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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  Β  
Καλνληζκφο CLP γηα ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ησλ νπζηψλ θαη ησλ 
κεηγκάησλ 
 
1. Δηζαγσγή 
 
Ο Καλνληζκφο CLP είλαη ε λέα θνηλνηηθή λνκνζεζία (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 γηα ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ επηζήκαλζε 
θαη ηε ζπζθεπαζία ησλ νπζηψλ θαη ησλ κεηγκάησλ (CLP Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, 
Labelling and Packaging of Substances and Mixtures), ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 20 Ιαλνπαξίνπ 2009. Ο 
Καλνληζκφο ελαξκνλίδεη ηηο δηαηάμεηο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ νπζηψλ, ησλ 
κεηγκάησλ θαη νξηζκέλσλ ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 
Ο Καλνληζκφο CLP βαζίδεηαη ζην Παγθφζκηα Δλαξκνληζκέλν χζηεκα Σαμηλφκεζεο θαη Δπηζήκαλζεο Υεκηθψλ 
(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS) ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ 
Δζλψλ (ΟΗΔ) ην νπνίν πξνζθέξεη θνηλή βάζε γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηε κεηαθνξά ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ 
θίλδπλν φρη κφλν θαηά ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηε ρξήζε αιιά θαη θαηά ηε κεηαθνξά κε ζηφρν ηελ ελαξκνληζκέλε 
επηζήκαλζε ζε δηεζλέο επίπεδν. 
 
Ο Καλνληζκφο CLP αληηθαζηζηά: 
- Σελ Τ.Α. 378/94/1994 «Δπηθίλδπλεο νπζίεο, ηαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε απηψλ ζε ζπκκφξθσζε 

πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 67/548/ΔΟΚ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 
ηζρχεη» 

- Σελ Τ.Α. 265/2002/2002 «Σαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε επηθίλδπλσλ παξαζθεπαζκάησλ ζε 
ελαξκφληζε πξνο ηελ Οδεγία 1999/45/ΔΚ (EE L200 ηεο 30.7.1999) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ θαη ηεο Οδεγίαο 2001/60/ΔΚ (EE L226 ηεο 22.8.2001) ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο 
Κνηλφηεηαο» 

- Σνλ Καλνληζκφ REACH (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006, Σίηινο XI (Σαμηλφκεζε & Δπηζήκαλζε) 
 
Ο Καλνληζκφο ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε πςειήο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε 
ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο. Δηδηθφηεξα ζέηεη ηα θξηηήξηα Σαμηλφκεζεο θαη θνηλνπνηεί ηελ 
επηθηλδπλφηεηα κε ηελ Δπηζήκαλζε, ηε πζθεπαζία θαη ηα Γειηία Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο (ΓΓΑ) γηα φζνπο 
δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά επηθίλδπλεο νπζίεο ή κείγκαηα.  
 
Ο Καλνληζκφο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 ζηηο ξαδηελεξγνχο νπζίεο θαη ζηα ξαδηελεξγά κείγκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 
96/29/Δπξαηφκ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Μαΐνπ 1996, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ αζθάιεηαο 
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, 

 ζηηο νπζίεο θαη ζηα κείγκαηα πνπ βξίζθνληαη ππφ ηεισλεηαθή επηηήξεζε, εθφζνλ δελ πθίζηαληαη άιιε 
επεμεξγαζία ή κεηαπνίεζε, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πξνζσξηλή απνζήθεπζε ή ζε ειεχζεξεο δψλεο ή ζε 
ειεχζεξεο απνζήθεο κε ζθνπφ ηελ επαλεμαγσγή, ή ζε δηακεηαθφκηζε,· 

 ζηα κε απνκνλσκέλα ελδηάκεζα πξντφληα, 

 ζηηο νπζίεο θαη ζηα κείγκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε, ηα νπνία 
δελ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά, εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή 
λνκνζεζία γηα ην ρψξν εξγαζίαο θαη ην πεξηβάιινλ, 

 ζηα απφβιεηα, φπσο νξίδνληαη ζηελ νδεγία 2006/12/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 15εο Απξηιίνπ 2006, πεξί ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, 

 ζηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, φπσο νξίδνληαη ζηελ νδεγία 2001/83/EΚ, 

 ζηα θηεληαηξηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα, φπσο νξίδνληαη ζηελ νδεγία 2001/82/EΚ, 

 ζηα θαιιπληηθά, φπσο νξίδνληαη ζηελ νδεγία 76/768/ΔΟΚ, 
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 ζηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, φπσο νξίδνληαη ζηηο νδεγίεο 90/385/EΟΚ θαη 93/42/EΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηα 
νπνία είλαη επεκβαηηθά ή ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άκεζε θπζηθή επαθή κε ην αλζξψπηλν ζψκα, θαη ζηελ νδεγία 
98/79/EΚ, 

 ζηα ηξφθηκα ή δσνηξνθέο φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
ρξήζεο ηνπο σο πξνζζέησλ ζε ηξφθηκα, εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 89/107/ΔΟΚ, σο 
αξηπκαηηθήο χιεο ζε ηξφθηκα, εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 88/388/EΟΚ θαη ηεο απφθαζεο 
1999/217/EΚ, σο πξνζζέησλ ζε δσνηξνθέο, εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
1831/2003 θαη ζηε δηαηξνθή ησλ δψσλ, εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 82/471/ΔΟΚ. 

 ζηε κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ αεξνπνξηθψο, δηα ζαιάζζεο, νδηθψο, ζηδεξνδξνκηθψο θαη δηα 
εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηζρχεη ην άξζξν 33 ηνπ Καλνληζκνχ (βι. 
παξαθάησ). 
 

Σα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ είλαη ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο (Γ/λζε Πεξηβάιινληνο 
φπσο έρεη κεηνλνκαζηεί ζε Γ/λζε Δλεξγεηαθψλ, Βηνκεραληθψλ θαη Υεκηθψλ Πξντφλησλ) θαη ν Δπξσπατθφο 
Οξγαληζκφο Υεκηθψλ Πξντφλησλ (European Chemicals Agency, ECHA). 
 
 
2. Δλαξκφληζε κε ηνλ Καλνληζκφ CLP 

 
Η πξνζεζκία ελαξκφληζεο ζχκθσλα κε ην λέν Καλνληζκφ CLP:  
- Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ νπζηψλ είλαη ε 1ε Γεθεκβξίνπ 2010  
- Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ κηγκάησλ είλαη ε 1ε Ινπλίνπ 2015 
- Σαμηλφκεζε ρεκηθψλ νπζηψλ κεηαμχ 1ε Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 1ε Ινπλίνπ 2015 θαη κε ηα δχν ζπζηήκαηα. Ο 

λένο Καλνληζκφο CLP ζα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνλ Ινχλην ηνπ 2015.  
 
Σν ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ηνπ CLP παξαηίζεηαη παξαθάησ. 
 
Πίλαθαο 2.1: Φξνλνδηάγξακκα Καλνληζκνχ CLP 

Γεκνζίεπζε 31 Γεθεκβξίνπ 2008 

Έλαξμε ηζρχνο 20 Ιαλνπαξίνπ 2009 

Καηάξγεζε Παξαξηήκαηνο Ι ηεο Τ.Α. 378/94/1994 20 Ιαλνπαξίνπ 2009 (Αληηθαηάζηαζε απφ Παξ/κα VI ηνπ 
Καλ. CLP) 

Τπνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ CLP γηα ρεκηθέο νπζίεο 1 Γεθεκβξίνπ 2010 

Τπνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ CLP γηα κείγκαηα νπζηψλ 1 Ινπλίνπ 2015 

Υξήζε θαη ησλ δχν ζπζηεκάησλ ηαμηλφκεζεο (ΓΓΑ) 1ε Γεθεκβξίνπ 2010 έσο 1ε Ινπλίνπ 2015 

Καηάξγεζε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο Τ.Α. 378/94/1994 
θαη Τ.Α. 265/2002/2002 

(Οδεγίεο 67/548/ΔΚ θαη 1999/45/ΔΚ) 

1 Ινπλίνπ 2015 

 
 
 
 
 
 



Κεθάιαην Β: Καλνληζκφο CLP (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 - Ννκνζεηηθέο απαηηήζεηο νκάδσλ-ζηφρσλ  

PROTEAS LIFE09 ENV/GR/000291 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ - ΤΠΟΓΡΑΗ 2.2                                                                                                                 3 

Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 ηξνπνπνηείηαη κε ηνπο θάησζη Καλνληζκνχο: 
 
- Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 790/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 10εο Απγνχζηνπ 2009 πεξί ηξνπνπνίεζεο, κε ζθνπφ ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ ηερληθή θαη επηζηεκνληθή πξφνδν, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ησλ 
νπζηψλ θαη ησλ κεηγκάησλ. Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 790/2009 πεξηιακβάλεη ηξνπνπνηήζεηο αλαθνξηθά ζηηο 
ελαξκνληζκέλεο ηαμηλνκήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο VI ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
1272/2008 θαη πξέπεη λα εθαξκφδεηαη απφ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2010.   

- Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 286/2011 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 10εο Μαξηίνπ 2011, γηα ηξνπνπνίεζε, κε ζθνπφ ηελ 
πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή θαη επηζηεκνληθή πξφνδν, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ησλ νπζηψλ θαη 
ησλ κεηγκάησλ. Ο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 286/2011 ηξνπνπνηεί ηα Παξαξηήκαηα ηνπ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 θαη 
ηζρχεη φζνλ αθνξά ηηο νπζίεο, απφ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2012 θαη, φζνλ αθνξά ηα κείγκαηα, απφ ηελ 1ε Ινπλίνπ 
2015. 

- Καλνληζκφο (EE) αξηζ. 618/2012 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε, αλαθνξηθά κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ 
Μέξνπο 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο VI ηνπ Καλνληζκνχ 1272/2008 κε ιίζηα νπζηψλ κε ελαξκνληζκέλε ηαμηλφκεζε. 

- Καλνληζκφο (EE) αξηζ. 487/2013 ηεο Δπηηξνπήο. Ο Καλνληζκφο απηφο πεξηιακβάλεη ηελ πξνζαξκνγή ζηελ 4ε  
αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ GHS, κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα νπζίεο θαη κείγκαηα πνπ ήδε έρνπλ δηαηεζεί ζηελ 
αγνξά, λέεο θαηεγνξίεο γηα ρεκηθά αζηαζή αέξηα θαη κε εχθιεθηα αεξνιχκαηα, πεξαηηέξσ αηηηνιφγεζε 
δειψζεσλ πξνθχιαμεο θαη παξεθθιίζεηο επηζήκαλζεο. 

- Καλνληζκφο (EE) αξηζ. 944/2013 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ 5ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ GHS. 
Ο Καλνληζκφο πεξηιακβάλεη επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μέξνπο 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο VI ηνπ Καλνληζκνχ 1272/2008 
κε  λέεο ελαξκνληζκέλεο ηαμηλνκήζεηο. 

- Καλνληζκφο (EE) αξηζ. 605/2014 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δηφξζσζε ηνπ παξαξηήκαηνο VI ηνπ Καλνληζκνχ 
1272/2008 θαη ηελ πξνζρψξεζε ηεο Κξναηίαο ζηε ΔΔ. Ο Καλνληζκφο πεξηιακβάλεη επηθαηξνπνίεζε ηνπ 
Μέξνπο 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο VI ηνπ Καλνληζκνχ 1272/2008 κε  λέεο ελαξκνληζκέλεο ηαμηλνκήζεηο. 

- Καλνληζκφο (EE) αξηζ. ΔΔ 1297/2014 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο δηαιπηέο ζπζθεπαζίεο κηαο ρξήζεο ζε πγξά 
απνξξππαληηθά πιπληεξίσλ ξνχρσλ. 

 
Αλαθνξηθά ζην αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηαμηλφκεζεο, 
επηζήκαλζεο ζπζθεπαζίαο νπζηψλ θαη κεηγκάησλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, φπσο θαη ηε ζχληαμε ησλ ΓΓΑ 
ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
 

 Σα κείγκαηα ηαμηλνκνχληαη, επηζεκαίλνληαη θαη ζπζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 1999/45/ΔΚ έσο ηελ 1ε 
Ινπλίνπ 2015. Δπηπιένλ κπνξνχλ πξηλ απφ ηελ 1ε Ινπλίνπ 2015 λα ηαμηλνκνχληαη, λα επηζεκαίλνληαη θαη λα 
ζπζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ CLP (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008. ηελ πεξίπησζε απηήλ, δελ ηζρχνπλ νη 
δηαηάμεηο γηα ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ηεο νδεγίαο 1999/45/ΔΚ. 

 Απφ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2010 έσο ηελ 1ε Ινπλίνπ 2015, νη νπζίεο ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα ηφζν κε ηελ νδεγία 
67/548/ΔΟΚ φζν θαη κε ηνλ Καλνληζκφ CLP (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008. Η επηζήκαλζε θαη ε ζπζθεπαζία ησλ 
νπζηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ CLP. 

 Οη νπζίεο πνπ ηαμηλνκνχληαη, επηζεκαίλνληαη θαη ζπζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 67/548/ΔΟΚ θαη 
δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά πξηλ απφ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2010, δελ ρξεηάδεηαη λα αλαεπηζεκαίλνληαη θαη λα 
αλαζπζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ CLP (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 πξηλ απφ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2012. 

 Σα κείγκαηα πνπ ηαμηλνκνχληαη, επηζεκαίλνληαη θαη ζπζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 1999/45/ΔΚ θαη 
δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά πξηλ απφ ηελ 1ε Ινπλίνπ 2015, δελ ρξεηάδεηαη λα αλαεπηζεκαίλνληαη θαη λα 
αλαζπζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ CLP (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 πξηλ απφ ηελ 1ε Ινπλίνπ 2017. 

 Απφ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2010 έσο ηελ 1ε Ινπλίνπ 2015, ηα δειηία δεδνκέλσλ αζθαιείαο γηα νπζίεο πεξηέρνπλ 
ηελ ηαμηλφκεζε ζχκθσλα ηφζν κε ηελ νδεγία 67/548/ΔΟΚ φζν θαη κε ην θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008. 
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 Όηαλ κείγκαηα ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηελ 
έλαξμε ηζρχνο ηνπ έσο ηελ 1ε Ινπλίνπ 2015, ε ηαμηλφκεζε απηή κπνξεί λα πξνζηίζεηαη ζην δειηίν δεδνκέλσλ 
αζθαιείαο καδί κε ηελ ηαμηλφκεζε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 1999/45/ΔΚ. 

 Μέρξη ηελ 1ε Ινπλίνπ 2015, φηαλ νπζίεο ή κείγκαηα ηαμηλνκνχληαη θαη επηζεκαίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ CLP (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008, ε ηαμηλφκεζε απηή αλαγξάθεηαη ζην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο καδί 
κε ηελ ηαμηλφκεζε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 67/548/ΔΟΚ θαη 1999/45/ΔΚ αληίζηνηρα, γηα ηελ νπζία, ην κείγκα 
θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ. 

 Οη ελαξκνληζκέλεο ηαμηλνκήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο 3 ηνπ παξαξηήκαηνο VI ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζ. 1272/2008, φπσο ηξνπνπνηνχληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 790/2009, πξέπεη λα εθαξκφδνληαη 
απφ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2010. 

 Οη νπζίεο θαη ηα κείγκαηα δχλαληαη, πξηλ απφ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηελ 1ε Ινπλίνπ 2015 αληίζηνηρα, λα 
ηαμηλνκνχληαη, λα επηζεκαίλνληαη θαη λα ζπζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 
φπσο ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 286/2011. 

 Οη νπζίεο πνπ ηαμηλνκνχληαη, επηζεκαίλνληαη θαη ζπζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 
1272/2008 θαη δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά πξηλ απφ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2012 δελ απαηηείηαη λα επηζεκαίλνληαη εθ 
λένπ θαη λα επαλαζπζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 286/2011 έσο ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 
2014. 

 Σα κείγκαηα πνπ ηαμηλνκνχληαη, επηζεκαίλνληαη θαη ζπζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 1999/45/ΔΚ ή ηνλ 
Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 θαη δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά πξηλ απφ ηελ 1ε Ινπλίνπ 2015 δελ απαηηείηαη λα 
επηζεκαίλνληαη εθ λένπ θαη λα επαλαζπζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 286/2011 έσο ηελ 
1ε Ινπλίνπ 2017. 

 

 

3. Ννκνζεηηθέο απαηηήζεηο ρξεζηψλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε, επηζήκαλζε θαη ζπζθεπαζία ησλ νπζηψλ θαη 
κεηγκάησλ ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ CLP 
 
Ο Καλνληζκφο CLP ελαξκνλίδεη ελδνθνηλνηηθά ηηο δηαηάμεηο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηζήκαλζε ησλ 
νπζηψλ, ησλ κεηγκάησλ θαη νξηζκέλσλ ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ1, ζπλεθηηκψληαο ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο θαη 
ηνπο θαλφλεο επηζήκαλζεο ηνπ GHS. ηφρνο ηνπ Καλνληζκνχ είλαη λα θαζνξίζεη πνηέο ηδηφηεηεο ησλ νπζηψλ θαη ησλ 
κεηγκάησλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ηαμηλφκεζε απηψλ σο επηθηλδχλσλ, πξνθεηκέλνπ νη θίλδπλνη ησλ νπζηψλ θαη 
ησλ κεηγκάησλ λα πξνζδηνξίδνληαη θαηάιιεια θαη λα γλσζηνπνηνχληαη. ηηο ηδηφηεηεο απηέο ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνληαη νη θίλδπλνη απφ θπζηθνχο παξάγνληεο θαζψο θαη νη θίλδπλνη γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην 
πεξηβάιινλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ γηα ηε ζηνηβάδα ηνπ φδνληνο. 
 
Σα πεξηερφκελα ηνπ Καλνληζκνχ CLP πεξηιακβάλνπλ:  

 Κξηηήξηα Σαμηλφκεζεο & Δπηζήκαλζεο 

 Καηάινγν Γειψζεσλ Κηλδχλνπ – Hazard statements (Αληίζηνηρεο κε ηηο θξάζεηο R) 

 Καηάινγν Γειψζεσλ Πξνθχιαμεο – Precautionary statements (Αληίζηνηρεο κε ηηο θξάζεηο S) 

 Δηθνλνγξάκκαηα (pictograms) (Αληίζηνηρα κε ηα ζχκβνια θηλδχλνπ) 

 Δλαξκνληζκέλν Καηάινγν Δπηθηλδχλσλ Οπζηψλ (Παξάξηεκα Ι ηεο παιηάο λνκνζεζίαο) – Όιεο νη επηθίλδπλεο 
νπζίεο κε ηε λέα ηαμηλφκεζε (Παξάξηεκα VI ηνπ CLP) 

 Πίλαθα γηα κεηαηξνπή απφ ηελ ηαμηλφκεζε ηεο παιηάο λνκνζεζίαο ζηελ ηαμηλφκεζε βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ 
CLP 

 Γεκηνπξγία Αξρείνπ Σαμηλφκεζεο θαη Δπηζήκαλζεο (C&L Inventory) 

 Οξηζκφ αξκνδίσλ αξρψλ ππεχζπλσλ γηα πξνηάζεηο ελαξκνληζκέλεο Σαμηλφκεζεο θαη Δπηζήκαλζεο C&L 

                                                           
1 Σα αληηθείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζην Σκήκα 2.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι αθνξνχλ εθξεθηηθά αληηθείκελα θαη πξέπεη λα 
ηαμηλνκνχληαη, επηζεκαίλνληαη θαη ζπζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο νπζίεο θαη ηα κείγκαηα πξηλ 
δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά. 
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 Γεκηνπξγία Δζληθψλ Καζνδεγεηηθψλ Γξαθείσλ (helpdesks) 

 Οξηζκφο αξρψλ ππεχζπλσλ γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηπηψζεηο άκεζεο αληαπφθξηζεο 
ζε ζέκαηα πγείαο 

 Τπνβνιή εθζέζεσλ ζηνλ ECHA 

 Δηζαγσγή πνηλψλ  
 

Δηδηθφηεξα ν Καλνληζκφο πεξηιακβάλεη επηά (7) Σίηινπο (I-VII) θαη επηά (7) Παξαξηήκαηα (I-VII) : 
 
Τίηινη  
Σίηινο Ι Γεληθά Θέκαηα  
Σίηινο ΙΙ Σαμηλφκεζε θηλδχλσλ  
Σίηινο ΙΙΙ Κνηλνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ κε ηε κνξθή επηζήκαλζεο  
Σίηινο ΙV πζθεπαζία  
Σίηινο V Δλαξκφληζε ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ηεο επηζήκαλζεο νπζηψλ θαη θαηάινγνο ηαμηλφκεζεο θαη επηζήκαλζεο  
Σίηινο VΙ Αξκφδηεο Αξρέο θαη εθαξκνγή  
Σίηινο VΙΙ Κνηλέο θαη ηειηθέο δηαηάμεηο  
 
Παξαξηήκαηα 
Παξάξηεκα Ι Απαηηήζεηο ηαμηλφκεζεο θαη επηζήκαλζεο γηα επηθίλδπλεο νπζίεο θαη κείγκαηα   
Παξάξηεκα ΙΙ Δηδηθνί θαλφλεο επηζήκαλζεο θαη ζπζθεπαζίαο νξηζκέλσλ νπζηψλ θαη κεηγκάησλ   
Παξάξηεκα ΙΙΙ Καηάινγνο δειψζεσλ επηθηλδπλφηεηαο, ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο επηθηλδπλφηεηαο θαη 
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία επηζήκαλζεο   
Παξάξηεκα ΙV Καηάινγνο ησλ δειψζεσλ πξνθχιαμεο  
Παξάξηεκα V Δηθνλνγξάκκαηα θηλδχλνπ   
Παξάξηεκα VΙ Δλαξκνληζκέλε ηαμηλφκεζε θαη επηζήκαλζε νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ   
Παξάξηεκα VIΙ Πίλαθαο κεηαηξνπήο απφ ηελ ηαμηλφκεζε βάζεη ηεο Οδεγίαο 67/548/EΟΚ ζηελ ηαμηλφκεζε βάζεη ηνπ 
παξφληνο Καλνληζκνχ  
 
 
Οξηζκνί 
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ CLP: 
 
«Οπζία» είλαη έλα ρεκηθφ ζηνηρείν θαη νη ελψζεηο ηνπ ζε θπζηθή θαηάζηαζε ή φπσο ιακβάλνληαη απφ νπνηαδήπνηε 
δηεξγαζία παξαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάζε πξνζζέηνπ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 
ζηαζεξφηεηάο ηεο θαη θάζε πξφζκεημεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ρξεζηκνπνηνχκελε δηεξγαζία, απνθιεηφκελνπ θάζε 
δηαιχηε πνπ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί, ρσξίο λα επεξεάζεη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο νπζίαο ή λα κεηαβάιεη ηε ζχλζεζή ηεο.  
«Μείγκα» είλαη έλα κείγκα ή δηάιπκα πνπ απνηειείηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο νπζίεο. 
«Αληηθείκελν» είλαη ην αληηθείκελν ην νπνίν θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο απνθηά εηδηθφ ζρήκα, επηθάλεηα ή 
ζρεδηαζκφ πνπ θαζνξίδεη ηε ρξεζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη ε ρεκηθή ηνπ ζχλζεζε. 
«Παξαγσγφο αληηθεηκέλνπ» είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν παξάγεη ή ζπλζέηεη αληηθείκελν εληφο ηεο 
Κνηλφηεηαο. 
«Καηαρσξίδσλ» είλαη ν παξαζθεπαζηήο ή ν εηζαγσγέαο κηαο νπζίαο ή ν παξαζθεπαζηήο ή ν εηζαγσγέαο ελφο 
αληηθεηκέλνπ, ν νπνίνο ππνβάιιεη θαηαρψξηζε νπζίαο δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006. 
«Παξαζθεπαζηήο» είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ Κνηλφηεηα θαη 
παξαζθεπάδεη κηα νπζία εληφο ηεο Κνηλφηεηαο. 
«Δηζαγσγέαο» είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ Κνηλφηεηα θαη είλαη ππεχζπλν 
γηα ηελ εηζαγσγή. 
«Μεηαγελέζηεξνο ρξήζηεο» είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο απφ ηνλ παξαζθεπαζηή ή ηνλ εηζαγσγέα, ην 
νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ Κνηλφηεηα θαη ρξεζηκνπνηεί κηα νπζία είηε ππφ θαζαξή κνξθή είηε ζε κείγκα θαηά 
ηε βηνκεραληθή ή επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Ο δηαλνκέαο ή ν θαηαλαισηήο δελ είλαη κεηαγελέζηεξνο 
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ρξήζηεο. Ο επαλεηζαγσγέαο πνπ εμαηξείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 7 ζηνηρείν γ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζ. 1907/2006 ζεσξείηαη κεηαγελέζηεξνο ρξήζηεο. 
«Γηαλνκέαο» είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ Κνηλφηεηα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εκπφξνπ ιηαληθήο πψιεζεο, θαη απιψο απνζεθεχεη θαη δηαζέηεη ζε ηξίηνπο ζηελ αγνξά 
κηα νπζία είηε ππφ θαζαξή κνξθή είηε ζε κείγκα. 
«Πξνκεζεπηήο» είλαη ν παξαγσγφο, εηζαγσγέαο, κεηαγελέζηεξνο ρξήζηεο ή δηαλνκέαο πνπ δηαζέηεη ζηελ αγνξά 
κηα νπζία, είηε ππφ θαζαξή κνξθή είηε ζε κείγκα, ή έλα κείγκα. 
«Γηάζεζε ζηελ αγνξά» είλαη ε πξνκήζεηα ή ε δηάζεζε ζε ηξίην είηε έλαληη ακνηβήο είηε δσξεάλ. Η εηζαγσγή 
ζεσξείηαη δηάζεζε ζηελ αγνξά. 
«Φξήζε» είλαη νπνηαδήπνηε κεηαπνίεζε, ελζσκάησζε ζε παξαζθεχαζκα (ηππνπνίεζε), θαηαλάισζε, 
απνζήθεπζε, δηαηήξεζε, θαηεξγαζία, πιήξσζε πεξηεθηψλ, κεηαθνξά κεηαμχ πεξηεθηψλ, αλάκεημε, παξαγσγή 
αληηθεηκέλνπ, ή νπνηαδήπνηε άιιε ρξεζηκνπνίεζε. 
«Αξκφδηα αξρή» είλαη ε αξρή ή νη αξρέο ή θνξείο πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα λα εθηειέζνπλ ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ Καλνληζκφ. 
 
Αλαιπηηθά νη λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ/ νκάδσλ-ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθνξηθά ζηελ 
ηαμηλφκεζε, επηζήκαλζε θαη ζπζθεπαζία επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη κεηγκάησλ παξαηίζεληαη παξαθάησ. 
 
 
 
3.1 Ννκνζεηηθέο Υπνρξεψζεηο ησλ νκάδσλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ εμαηξνπκέλσλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ  
 
Γεληθέο ππνρξεψζεηο ρξεζηψλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε, επηζήκαλζε θαη ζπζθεπαζία νπζηψλ θαη κεηγκάησλ 
 
Τπεχζπλνη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ ησλ νπζηψλ θαη ησλ κεηγκάησλ, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε 
απφθαζεο γηα ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο, ζα πξέπεη λα είλαη θπξίσο νη παξαζθεπαζηέο, νη εηζαγσγείο θαη νη 
κεηαγελέζηεξνη ρξήζηεο ησλ ελ ιφγσ νπζηψλ ή κεηγκάησλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ππφθεηληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006 (Καλνληζκφο REACH).  
 
Οη παξαζθεπαζηέο, νη εηζαγσγείο θαη νη κεηαγελέζηεξνη ρξήζηεο πξέπεη λα ηαμηλνκνχλ ηηο νπζίεο ή ηα 
κείγκαηα ζχκθσλα κε ηνλ Τίηιν II «Ταμηλφκεζε Κηλδχλσλ» ηνπ Καλνληζκνχ πξηλ απφ ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ 
αγνξά. 
 
Τπεχζπλνη γηα ηελ ηαμηλφκεζε νπζηψλ πνπ δελ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θαη νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε 
θαηαρψξηζεο ή θνηλνπνίεζεο δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ REACH (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006, ζα πξέπεη λα είλαη θπξίσο νη 
παξαζθεπαζηέο αληηθεηκέλσλ θαη νη εηζαγσγείο. Δηδηθφηεξα, νη παξαζθεπαζηέο, νη παξαγσγνί αληηθεηκέλσλ θαη 
νη εηζαγσγείο ηαμηλνκνχλ ηηο νπζίεο πνπ δελ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζχκθσλα κε ηνλ ηίηιν II φηαλ: ηα άξζξα 
6, 7 παξάγξαθνο 1 ή 5, 17 ή 18 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006 πξνβιέπνπλ θαηαρψξηζε κηαο νπζίαο ή 
ηα άξζξα 7 παξάγξαθνο 2 ή 9 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006 πξνβιέπνπλ θνηλνπνίεζε.  
 
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ελαξκνληζκέλε ηαμηλφκεζε θαη επηζήκαλζε κηαο νπζίαο ζχκθσλα κε ηνλ ηίηιν V 
ηνπ Καλνληζκνχ κέζσ εγγξαθήο ζην Μέξνο 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο VI ηνπ Καλνληζκνχ CLP θαη ηηο ζρεηηθέο 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (απφθαζε ελαξκφληζεο ηεο ηαμηλφκεζεο κηαο νπζίαο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ηάμε θηλδχλνπ ή 
δηαθνξνπνίεζε ζηα πιαίζηα κηαο ηάμεο θηλδχλνπ κέζσ ζπκπεξίιεςεο ή επαλεμέηαζεο κηαο εγγξαθήο γηα ην ζθνπφ 
απηφ ζην κέξνο 3 ηνπ παξαξηήκαηνο VI ηνπ Καλνληζκνχ), ν παξαζθεπαζηήο, εηζαγσγέαο θαη κεηαγελέζηεξνο 
ρξήζηεο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη απηή ηελ ελαξκνληζκέλε ηαμηλφκεζε.   
 
Ο παξαζθεπαζηήο, εηζαγσγέαο θαη κεηαγελέζηεξνο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε απηνηαμηλφκεζε κφλν 
γηα ηηο ππφινηπεο κε ελαξκνληζκέλεο ηάμεηο θηλδχλνπ ή ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο 
θηλδχλνπ. ηελ πεξίπησζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ηαμηλφκεζε βάζεη ηνπ Σίηινπ II γηα ηηο ελ ιφγσ ηάμεηο θηλδχλνπ ή 
δηαθνξνπνηήζεηο. 
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Οη δηάθνξνη παξαζθεπαζηέο θαη εηζαγσγείο ηεο ίδηαο νπζίαο ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα 
γηα λα θαηαιήμνπλ ζε εληαία ηαμηλφκεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νπζίαο εθηφο απφ ηηο ηάμεηο θηλδχλνπ θαη ηηο 
δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε ελαξκνληζκέλε ηαμηλφκεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νπζία. 
 
Οη νπζίεο θαη ηα κείγκαηα πνπ ηαμηλνκνχληαη σο επηθίλδπλα ζα πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη θαη λα ζπζθεπάδνληαη 
ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε πξνζηαζία θαη λα παξέρνληαη ζηνπο 
απνδέθηεο ηνπο νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο, εθηζηψληαο ηελ πξνζνρή ζηνπο θηλδχλνπο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο.  
Οη πξνκεζεπηέο νπζηψλ ή κεηγκάησλ δηαζθαιίδνπλ φηη νη νπζίεο ή ηα κείγκαηα επηζεκαίλνληαη θαη 
ζπζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ CLP (Τίηινη ΙΙΙ θαη IV αληίζηνηρα) πξηλ δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά. 
 
Οη δηαλνκείο δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηαμηλφκεζε νπζίαο ή κείγκαηνο πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηνλ 
Τίηιν ΙΙ ηνπ Καλνληζκνχ CLP απφ θνξέα ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. 
 
Καηά ηελ αλάιεςε ησλ επζπλψλ ηνπο σο πξνο ηελ ηαμηλφκεζε, νη κεηαγελέζηεξνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηαμηλφκεζε νπζίαο ή κείγκαηνο πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηνλ Τίηιν ΙΙ ηνπ Καλνληζκνχ CLP 
απφ θνξέα ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηξνπνπνηνχλ ηελ νπζία ή ην κείγκα.  
 
Οη πξνκεζεπηέο ζε αιπζίδα εθνδηαζκνχ (παξαγσγνί, εηζαγσγείο, κεηαγελέζηεξνη ρξήζηεο ή δηαλνκείο) 
ζπλεξγάδνληαη γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηαμηλφκεζεο, επηζήκαλζεο θαη ζπζθεπαζίαο ηνπ 
Καλνληζκνχ CLP.  
 
Οη πξνκεζεπηέο ζε βηνκεραληθφ θιάδν κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κέζσ ηεο ζχζηαζεο δηθηχνπ ή κε άιια κέζα 
πξνθεηκέλνπ λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα θαη εκπεηξνγλσκνζχλε θαηά ηελ ηαμηλφκεζε νπζηψλ θαη κεηγκάησλ 
ζχκθσλα κε ηνλ Σίηιν ΙΙ ηνπ Καλνληζκνχ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη πξνκεζεπηέο ζε βηνκεραληθφ θιάδν 
ζπγθεληξψλνπλ πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο βάζεο επί ηεο νπνίαο ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο ηαμηλφκεζεο θαη θαζηζηνχλ 
δηαζέζηκε ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη, θαηφπηλ αηηήζεσο, ζηηο αξκφδηεο αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ηελ ηεθκεξίσζε, 
ζπλνδεπφκελε απφ ηα δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο επί ησλ νπνίσλ βαζίζηεθαλ νη ηαμηλνκήζεηο.  
 
Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη θαη λα ηεξεί δηαζέζηκεο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ίδηνο γηα 
ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηζήκαλζε ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ CLP επί δέθα ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ ηειεπηαία 
θνξά πνπ ν πξνκεζεπηήο απηφο είρε πξνκεζεχζεη ηελ νπζία ή ην κείγκα. 
 
Οη παξαγσγνί ή εηζαγσγείο πνπ δηαζέηνπλ επηθίλδπλε ρεκηθή νπζία ζηελ αγνξά αλεμαξηήησο πνζφηεηαο ή 
νπζία γηα ηελ νπνία ζα ππνβιεζεί θαηαρψξηζε βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ REACH έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 
θνηλνπνηνχλ ζηνλ Οξγαληζκφ ηα ζηνηρεία ηαμηλφκεζεο θαη επηζήκαλζεο. 
 
Οη παξαγσγνί θαη νη εηζαγσγείο κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κέζσ ηεο ζχζηαζεο δηθηχνπ γηα ηελ αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κε ζθνπφ ηελ απινχζηεπζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 
θνηλνπνίεζεο. 
 
 
Ταμηλφκεζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη κεηγκάησλ: Πξνζδηνξηζκφο & εμέηαζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ 
ζρεηηθά κε ηηο νπζίεο - Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ θίλδπλν & απφθαζε γηα ηελ ηαμηλφκεζε 
 
Οη παξαζθεπαζηέο, νη εηζαγσγείο θαη νη κεηαγελέζηεξνη ρξήζηεο κηαο νπζίαο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο 
ζρεηηθέο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζεί θαηά πφζνλ ε νπζία ζπλεπάγεηαη θίλδπλν απφ 
θπζηθνχο παξάγνληεο ή θίλδπλν γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία ή ην πεξηβάιινλ (π.ρ. κέζνδνη δνθηκήο, επηδεκηνινγηθά 
δεδνκέλα θαη πείξα φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο ζηνλ άλζξσπν, φπσο επαγγεικαηηθά δεδνκέλα θαη δεδνκέλα απφ 
βάζεηο δεδνκέλσλ αηπρεκάησλ, ηπρφλ λέεο επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο, θιπ.) (Σίηινο ΙΙ ηνπ Καλνληζκνχ). 
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Οη παξαζθεπαζηέο, νη εηζαγσγείο θαη νη κεηαγελέζηεξνη ρξήζηεο κείγκαηνο πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο δηαζέζηκεο 
πιεξνθνξίεο σο πξνο ην ίδην ην κείγκα ή ηηο νπζίεο πνπ πεξηιακβάλεη πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζεί θαηά πφζνλ ην 
κείγκα ζπλεπάγεηαη θίλδπλν απφ θπζηθνχο παξάγνληεο ή θίλδπλν γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία ή ην πεξηβάιινλ (Σίηινο 
ΙΙ ηνπ Καλνληζκνχ). 
 
Όηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη λέεο δνθηκέο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Καλνληζκνχ, νη δνθηκέο ζηα δψα θαηά ηελ έλλνηα ηεο 
Οδεγίαο 86/609/ΔΟΚ πξαγκαηνπνηνχληαη κφλνλ φηαλ δελ είλαη δπλαηέο άιιεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ λα παξέρνπλ 
επαξθή αμηνπηζηία θαη πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. 
 
Απαγνξεχνληαη νη δνθηκέο ζε πξσηεχνληα ζειαζηηθά πιελ αλζξψπσλ. 
 
Γελ δηελεξγείηαη νπδεκία δνθηκή ζε αλζξψπνπο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Καλνληζκνχ. Ωζηφζν κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ δεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαη απφ άιιεο πεγέο, φπσο νη θιηληθέο κειέηεο. 
 
Οη λέεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο ζα πξέπεη λα είλαη πάληα αλαγθαίεο, 
εθηφο αλ ηα δεδνκέλα είλαη ήδε δηαζέζηκα ή αλ πξνβιέπεηαη ζρεηηθή παξέθθιηζε ζηνλ Καλνληζκφ. 
 
Οη δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ νπζία ή γηα ην κείγκα κε ηε κνξθή ή 
ηελ θπζηθή θαηάζηαζε κε ηελ νπνία ε νπζία ή ην κείγκα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά θαη κπνξεί εχινγα λα πξνβιεθζεί 
φηη ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 
 
Οη παξαζθεπαζηέο, νη εηζαγσγείο θαη νη κεηαγελέζηεξνη ρξήζηεο αμηνινγνχλ ηηο πιεξνθνξίεο θηλδχλνπ γηα ηηο 
νπζίεο θαη ηα κείγκαηα κε ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ηαμηλφκεζεο (Παξάξηεκα Ι) γηα θάζε ηάμε θηλδχλνπ ή 
δηαθνξνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπέξαζκα εάλ ε νπζία ή ην κείγκα ζα πξέπεη λα ηαμηλνκεζεί σο 
επηθίλδπλε/ν. 
 
Σα θξηηήξηα γηα ηελ ηαμηλφκεζε ζηηο δηαθνξεηηθέο ηάμεηο θηλδχλνπ θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα εθηίζεληαη ζε 
Παξάξηεκα, ην νπνίν ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη πξφζζεηεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ηήξεζεο ησλ 
Κξηηεξίσλ. 
 
Οη παξαζθεπαζηέο, εηζαγσγείο ή κεηαγελέζηεξνη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα απνδίδνπλ ζε θάζε νπζία ζπγθεθξηκέλα 
φξηα ζπγθέληξσζεο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ, ππφ ηνλ φξν φηη νη παξαζθεπαζηέο, 
εηζαγσγείο ή κεηαγελέζηεξνη ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα αηηηνινγήζνπλ ηα φξηα θαη φηη ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηνλ 
Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Υεκηθψλ Πξντφλησλ (ECHA). Γελ ζα πξέπεη λα νξίδνληαη εηδηθά φξηα ζπγθέληξσζεο ή 
ζπληειεζηέο γηα ελαξκνληζκέλεο ηάμεηο θηλδχλνπ ή δηαθνξνπνηήζεηο γηα νπζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο 
ελαξκνληζκέλεο ηαμηλφκεζεο θαη επηζήκαλζεο. 
 
Οη παξαζθεπαζηέο, εηζαγσγείο ή κεηαγελέζηεξνη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα νξίδνπλ πνιιαπιαζηαζηηθνχο ζπληειεζηέο 
(«ζπληειεζηέο m») γηα νπζίεο πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο επηθίλδπλεο γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ, νμείαο ηνμηθφηεηαο 
θαηεγνξίαο 1 ή ρξφληαο ηνμηθφηεηαο θαηεγνξίαο 1. 
 
Οη παξαζθεπαζηέο, νη εηζαγσγείο θαη νη κεηαγελέζηεξνη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε εθ λένπ εθηίκεζε ηεο 
ηαμηλφκεζεο ησλ νπζηψλ ή ησλ κεηγκάησλ πνπ δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά εάλ έρνπλ ελεκεξσζεί γηα λέεο επαξθείο θαη 
αμηφπηζηεο επηζηεκνληθέο ή ηερληθέο πιεξνθνξίεο πνπ δχλαληαη λα επεξεάδνπλ ηελ ηαμηλφκεζε ή εθφζνλ 
ηξνπνπνηνχλ ηε ζχλζεζε ησλ κεηγκάησλ ηνπο. Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηνχλ αλαιφγσο ηελ 
επηζήκαλζε. 
 
Οη παξαζθεπαζηέο θαη νη εηζαγσγείο κπνξνχλ λα ηαμηλνκήζνπλ κηα νπζία ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία απφ εθείλε 
ζηελ νπνία έρεη ήδε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θαηάινγν ηαμηλφκεζεο θαη επηζήκαλζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα 
ππνβάινπλ ζηνλ ECHA ηνπο ιφγνπο ηεο ηαμηλφκεζεο καδί κε ηελ θνηλνπνίεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ 
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Καλνληζκνχ. Σν παξαπάλσ δελ ηζρχεη εάλ ε ηαμηλφκεζε απνηειεί ελαξκνληζκέλε ηαμηλφκεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη 
ζην Μέξνο 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο VI. 
 
 
Δπηζήκαλζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη κεηγκάησλ  
 
Μηα νπζία ή έλα κείγκα πνπ έρεη ηαμηλνκεζεί σο επηθίλδπλν θαη πεξηέρεηαη ζε ζπζθεπαζία πξέπεη λα θέξεη 
επηζήκαλζε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Σίηινπ ΙΙΙ «Κνηλνπνίεζε ηνπ Κηλδχλνπ κε ηε κνξθή Δπηζήκαλζεο» ηνπ 
Καλνληζκνχ (φλνκα, δηεχζπλζε θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ ηνπ ή ησλ πξνκεζεπηψλ, νλνκαζηηθή πνζφηεηα ηεο νπζίαο 
ή ηνπ κείγκαηνο ζηε ζπζθεπαζία πνπ δηαηίζεηαη ζην επξχ θνηλφ, εθηφο αλ ε πνζφηεηα απηή αλαθέξεηαη ζε άιιν 
ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο, αλαγλσξηζηηθνί θσδηθνί πξντφληνο, εηθνλνγξάκκαηα θηλδχλνπ, πξνεηδνπνηεηηθέο ιέμεηο, 
δειψζεηο επηθηλδπλφηεηαο, δειψζεηο πξνθπιάμεσλ).  
 
Οη πιεξνθνξίεο ζηελ εηηθέηα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηα ειιεληθά. Δηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ε 
επηζήκαλζε πξέπεη λα γξάθεηαη ζηελ ή ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηνπ ή ησλ θξαηψλ κειψλ φπνπ ε νπζία ή ην κείγκα 
δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά εθηφο εάλ ην ή ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε νξίδνπλ δηαθνξεηηθά. 
 
Ο αλαγλσξηζηηθφο θσδηθφο πξντφληνο κηαο νπζίαο θαη ελφο κείγκαηνο νξίδνληαη ζην άξζξν 18 ηνπ ηίηινπ ΙΙΙ  ηνπ 
Καλνληζκνχ. Ο αλαγλσξηζηηθφο θσδηθφο πξντφληνο κηαο νπζίαο πεξηιακβάλεη ηελ νλνκαζία θαη ηνλ αξηζκφ 
αλαγλψξηζεο νπζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην κέξνο 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο VI  ή ζηνλ θαηάινγν ηαμηλφκεζεο θαη 
επηζήκαλζεο, ή ηνλ αξηζκφ CAS θαη νλνκαηνινγία IUPAC εάλ ε νπζία δελ πεξηιακβάλεηαη νχηε ζην κέξνο 3 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο VI, νχηε ζηνλ θαηάινγν ηαμηλφκεζεο θαη επηζήκαλζεο. Ο αλαγλσξηζηηθφο θσδηθφο πξντφληνο ελφο 
κείγκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ εκπνξηθή νλνκαζία ή ηελ πεξηγξαθή ηνπ κείγκαηνο θαη ηελ ηαπηφηεηα φισλ ησλ νπζηψλ 
ηνπ κείγκαηνο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλφκεζε ηνπ κείγκαηνο φζνλ αθνξά ηελ νμεία ηνμηθφηεηα, ηε δηάβξσζε ηνπ 
δέξκαηνο ή ηε ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε, ηε κεηαιιαμηγέλεζε ησλ γελλεηηθψλ θπηηάξσλ, ηελ θαξθηλνγέλεζε, ηελ 
ηνμηθφηεηα ζηελ αλαπαξαγσγή, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ή ηνπ δέξκαηνο ηελ εηδηθή ηνμηθφηεηα ζηα 
φξγαλα-ζηφρνπο (SΣΟΣ) ή ηνλ θίλδπλν αλαξξφθεζεο.  
 
Η επηζήκαλζε πεξηιακβάλεη ην ή ηα ζρεηηθά εηθνλνγξάκκαηα θηλδχλνπ πνπ πξννξίδνληαη λα κεηαδψζνπλ εηδηθέο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν. 
 
Η επηζήκαλζε πεξηιακβάλεη επίζεο ηε ζρεηηθή πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηεο επηθίλδπλεο 
νπζίαο ή κείγκαηνο. Η ζρεηηθή πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε ηαμηλφκεζε νξίδεηαη ζηνπο πίλαθεο πνπ 
παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία επηζήκαλζεο πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε θιάζε θηλδχλνπ ζηα κέξε 2 έσο 5 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο I ηνπ Καλνληζκνχ. 
 
Δπηπιένλ ε επηζήκαλζε πεξηιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηεο επηθίλδπλεο 
νπζίαο ή κείγκαηνο (π.ρ. H410: Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο) θαη ηηο 
ζρεηηθέο δειψζεηο πξνθπιάμεσλ (π.ρ. P273: Να απνθεχγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ). Οη ζρεηηθέο δειψζεηο 
θηλδχλνπ γηα θάζε ηαμηλφκεζε νξίδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία επηζήκαλζεο πνπ 
απαηηνχληαη γηα θάζε ηάμε θηλδχλνπ ζηα κέξε 2 έσο 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο I ηνπ Καλνληζκνχ. Οη ζρεηηθέο δειψζεηο 
πξνθπιάμεσλ επηιέγνληαη απφ εθείλεο πνπ νξίδνληαη ζηνπο πίλαθεο ζηα κέξε 2 έσο 5 ηνπ παξαξηήκαηνο I πνπ 
παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία επηζήκαλζεο γηα θάζε ηάμε θηλδχλνπ. 
 
Όηαλ κία νπζία πεξηιακβάλεηαη ζην κέξνο 3 ηνπ παξαξηήκαηνο VI, ε ζρεηηθή δήισζε θηλδχλνπ γηα θάζε 
ζπγθεθξηκέλε ηαμηλφκεζε πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ εγγξαθή ζην ελ ιφγσ κέξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επηζήκαλζε, 
καδί κε ηηο δειψζεηο θηλδχλνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 γηα νηαδήπνηε άιιε ηαμηλφκεζε πνπ δελ 
θαιχπηεηαη απφ ηελ ελ ιφγσ εγγξαθή. Οη δειψζεηο πξνθπιάμεσλ επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ 
νξίδνληαη ζην κέξνο 1 ηνπ παξαξηήκαηνο IV, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δειψζεηο θηλδχλνπ θαη ηελ πξνβιεπφκελε ή 
πξνζδηνξηδφκελε ρξήζε ή ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο. 
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Οη δειψζεηο θηλδχλνπ θαη πξνθπιάμεσλ δηαηππψλνληαη αληίζηνηρα ζηα Παξαξηήκαηα III θαη ΙV ηνπ Καλνληζκνχ. 
 
χκθσλα κε ηα άξζξα 26 θαη 27 ηνπ Καλνληζκνχ απαηηείηαη ε εθαξκνγή αξρψλ πξνηεξαηφηεηαο γηα ηα 
εηθνλνγξάκκαηα θαη ηηο δειψζεηο πξνθχιαμεο. 
 
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη ε εηηθέηα είλαη επηθαηξνπνηεκέλε, ρσξίο αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηεξήζεηο, 
χζηεξα απφ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηζήκαλζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο, φηαλ ν λένο 
θίλδπλνο είλαη ζνβαξφηεξνο. 
 
 
Σπζθεπαζία επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη κεηγκάησλ  
 
Οη ζπζθεπαζίεο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο ή κείγκαηα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο Σίηινπ ΙV 
«πζθεπαζία» ηνπ Καλνληζκνχ CLP.  
χκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Καλνληζκνχ, νη ζπζθεπαζίαο ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη κεηγκάησλ ζα πξέπεη λα 
πιεξνχλ αλάκεζα ζηα άιια ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 
- Οη ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη 

νπνηαδήπνηε απψιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πξνβιέπνληαη άιια εηδηθφηεξα 
ζπζηήκαηα αζθάιεηαο· 

- Σα πιηθά απφ ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη νη ζπζθεπαζίεο θαη ηα πψκαηα δελ πξέπεη λα κπνξνχλ λα ππνζηνχλ 
βιάβε απφ ην πεξηερφκελν νχηε λα ζρεκαηίδνπλ κε απηφ επηθίλδπλεο ελψζεηο. 

- Οη ζπζθεπαζίεο θαη ηα πψκαηα είλαη ζηέξεα θαη αλζεθηηθά ψζηε λα απνθιείεηαη ε ραιάξσζή ηνπο θαη λα 
αληαπνθξίλνληαη κε αζθάιεηα ζηηο ζπλήζεηο θαηαπνλήζεηο ρεηξηζκνχ. 

- Οη ζπζθεπαζίεο πνπ δηαζέηνπλ πψκα πνπ κπνξεί λα επαλαηνπνζεηεζεί πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηά ηέηνην 
ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα αλνηγνθιείλνπλ επαλεηιεκκέλα ρσξίο απψιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 
Οη ηξεηο πξψηεο παξαπάλσ απαηηήζεηο πιεξνχληαη εάλ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ζπζθεπαζίαο ησλ θαλφλσλ γηα 
ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ αεξνπνξηθψο, δηά ζαιάζζεο, νδηθψο, ζηδεξνδξνκηθψο θαη κέζσ 
εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ. 
 
 
Δλαξκφληζε ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ηεο επηζήκαλζεο νπζηψλ θαη θαηάινγνο ηαμηλφκεζεο θαη επηζήκαλζεο  
 
Ο παξαζθεπαζηήο, εηζαγσγέαο ή κεηαγελέζηεξνο ρξήζηεο κηαο νπζίαο κπνξεί λα ππνβάιιεη ζηνλ Οξγαληζκφ 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Σίηινπ V ηνπ Καλνληζκνχ πξφηαζε ελαξκνληζκέλεο ηαμηλφκεζεο θαη 
επηζήκαλζεο ηεο ελ ιφγσ νπζίαο θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, εηδηθά φξηα ζπγθέληξσζεο ή ζπληειεζηέο m κε 
ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρεη εγγξαθή ζην κέξνο 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο VI γηα ηελ νπζία απηή ζε ζρέζε κε ηελ 
ηάμε θηλδχλνπ ή ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ ελ ιφγσ πξφηαζε. 
Ο θάθεινο γηα ηελ πξφηαζε ελαξκνληζκέλεο ηαμηλφκεζεο θαη επηζήκαλζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα ζρεηηθά 
κέξε ησλ ηκεκάησλ 1, 2 θαη 3 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006 θαη ηηο ζρεηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο Ι ηνπ Παξαξηήκαηνο VI ηνπ Καλνληζκνχ CLP (βι. άξζξν 37 ηνπ Σίηινπ 
V θαη Μέξνο 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο VΙ ηνπ Καλνληζκνχ CLP). 
 
Όηαλ ε Δπηηξνπή θξίλεη φηη ε ελαξκφληζε ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ηεο επηζήκαλζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νπζίαο 
είλαη θαηάιιειε, ππνβάιιεη ζρέδην απφθαζεο γηα ηελ εγγξαθή ηεο ελ ιφγσ νπζίαο καδί κε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία 
ηαμηλφκεζεο θαη επηζήκαλζεο ζηνλ πίλαθα 3.1 ηνπ κέξνπο 3 ηνπ παξαξηήκαηνο VI θαη, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε, ηα εηδηθά φξηα ζπγθέληξσζεο ή ζπληειεζηέο m. Αληίζηνηρε εγγξαθή πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα 
3.2 ηνπ κέξνπο 3 ηνπ παξαξηήκαηνο VI κε βάζε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο έσο ηηο 31 Μαΐνπ 2015. 
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Ο Πίλαθαο 3.1 πεξηιακβάλεη ηελ ελαξκνληζκέλε ηαμηλφκεζε θαη επηζήκαλζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε θνηλνηηθφ 
επίπεδν κε βάζε θξηηήξηα ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζηα κέξε 2 έσο 5 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
1272/2008 θαη ησλ ζρεηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 
 
Ο Πίλαθαο 3.2 πεξηιακβάλεη ηελ ελαξκνληζκέλε ηαμηλφκεζε θαη επηζήκαλζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ κε βάζε θξηηήξηα 
ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα VI ηεο νδεγίαο 67/548/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ινπλίνπ 1967 πεξί 
πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ηαμηλφκεζε, 
ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε ησλ επηθηλδχλσλ νπζηψλ. 
 
Οη δχν απηνί θαηάινγνη: Καηάινγνο ελαξκνληζκέλεο ηαμηλφκεζεο θαη επηζήκαλζεο επηθηλδχλσλ νπζηψλ θαη 
Καηάινγνο ηεο ελαξκνληζκέλεο ηαμηλφκεζεο θαη επηζήκαλζεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ απφ ην παξάξηεκα I ηεο 
Οδεγίαο 67/548/ΔΟΚ ηξνπνπνηνχληαη ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ επηθαηξνπνηεκέλεο ηαμηλνκήζεηο νπζηψλ νη νπνίεο 
ππφθεηληαη ήδε ζε ελαξκνληζκέλε ηαμηλφκεζε θαη λέεο ελαξκνληζκέλεο ηαμηλνκήζεηο.  
 
ε πεξίπησζε πνπ νη παξαζθεπαζηέο, εηζαγσγείο ή κεηαγελέζηεξνη ρξήζηεο δηαζέηνπλ λέεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 
κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ελαξκνληζκέλεο ηαμηλφκεζεο θαη επηζήκαλζεο κηαο νπζίαο ζην 
κέξνο 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο VI ππνβάιινπλ ζρεηηθή πξφηαζε ζηελ αξκφδηα αξρή ελφο απφ ηα θξάηε κέιε ζηελ 
αγνξά ησλ νπνίσλ δηαηίζεηαη ε νπζία. 
 
 
Τάμεηο θηλδχλνπ θαη θσδηθνί θαηεγνξίαο θηλδχλνπ 
 
Η ηαμηλφκεζε γηα θάζε εγγξαθή βαζίδεηαη ζηα θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ Καλνληζκνχ, φπνπ 
γηα θάζε ζρεηηθή θιάζε θηλδχλνπ ή δηαθνξνπνίεζε απνδίδνληαη κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο θηλδχλνπ (ζηνηρείν 
α ηνπ άξζξνπ 13) θαη παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή θσδηθνχ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ ηάμε θηλδχλνπ θαη ηελ 
θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο/ππνδηαηξέζεηο/ ηχπνπο θηλδχλνπ ζην πιαίζην ηεο ηάμεο θηλδχλνπ. 
 
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ: 
 
«Τάμε θηλδχλνπ» είλαη ε θχζε ηνπ θηλδχλνπ απφ θπζηθνχο παξάγνληεο, ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία ή ηνπ θηλδχλνπ 
γηα ην πεξηβάιινλ, θαη 
«Καηεγνξία θηλδχλνπ» είλαη ε ππνδηαίξεζε ησλ θξηηεξίσλ εληφο θάζε ηάμεο θηλδχλνπ κε πξνζδηνξηζκφ ηεο 
ζνβαξφηεηαο ηνπ θηλδχλνπ. 
 
Η ηάμε θηλδχλνπ θαη νη θσδηθνί θαηεγνξίαο θηλδχλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαζεκία απφ ηηο θαηεγνξίεο/ 
ππνδηαηξέζεηο/ ηχπνπο θηλδχλνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα ηάμε παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα. 
 
Σα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο ζηηο ηάμεηο θαη ηηο θαηεγνξίεο θηλδχλνπ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 
Καλνληζκνχ. 
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Πίλαθαο 3.1.1: Τάμεηο θηλδχλνπ θαη θαηεγνξίεο θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ CLP γηα ηελ 
Ταμηλφκεζε, Σπζθεπαζία θαη Δπηζήκαλζε Φεκηθψλ Οπζηψλ θαη Μεηγκάησλ 
 
Τάμε θηλδχλνπ Τάμε θαη θσδηθφο θαηεγνξίαο θηλδχλνπ 

Κίλδπλνη απφ θπζηθνχο παξάγνληεο  

Δθξεθηηθφ  

Αζη. Δθξ. 
Δθξ. 1.1 
Δθξ. 1.2 
Δθξ. 1.3 
Δθξ. 1.4 
Δθξ. 1.5 
Δθξ. 1.6 

Δχθιεθην αέξην 
Δχθι. Αέξην 1 
Δχθι. Αέξην 2 

Δχθιεθηα αεξφιπκα 
Δχθι. Αεξφι. 1 
Δχθι. Αεξφι. 2 

Ομεηδσηηθφ αέξην Ομ. Αέξην 1 

Αέξηα ππφ πίεζε Πεπηεζκέλν Αέξην 

Δχθιεθην πγξφ 
Δχθι. Τγξφ 1 
Δχθι. Τγξφ 2 
Δχθι. Τγξφ 3 

Δχθιεθην ζηεξεφ 
Δχθι. ηεξ. 1 
Δχθι. ηεξ. 2 

Απηναληηδξψζα νπζία ή κείγκα 

Απηναλη. Α 
Απηναλη. Β 
Απηναλη. CD 
Απηναλη. ΔF 
Απηναλη. G 

Ππξνθνξηθφ πγξφ Ππξνθ. Τγξφ 1 

Ππξνθνξηθφ ζηεξεφ Ππξνθ. ηεξ. 1 

Απηνζεξκαηλφκελε νπζία ή κείγκα 
Απηνζεξκ. 1 
Απηνζεξκ. 2 

Οπζία ή κείγκα ην νπνίν ζε επαθή κε ην λεξφ 
εθιχεη εχθιεθην αέξην 

Αληηδξά κε ην λεξφ 1 
Αληηδξά κε ην λεξφ 2 
Αληηδξά κε ην λεξφ 3 

Ομεηδσηηθφ πγξφ 
Ομεηδ. Τγξφ 1 
Ομεηδ. Τγξφ 2 
Ομεηδ. Τγξφ 3 

Ομεηδσηηθφ ζηεξεφ 
Ομεηδ. ηεξ. 1 
Ομεηδ. ηεξ. 2 
Ομεηδ. ηεξ. 3 

Οξγαληθφ ππεξνμείδην 

Οξγ. Τπεξνμ. Α 
Οξγ. Τπεξνμ. Β 
Οξγ. Τπεξνμ. CD 
Οξγ. Τπεξνμ. ΔG 
Οξγ. Τπεξνμ. G 

Οπζία ή κείγκα πνπ δηαβξψλεη κέηαιια Γηαβξ. Μεηάι. 1 

Κίλδπλνη γηα ηελ πγεία  

Ομεία ηνμηθφηεηα 

Ομεία Σνμ. 1 
Ομεία Σνμ. 2 
Ομεία Σνμ. 3 
Ομεία Σνμ. 4 

Γηάβξσζε/ εξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο 
Γηάβξ. Γέξκ. 1Α 
Γηάβξ. Γέξκ. 1Β 
Γηάβξ. Γέξκ. 1Γ 
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Δξεζ. Γέξκ. 2 

Σνβαξή νθζαικηθή βιάβε/ εξεζηζκφο  
Οθζαικ. Βιάβε 1 
Οθζαικ. Δξεζ. 2 

Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο 
ή ηνπ δέξκαηνο 

Δπαηζζ. Αλαπλ. 1, 1A, 1B  
Δπαηζζ. Γέξκ. 1, 1A, 1B 

Μεηαιιαμηγέλεζε ησλ γελλεηηθψλ θπηηάξσλ 
Mεηαιιαμ. 1Α 
Mεηαιιαμ. 1Β 
Mεηαιιαμ. 2 

Καξθηλνγέλεζε 
Καξθηλ. 1Α 
Καξθηλ. 1Β 
Καξθηλ. 2 

Τνμηθφηεηα ζηελ αλαπαξαγσγή 

Αλαπαξαγ. 1Α 
Αλαπαξαγ. 1Β 
Αλαπαξαγ. 2 
Γαινπρ. 

Δηδηθή ηνμηθφηεηα ζηα φξγαλα-ζηφρνπο  χζηεξα 
απφ κία εθάπαμ έθζεζε 

STOT SE. 1 
STOT SE. 2 
STOT SE. 3 

Δηδηθή ηνμηθφηεηα ζηα φξγαλα ζηφρνπο χζηεξα 
απφ επαλαιακβαλφκελε έθζεζε 

STOT RE 1 
STOT RE. 2 

Κίλδπλνο απφ αλαξξφθεζε Σνμ. δηά ηεο αλαξξφθ. 1 

Κίλδπλνη γηα ην πεξηβάιινλ   

Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ 

Τδάη. Πεξ. Ομεία Σνμ. 1 
Τδάη. Πεξ. Υξφλ. Σνμ. 1 
Τδάη. Πεξ. Υξφλ. Σνμ. 2 
Τδάη. Πεξ. Υξφλ. Σνμ. 3 
Τδάη. Πεξ. Υξφλ. Σνμ. 4 

Δπηθίλδπλν γηα ηε ζηνηβάδα ηνπ φδνληνο Όδνλ 1 

 
 
Υπνρξέσζε Κνηλνπνίεζεο ζηνλ Οξγαληζκφ (άξζξν 40 ηνπ Καλνληζκνχ CLP) 
 
Κάζε παξαζθεπαζηήο ή εηζαγσγέαο ή φκηινο εηζαγσγέσλ ή παξαζθεπαζηψλ (θνηλνπνηνχληεο) πνπ ζέηεη ζε 
θπθινθνξία ζηελ αγνξά νπζία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 39 ηνπ Σίηινπ V, θνηλνπνηεί ζηνλ Οξγαληζκφ ηηο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηαμηλφκεζεο θαη επηζήκαλζεο  ηεο νπζίαο κε ζθνπφ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ 
θαηάινγν ηαμηλφκεζεο θαη επηζήκαλζεο (εθφζνλ δελ έρνπλ ππνβιεζεί σο κέξνο θαηαρψξηζεο ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ REACH ή δελ έρνπλ ήδε θνηλνπνηεζεί απφ ηνλ θνηλνπνηνχληα) (Άξζξν 40, Καλνληζκφο CLP).  
 
Οη νπζίεο πνπ θνηλνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ Σίηινπ V πεξηιακβάλνπλ νπζίεο πνπ :  

 ππφθεηληαη ζε θαηαρψξηζε ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ REACH. 

 εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ CLP θαη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο σο 
επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ππφ θαζαξή κνξθή ή ζε κείγκα πάλσ απφ ηα φξηα 
ζπγθέληξσζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ CLP ή ζηελ νδεγία 1999/45/ΔΚ, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε, κε απνηέιεζκα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ κείγκαηνο σο επηθίλδπλνπ.  

 
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ππνρξέσζε Κνηλνπνίεζεο έρνπλ φζνη αζρνινχληαη κε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 
αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαζέηνπλ ηηο αληίζηνηρεο νπζίεο ή κείγκαηα ζηελ αγνξά: 

 Ο παξαγσγφο  νπζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  θαη  ησλ  ελδηάκεζσλ απνκνλσκέλσλ  πξντφλησλ) πνπ 
ππφθεηληαη ζε θαηαρψξηζε ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ REACH. 

 Ο εηζαγσγέαο νπζηψλ πνπ ππφθεηληαη ζε θαηαρψξηζε ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ REACH. 

 Ο παξαζθεπαζηήο ή εηζαγσγέαο νπζηψλ πνπ ηαμηλνκνχληαη σο επηθίλδπλεο (ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 
CLP), αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα.  
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 Ο εηζαγσγέαο  κεηγκάησλ, πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλεο νπζίεο (ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ CLP)  πάλσ απφ 
ηα φξηα ζπγθέληξσζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ CLP ή ζηελ Οδεγία 1999/45/ΔΚ, κε απνηέιεζκα 
ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ κείγκαηνο σο επηθηλδχλνπ. 

 
Ο κεηαγελέζηεξνο ρξήζηεο πνπ παξαζθεπάδεη κείγκα θαη ν δηαλνκέαο δελ έρεη ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο ζηνλ 
Οξγαληζκφ δεδνκέλνπ φηη ε θνηλνπνίεζε ηεο νπζίαο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο αιπζίδαο 
εθνδηαζκνχ. 
 
Ο θαηάινγνο ηαμηλφκεζεο θαη επηζήκαλζεο ηνπ ECHA έρεη ηε κνξθή βάζεο δεδνκέλσλ θαη πεξηιακβάλεη ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ θνηλνπνηνχληαη ζχκθσλα ηνλ Καλνληζκφ CLP (άξζξν 40 παξάγξαθνο 1, Σίηινο V) θαζψο θαη ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην θαηαρσξίζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ REACH (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006. 
 
Οη νπζίεο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κεηά ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2010 έρνπλ ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο εληφο 
ελφο κελφο κεηά ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά (άξζξν 40 ηνπ Καλνληζκνχ CLP). 
 
Οη θνηλνπνηνχληεο θαη θαηαρσξίδνληεο θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία γηα 
ηελ ηαμηλφκεζε (εγγξαθή ηεο νπζίαο) πνπ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θαηάινγν ηαμηλφκεζεο θαη επηζήκαλζεο θαη 
ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηνλ Οξγαληζκφ. 
Σχλδεζε ησλ Καλνληζκψλ REACH θαη CLP 
 
Αλαθνξηθά ζηε ζχλδεζε ησλ Καλνληζκψλ REACH θαη CLP ηζρχνπλ ηα θάησζη: 

 Οπζίεο θαηαρσξηζκέλεο πξηλ ηελ 1 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηεο Απ. ΑΥ 378/94 ή ηελ 
ηαμηλφκεζε ηνπ Καλνληζκνχ CLP. Γηα νπζίεο πνπ δελ θαηαρσξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 
1272/2008/ΔΚ, ππήξρε ππνρξέσζε ελεκέξσζεο θαη εθ λένπ ππνβνιήο θαθέινπ ή ππνβνιήο θνηλνπνίεζεο 
ζηνλ Οξγαληζκφ κε ηε λέα ηαμηλφκεζε θαη επηζήκαλζε κέρξη ηελ 1 Γεθεκβξίνπ 2010. 

 Οπζίεο θαηαρσξηζκέλεο κεηαμχ 1 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 1 Ινπλίνπ 2015 ζα θαηαρσξηζζνχλ κε ηαμηλφκεζε 
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ CLP.  Μπνξεί λα ππνβιεζεί θαη ηαμηλφκεζε ζχκθσλα κε ηελ Απ. ΑΥ 378/94. 

 Οπζίεο θαηαρσξηζκέλεο κεηά ηελ 1 Ινπλίνπ 2015 ζα θαηαρσξηζζνχλ κε ηαμηλφκεζε ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ CLP. 

 
Οη ππνρξεψζεηο ησλ θαηαρσξηδφλησλ βάζεη ηνπ CLP πεξηιακβάλνπλ: 

 Σαμηλφκεζε, επηζήκαλζε θαη ζπζθεπαζία πξηλ απφ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά 

 Σήξεζε ηεο ελαξκνληζκέλεο ηαμηλφκεζεο & επηζήκαλζεο (παξάξηεκα VI ηνπ Καλ. CLP) 

 Κνηλνπνίεζε ζην Δπξεηήξην Σαμηλφκεζεο & Δπηζήκαλζεο ζηνλ ECHA 
- Βάζεη θαθέινπ θαηαρψξηζεο 
- Βάζεη θνηλνπνίεζεο ηαμηλφκεζεο & επηζήκαλζεο γηα ζηαδηαθά εηζαγφκελεο νπζίεο πνπ ζα 

θαηαρσξηζζνχλ κεηά ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2010 
Οη θάθεινη θαηαρψξηζεο πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηαμηλφκεζε & επηζήκαλζε ζχκθσλα κε ηνλ CLP απφ ηελ 1ε 
Γεθεκβξίνπ 2010. 
 
 
 
3.2 Ννκνζεηηθέο Απαηηήζεηο Αξκφδησλ Αξρψλ 

 
Σν Γεληθφ Φεκείν ηνπ Κξάηνπο – Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο φπσο έρεη κεηνλνκαζηεί ζε Γ/λζε Δλεξγεηαθψλ, 
Βηνκεραληθψλ θαη Φεκηθψλ Πξντφλησλ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ησλ επηθηλδχλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ θαη 
παξαζθεπαζκάησλ, νξίδεηαη σο ε αξκφδηα εζληθή Αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ 1272/2008/ΔΚ ζχκθσλα 
κε ηελ ΚΤΑ 3017130/2798/2009 (ΦΔΚ 1843/Β΄/3.9.2009) «Οξηζκφο αξκφδηαο Αξρήο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ππ’ 
αξηζκ. 1272/2008/ΔΚ Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (L353/31.12.2008)». 
Δπηπιένλ κε ηελ ΚΤΑ 3015811/2663/2010 (ΦΔΚ 1410/Β΄/06.09.2010) «Καζνξηζκφο κέηξσλ ειέγρνπ θαη θπξψζεσλ 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=810&item_id=8185
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γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αξηζ. 1272/2008/ΔΚ Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ» 
θαζνξίδνληαη ηα κέηξα ειέγρνπ & νη θπξψζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Καλνληζκνχ CLP. χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 
3015811/2663/2010, ην Γ.Υ.Κ. - Γ/λζε Δλεξγεηαθψλ, Βηνκεραληθψλ θαη Υεκηθψλ Πξντφλησλ, Σκήκα Β΄ νξίδεηαη σο ν 
εζληθφο αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ παξαιαβή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αληαπφθξηζε ζε θαηαζηάζεηο 
έθηαθηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία (εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Καλνληζκνχ 1272/2008/ΔΚ).  
Δηδηθφηεξα νη λνκνζεηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο αξκφδηαο εζληθήο αξρήο πεξηιακβάλνπλ ηηο θάησζη: 

 Τπνβνιή πξνηάζεσλ ελαξκνληζκέλεο ηαμηλφκεζεο θη επηζήκαλζεο. 

 πλεξγαζία ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη παξνρή ζηηο αληίζηνηρεο αξρέο 
ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ θάζε αλαγθαίαο θαη ρξήζηκεο ζηήξημεο.  

 Λήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο επίζεκσλ ειέγρσλ πξνθεηκέλνπ λα 
εμαζθαιηζηεί φηη νη νπζίεο θαη ηα κείγκαηα δελ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά εάλ δελ έρνπλ ηαμηλνκεζεί, επηζεκαλζεί, 
θνηλνπνηεζεί θαη ζπζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ CLP. 

 Τπνβνιή έθζεζεο ζηνλ Οξγαληζκφ (ECHA)  θάζε 5 ρξφληα ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ επίζεκσλ 
ειέγρσλ θαη ηα άιια κέηξα εθαξκνγήο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνλ Καλνληζκφ. Η πξψηε έθζεζε ππνβάιιεηαη έσο 
ηηο 20 Ιαλνπαξίνπ 2012. 

 Δθηέιεζε επηζεσξήζεσλ, ειέγρσλ θαη δεηγκαηνιεςηψλ ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο, απνζήθεπζεο θαη 
δηαθίλεζεο ησλ επηθίλδπλσλ εηδψλ γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 1272/2008/ΔΚ 
ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 3015811/2663/2010 (ΦΔΚ 1410/Β΄/06.09.2010).  

 Οη πεξηθεξεηαθέο Υεκηθέο Τπεξεζίεο (Υ.Τ.) ηνπ Γ.Υ.Κ., ππφ ηελ επνπηεία θαη ην ζπληνληζκφ ηεο Γ/λζεο 
Δλεξγεηαθψλ, Βηνκεραληθψλ θαη Υεκηθψλ Πξντφλησλ, πξέπεη λα θαηαξηίδνπλ θαη εθηεινχλ ηαθηηθά θαη έθηαθηα 
πξνγξάκκαηα επηζεσξήζεσλ/ειέγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ. Οη 
επηζεσξήζεηο κπνξεί λα δηελεξγνχληαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο ή κε πξνεηδνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 
επηθείκελε επηζεψξεζε/ έιεγρν. 

 Σν πξνζσπηθφ ηνπ Γ.Υ.Κ. πνπ εθηειεί ηηο επηζεσξήζεηο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εθπαίδεπκελν, ελψ κεηά ην 
πέξαο ηεο επηζεψξεζεο ζα πξέπεη λα ζπληάζζεηαη θαη ππνβάιιεηαη γξαπηή έθζεζε, εληφο είθνζη εξγάζηκσλ 
εκεξψλ, ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο ειέγρνπζαο Υεκηθήο Τπεξεζίαο, ν νπνίνο ηε δηαβηβάδεη κε ζπζηεκέλν έγγξαθν 
ζηνλ ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο. 

 Λήςε πξνιεπηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ ηδίσο ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία, απφ ηνπο 
εηζαγσγείο θαη ηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο πνπ δηαζέηνπλ επηθίλδπλα κείγκαηα ζηελ αγνξά (ρεκηθή 
ζχλζεζε ησλ κεηγκάησλ πνπ ηαμηλνκνχληαη σο επηθίλδπλα βάζεη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηελ πγεία ή ησλ 
θπζηθψλ ηνπο επηπηψζεσλ θαη ρεκηθή ηαπηφηεηα νπζηψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη γίλεη αίηεκα ρξήζεο ελαιιαθηηθήο 
ρεκηθήο νλνκαζίαο). Σήξεζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ ιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη ρξήζε απηψλ γηα 
ηελ θάιπςε ηαηξηθήο δήηεζεο κε ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ/ ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ, ηδίσο ζε επείγνπζεο 
πεξηπηψζεηο ή χζηεξα απφ αίηεκα ησλ θξαηψλ κειψλ, γηα ηε δηελέξγεηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη ηνλ 
εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ γηα ηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα απαηηείηαη ε ιήςε βειηησκέλσλ κέηξσλ (άξζξν 45 ηνπ 
Καλνληζκνχ). 

 ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο φηη δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά νπζίεο θαη κείγκαηα ηα νπνία δελ ζπκκνξθψλνληαη κε 
ηνλ Καλνληζκφ, επηβάιιεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γ.Υ.Κ., έθδνζε ζρεηηθήο 
απφθαζεο δέζκεπζεο θαη απφζπξζεο ή απαγφξεπζεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά.  

 Δπηβνιή ζρεηηθψλ θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Καλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 3015811/2663/2010 (ΦΔΚ 1410/Β΄/06.09.2010). 

 πγθξφηεζε ηνπ εζληθνχ γξαθείνπ ζηήξημεο γηα ηε βνήζεηα ησλ παξαζθεπαζηψλ, εηζαγσγέσλ, δηαλνκέσλ, 
κεηαγελέζηεξσλ ρξεζηψλ θαη θάζε ελδηαθεξφκελνπ φζνλ αθνξά ηηο αληίζηνηρεο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπο 
δπλάκεη ηνπ ππ’ αξηζκ. 1272/2008/ΔΚ Καλνληζκνχ. 

 Δπηβνιή θπξψζεσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηε κε ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ Καλνληζκφ 1272/2008/ΔΚ θαη ιήςε 
ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 3015811/2663/2010. 
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3.3  Ννκνζεηηθέο Απαηηήζεηο άιισλ ρξεζηψλ - νκάδσλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ  
 
Ο Καλνληζκφο CLP δελ εθαξκφδεηαη ζηε κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ αεξνπνξηθψο, δηα ζαιάζζεο, 
νδηθψο, ζηδεξνδξνκηθψο θαη δηα εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηζρχεη ην άξζξν 33 ηνπ 
Καλνληζκνχ. 
 
Δηδηθφηεξα νη κεηαθνξείο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο 
επηζήκαλζεο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Καλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηα θάησζη: 
 

 Όηαλ κηα ζπζθεπαζία απνηειείηαη απφ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ζπζθεπαζία, καδί κε ηπρφλ ελδηάκεζε 
ζπζθεπαζία, θαη ε εμσηεξηθή ζπζθεπαζία πιεξνί ηηο απαηηήζεηο επηζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο γηα 
ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, ε εζσηεξηθή θαη ε ηπρφλ ελδηάκεζε ζπζθεπαζία επηζεκαίλνληαη 
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ CLP. Η εμσηεξηθή ζπζθεπαζία κπνξεί επίζεο λα επηζεκαίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ CLP. Δάλ ην ή ηα εηθνλνγξάκκαηα θηλδχλνπ βάζεη ηνπ CLP αλαθέξνληαη ζηνλ ίδην θίλδπλν φπσο 
θαη ζηνπο θαλφλεο γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, ηα εηθνλνγξάκκαηα θηλδχλνπ βάζεη ηνπ CLP 
δελ ρξεηάδεηαη λα εκθαλίδνληαη ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία. 

 ε πεξίπησζε εληαίσλ ζπζθεπαζηψλ πνπ ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο επηζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο γηα ηε 
κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, νη ζπζθεπαζίεο απηέο επηζεκαίλνληαη ηφζν ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ CLP φζν θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. Δάλ ην ή ηα 
εηθνλνγξάκκαηα θηλδχλνπ πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ CLP αλαθέξνληαη ζηνλ ίδην θίλδπλν φπσο θαη ζηνπο 
θαλφλεο γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, ηα εηθνλνγξάκκαηα θηλδχλνπ πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ 
CLP δελ ρξεηάδεηαη λα εκθαλίδνληαη. 

 
Όηαλ ε εμσηεξηθή ζπζθεπαζία κηαο ζπζθεπαζίαο δελ απαηηείηαη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο πεξί ζπζθεπαζίαο ζχκθσλα 
κε ηνπο θαλφλεο γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, ε εμσηεξηθή, ε ηπρφλ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηπρφλ ελδηάκεζεο ζπζθεπαζίαο, επηζεκαίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ CLP. Δάλ 
ε εμσηεξηθή ζπζθεπαζία επηηξέπεη λα θαίλεηαη ζαθψο ε επηζήκαλζε ηεο εζσηεξηθήο ή ελδηάκεζεο ζπζθεπαζίαο, ε 
εμσηεξηθή ζπζθεπαζία δελ ρξεηάδεηαη λα επηζεκαίλεηαη. 

 
 


