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Τροπολογία 12
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις θα 
αυξηθούν, καθώς περισσότερες χώρες στον 
κόσμο εγκρίνουν τα κριτήρια GHS στη 
νομοθεσία τους. Η Κοινότητα πρέπει να 
βρίσκεται στην πρωτοπορία της 
διαδικασίας αυτής για την ενθάρρυνση των 
άλλων χωρών να ακολουθήσουν και να 
παράσχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
στην κοινοτική βιομηχανία.

(7) Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις θα 
αυξηθούν, καθώς περισσότερες χώρες στον 
κόσμο εγκρίνουν τα κριτήρια GHS στη 
νομοθεσία τους. Η Κοινότητα πρέπει να 
βρίσκεται στην πρωτοπορία της 
διαδικασίας αυτής για την ενθάρρυνση των 
άλλων χωρών να ακολουθήσουν και να 
παράσχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
στην κοινοτική βιομηχανία και ιδιαίτερα 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

r. el

Αιτιολόγηση

Στη διαβούλευση μέσω διαδικτύου που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την 21η 
Αυγούστου έως την 21η Οκτωβρίου του 2006, ελήφθησαν 370 συμβολές, εκ των οποίων οι 254 
προήλθαν από εταιρείες, το 45% των οποίων απασχολούσαν λιγότερους από 250 εργαζόμενους.

Τροπολογία 13
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
αντικαταστήσει την οδηγία 67/548/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, 
σχετικά με την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων που αφορούν την 
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
επικίνδυνων ουσιών καθώς και την οδηγία 
1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

(15) Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
αντικαταστήσει την οδηγία 67/548/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, 
σχετικά με την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων που αφορούν την 
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
επικίνδυνων ουσιών καθώς και την οδηγία 
1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαΐου 1999, σχετικά με την 
προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών που αφορούν την 
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
επικίνδυνων παρασκευασμάτων . Πρέπει 
να διατηρήσει το γενικό τρέχον επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος που παρέχονται από τις 
ανωτέρω οδηγίες. Συνεπώς, ορισμένες 
τάξεις κινδύνου που καλύπτονται από τις 
εν λόγω οδηγίες αλλά δεν περιλαμβάνονται 
ακόμα στο GHS, πρέπει να διατηρηθούν 
στον παρόντα κανονισμό. Είναι επίσης 
αναγκαίο να διατηρηθεί, στον παρόντα 
κανονισμό, η έννοια του «επικίνδυνου» 
όπως ορίζεται από τις εν λόγω οδηγίες, η 
οποία δεν περιλαμβάνει εκείνες τις τάξεις 
κινδύνου που αποτελούν τμήμα του GHS 
αλλά δεν καλύπτονται από τις οδηγίες 
67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ, για να 
ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις σε άλλα 
κοινοτικά νομοθετικά κείμενα που 
αναφέρονται σε αυτή την έννοια.

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαΐου 1999, σχετικά με την 
προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών που αφορούν την 
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση
επικίνδυνων παρασκευασμάτων38. Πρέπει 
να διατηρήσει το γενικό τρέχον επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος που παρέχονται από τις
ανωτέρω οδηγίες. Συνεπώς, ορισμένες 
τάξεις κινδύνου που καλύπτονται από τις 
εν λόγω οδηγίες αλλά δεν περιλαμβάνονται 
ακόμα στο GHS, όπως για παράδειγμα 
αυτές που έχουν σχέση με την 
καταστροφή της στιβάδας του όζοντος,
πρέπει να διατηρηθούν στον παρόντα 
κανονισμό. Είναι επίσης αναγκαίο να 
διατηρηθεί, στον παρόντα κανονισμό, η 
έννοια του "επικίνδυνου" όπως ορίζεται 
από τις εν λόγω οδηγίες, η οποία δεν 
περιλαμβάνει εκείνες τις τάξεις κινδύνου 
που αποτελούν τμήμα του GHS αλλά δεν 
καλύπτονται από τις οδηγίες 67/548/EΟΚ 
και 1999/45/EΚ, για να ελαχιστοποιηθούν 
οι επιπτώσεις σε άλλα κοινοτικά 
νομοθετικά κείμενα που αναφέρονται σε 
αυτή την έννοια.

Or. el

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επισημανθεί ότι η Κοινοτική Νομοθεσία καλύπτει το κενό του συστήματος GHS που 
αφορά το μεγάλο παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα της αραίωσης της στιβάδας του 
όζοντος.



AM\708163EL.doc 5/12 PE402.576v01-00

EL

Τροπολογία 14
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να εξασφαλιστεί η πληροφόρηση 
σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες όταν 
αυτές περιλαμβάνονται σε μείγματα, τα 
μείγματα πρέπει επίσης να επισημαίνονται, 
όπου ενδείκνυται, όταν περιέχουν 
τουλάχιστον μία ουσία η οποία 
ταξινομείται ως επικίνδυνη, ακόμα και αν 
τα ίδια τα μείγματα δεν είναι ταξινομημένα 
ως επικίνδυνα.

(19) Για να εξασφαλιστεί η πληροφόρηση 
και η προστασία έναντι των  επικίνδυνων 
ουσιών όταν αυτές περιλαμβάνονται σε 
μείγματα, τα μείγματα πρέπει επίσης να 
επισημαίνονται, όπου ενδείκνυται, όταν 
περιέχουν τουλάχιστον μία ουσία η οποία 
ταξινομείται ως επικίνδυνη, ακόμα και αν 
τα ίδια τα μείγματα δεν είναι ταξινομημένα 
ως επικίνδυνα.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία δεν γίνονται αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης, 
αλλά κατά βάση για την προστασία της υγείας των χρηστών και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 15
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για να εξασφαλίζεται η κατάλληλη 
ταξινόμηση των μειγμάτων πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι διαθέσιμες 
πληροφορίες για τις συνεργιστικές και τις 
ανταγωνιστικές δράσεις κατά την 
ταξινόμηση των μειγμάτων..

(32) Για να εξασφαλίζεται η κατάλληλη 
ταξινόμηση των μειγμάτων πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι διαθέσιμες 
πληροφορίες για τις συνεργιστικές και τις
ανταγωνιστικές δράσεις των συστατικών 
από τα οποία αποτελούνται.

Or. el

Αιτιολόγηση

Καλύτερη διατύπωση Αιτιολογικής Σκέψης.
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Τροπολογία 16
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Οι πόροι των αρχών πρέπει να 
συγκεντρωθούν στις ουσίες που 
προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία. Κατά 
συνέπεια, πρέπει να προβλεφθεί η παροχή, 
στις αρμόδιες αρχές ή στους προμηθευτές, 
της δυνατότητας υποβολής προτάσεων 
στον Οργανισμό για εναρμονισμένη 
ταξινόμηση ουσιών που έχουν ταξινομηθεί 
ως καρκινογόνοι, μεταλλαξιγόνοι των 
γεννητικών κυττάρων ή τοξικές στην 
αναπαραγωγή στις κατηγορίες 1Α ή 1Β, ως 
ευαισθητοποιητικές του αναπνευστικού 
συστήματος ή βάσει άλλων επιπτώσεων 
ύστερα από εξέταση κάθε περίπτωσης 
χωριστά. Ο Οργανισμός πρέπει να 
γνωμοδοτεί για την εκάστοτε πρόταση, 
ενώ στα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να
δίνεται η ευκαιρία να υποβάλλουν 
παρατηρήσεις. Η Επιτροπή αποφασίζει ως 
προς την τελική ταξινόμηση.

(44) Οι πόροι των αρχών πρέπει να 
συγκεντρωθούν στις ουσίες που 
προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία για 
την υγεία και το περιβάλλον. Κατά 
συνέπεια, πρέπει να προβλεφθεί η παροχή, 
στις αρμόδιες αρχές ή στους προμηθευτές, 
της δυνατότητας υποβολής προτάσεων 
στον Οργανισμό για εναρμονισμένη 
ταξινόμηση ουσιών που έχουν ταξινομηθεί 
ως καρκινογόνοι, μεταλλαξιγόνοι των 
γεννητικών κυττάρων ή τοξικές στην 
αναπαραγωγή στις κατηγορίες 1Α ή 1Β, ως 
ευαισθητοποιητικές του αναπνευστικού 
συστήματος ή βάσει άλλων επιπτώσεων 
ύστερα από εξέταση κάθε περίπτωσης 
χωριστά. Ο Οργανισμός πρέπει να  
γνωμοδοτεί για την εκάστοτε πρόταση, 
ενώ στα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 
δίνεται η ευκαιρία να υποβάλλουν 
παρατηρήσεις. Η Επιτροπή αποφασίζει ως 
προς την τελική ταξινόμηση. 

Or. el

Τροπολογία 17
Edit Herczog με την υποστήριξη της ομάδας εργασίας του ΕΣΚ

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 52 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52 α) προκειμένου να εξασφαλίζονται 
κατάλληλες πληροφορίες για τους 
καταναλωτές, να αποφεύγεται η 
δυνατότητα δυσανάλογων μέτρων όπως η 
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ασφαλής συσκευασία για παιδιά, που 
προέρχεται ιδιαίτερα από την υπερβολική 
ταξινόμηση ενός μείγματος, καθώς και να 
αποφεύγεται η επανάληψη δοκιμών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μια 
διαδικασία που θα συνδράμει τους 
προμηθευτές, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σε ειδικές ομάδες 
τομέων προϊόντων, ώστε να καθορίζουν 
την κατάλληλη ταξινόμηση και την 
αντίστοιχη επισήμανση και συσκευασία 
των εν λόγω ουσιών και μειγμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής έχει μόνο τις πληροφορίες που παρέχονται από τους 
προμηθευτές των ουσιών που χρησιμοποιούνται στο προϊόν (μείγμα), θα βασιστεί σε 
αξιολόγηση των πληροφοριών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9, παράγραφος 4, 
προκειμένου να καθορίσει την ταξινόμηση του μείγματος. Αυτό μπορεί να υποτιμήσει ή 
(ιδιαίτερα) να υπερτιμήσει τις επικίνδυνες ιδιότητες του μείγματος. Η διαθεσιμότητα και η 
αναγνώριση μιας διαδικασίας σύμφωνα με την οποία η κρίση εμπειρογνωμόνων, οι πρόσθετες 
πληροφορίες και τα στοιχεία μπορούν να συμβάλλουν σε αξιολόγηση του μείγματος, θα 
διασφαλίζει ακριβέστερη ταξινόμηση και θα έχει ιδιαίτερη αξία για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 18
Edit Herczog εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΚ

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. όταν μια ειδική ομάδα τομέων 
προϊόντων έχει προβεί στη σύσταση 
Κέντρου Κινδύνου και Ταξινόμησης, το 
οποίο χρησιμοποιεί την κρίση 
εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση 
πληροφοριών, στοιχείων δοκιμών, 
καθορισμού του βάρους της απόδειξης 
και αρχών παρεκβολής, οποιοσδήποτε 
προμηθευτής εντός του τομέα προϊόντων 
μπορεί να βασιστεί στην αξιολόγηση του 
εν λόγω κέντρου για τον καθορισμό των 



PE402.576v01-00 8/12 AM\708163EL.doc

EL

κινδύνων, και την αντίστοιχη ταξινόμησή 
τους, που συνδέονται με το μείγμα

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής έχει μόνο τις πληροφορίες που παρέχονται από τους 
προμηθευτές των ουσιών που χρησιμοποιούνται στο προϊόν (μείγμα), θα βασιστεί σε 
αξιολόγηση των πληροφοριών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9, παράγραφος 4, 
προκειμένου να καθορίσει την ταξινόμηση του μείγματος. Αυτό μπορεί να υποτιμήσει ή 
(ιδιαίτερα) να υπερτιμήσει τις επικίνδυνες ιδιότητες του μείγματος. Η διαθεσιμότητα και η 
αναγνώριση μιας διαδικασίας σύμφωνα με την οποία η κρίση εμπειρογνωμόνων, οι πρόσθετες 
πληροφορίες και τα στοιχεία μπορούν να συμβάλλουν σε αξιολόγηση του μείγματος, θα 
διασφαλίζει ακριβέστερη ταξινόμηση και θα έχει ιδιαίτερη αξία για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 19
Dragoş Florin David

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια ουσία ή ένα μείγμα που έχει 
ταξινομηθεί ως επικίνδυνο φέρει 
επισήμανση που περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:

1. Η συσκευασία των ουσιών ή των 
μειγμάτων που έχουν ταξινομηθεί ως 
επικίνδυνα φέρει επισήμανση που 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η επισήμανση είναι δυνατόν να επικολληθεί μόνο στις συσκευασίες. Η αναγραφή στη 
συσκευασία, των ουσιών με εξουδετερωτική δραστηριότητα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, 
συνιστά ένα μέτρο ασφάλειας σε περίπτωση ατυχήματος.
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Τροπολογία 20
Dragoş Florin David

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 - στοιχείο (ηα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) ενδεχομένως, η αναγραφή των 
ουσιών με εξουδετερωτική 
δραστηριότητα σε περίπτωση 
ατυχήματος.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η επισήμανση είναι δυνατόν να επικολληθεί μόνο στις συσκευασίες. Η αναγραφή στη 
συσκευασία, των ουσιών με εξουδετερωτική δραστηριότητα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, 
συνιστά ένα μέτρο ασφάλειας σε περίπτωση ατυχήματος, όπως και ο αριθμός κλήσης έκτακτης 
ανάγκης (112).

Τροπολογία 21
Dragoş Florin David

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 - στοιχείο (ηα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) ο αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκη 
σε περίπτωση ατυχήματος (112

Or. ro

Αιτιολόγηση

.Η επισήμανση είναι δυνατόν να επικολληθεί μόνο στις συσκευασίες. Η αναγραφή των προς 
εξουδετέρωση ουσιών συσκευασία συνιστά ένα μέτρο ασφάλειας σε περίπτωση ατυχήματος, 
όπως και ο αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης (112)
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Τροπολογία 22
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο (ια)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) χρόνιου κινδύνου για το υδάτινο 
περιβάλλον κατηγορίας 1, 2, 3 και 4.

(ια) χρόνιου κινδύνου για το υδάτινο 
περιβάλλον κατηγορίας 1 και 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χρόνιοι κίνδυνοι για το υδάτινο περιβάλλον κατηγορίας 3 και 4 δεν συνδέονται με 
επικίνδυνο εικονόγραμμα· αν η δήλωση κινδύνου παραλείπεται από τη συσκευασία τότε οι 
χρήστες δεν θα είναι ενήμεροι γι' αυτό τον συγκεκριμένο κίνδυνο. Η προτεινόμενη τροπολογία 
αντανακλά την τρέχουσα πρακτική στην οδηγία για την προστασία δεδομένων για μείγματα που 
ταξινομούνται ως R10 η R52/53, δηλαδή ταξινομήσεις που δεν συνδέονται με σύμβολο 
κινδύνου. Η τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία 27

Τροπολογία 23
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Για συσκευασίες που περιέχουν 125 
ml ή λιγότερο, δεν χρειάζεται να 
υπάρχουν στην ετικέτα δηλώσεις 
προφύλαξης, αν η ουσία ή το μείγμα 
ταξινομείται ως χρόνιος κίνδυνος για το 
υδάτινο περιβάλλον κατηγορίας 3 ή 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία 26. Οι χρόνιοι κίνδυνοι για το υδάτινο περιβάλλον κατηγορίας 3 
και 4 δεν συνδέονται με επικίνδυνο εικονόγραμμα• αν η δήλωση κινδύνου παραλείπεται από τη 
συσκευασία τότε οι χρήστες δεν θα είναι ενήμεροι γι' αυτό τον συγκεκριμένο κίνδυνο. Η 
προτεινόμενη τροπολογία αντανακλά την τρέχουσα πρακτική στην οδηγία για την προστασία 
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δεδομένων για μείγματα που ταξινομούνται ως R10 η R52/53, δηλαδή ταξινομήσεις που δεν 
συνδέονται με σύμβολο κινδύνου

Τροπολογία 24
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Δεν υπόκεινται στην απαίτηση 
επισήμανσης ειδικές συσκευασίες μίας 
και μόνο χρήσης ή μίας και μόνο 
εφαρμογής, μίας και μόνο δόσης ή μίας 
και μόνο μοναδιαίας δόσης, οι οποίες 
περιέχονται σε συσκευασία, με 
επισήμανση σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και  χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που 
συνοδεύουν τη συσκευασία

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζει την κατάσταση σχετικά με μείγματα που παρέχονται σε μορφότυπα μοναδιαίας 
δόσης όπου το προϊόν (π.χ. δισκίο) προορίζεται α) για μια και μόνη χρήση, β) βγαίνει από την 
εξωτερική συσκευασία αμέσως πριν από τη χρήση και γ) όλες οι οδηγίες (και η περαιτέρω 
επισήμανση) βρίσκονται στην εξωτερική συσκευασία.

Τροπολογία 25
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν χρησιμοποιούνται τόσο εξωτερική 
όσο και εσωτερική συσκευασία και η 
εξωτερική συσκευασία δεν φέρει
εικονόγραμμα σύμφωνα με τους κανόνες 
και τη μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων 

1. Όταν χρησιμοποιούνται τόσο εξωτερική 
όσο και εσωτερική συσκευασία και η 
εξωτερική συσκευασία επισημαίνεται
σύμφωνα με τους κανόνες και τη μεταφορά 
επικίνδυνων προϊόντων που προβλέπονται 
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που προβλέπονται στο 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91, στην 
οδηγία 94/55/ΕΚ, στην οδηγία 96/49/ΕΚ ή 
στην οδηγία 2002/59/ΕΚ, τόσο η 
εξωτερική όσο και η εσωτερική
συσκευασία επισημαίνονται σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό.

στο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91, στην 
οδηγία 94/55/ΕΚ, στην οδηγία 96/49/ΕΚ ή 
στην οδηγία 2002/59/ΕΚ,  η εσωτερική 
συσκευασία επισημαίνεται σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό. Η εξωτερική 
συσκευασία δύναται επίσης να φέρει 
επισήμανση σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 6, σημείο α) της οδηγίας για τα επικίνδυνα 
παρασκευάσματα.

Τροπολογία 26
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 α (νεα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Η διαφήμιση ουσίας ή/και μείγματος 
πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
στοχεύει στη διασφάλιση της σωστής και 
αμερόληπτης ενημέρωσης και όχι της 
παραπλάνησης των τελικών χρηστών.

Or. el

Αιτιολόγηση

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να καθοριστεί ποιός είναι ο ρόλος της διαφήμισης των ουσιών και των 
μειγμάτων.
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