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Αριθ. 196/ 1

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τής 27ης 'Ιουνίου 1967

.

περί προσεγγίσεως τών νομοθετικών, κανονιστικών καί διοικητικών διατάξεων περί
ταξινομήσεως, συσκευασίας καί έπισημάνσεως τών έπικίνδυνων ουσιών
(67/548/ΕΟΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ,

Έχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί Ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικο
νομικής Κοινότητος, καί Ιδίως τό άρθρο 100,
τήν πρόταση τής Επιτροπής,

τή γνώμη τής Συνελεύσεως ( ! ),
τή γνώμη τής Οίκονομικής καί Κοινωνικής
Επιτροπής (2),
Εκτιμώντας :

δτι κάθε ρύθμιση που άφορα τή θέση σέ
κυκλοφορία στήν άγορά έπικινδύνων ούσιών καί
παρασκευασμάτων πρέπει νά έχει ώς σκοπό τήν
προστασία τοϋ πληθυσμού καί Ιδίως τών
έργαζομένων πού τίς χρησιμοποιοϋν '

ότι οί διαφορές μεταξύ τών έθνικών διατάξεων τών
έξι Κρατών μελών περί ταξινομήσεως, συσκευασίας
καί έπισημάνσεως τών έπικινδύνων ' ούσιών καί
παρασκευασμάτων έχουν ώς άποτέλεσμα νά παρε
μποδίζουν τίς συναλλαγές αύτών τών ούσιών καί
παρασκευασμάτων στήν Κοινότητα καί έχουν ώς
έκ τούτου άμεση έπίπτωση στή δημιουργία καί
λειτουργία τής κοινής άγορ&ς "
δτι είναι άναγκαΐο, κατά συνέπεια, νά έξαλειφθοϋν
τά έμπόδια αύτά καί γιά νά έπιτευχθεί ό σκοπός
αύτός είναι άπαραίτητη ή προσέγγιση τών
νομοθετικών, κανονιστικών καί διοικητικών
διατάξεων περί κατατάξεως, συσκευασίας καί
έπισημάνσεως '

ακόμη νά γίνουν, σέ μεταγενέστερες όδηγίες ώς
πρός τήν προσέγγιση τών διατάξεων πού είναι
σχετικές μέ τά έπικίνδυνα παρασκευάσματα καί νά
περιορισθεί, ώς έκ τούτου, ή παρούσα όδηγία στήν
προσέγγιση τών διατάξεων πού είναι σχετικές μέ τίς
έπικίνδυνες ούσίες "

δτι λόγω τής έκτάσεως τοΟ τομέως τούτου καί τών
άναριθμήτων λεπτομερών μέτρων πού θά
άπαιτηθοΟν γιά τήν προσέγγιση τοϋ συνόλου τών
διατάξεων τών σχετικών μέ τίς έπικίνδυνες ούσίες,
θά είναι χρήσιμο νά προβλεφθεί κατά πρώτον ή
προσέγγιση τών νομοθετικών, κανονιστικών καί

διοικητικών διατάξεων πού είναι σχετικές πρός τήν
ταξινόμηση, συσκευασία καί έπισήμανση τών
έπικινδύνων
ούσιών
έπιφυλασσόμενης
σέ
μεταγενέστερες όδηγίες τής προσεγγίσεως τών
διατάξεων πού είναι σχετικές μέ τήν χρήση τών
άνωτέρω έπικινδύνων όύσιών καί παρασκευα
σμάτων έφόσον άναγνωρίζεται δτι οί διαφορές
μεταξύ αύτών τών διατάξεων έχουν άμεση
έπίπτωση στή δημιουργία ή τή λειτουργία τής
κοινής άγοράς "

δτι ή προσέγγιση τών έθνικών διατάξεων πού
προβλέπεται άπό τήν παρούσα όδηγία δέν
προδικάζει τήν έφαρμογή τών διατάξεων τών
άρθρων 3 1 καί 32 τής συνθήκης,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

"Αρ-σρο /
1 . H παρούσα όδηγία άποβλέπει στήν προσέγγιση
τών νομοθετικών, κανονιστικών καί διοικητικών
διατάξεων τών Κρατών μελών πού άφοροϋν :

δτι είναι άπαραίτητο νά τηρηθεί έπιφύλαξη λόγω
τών προπαρασκευαστικών έργασιών πού πρέπει

- στήν ταξινόμηση,
- στή συσκευασία, καί
- στην έπισημανση

(') ΕΕ άρι9. 209 τής 11 . 12. 1965, σ. 3133/65.
(2) ΕΕ àpiS. 11 τής 20. 1 . 1966, σ. 143/66.

τών έπικινδύνων ούσιών έφόσον αύτές διατίθενται
στήν άγορά στά Κράτη μέλη τής Κοινότητος.

Επίσημη Εφημερίδα τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων

2. Ή παρούσα όδηγία δέν θίγει διατάξεις σχετικές
μέ :
α) φάρμακα, ναρκωτικά καί ραδιενεργές ούσίες *
β) τή μεταφορά τών έπικινδύνων ούσιών
σιδηροδρομικώς, όδικώς, διά χερσαίων
ύδατίνων όδών, διά θαλάσσης ή άεροπορικώς *
γ) πυρομαχικά καί άντικείμενα πού περιέχουν
έκρηκτικές ύλες ύπό τήν μορφή έναυσμάτων ή
καυσίμων κινητήρων.
3 . Ή παρούσα όδηγία δέν έχει έφαρμογή έπί
έπικινδύνων ούσιών έφόσον αύτές έξάγονται πρός
τρίτες χώρες.

4. Τά άρθρα 5 έως 7 της παρούσης όδηγίας δέν έ
χουν έφαρμογή έπί δοχείων πού περιέχουν άέρια
συμπιεσμένα, ύγροποιημένα ή διαλελυμένα ύπό
πίεση.
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- σέ αέρια κατάσταση που άναφλέγονται στόν
άέρα ύπό συνήθη πίεση, ή

- πού σέ έπαφή μετά τοϋ ύδατος ή της
ύγρασίας τοϋ άέρα, παράγουν εύκόλως
άναφλέξιμα
άέρια
σέ
έπικίνδυνες
ποσότητες '

δ) εύφλεκτες
ούσίες και παρασκευάσματα σέ ύγρά κατάστα
ση τών όποίων τό σημείο άναφλέξεως εύρί
σκεται μεταξύ 21 ° C καί 55 ° C'
ε) τοξικές
ούσίες καί παρασκευάσματα πού διά της είσπνο
ής, καταπόσεως ή διά της διεισδύσεως διά τοϋ
δέρματος δύνανται νά προκαλέσουν σοβαρούς

κινδύνους γιά τήν ύγεία, όξεΐς fj χρονίους, άκόμη
καί τόν θάνατο '

στ) επιβλαβείς
Άρθρο 2

1 . Στό πλαίσιο της παρούσης όδηγίας νοοϋνται
ώς :
α) ουσίες
τά χημικά στοιχεία και ένώσεις τους όπως
παρουσιάζονται στήν φυσική τους κατάταση ή
ώς παράγονται άπό τή βιομηχανία

β) παρασκευάσματα
τά μίγματα ή διαλύματα πού άποτελοϋνται άπό
δύο ή περισότερες ούσίες.

2. Θεωροϋνται ώς «έπικίνδυνα» στό πλαίσιο της
παρούσης όδηγίας οί ούσίες καί τά
παρασκευάσματα :
α) εκρηκτικες
ουσίες καί παρασκευάσματα πού δύνανται νά
έκραγοϋν ύπό τήν έπίδραση φλογός ή πού είναι

πλίέον εύαίσθητα σέ κρούσεις ή τριβές άπό τό

δινιτροβενζόλιον ·
β) Οξειδωτικές

ούσίες καί παρασκευάσματα τά όποια σέ έπαφή
μέ άλλες ούσίες καί Ιδίως εύφλεκτες,
παρουσιάζουν ίσχυρή έξώθερμη άντίδραση '
γ) λίαν εϋφλεκτες οϋσίες καί παρασκευάσματα :
- πού δύνανται νά θερμανθούν καί τελικώς v'
άναφλεγοϋν στόν άέρα σέ συνήθη
θερμοκρασία άνευ προσφοράς ένεργείας, ή
- σέ στερεά κατάσταση, πού δύναται νά
άναφλεγοϋν
εύκόλως
διά
βραχείας
έπιδράσεως μιας πηγής άναφλέξεως καί πού
συνεχίζουν νά καίγονται ή νά άναλίσκονται

καί μετά τήν άπομάκρυνση τής πηγής
άναφλέξεως, ή
- σέ ύγρά κατάσταση τών όποίων τό σημείο

άναφλέξεως είναι κατώτερο τών 21° C , ή

ούσίές καί παρασκευάσματα πού διά τής είσ
πνοής, καταπόσεως ή διά της διεισδύσεως διά
τοϋ δέρματος δύνανται νά προκαλέσουν
κινδύνους περιορισμένης σοβαρότητας γιά τήν
ύγεία '
ζ) διαβρωτικές

ούσίες καί παρασκευάσματα πού έρχόμενα σέ
έπαφή μετά ζώντων Ιστών δύνανται νά έχουν
καταστρεπτική έπίδραση έπ' αύτών "
η) ερεθιστικές
ουσίες και παρασκευάσματα μή διαβρωτικά πού
έρχόμενα σέ άμεση έπαφή παρατεταμένη ή
έπαναλαμβανόμενη μέ τό δέρμα ή τούς
βλεννογόνους δύνανται νά προκαλέσουν
φλεγμονή.

Άρθρο 3
H ταξινόμηση τών έπικινδύνων ούσιών συμφωνά
μέ τόν ύψηλότερο βαθμό καί τήν είδική φύση τών
κινδύνων βασίζεται στίς κατηγορίες τίς προβλεπό
μενες στό άρθρο 2.

"Αρθρο 4

Τό παράτημα I της παρούσης όδηγίας περιέχει τόν
κατάλογο τών έπικινδύνων ούσιών ταξινομημένων
συμφώνως πρός τίς διατάξεις τοϋ άρθρου 3 .

"Apvpo 5
Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τά χρήσιμα μέτρα
ώστε οί έπικίνδυνες ούσίες νά μήν δύνανται νά
διατίθενται στήν άγορά παρά μόνον έάν οί
συσκευασίες τους, όσον άφορά τήν στερεότητα καί
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την στεγανότητα τους, ανταποκρίνονται στόύς
άκολούθους όρους, νοουμένου ότι κάθε
συσκευασία πού άνταποκρίνεται στούς όρους
αύτούς θεωρείται ώς έπαρκής.

1 . 01 συσκευασίες πρέπει νά είναι έπιμελημένες
καί κλειστές κατά τρόπο πού νά έμποδίζεται κάθε
άπώλεια τοΟ περιεχομένου μέ έξαίρεση τίς
περιπτώσεις όπου έχουν προδιαγραφεί είδικά
συστήματα άσφαλείας.

- βλαβερά : σταυρός τοϋ 'Αγίου 'Ανδρέου (Χη)
- διαβρωτικά : τό σήμα ένός δρώντος όξέος
(C)

- έρεριστικό : σταυρός τοΟ 'Αγίου 'Ανδρέου
(Xi).

Τά σύμβολα πρέπει νά είναι σύμφωνα μέ τό
παράρτημα II τής παρούσης όδηγίας· τυπώνονται
μαΟρα έπί πορτοκαλο-κιτρίνης έπιφανείας.
δ) Ή φύση τών ιδιαιτέρως έπικινδύνων κατα

2. Τά ύλικά άπό τά όποία άποτελεΐται ή
συσκευασία καί τό σύστημα κλεισίματος δέν πρέπει
νά προσβάλλονται άπό τό περιεχόμενο ούτε νά
σχηματίσουν μέ αύτό έπικίνδυνες ή βλαβερές

στάσεων πού συνεπάγεται ή χρησιμοποίηση τών
ούσιών πρέπει νά περιγράφεται διά μιάς ή
περισσοτέρων τυποποιημένων φράσεων, οί
όποιες πρέπει νά είναι σύμφωνες μέ τίς ένδείξεις

ένώσεις.

πού

3 . Οί συσκευασίες καί τά συστήματα κλεισίματος
πρέπει σέ όλα τά σημεία νά είναι άνθεκτικά κατά
τρόπο άποκλείοντα κάθε χαλάρωση καί v'

άντάποκρίνονται

άσφαλώς

στίς

συνήθεις

άπαιτήσεις τών χειρισμών.

"Apfîpo 6
1 . Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τά χρήσιμα
μέτρα ώστε οί έπικίνδυνες ούσίες νά μήν δύνανται
νά διατίθενται στήν άγορά παρά μόνον έάν οί συ
σκευασίες τους όσον άφορά στήν έπισήμανση άντα
ποκρίνονται στούς άκολούθους όρους.
2. Κάθε συσκευασία πρέπει νά φέρει έπισήμανση
περιλαμβάνουσα :
- τήν όνομασία τής ούσίας,
- τήν προέλευση τής ούσίας,
- τά σύμβολα καί τίς ένδείξεις τών κινδύνων πού
παρουσιάζει ή χρησιμοποίηση τής ούσίάς,
- ύπόμνηση περί τών ιδιαιτέρως έπικινδύνων
καταστάσεων πού προκύπτουν έκ τών κινδύνων
αύτών '

α) ή όνομασία τής ούσίας πρέπει νά είναι μία έκ
τών περιλαμβανομένων στόν κατάλογο τοϋ
Παραρτήματος I τής παρούσης όδηγίας "
β) ή ένδειξη τής προελεύσεως πρέπει νά περιέχει τό
όνομα καί τή διεύθυνση τοϋ παραγωγού, τοϋ
διανομέως ή τοϋ είσαγωγέως '
γ) τά σύμβολα καί οί ένδείξεις τών κινδύνων πού

πρέπει νά χρησιμοποιοΟνται εΐναι :

- έκρηκτικά : μία έκρηγνυομένη βόμβα (E)
- όξειδωτικό : μία φλόγα πάνω άπό ένα κύκλο
(0)

- ευκόλως άναφλεξιμο : μία φλόγα (F)
- τοξικά : ή ένδειξη μιάς νεκροκεφαλής έπί δια
σταυρουμένων όστών (T)

περιέχονται

στόν

κατάλογο

τοΟ

Παραρτήματος I καί περιλαμβάνονται στό
Παράρτημα III τής παρούσης όδηγίας.
3 . 'Εάν ή συσκευασία συνοδεύεται μέ. όδηγίες
προφυλάξεως πού άναφέρονται στήν χρήση τών
ούσιών, αύτές θά πρέπει νά είναι σύμφωνες μέ τό
Παράρτημα IV τής παρούσης όδηγίας σέ
συσχετισμό μέ τό περιεχόμενο τοΟ καταλόγου τοϋ
Παραρτήματος I.
"Apftpo 7
1 . Όταν τά στοιχεία πού άπαιτούνται κατά τό άρ

θρο 6 έμφανίζονται σέ έτικέτα, ή έτικέτα αύτή
πρέπει νά έπικολλάται έπί μιάς ή περισσοτέρων
πλευρών τής συσκευασίας κατά τρόπον ώστε νά
είναι άναγνώσιμα όριζοντίως, έφόσον ή
συσκευασία τοποθετείται κατά τρόπο κανονικό. Οί

διαστάσεις

τής

έτικέτας

πρέπει

νά

είναι

τουλάχιστον ίσες πρός τίς διαστάσεις τοΟ
κανονικού τύπου A 8 (52 x 74 mm) καί δύναται νά
μήν είναι μεγαλύτερες έκείνων τοϋ κανονικοϋ
τύπου A 5 ( 148 x 210 mm). Κάθε σύμβολο πρέπει

νά καταλαμβάνει τουλάχιστον, ένα δέκατο τής
έπιφανείας τής έτικέτας. Ή έτικέτα πρέπει νά
έπικολλάται καθ' όλην τήν έπιφάνειάν της έπί τής
άμέσου συσκευασίας τής ούσίας.
2. Έτικέτα δέν άπαιτεΐται έφόσον ή Ιδια ή συ
σκευασία φέρει κατά τρόπον έμφανή τά στοιχεία
όπως καθορίζονται στήν παράγραφο 1 .
3 . Τά έπί τής συσκευασίας ή έτικέτας στοιχεία

πρέπει

νά

τυπώνονται

μέ

χαρακτήρες

εύανάγνωστους καί άνεξίτηλους, ώστε τά σύμβολα
καί οί ένδείξεις τών κινδύνων καί ή μνεία τών
Ιδιαιτέρως
έπικινδύνων
καταστάσεων
νά
καθίστανται έπαρκώς έμφανεΐς.
4. Τά Κράτη μέλη δύνανται κατά τήν διάθεση
στήν άγορά τών έπικυνδύνων ούσιών έντός τοϋ
έδάφους τους, νά χρησιμοποιήσουν γιά τήν σύνταξη
τοϋ περιεχομένου τής έτικέτας τήν ή τίς έθνικές τους
γλώσσες.
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"Αρ^ρο 9

Οί άπαιτησεις τόν παραγράφων 1 εως 4 περί

έπισημάνσεως θεωροϋνται ότι πληροϋνταΓέφόσον
ό περιέκτης πού Αποστέλλεται φέρει έτικέτα
σύμφωνη πρός τά ίσχύοντα περί άποστολης καί
έφόσον έπί της έτικέτας αύτής έμφαίνεται τό
σύμβολο τοΟ κινδύνου πού καθορίζεται στό άρ
θρο 6, παράγραφος 2 γ). Ή διάταξη αύτη δέν
έφαρμόζεται σέ περιέκτες περικλειόμενους έντός
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Τά Κράτη μέλη γνωστοποιοϋν στήν Επιτροπή όλες
τίς νομοθετικές, κανονιστικές καί διοικητικές
διατάξεις πού θεσπίζουν στόν τομέα πού διέπεται
άπό τήν παρούσα όδηγία.

άλλων περιεκτΟν.

"Apïïpo 10
"Αρι/ρο 8

Τά Κράτη μέλη δύνανται νά έπιτρέπουν :

α) όπως έπί τών συσκευασιών τ©ν όποίων οί πε
ριορισμένες διαστάσεις δέν έπιτρέπουν
έπισήμανση συμφώνως πρός τό άρθρο 7
παράγραφος 1 καί 2, ή έπιβαλλόμενη ύπό τοϋ
άρθρου 6 έπισήμανση νά δύναται νά γίνεται
κατ' άλλο πρόσφορο τρόπο *
β) όπως, κατά παρέκκλιση τών διατάξεων τών
άρθρων 6 καί 7, οί συσκευασίες τ<ΰν έπικινδύνων

ούσιών πού δέν είναι οΰτε έκρηκτικές ούτε
τοξικές μή φέρουν έτικέτα ' ή όπως
έπισημαίνονται κατ' άλλο τρόπο έφόσον

Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν τά μέτρα πού είναι
άναγκαΐα γιά την συμμόρφωση πρός τήν παρούσα
όδηγία, ούτως ώστε νά τύχει έφαρμογής άπό της 1ης
'Ιανουαρίου 1970 τό άργότερο, καί ένημερώνουν
περί τούτου άμέσως τήν Επιτροπή.

"Αρνρο 11

H παρούσα όδηγία άπευθύνεται στά Κράτη μέλη.
Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 27 'Ιουνίου 1967.

περιέχουν ποσότητες τόσον περιορισμένες ώστε
νά μήν δικαιολογείται φόβος ύπάρξεως
κινδύνου γιά τούς έργαζόμενους καί τούς

Γιά τό Συμβούλιο
Ό Πρόεδρος

τρίτους.

R. VAN ELSLANDE

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τά παραρτήματα I, III καί IV έχουν τροποποιηθεί μέ μεταγενέστερες πράξεις (βλ. όδηγία 76/907/
ΕΟΚ τής 'Επιτροπής της 14ης 'Ιουλίου 1976, ΕΕ N 360 της 30. 12. 1976).
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BILAGII — ANLAGEII — ANNEXII — ANNEXEII — ALLEGATOII — BIJLAGEII —

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π

O

E

Brandnaerende (oxyderende)

Eksplosiv
Explosionsgefâhrlich
Explosive
Explosif
Esplosivo
Ontplofbaar

Oxyderend

Εκρηκτικό

'Οξειδωτικό

Brandfôrdernd

Oxidizing
Combunant
Comburente

Ledantaendehg
Leicht entzundlich

Easily flammable
Facilement inflammable
Facilmente infiammabile
Licht ontvlambaar

Λίαν εύφλεκτο

C

T

Giftig

iEtsende

Âtzend

Gift
Toxic

Toxique

Corrosive
Corrosif

Tossico

Corrosivo

Vergiftig

Corrosief

Τοξικό

Διαβρωτικό

Xi

Xn

Sundhëdsfarlig
Gesundheitsschâdlich

Lokalirriterende
Reizstoff

Harmful
Nocif
Nocivo

Irritant
Irritant

Schadelijk

Irnterend

Επιβλαβές

Ερεθιστικό

Irritante

