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Μέρος B 
 
Κρίσιμος όγκος αραίωσης 
Ο κρίσιμος όγκος αραίωσης (CDV) υπολογίζεται με βάση την ακόλουθη εξίσωση: 
 
CDV = Σ CDV(i) = Σ ((δόση(i)x DF(i))/TF (i)) x 1000 
 
Δόση(i)=Δόση της ουσίας i, εκπεφρασμένη σε g/πλύσιμο, και ενίοτε σε g/100 g προϊόντος. 
DF(i)= Συντελεστής βιοαποικοδομησιμότητας της ουσίας i. 
TF(i)= Συντελεστής τοξικότητας της ουσίας i. 
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ DID 
Κατά γενικό κανόνα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι αναγραφόμενες τιμές των παραμέτρων για 
όλες τις ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID. Εξαιρούνται τα αρώματα και οι 
χρωστικές για τις οποίες γίνονται δεκτά πρόσθετα αποτελέσματα δοκιμών (βλέπε υποσημείωση 
στο Μέρος Α). 
 
 
Για τις ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID ισχύει η 
ακόλουθη προσέγγιση. 
 
Τοξικότητα στους υδρόβιους οργανισμούς: 
Ο CDV υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές χρόνιας τοξικότητας και χρόνιας ασφάλειας. Αν 
δεν διατίθενται αποτελέσματα δοκιμών της χρόνιας τοξικότητας πρέπει να χρησιμοποιούνται οι 
συντελεστές οξείας τοξικότητας και ασφάλειας και αντιστρόφως. 
 
Ο συντελεστής χρόνιας τοξικότητας (TFχρόνια) 

– Υπολογίστε τη μέση τιμή για κάθε τροφικό επίπεδο (ιχθύες, οστρακόδερμα ή φύκια) με βάση 
επαληθευμένα αποτελέσματα δοκιμών (NOEC ή EC10) για χρόνια τοξικότητα. Αν διατίθενται 
πολυάριθμα αποτελέσματα δοκιμών για ένα είδος στο πλαίσιο ενός τροφικού επιπέδου, 
υπολογίζεται πρώτα ο μέσος όρος για το είδος, και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται αυτές 
οι μέσες τιμές για τον υπολογισμό της μέσης τιμής για το τροφικό επίπεδο. 

– Εάν η μέση τιμή για το τροφικό επίπεδο υπερβαίνει τη διαλυτότητα του νερού, η τιμή 
ορίζεται στα 100 mg/L. 

– Ο συντελεστής χρόνιας τοξικότητας (TFχρόνια) είναι η μικρότερη υπολογισθείσα μέση τιμή 
(NOEC ή EC10) των τροφικών επιπέδων διά του συντελεστή ασφάλειας (SF). 

– Ο TFχρόνια χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό του κριτηρίου κρίσιμου όγκου αραίωσης. 
 
Ο συντελεστής οξείας τοξικότητας (TFοξεία) 

– Υπολογίστε τη μέση τιμή για κάθε τροφικό επίπεδο (ιχθύες, οστρακόδερμα ή φύκια) με 
βάση επαληθευμένα αποτελέσματα δοκιμών (LC50 και/ή EC50) για οξεία τοξικότητα. Αν 
διατίθενται πολυάριθμα αποτελέσματα δοκιμών για ένα είδος στο πλαίσιο ενός τροφικού 
επιπέδου, υπολογίζεται πρώτα ο μέσος όρος για το είδος, και στη συνέχεια 
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χρησιμοποιούνται αυτές οι μέσες τιμές για τον υπολογισμό της μέσης τιμής για το 
τροφικό επίπεδο. 

– Εάν η μέση τιμή για το τροφικό επίπεδο υπερβαίνει τη διαλυτότητα του νερού, η τιμή 
ορίζεται στα 100 mg/L. 

– Ο συντελεστής οξείας τοξικότητας (TFοξεία) είναι η μικρότερη υπολογισθείσα μέση τιμή 
(LC50 ή EC50) των τροφικών επιπέδων διά του συντελεστή ασφάλειας (SF). 

– Ο TFοξεία χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό του κριτηρίου κρίσιμου όγκου αραίωσης. 
 

Συντελεστής ασφάλειας: 
Ο συντελεστής ασφάλειας (SF) εξαρτάται από τον αριθμό των τροφικών επιπέδων που 
υπέστησαν δοκιμή και από το κατά πόσο διατίθενται αποτελέσματα χρόνιων δοκιμών ή όχι. O SF 
υπολογίζεται ως ακολούθως : 
 
Δεδομένα  Συντελεστής 

ασφάλειας 
(SF) 

Συντελεστής 
τοξικότητας 
(TF) 

1 L(E)C50 βραχείας διάρκειας  10000 Τοξικότητα/10000 

2 L(E)C50 βραχείας διάρκειας από είδη που 
αντιπροσωπεύουν δύο τροφικά επίπεδα (ιχθύες και/ή 
οστρακόδερμα και/ή φύκια) 

5000  Τοξικότητα/5000 

Τουλάχιστον 1 L(E)C50 βραχείας διάρκειας από κάθε ένα 
από τα τρία τροφικά επίπεδα του βασικού συνόλου 1* 

1000 Τοξικότητα/1000 

Ένα NOEC ή EC10 μακράς διαρκείας (ιχθύες ή 
οστρακόδερμα)  

100 Τοξικότητα/100 

Δύο NOEC ή EC10 μακράς διάρκειας από είδη που 
αντιπροσωπεύουν δύο τροφικά επίπεδα (ιχθύες και/ή 
οστρακόδερμα και/ή φύκια) 

50 Τοξικότητα/50 

NOEC ή EC10 μακράς διάρκειας από τουλάχιστον τρία είδη 
(συνήθως ιχθύες, οστρακόδερμα και φύκια) που 
αντιπροσωπεύουν τρία τροφικά επίπεδα 

10 Τοξικότητα/10 

* Το βασικό σύνολο για τη δοκιμή της τοξικότητας ουσιών σε υδρόβιους οργανισμούς αποτελείται από 
οξείες δοκιμές με ιχθύες, δαφνία και φύκια. 
 
Συντελεστές βιοαποικοδομησιμότητας 
Ο συντελεστής βιοαποικοδομησιμότητας (DF) υπολογίζεται ως ακολούθως: 
 
Κατηγορία DF 

Εύκολα βιοαποικοδομήσιμη (*) 0,05 

Εύκολα βιοαποικοδομήσιμη (**) 0,15 

Ενδογενώς βιοαποικοδομήσιμη 0,5 

Μόνιμη 1 
(*) Όλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες ή άλλες ουσίες που αποτελούνται από σειρά ομολόγων και πληρούν 
την απαίτηση τελικής βιοαποικοδομησιμότητας της δοκιμής, εντάσσονται στην κατηγορία αυτή ανεξάρτητα 
του αν πληρούν το κριτήριο του παραθύρου των 10 ημερών. 
(**) δεν πληρούν το κριτήριο του παραθύρου των 10 ημερών. 
Για ανόργανες ουσίες ο DF είναι 0,05 για θρεπτικές ουσίες, όπως είναι το νιτρώδες νάτριο, οι φωσφορικές 
ενώσεις ή η αμμωνία. Ο DF είναι 1 για άλλες ανόργανες ουσίες, όπως είναι ο ζεόλιθος, οι πυριτικές 
ενώσεις, οι υπερβορικές ενώσεις, το σουλφαμικό οξύ. 
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Αναερόβιος βιοαποικοδομησιμότητα 
Η ουσία πρέπει να ενταχθεί σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες ενώσεων: 
 
Κατηγορία Χαρακτηρισμός 

Αναερόβια μη βιοαποικοδομήσιμη, δηλαδή υπέστη δοκιμή και διαπιστώθηκε 
ότι δεν βιοαποικοδομείται 

N 

Αναερόβια βιοαποικοδομήσιμη, δηλαδή υπέστη δοκιμή και διαπιστώθηκε ότι 
βιοαποικοδομείται ή δεν υπέστη δοκιμή, αλλά απεδείχθη με βάση ανάλογες 
παραδοχές κ.λπ. 

Y 

Δεν υπέστη δοκιμή για αναερόβια βιοαποικοδομησιμότητα 0 
 
Αερόβια βιοαποικοδομησιμότητα 
Η ουσία πρέπει να ενταχθεί σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες ενώσεων: 
Κατηγορία Χαρακτηρισμός 

Εύκολα βιοαποικοδομήσιμη. R 

Ενδογενώς βιοαποικοδομήσιμη, αλλά όχι εύκολα βιοαποικοδομήσιμη. I 

Μόνιμη. P 

Δεν υπέστη δοκιμή για αερόβια βιοαποικοδομησιμότητα O 
 
Αδιάλυτες ανόργανες ουσίες 
Κάθε ανόργανη ουσία που είναι ιδιαζόντως δυσδιάλυτη ή αδιάλυτη στο νερό, πρέπει να 
αναφέρεται στον υποβαλλόμενο φάκελο. 


