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Πρόταση
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
που τροποποιεί για εικοστή πέµπτη φορά την οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί
προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών
επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων (ουσίες που ταξινοµούνται ως καρκινογόνες,
µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή - κ/µ/τ)

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η οδηγία 94/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τη δέκατη
τέταρτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως
των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν
περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών επικινδύνων ουσιών και
παρασκευασµάτων 1, προσθέτει έναν κατάλογο ουσιών που ταξινοµούνται ως καρκινογόνες
κατηγορίας 1 ή 2, µεταλλαξιογόνες κατηγορίας 1 ή 2 ή τοξικές για την αναπαραγωγή
κατηγορίας 1 ή 2 (κ/µ/τ) στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 76/769/EEC 2. Ορίζει ότι οι εν λόγω
ουσίες ή τα παρασκευάσµατα που τις περιέχουν δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά
για πώληση στο ευρύ κοινό. Η ταξινόµηση των ουσιών αυτών ως καρκινογόνων,
µεταλλαξιογόνων ή τοξικών για την αναπαραγωγή προσδιορίζεται στο παράρτηµα Ι της
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για την ταξινόµηση, τη συσκευασία
και την επισήµανση των επικινδύνων ουσιών 3. Το εν λόγω παράρτηµα ενηµερώνεται τακτικά
µε τη διαδικασία της προσαρµογής στην τεχνική πρόοδο.
Η οδηγία 94/60/ΕΚ καλεί επίσης την Επιτροπή να υποβάλει περαιτέρω προτάσεις στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ώστε να συµπληρωθεί µε πρόσθετες
καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες το παράρτηµα I της
οδηγίας 76/769/EΟΚ το αργότερο έξι µήνες µετά τη δηµοσίευση νέων ταξινοµήσεων ουσιών
ως ως καρκινογόνων, µεταλλαξιογόνων ή τοξικών για την αναπαραγωγή (κατηγορίας 1 και 2)
στο πλαίσιο της οδηγίας 67/548/EΟΚ του Συµβουλίου. Η οδηγία 97/56/EΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τη δέκατη έκτη τροποποίηση της
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ 4, ενηµερώνει και ενοποιεί το προσάρτηµα των καρκινογόνων,
µεταλλαξιογόνων ή τοξικών για την αναπαραγωγή ουσιών του παραρτήµατος Ι της οδηγίας.
Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη συµπλήρωση του παραρτήµατος I της
οδηγίας 76/769/EΟΚ µε πρόσθετες κ/µ/τ ουσίες ως συνέπεια της οδηγίας 98/98/EΚ 5 της
Επιτροπής για την προσαρµογή, για εικοστή πέµπτη φορά, στην τεχνική πρόοδο της
οδηγίας 67/548/EΟΚ.
Η οδηγία 2001/59/EΚ της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2001, σχετικά µε την προσαρµογή
στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή όγδοη φορά, της οδηγίας 67/548/EΟΚ 6, ιδίως δε του
παραρτήµατος Ι της οδηγίας, πρόσθεσε δύο πρόσφατα ταξινοµηµένες ουσίες ως
καρκινογόνες κατηγορίας 1, δεκαεννέα πρόσφατα ταξινοµηµένες ουσίες ως καρκινογόνες
κατηγορίας 2, πέντε πρόσφατα ταξινοµηµένες ουσίες ως µεταλλαξιογόνες κατηγορίας 2, µία
πρόσφατα ταξινοµηµένη ουσία ως τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 2 στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας 67/548/EΟΚ. Προτείνεται να προστεθούν οι ουσίες αυτές στο
προσάρτηµα που αφορά τα σηµεία 29, 30 και 31 του παραρτήµατος Ι της
οδηγίας 76/769/EΟΚ.
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2.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ποιοι είναι οι στόχοι της πρότασης σε σχέση µε τις υποχρεώσεις της Κοινότητας;
Εντός του πλαισίου δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο θέσπισαν ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέµηση του καρκίνου (απόφαση
αριθ. 646/1996 7). Επειδή η χρήση χηµικών από τους καταναλωτές δεν µπορεί να ελεγχθεί, η
ασφάλεια κατοχυρώνεται µόνον εφόσον απαγορευθεί η χρήση από τους καταναλωτές
καρκινογόνων, µεταλλαξιογόνων και τοξικών για την αναπαραγωγή ουσιών και
παρασκευασµάτων. Μετά την έκδοση της οδηγίας 94/60/ΕΚ, η Επιτροπή καλείται να
προτείνει µέτρα για τις πρόσφατα ταξινοµηµένες ουσίες ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή
τοξικές για την αναπαραγωγή κατηγοριών 1 ή 2.
Στόχος της πρότασης είναι η διαφύλαξη της εσωτερικής αγοράς. Όταν τα κράτη µέλη
εκδίδουν εθνικές διατάξεις που περιορίζουν την εµπορία και τη χρήση καρκινογόνων,
µεταλλαξιογόνων και τοξικών για την αναπαραγωγή ουσιών και παρασκευασµάτων,
δηµιουργούνται φραγµοί στο εµπόριο λόγω των διαφορών στις νοµοθεσίες των κρατών
µελών. Το σχέδιο πρότασης αποσκοπεί να βελτιώσει τους όρους για τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς προς όφελος της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των
καταναλωτών.
Ποιές δυνατότητες δράσης διαθέτει η Κοινότητα;
Η µόνη δυνατότητα δράσης που διαθέτει είναι η υποβολή πρότασης για την τροποποίηση της
οδηγίας 76/769/EΟΚ, για εικοστή πέµπτη φορά, µε σκοπό την εναρµόνιση των κανόνων
χρήσης των ουσιών και των παρασκευασµάτων που ταξινοµούνται ως καρκινογόνα,
µεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2.
Είναι απαραίτητοι ενιαίοι κανόνες; ∆εν αρκεί η καθιέρωση στόχων που πρέπει να υλοποιηθούν
από τα κράτη µέλη;
Η προτεινόµενη εικοστή πέµπτη τροποποίηση καθιερώνει ενιαίους κανόνες για την
κυκλοφορία των ουσιών και των παρασκευασµάτων που ταξινοµούνται ως καρκινογόνα,
µεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή. Εγγυάται επίσης υψηλό επίπεδο προστασίας
της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών. Η προτεινόµενη εικοστή πέµπτη
τροποποίηση είναι ο µόνος τρόπος για την επίτευξη των σκοπών αυτών. Η καθιέρωση
στόχων θα ήταν ανεπαρκής.
3.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η προτεινόµενη εικοστή πέµπτη τροποποίηση θα επεκτείνει το προσάρτηµα των
καρκινογόνων, µεταλλαξιογόνων και τοξικών για την αναπαραγωγή ουσιών στο παράρτηµα Ι
της οδηγίας 76/769 προσθέτοντας τις ουσίες που έχουν ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες,
µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή κατηγορίας 2 κατά την
εικοστή όγδοη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/EΟΚ. Εποµένως, η
χρήση όλων αυτών των ουσιών από τους καταναλωτές απαγορεύεται.
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4.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

4.1.

Κόστος

Το κόστος εκτιµάται ότι είναι χαµηλό, λόγω της περιορισµένης χρήσης αυτών των ουσιών
από το ευρύ κοινό.
4.2.

Οφέλη

Η προτεινόµενη απαγόρευση εξασφαλίζει ότι οι καρκινογόνες, οι µεταλλαξιογόνες και οι
τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες και παρασκευάσµατα δεν θα διατίθενται στην αγορά
ούτε τώρα ούτε στο µέλλον. Το όφελος από την πρόταση είναι η προστασία της υγείας των
καταναλωτών.
5.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Η εικοστή πέµπτη τροποποίηση θα αποφέρει οφέλη όσον αφορά την προστασία της υγείας
των καταναλωτών. Αυτό θα επιτευχθεί χωρίς κόστος.
6.

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κατά την προετοιµασία της πρότασης ζητήθηκε η γνώµη εµπειρογνωµόνων από τα κράτη
µέλη και του κλάδου στη διάρκεια δύο συνεδριάσεων. Τον κλάδο εκπροσωπούσαν το CEFIC
(Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Χηµικής Βιοµηχανίας) και η Eurometaux.
7.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί να διαφυλάξει την εσωτερική αγορά και ταυτοχρόνως να
εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των καταναλωτών και, ως εκ τούτου,
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. Απαιτείται γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής.
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2002/0040 (COD)
Πρόταση
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
που τροποποιεί για εικοστή πέµπτη φορά την οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί
προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών
επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων (ουσίες που ταξινοµούνται ως καρκινογόνες,
µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή - κ/µ/τ)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον EΟΧ)

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 Επιτροπής 8,
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 9,
ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 10,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Η οδηγία του Συµβουλίου 76/769/EΟΚ 11 θεσπίζει περιορισµούς κυκλοφορίας στην
αγορά και χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων.

(2)

Τα µέτρα που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία εντάσσονται στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης της απόφασης αριθ. 646/96/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1996, για τη θέσπιση σχεδίου δράσης για την
καταπολέµηση του καρκίνου εντός του πλαισίου δράσης στον τοµέα της δηµόσιας
υγείας (1996-2000) 12, του οποίου η ισχύς παρατάθηκε ως τα τέλη του 2002 µε την
απόφαση αριθ. 521/2001/EΚ.

8

ΕΕ C xx.
ΕΕ C xx.
Γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14 Νοεµβρίου 2000 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου στις 12 Μαρτίου 2001 (ΕΕ C 142, 15.5.2001,
σ. 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 16 Μαΐου 2001.
ΕΕ αριθ. L 262, 27.9.1976, σ. 201. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/91/ΕΚ
της Επιτροπής (ΕΕ L 286, 29.10.2001, σ. 27).
ΕΕ L 95, 16.4.1996, σ. 9. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 521/2001/ΕΚ
(ΕΕ L 79, 17.3.2001, σ. 1).
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(3)

Για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας του καταναλωτή,
ουσίες που ταξινοµούνται ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την
αναπαραγωγή, καθώς και παρασκευάσµατα που τις περιέχουν, δεν πρέπει να
διατίθενται στην αγορά για χρήση από το ευρύ κοινό.

(4)

Η οδηγία 94/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
20ής ∆εκεµβρίου 1994, που τροποποιεί για δέκατη τέταρτη φορά την
οδηγία 76/769/EΟΚ 13, θεσπίζει, υπό µορφήν προσαρτήµατος για τα σηµεία 29, 30 και
31 του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 76/769/EΟΚ, κατάλογο ουσιών που
ταξινοµούνται ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή
κατηγορίας 1 ή 2. Οι ουσίες αυτές και τα παρασκευάσµατα δεν επιτρέπεται να
διατίθενται στην αγορά για χρήση από το ευρύ κοινό.

(5)

Η οδηγία 94/60/EΚ προέβλεπε ότι την επέκταση του εν λόγω καταλόγου σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα µετά τη δηµοσίευση της προσαρµογής στην τεχνική πρόοδο του
παραρτήµατος Ι της οδηγίας 67/548/EΟΚ της 27η Ιουνίο 1967, περί προσεγγίσεως
των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για την ταξινόµηση, τη
συσκευασία και την επισήµανση των επικινδύνων ουσιών, το οποίο περιλαµβάνει
ουσίες που ταξινοµούνται ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την
αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2 14.

(6)

Η οδηγία 2001/59/EΚ της Επιτροπής, η οποία εκδόθηκε στις 6 Αυγούστο 2001,
σχετικά µε την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή όγδοη φορά, της
οδηγίας 67/548/EΟΚ, ιδίως δε του παραρτήµατος Ι της οδηγίας, περιλαµβάνει δύο
πρόσφατα ταξινοµηµένες ουσίες ως καρκινογόνες κατηγορίας 1, δεκαεννέα πρόσφατα
ταξινοµηµένες ουσίες ως καρκινογόνες κατηγορίας 2, πέντε πρόσφατα ταξινοµηµένες
ουσίες ως µεταλλαξιογόνες κατηγορίας 2, µία πρόσφατα ταξινοµηµένη ουσία ως
τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 και δεκαέξι πρόσφατα ταξινοµηµένες
ουσίες ως τοξικές για την αναπαραγωγή κατηγορίας 2.

(7)

Οι ουσίες αυτές θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο του προσαρτήµατος του
παραρτήµατος Ι της οδηγίας 76/769/EΟΚ.

(8)

Οι κίνδυνοι και τα πλεονεκτήµατα των ουσιών που πρόσφατα ταξινοµήθηκαν, µε την
οδηγία 2001/59/ΕΚ, ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες και τοξικές για την
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2 έχουν ληφθεί υπόψη.

(9)

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη της κοινοτικής νοµοθεσίας που
καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των εργαζοµένων, όπως προβλέπει
η οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12η Ιουνίο 1989, σχετικά µε την
εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων κατά την εργασία 15, καθώς και επιµέρους οδηγιών που βασίζονται σε
αυτήν, ιδίως της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίο 1990, σχετικά
µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την
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EE L 365, 31.12.1994, σ. 1.
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Επιτροπής (ΕΕ L 225, 21.8.2001, σ. 1).
ΕΕ L 183, 29.6.1989, σ. 1.
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έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την
έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 16,
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Οι ουσίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα της παρούσας οδηγίας προστίθενται στις ουσίες
που περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα των σηµείων 29, 30 και 31 του παραρτήµατος Ι της
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ. Οι ουσίες που παρατίθενται στο παράρτηµα της παρούσας οδηγίας στο
σηµείο 1(γ) διαγράφονται από τον κατάλογο 2 του σηµείου 29 του παραρτήµατος Ι της
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ.
Άρθρο 2
1.

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συµµόρφωσή τους προς την παρούσα
οδηγία, το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2002 [εννέα µήνες µετά την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος της οδηγίας]. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Εφαρµόζουν τις προαναφερόµενες διατάξεις από 31ης Μαρτίου 2003 [δώδεκα µήνες
µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

2.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν
παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά
την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής αυτής καθορίζεται από τα
κράτη µέλη.
Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την τρίτη 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
Ο Πρόεδρος
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Για το Συµβούλιο
Ο πρόεδρος

ΕΕ L 196, 26.7.1990, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/38/ΕΚ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 138, 1.6.1999, σ. 66).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το προσάρτηµα του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
(1)

Οι κατάλογοι κάτω από τον τίτλο «Σηµείο 29 - Καρκινογόνες ουσίες»
τροποποιούνται ως εξής:

(α)

Στον κατάλογο για την κατηγορία 1 προστίθενται τα εξής:
ΟΥΣΙΕΣ

Βουτάνιο [περιέχον ³ 0,1 %
βουταδιένιο (203-450-8)] [1]

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ EC

ΑΡΙΘΜΟΣ CAS

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C, S

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

203-450-8

106-99-0

Ισοβουτάνιο [περιέχον ³
0,1 % βουταδιένιο (203-4508)] [2]
1,3-Βουταδιένιο·
Βουτα-1,3-διένιο

(β)

601-013-00-X

D

Στον κατάλογο για την κατηγορία 2 προστίθενται τα εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ EC

ΑΡΙΘΜΟΣ CAS

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οξείδιο του βηρυλλίου

004-003-00-8

215-133-1

1304-56-9

E

Χρωµικό νάτριο

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Τριχλωροαιθυλένιο·
Τριχλωροαιθένιο

602-027-00-9

201-167-4

79-01-6

α-χλωροτολουόλιο·
βενζυλοχλωρίδιο

602-037-00-3

202-853-6

100-44-7

E

2,3-διβρωµοπροπαν-1-όλη·
2,3-διβρωµο-1-προπανόλη

602-088-00-1

202-480-9

96-13-9

E

Οξείδιο του προπυλενίου·
1,2-εποξυπροπάνιο·
µεθυλοξιράνιο

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

E

Φαινυλογλυκιδυλαιθέρας·
2,3εποξυπροπυλοφαινυλαιθέρας·
1,2-εποξυ-3-φαινοξυπροπάνιο

603-067-00-X

204-557-2

122-60-1

E

Φουράνιο

603-105-00-5

203-727-3

110-00-9

E

R-2,3-εποξυ-1-προπανόλη

603-143-00-2

404-660-4

57044-25-4

E

ΟΥΣΙΕΣ
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ EC

ΑΡΙΘΜΟΣ CAS

(R)-1-χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο

603-166-00-8

424-280-2

51594-55-9

2,3-δινιτροτολουόλιο

609-050-00-3

210-013-5

602-01-7

E

3,4-δινιτροτολουόλιο

609-051-00-9

210-222-1

610-39-9

E

3,5-δινιτροτολουόλιο

609-052-00-4

210-566-2

618-85-9

E

2,5-δινιτροτολουόλιο

609-055-00-0

210-581-4

619-15-8

E

6-υδροξυ-1-(3ισοπροποξυπροπυλο)-4µεθυλο-2-οξο-5-[4(φαινυλαζω]-1,2-διυδρο-3πυριδινοκαρβονιτρίλιο

611-057-00-1

400-340-3

85136-74-9

µυρµηκικό (6-(4-υδροξυ-3-(2µεθοξυφαινυλαζω)-2σουλφονικο-7-ναφθυλαµινο)1,3,5-τριαζιν-2,4διυλ)δις[(αµινο-1µεθυλαιθυλο)-αµµώνιο]

611-058-00-7

402-060-7

108225-03-2

Τρινάτριο-[4'-(8-ακετυλαµινο3,6-δισουλφονικο-2ναφθυλαζω)-4''-(6βενζοϋλαµινο-3-σουλφονικο2-ναφθυλαζω)διφαινυλο1,3',3'',1'''-τετραολικός-O, O',
O'', O''']χαλκός(II)

611-063-00-4

413-590-3

-

Φαινυλυδραζίνη [1]

612-023-00-9

202-873-5 [1]

100-63-0 [1]

Χλωρίδιο της
φαινυλυδραζίνης [2]

200-444-7 [2]

59-88-1 [2]

Υδροχλωρική φαινυλυδραζίνη
[3]

248-259-0 [3]

27140-08-5 [3]

Θειική φαινυλυδραζίνη (2:1)
[4]

257-622-2 [4]

52033-74-6 [4]

ΟΥΣΙΕΣ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

E

ΟΥΣΙΕΣ

Μείγµα των: N-[3-υδροξυ-2(2-µεθυλοακρυλοϋλαµινοµεθοξυ)προποξυµεθυλο]-2µεθυλακρυλαµίδιο·
N-[2,3-δις-(2-µεθυλοακρυλοϋλαµινοµεθοξυ)προποξυµεθυλο]-2µεθυλακρυλαµίδιο·
µεθυλακρυλαµίδιο·
2-µεθυλο-N-(2-µεθυλοακρυλοϋλαµινο-µεθοξυµεθυλο)-ακρυλαµίδιο·
N-(2,3-διυδροξυπροποξυµεθυλο)-2µεθυλακρυλαµίδιο

(γ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ EC

ΑΡΙΘΜΟΣ CAS

616-057-00-5

412-790-8

-

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στον κατάλογο για την κατηγορία 2 διαγράφονται τα εξής:
ΟΥΣΙΕΣ

Βουτάνιο [περιέχον ³ 0,1 %
βουταδιένιο (203-450-8)] [1]

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ EC

ΑΡΙΘΜΟΣ CAS

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C, S

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

203-450-8

106-99-0

Ισοβουτάνιο [περιέχον ³
0,1 % βουταδιένιο (203-4508)] [2]
1,3-Βουταδιένιο·
Βουτα-1,3-διένιο

601-013-00-X

10

D

(2)

Κάτω από τον τίτλο «Σηµείο 30 - Μεταλλαξιογόνες ουσίες» στον κατάλογο για την
κατηγορία 2 προστίθενται τα εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ EC

ΑΡΙΘΜΟΣ CAS

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Χρωµικό νάτριο

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Βουτάνιο [περιέχον ³ 0,1 %
βουταδιένιο (203-450-8)] [1]

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C, S

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

ΟΥΣΙΕΣ

Ισοβουτάνιο [περιέχον ³
0,1 % βουταδιένιο (203-4508)] [2]
1,3-Βουταδιένιο·
Βουτα-1,3-διένιο

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D

Οξείδιο του προπυλενίου·
1,2-εποξυπροπάνιο·
µεθυλοξιράνιο

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

E

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

616-091-00-0

423-400-0

59653-74-6

E

(3)

Οι κατάλογοι κάτω από τον τίτλο «Σηµείο 31 - Ουσίες τοξικές για την
αναπαραγωγή» τροποποιούνται ως εξής:

(α)

Στον κατάλογο για την κατηγορία 1 προστίθενται τα εξής:
ΟΥΣΙΕΣ

2-βρωµοπροπάνιο

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ EC

ΑΡΙΘΜΟΣ CAS

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

602-085-00-5

200-855-1

75-26-3

E
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(β)

Στον κατάλογο για την κατηγορία 2 προστίθενται τα εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ EC

ΑΡΙΘΜΟΣ CAS

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Flusilazole (ISO)·
δις(4-φθοροφαινυλο)(µεθυλο)-(1H-1,2,4-τριαζωλο1-υλµεθυλο)-σιλάνιο

014-017-00-6

-

85509-19-9

E

Μείγµα από: 4-[[δις-(4φθοροφαινυλο)µεθυλοσιλυλο]µεθυλο]-4H1,2,4-τριαζόλιο·
1-[[δις-(4φθοροφαινυλο)µεθυλοσιλυλο]
µεθυλο]-1H-1,2,4-τριαζόλιο

014-019-00-7

403-250-2

-

E

∆ις(2-µεθοξυαιθυλ) αιθέρας

603-139-00-0

203-924-4

111-96-6

R-2,3-εποξυ-1-προπανόλη

603-143-00-2

404-660-4

57044-25-4

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

607-304-00-8

274-125-6

69806-50-4

Vinclozolin (ISO)·
N-3,5-διχλωροφαινυλο-5µεθυλο-5-βινυλο-1,3οξαζολιδινο-2,4-διόνη

607-307-00-4

256-599-6

50471-44-8

Μεθοξυοξικό οξύ

607-312-00-1

210-894-6

625-45-6

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

607-317-00-9

204-211-0

117-81-7

Φθαλικός διβουτυλεστέρας·
DBP

607-318-00-4

201-557-4

84-74-2

(R)-2-[4-(6-χλωροκινοξαλιν2υλοξυ)φαινυλοξυ]προπανοϊκό
ς (+/-)
τετραϋδροφουρφουρυλεστέρα
ς

607-373-00-4

414-200-4

119738-06-6

Flumioxazin (ISO)·
N-(7-φθορο-3,4-διϋδρο-3-οξο4-προπ-2-υνυλ-2H-1,4βενζοξαζιν-6-υλο)κυκλοεξ-1ενε-1,2-δικαρβοξαµίδιο

613-166-00-X

-

103361-09-7

ΟΥΣΙΕΣ
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E

E

E

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ EC

ΑΡΙΘΜΟΣ CAS

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

613-175-00-9

406-850-2

106325-08-0

N, N-διµεθυλακεταµίδιο

616-011-00-4

204-826-4

127-19-5

Φορµαµίδιο

616-052-00-8

200-842-0

75-12-7

N-µεθυλακεταµίδιο

616-053-00-3

201-182-6

79-16-3

N-µεθυλφορµαµίδιο

616-056-00-X

204-624-6

123-39-7

ΟΥΣΙΕΣ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

E

E

