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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/58/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 2001
για δεύτερη τροποποίηση της οδηγίας 91/155/ΕΟΚ για τον προσδιορισµό και καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων για το σύστηµα ειδικής πληροφόρησης σχετικά µε τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα κατ’
εφαρµογή του άρθρου 14 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
και σχετικά µε τις επικίνδυνες ουσίες κατ’ εφαρµογή του άρθρου 27 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (δελτία δεδοµένων ασφαλείας)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1999/45/ΕΚ, αλλά περιέχουν, σε επιµέρους συγκέντρωση ≥
1 % κατά βάρος για τα µη αέρια παρασκευάσµατα και ≥
0,2 % κατ’ όγκον για τα αέρια παρασκευάσµατα, τουλάχιστον µία ουσία επικίνδυνη για την υγεία ή το περιβάλλον ή
µία ουσία για την οποία οι Κοινοτικές διατάξεις προβλέπουν
οριακές τιµές όσον αφορά την έκθεση στο χώρο εργασίας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση
των επικίνδυνων παρασκευασµάτων (1), και ιδίως το άρθρο 14,
την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου
1967, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόµηση, συσκευασία
και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών (2), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 2000/33/ΕΚ τής Επιτροπής (3), και ιδίως
το άρθρο 27,

(6)

Η οδηγία 1999/45/ΕΚ θεσπίζει επίσης απαίτηση ταξινόµησης και επισήµανσης των παρασκευασµάτων σε σχέση
µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

(7)

Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα η οδηγία
91/155/ΕΟΚ, όπως ορίζει το άρθρο 14.2.3 της οδηγίας
1999/45/ΕΚ, πριν από τις 30 Ιουλίου 2002.

(8)

Το άρθρο 4 της οδηγίας 98/24/ΕΚ για την προστασία της
υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία
από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες (14η
ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος
1, της οδηγίας 89/391/ΕΟ) (6) επιβάλλει στους εργοδότες
την υποχρέωση να ελέγχουν αν στο χώρο εργασίας υφίστανται επιβλαβείς χηµικοί παράγοντες και να αξιολογούν κάθε
κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ο
οποίος οφείλεται στην παρουσία των εν λόγω χηµικών παραγόντων, λαµβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρέχονται από τον προµηθευτή µέσω των δελτίων δεδοµένων
ασφαλείας· κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα
το παράρτηµα της οδηγίας 91/155/ΕΟΚ.

(9)

Είναι γνωστό από πρόσφατες δραστηριότητες εφαρµογής
και µελέτες στα κράτη µέλη ότι πολλά δελτία δεδοµένων
ασφαλείας είναι κακής ποιότητας και δεν παρέχουν επαρκείς
πληροφορίες στους χρήστες· ένας τρόπος βελτίωσης της
ποιότητας των δελτίων δεδοµένων ασφαλείας είναι να βελτιωθούν οι οδηγίες που παρέχονται στους συντάκτες των
δελτίων δεδοµένων ασφαλείας, οδηγίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα της οδηγίας 91/155/ΕΟΚ· κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα το παράρτηµα της
οδηγίας 91/155/ΕΟΚ. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα
εξετάσουν άλλους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να
βελτιωθεί ακόµη περισσότερο στο µέλλον η ποιότητα των
δελτίων δεδοµένων ασφαλείας.

(10)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής για την προσαρµογή
στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών για την άρση των τεχνικών εµποδίων στο εµπόριο επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων, η οποία συστάθηκε µε το άρθρο 20 της
οδηγίας 1999/45/ΕΚ,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 14 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ ορίζει ότι ο υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά ορισµένων συγκεκριµένων παρασκευασµάτων πρέπει να παρέχει δελτίο δεδοµένων ασφαλείας.

(2)

Το άρθρο 27 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ ορίζει ότι ο
υπεύθυνος διάθεσης επικίνδυνων ουσιών στην αγορά πρέπει
επίσης να παρέχει δελτίο δεδοµένων ασφαλείας.

(3)

Οι πληροφορίες του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας προορίζονται κυρίως για τους επαγγελµατίες χρήστες και πρέπει να
τους επιτρέπουν να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για
την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος στους χώρους εργασίας.

(4)

Τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας για τις επικίνδυνες ουσίες
και για ορισµένα παρασκευάσµατα, καθώς και η παροχή
τους, πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας
91/155/ΕΟΚ της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε από
την οδηγία 93/112/ΕΚ (5).

(5)

Το άρθρο 14.2.1. στοιχείο β), της οδηγίας 1999/45/ΕΚ
προβλέπει µια νέα απαίτηση για τους υπεύθυνους διάθεσης
παρασκευασµάτων στην αγορά, οι οποίοι υποχρεούνται να
παρέχουν, κατόπιν σχετικής αιτήσεως επαγγελµατία χρήστη,
δελτίο δεδοµένων ασφαλείας, το οποίο παρέχει πληροφορίες
ανάλογες προς τη φύση του παρασκευάσµατος, για τα
παρασκευάσµατα που δεν είναι µεν ταξινοµηµένα ως επικίνδυνα κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 της οδηγίας

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L 200 της 30.7.1999, σ. 1.
196 της 16.8.1967, σ. 1.
L 136 της 8.6.2000, σ. 90.
L 76 της 22.3.1991, σ. 35.
L 314 της 16.12.1993, σ. 38.

(6) ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 91/155/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα εξής:
«1. α) Ο υπεύθυνος για τη διάθεση χηµικής ουσίας ή χηµικού
παρασκευάσµατος στην αγορά, είτε είναι ο παρασκευαστής είτε ο εισαγωγέας είτε ο διανοµέας του σχετικού προϊόντος, παρέχει στον αποδέκτη, που είναι επαγγελµατίας χρήστης της ουσίας ή του παρασκευάσµατος,
δελτίο δεδοµένων ασφαλείας το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στο παράρτηµα
της παρούσας οδηγίας, εάν η ουσία ή το παρασκεύασµα
έχει ταξινοµηθεί ως επικίνδυνη(-ο) σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή µε την οδηγία 1999/45/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (*).
β) Ο υπεύθυνος για τη διάθεση ενός παρασκευάσµατος στην
αγορά, είτε είναι ο παρασκευαστής είτε ο εισαγωγέας είτε
ο διανοµέας του σχετικού προϊόντος, παρέχει, κατόπιν
αιτήσεως επαγγελµατία χρήστη, δελτίο δεδοµένων ασφαλείας το οποίο περιέχει πληροφορίες ανάλογες προς τη
φύση του παρασκευάσµατος, όπως ορίζεται στο άρθρο 3
και στο παράρτηµα της παρούσας οδηγίας, για τα παρασκευάσµατα που δεν είναι µεν ταξινοµηµένα ως επικίνδυνα κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 της οδηγίας
1999/45/ΕΚ, αλλά περιέχουν, σε επιµέρους συγκέντρωση
≥ % κατά βάρος για τα µη αέρια παρασκευάσµατα και ≥
0,2 % κατ’ όγκον για τα αέρια παρασκευάσµατα, τουλάχιστον µία ουσία επικίνδυνη για την υγεία ή το περιβάλλον ή µία ουσία για την οποία οι Κοινοτικές διατάξεις
προβλέπουν οριακές τιµές όσον αφορά την έκθεση στο
χώρο εργασίας.

L 212/25
Άρθρο 2

1.
Τα κράτη µέλη εκδίδουν το αργότερο έως τις 30 Ιουλίου
2002 τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία και ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
2.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις της παραγράφου 1:
α) για τα παρασκευάσµατα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1) σχετικά
µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή
της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Συµβουλίου (2) για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά, από τις 30 Ιουλίου 2002·
β) και για τα παρασκευάσµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ή της οδηγίας 98/8/ΕΚ, από
τις 30 Ιουλίου 2004.
3.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη,
περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευση τους. Οι
λεπτοµερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται 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, 27 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή

(*) ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1.»
2. Το παράρτηµα που αναφέρεται στο άρθρο 3 αντικαθίσταται
από το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.

Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ∆ΕΛΤΙΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σκοπός του παρόντος παραρτήµατος είναι να εξασφαλίσει τη συνοχή και ακρίβεια του περιεχοµένου καθενός από τα υποχρεωτικά
σηµεία που αναγράφονται στο άρθρο 3, κατά τρόπον ώστε τα σχετικά δελτία δεδοµένων ασφαλείας να παρέχουν τη δυνατότητα
στους επαγγελµατίες 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 (1)
για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς
παράγοντες. Ειδικότερα, τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας πρέπει να 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 πρέπει να παρέχονται µε τρόπο σαφή και συνοπτικό. Το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας πρέπει να 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 πρέπει να 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 14.2.1. β) της οδηγίας 1999/45/ΕΚ, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες ανάλογου χαρακτήρα σε
κάθε σχετικό σηµείο.
∆εδοµένης 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 πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο αντίστοιχο σηµείο.
Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για κάθε επικίνδυνη ιδιότητα. Εάν αναφέρεται ότι ένας συγκεκριµένος κίνδυνος δεν υπάρχει,
πρέπει να 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 πρέπει να αναφέρεται η ηµεροµηνία έκδοσης του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας.
Όταν ένα δελτίο δεδοµένων ασφαλείας έχει αναθεωρηθεί, πρέπει να εφιστάται η προσοχή του αποδέκτη στις αλλαγές που έχουν
γίνει.
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 ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1.

Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος
Η ονοµασία που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση της ουσία ή του παρασκευάσµατος πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια
µε εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας, όπως ορίζεται στο παράρτηµα VI της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.
Μπορούν επίσης να αναφέρονται και άλλα διαθέσιµα µέσα αναγνώρισης.

1.2.

Χρήση της ουσίας/παρασκευάσµατος
Αναφορά των προβλεπόµενων ή συνιστώµενων 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 πρέπει να δίνεται σύντοµη περιγραφή της φύσης της ουσίας ή του παρασκευάσµατος, π.χ.
επιβραδυντικό φλόγας, αντιοξειδωτικό κ.λπ.

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, πρέπει να παρέχεται η πλήρης διεύθυνση και ο αριθµός τηλεφώνου του υπευθύνου στο εν
λόγω κράτος µέλος, ει δυνατόν.

(1) ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11.
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Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Επιπλέον των προαναφεροµένων, πρέπει να παρέχεται ο αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης της εταιρείας ή/και 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 τη οδηγίας 1999/45/ΕΚ).

2.

ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Οι παρεχόµενες πληροφορίες πρέπει να επιτρέπουν στον αποδέκτη να εντοπίζει εύκολα τους κινδύνους που συνεπάγονταν τα συστατικά του παρασκευάσµατος. Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από το ίδιο το παρασκεύασµα πρέπει να
αναφέρονται στο σηµείο 3.

2.1.

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

2.2.

Για παρασκεύασµα το οποίο έχει ταξινοµηθεί ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την οδηγία 1999/45/ΕΚ, πρέπει να αναφέρονται οι ακόλουθες ουσίες, µαζί µε τη συγκέντρωσή τους ή την περιοχή συγκεντρώσεών τους:
i) ουσίες επικίνδυνες για την υγεία ή το περιβάλλον κατά την έννοια τη οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, εφόσον είναι παρούσες
σε συγκεντρώσεις ίσες ή µεγαλύτερες από εκείνες που προβλέπονται στον πίνακα του άρθρου 3 παράγραφος 3, της
οδηγίας 1999/45/ΕΚ (εκτός αν δίνονται κατώτερα όρια στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ ή στα
παραρτήµατα ΙΙ, ΙΙΙ ή V της οδηγίας 1999/45/ΕΚ)·
ii) και ουσίες για τις οποίες οι Κοινοτικές διατάξεις προβλέπουν οριακές τιµές όσον αφορά την έκθεση στο χώρο
εργασίας, που δεν περιλαµβάνονται ήδη στο i).

2.3.

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/ΕΟΚ (1),
— και ουσίες για τις οποίες οι Κοινοτικές διατάξεις προβλέπουν οριακές τιµές όσον αφορά την έκθεση στο χώρο
εργασίας.

2.4.

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

2.5.

Πρέπει να 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/ΕΚ ή την
υποσηµείωση του σηµείου 2.3 του παρόντος παραρτήµατος, δεν χρειάζεται ακριβής χηµικός αναγνωριστικός κωδικός.

2.6.

Αν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ ή της υποσηµείωσης του σηµείου 2.3. του
παρόντος παραρτήµατος, η ταυτότητα ορισµένων ουσιών πρέπει να τηρείται εµπιστευτική, η χηµική φύση τους πρέπει να
περιγράφεται ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση. Η χρησιµοποιούµενη ονοµασία πρέπει να είναι η ίδια µε εκείνη
που προκύπτει από την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων.

3.

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
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 1999/45/ΕΚ. Αναφέρονται µε σαφή και σύντοµο
τρόπο οι κίνδυνοι τους οποίους συνεπάγεται η ουσία ή το παρασκεύασµα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Πρέπει να 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 το
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 στην ατµόσφαιρα, η ασφυξία, το πάγωµα ή οι
περιβαλλοντικές συνέπειες, όπως 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 πρέπει να παρέχονται στο σηµείο 15.

(1) 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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ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Περιγράφονται τα µέτρα πρώτων βοηθειών.
∆ιευκρινίζεται κατ’ αρχάς αν απαιτείται άµεση ιατρική παρακολούθηση.
Οι πληροφορίες για τις πρώτες βοήθειες πρέπει να είναι σύντοµες και ευκολονόητες από το θύµα, τους τυχαία
παρευρισκόµενους και τα άτοµα που δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Τα συµπτώµατα και οι συνέπειες πρέπει να
συνοψίζονται περιληπτικά. Oι οδηγίες πρέπει να αναφέρουν τι πρέπει να γίνει επιτόπου σε περίπτωση ατυχήµατος και αν
µπορεί να αναµένονται καθυστερηµένες συνέπειες µετά την έκθεση.
Oι πληροφορίες πρέπει να κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε τις διάφορες οδούς έκθεσης, δηλαδή εισπνοή,
επαφή µε το δέρµα καν τα µάτια και κατάποση.
Να αναφέρεται εάν χρειάζεται ή συνίσταται 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 τα υπόγεια ύδατα και το 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 …”.
Σηµείωση
Αν συντρέχει περίπτωση, βλέπε τα σηµεiα 8 και 13.

7.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σηµείωση
Τα πληροφοριακά στοιχεία του τµήµατος αυτού, πρέπει να αφορούν την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και του
περιβάλλοντος. Πρέπει να βοηθούν τον εργοδότη στη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών εργασίας και οργανωτικών
µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 5 της οδηγίας 98/24/ΕΚ.

7.1.

Χειρισµός
∆ιευκρινίζονται 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.
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Αποθήκευση
∆ιευκρινίζονται 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 πρέπει να αναφέρονται στην
προβλεπόµενη χρήση και να είναι λεπτοµερείς και λειτουργικές. Εάν είναι δυνατόν, πρέπει να 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 πρέπει να δίνονται για το κράτος µέλος στην
αγορά του οποίου διατίθεται η ουσία ή το παρασκεύασµα. Παροχή πληροφοριών για τις εν ισχύι συνιστώµενες
διαδικασίες παρακολούθησης.
Για τα παρασκευάσµατα, είναι χρήσιµο να παρέχονται τιµές για τα συστατικά τους τα οποία απαιτείται να αναγράφονται
στο δελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το σηµείο 2.

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/ΕΚ, 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/ΕΚ. Αυτά τα
πληροφοριακά στοιχεία πρέπει να συµπληρώνουν εκείνα τα οποία έχουν ήδη δοθεί στα πλαίσια του σηµειού 7.1.
Σε περίπτωση που απαιτείται ατοµική προστασία, πρέπει να προσδιορίζεται µε λεπτοµέρεια το είδος του εξοπλισµού που
εξασφαλίζει κατάλληλη και αρµόζουσα προστασία. Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η οδηγία 89/686/ΕΟΚ (1) και να
γίνεται αναφορά στα σχετικά πρότυπα CEN:

8.2.1.1. Αναπνευστική προστασία
Σε περίπτωση επικίνδυνων αερίων, ατµών ή σκόνης, πρέπει να 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
Πρέπει να 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.
(1) ΕΕ L 399 της 30.12.1989, σ. 18.
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8.2.1.3. Προστασία των µατιών
Πρέπει να διευκρινίζεται το είδος του απαιτουµένου εξοπλισµού προστασίας των µατιών, όπως: γυαλιά ασφαλείας,
προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικές προσωπίδες.
8.2.1.4. Προστασία του δέρµατος
Αν 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. Αν
χρειάζεται, αναφέρονται τα τυχόν πρόσθετα µέτρα προστασίας του δέρµατος και τα ειδικά υγειονοµικά µέτρα.
8.2.2.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης
∆ιευκρινίζονται οι πληροφορίες που ζητούνται από τον εργοδότη προκειµένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει
της Κοινοτικής νοµοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.

9.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
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 στο σηµείο 9.2.

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
ΡH
Αναφέρεται το pH της ουσίας ή του παρασκευάσµατος, όπως διατίθεται στην αγορά, ή ενός υδατικού διαλύµατος στη
δεύτερη περίπτωση, αναφέρεται η συγκέντρωση.

9.3.

Άλλες πληροφορίες
Αναφέρονται άλλες σηµαντικές παράµετροι ασφαλείας, όπως η αναµιξιµότητα, η αγωγιµότητα, το σηµείο τήξης/περιοχή
τήξη, η οµάδα αερίων [στοιχείο χρήσιµο για την οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (1)], η θερµοκρασία αυτοανάφλεξης κ.λπ.

(1) ΕΕ L 100 της 19.4.1994, σ. 1.
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Σηµείωση 1
Οι ανωτέρω ιδιότητες πρέπει να καθορίζονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του παραρτήµατος V, µέρος Α, της
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ ή µε οποιαδήποτε άλλη συγκρίσιµη µέθοδο.
Σηµείωση 2
Για τα παρασκευάσµατα, οι πληροφορίες πρέπει να 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 που αναφέρονται τα δεδοµένα.

10.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
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.

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 η 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 επιδράσεων (στην υγεία) που ενδέχεται να προκύψουν αν ο χρήστης έλθει σε επαφή µε την ουσία ή το
παρασκεύασµα.
Πρέπει να περιλαµβάνονται οι επικίνδυνες συνέπειες που µπορεί να έχει για την υγεία η έκθεση στην ουσία ή το
παρασκεύασµα, όπως προκύπτουν µε βάση τόσο την εµπειρία όσο και τα συµπεράσµατα επιστηµονικών πειραµάτων.
Περιλαµβάνονται 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.
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Περιλαµβάνονται οι γνωστές καθυστερηµένες και άµεσες συνέπειες, καθώς και οι χρόνιες επιπτώσεις από βραχυχρόνια
και µακροχρόνια έκθεση: π.χ., υπερευαισθησία, νάρκωση, καρκινογένεση, µεταλλαξιγένεση και τοξικότητα στην αναπαραγωγή (τοξικότητα για την ανάπτυξη και τη γονιµότητα).
Λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που δόθηκαν ήδη στο σηµείο 2, (“Σύσταση/πληροφορίες για τα συστατικά”),
ενδέχεται να χρειαστεί να αναφερθούν τυχόν ειδικές επιδράσεις στην υγεία που οφείλονται σε ορισµένα συστατικά των
παρασκευασµάτων.
12.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Περιγραφή της ενδεχόµενης επίδρασης, συµπεριφοράς και τύχης στο περιβάλλον της ουσίας ή του παρασκευάσµατος
στον αέρα, το νερό ή/και το έδαφος. Όπου υπάρχουν, παρέχονται σχετικά δεδοµένα δοκιµών (π.χ. LC50 fιsh ≤ 1 mg/l).
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 την αποικοδόµηση ουσιών και
παρασκευασµάτων. Μεταξύ των πληροφοριών αυτών περιλαµβάνονται και οι εξής:

12.1.

Οικοτοξικότητα
Πρέπει να παρέχονται τα σχετικά διαθέσιµα δεδοµένα σχετικά µε την τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον, τόσο την οξεία
όσο και τη χρόνια, για τα ψάρια, τις δαφνίδες (νερόψυλλους), τα φύκια και τα άλλα υδρόβια φυτά. Επιπλέον, πρέπει να
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, πρέπει να αναφέρονται οι
πιθανές συνέπειες της(του) σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων.

12.2.

Κινητικότητα
Η δυνατότητα της ουσίας ή των σχετικών συστατικών ενός παρασκευάσµατος (1), 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 σηµείο 9.

12.3.

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης
Η δυνατότητα µιας ουσίας ή των αντίστοιχων συστατικών ενός παρασκευάσµατος (1) να αποικοδοµείται σε διάφορα
περιβαλλοντικά µέσα, είτε µε βιοαποικοδόµηση είτε µε άλλες διαδικασίες όπως η οξείδωση ή η υδρόλυση. Πρέπει να
αναφέρονται, όπου είναι διαθέσιµες, οι ηµιζωές αποικοδόµησης. Πρέπει επίσης να αναφέρεται η δυνατότητα µιας ουσίας
ή των αντίστοιχων συστατικών ενός παρασκευάσµατος (1) να αποικοδοµείται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων.

12.4.

∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης
Η δυνατότητα µιας ουσίας ή των αντίστοιχων συστατικών ενός παρασκευάσµατος (1) να συσσωρεύεται σε ζωντανούς
οργανισµούς και να περνά µέσω της τροφικής αλυσίδας. Πρέπει να αναφέρονται, αν είναι διαθέσιµες, οι τιµές Kow και
BCF.

12.5.

Άλλες δυσµενείς επιπτώσεις
Αν υπάρχουν, πρέπει να αναφέρονται πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις στο περιβάλλον, π.χ. δυνατότητα καταστροφής της στιβάδας του όζοντος, δυνατότητα δηµιουργίας φωτοχηµικού όζοντος ή/και
δυνατότητα συµβολής στην αύξηση της θερµοκρασίας της γης.
Παρατηρήσεις
Πρέπει να 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 ή του παρασκευάσµατος στα σηµεία
6, 7, 13, 14 και 15.

(1) 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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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ (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.)
Σηµείωση
Να γίνει αναφορά σε 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.

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 (1)], RID [σιδηροδροµικές µεταφορές, οδηγία 94/49/ΕΚ του Συµβουλίου (2)], 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 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παρέχονται οι πληροφορίες σχετικά µε την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον που αναφέρονται πάνω 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. στους περιορισµούς όσον
αφορά την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση που προβλέπονταν από την οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου (3)],
οι διατάξεις αυτές πρέπει, στο µέτρο του δυνατού, να αναφέρονται.
Πρέπει επίσης να αναφέρονται, όπου είναι δυνατόν, οι εθνικοί νόµοι που εφαρµόζουν τις εν λόγω διατάξεις, καθώς και
όλα τα άλλα εθνικά µέτρα που είναι σχετικά µε το εν λόγω θέµα.

16.

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αναφέρεται κάθε άλλη πληροφορία την οποία ο προµηθευτής θεωρεί σηµαντική για την ασφάλεια και την υγεία του
χρήστη και για την προστασία του περιβάλλοντος. Π.χ.:
— κατάλογος των σχετικών φράσεων R. Πρέπει να αναγράφεται 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 προβλέπονταν 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).»

(1) ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 7.
(2) ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 25.
(3) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201.
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