξυδιφαινυλο-χρώµατα, εκτός
από εκείνα που αναφέρονται αλλού
στο παράρτηµα I της οδηγίας 67/548
Χρώµατα µε βάση την o-τολιδίνη·
4,4'-διαρυλαζω-3,3'διµεθυλοδιφαινυλο-χρώµατα, εκτός
από εκείνα που αναφέρονται αλλού
στο παράρτηµα I της οδηγίας 67/548
1,4,5,8-Τετρααµινοανθρακινόνη·
C.I. Disperse Blue 1
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Σηµείο 30 – Μεταλλαξιογόνες ουσίες: κατηγορία 2

ΟΥΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CAS

Φθορίδιο του καδµίου

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

Χλωρίδιο του καδµίου

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

2,2’-διοξιράνιο· 1,2:3,4-

603-060-00-1

215-979-1

1464-53-5

διεποξυβουτάνιο

Σηµείο 31 – Ουσίες τοξικές για την αναπαραγωγή: κατηγορία 2

ΟΥΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CAS

Φθορίδιο του καδµίου

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

Χλωρίδιο του καδµίου

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

2,3-εποξυπροπαν-1-όλη· γλυκιδόλη

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

2-µεθοξυπροπανόλη

603-106-00-0

216-455-5

1589-47-5

604-024-00-8

401-720-1

6807-17-6

607-251-00-0

274-724-2

70657-70-4

613-020-00-5

246-347-3

24602-86-6

613-140-00-8

200-636-0

66-81-9

4,4’·2,2

ισοβουτυλαιθυλιδενοδιφαινόλη

-δις (4’-υδροξυφαινυλο)-4µεθυλοπεντάνιο

Οξικό

2-µεθοξυπροπύλιο

Tridemorph (ISO)· 2,6-διµεθυλο-4τριδεκυλοµορφολίνη

Κυκλοεξιµίδιο
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