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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση, όπως τροποποιείται  κατωτέρω, συνιστά ένα σημαντικό στάδιο μιας διαδικασίας 
που δρομολογήθηκε κατά την περίοδο 1980-1990 από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και 
διευρύνθηκε εν συνεχεία από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την 
Ανάπτυξη. 

Οι στόχοι του συστήματος οικουμενικής εναρμόνισης για την ταξινόμηση και την 
επισήμανση των επικίνδυνων χημικών ουσιών (αγγλικό ακρωνύμιο GHS) περιλαμβάνουν 
εναρμονισμένα κριτήρια για την ταξινόμηση των ουσιών και των μειγμάτων σε συνάρτηση 
με τους φυσικούς κινδύνους  ή τους κινδύνους που ενέχουν για την υγεία ή το περιβάλλον, 
καθώς και τα εναρμονισμένα στοιχεία για την κοινοποίηση των εν λόγω κινδύνων, μεταξύ 
των οποίων διατάξεις σχετικά με την επισήμανση και δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Ο εισηγητής δεν μπορεί παρά να χαιρετήσει την πρωτοβουλία αυτή: μια προσέγγιση σε 
παγκόσμια κλίμακα θα ήταν η καταλληλότερη σε συνδυασμό με έναν στόχο αυξημένης 
προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος και τη διεθνή ανταλλαγή προϊόντων.

Η πρόταση της Επιτροπής εναρμονίζει τους κανόνες ταξινόμησης, επισήμανσης και 
συσκευασίας για τις ουσίες και τα μείγματα. Υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να ταξινομούν οι 
ίδιες τις ουσίες και τα μείγματά τους και να γνωστοποιούν τις ταξινομήσεις. Παράλληλα, 
καταρτίζει εναρμονισμένο κατάλογο ουσιών που έχουν ταξινομηθεί  σε κοινοτικό επίπεδο 
στο παράρτημα VI. Τέλος, θεσπίζει κατάλογο ταξινόμησης και επισήμανσης, που αποτελείται 
από όλες τις κοινοποιήσεις και τις εναρμονισμένες ταξινομήσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω 

Η συνοχή με τον κανονισμό REACH είναι ευκταία τόσο όσον αφορά τις διορίες, όσο και την 
προσέγγιση με βάση τη χωρητικότητα ή όσον αφορά τα παραρτήματα, ειδικότερα δε το 
παράρτημα VI.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, το μέρος 3 του παραρτήματος VI είναι δεσμευτικό.  
Το μέρος αυτό πρέπει να περιέχει μόνο τις ταξινομήσεις οι οποίες, σύμφωνα με το REACH 
και το άρθρο 38 του σχεδίου κανονισμού, θα παραμείνουν εναρμονισμένες σε κοινοτικό 
επίπεδο, ήτοι: καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες των γεννητικών κυττάρων ή τοξικές στην 
αναπαραγωγή (CMR) ιδιότητες, καθώς και ιδιότητες ευαισθητοποίησης του αναπνευστικού, 
αφετέρου δε ειδικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες (άρθρο 38-2).
Προτείνεται να προστεθεί ενός μέρους 4 του παραρτήματος VI το οποίο θα περιέχει τις 
ταξινομήσεις και επισημάνσεις επικινδύνων ουσιών που αποτελούν ήδη αντικείμενο 
κοινοτικής εναρμόνισης μέσω της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ για τις λοιπές κατηγορίες κινδύνου 
πλην εκείνων που ορίζει το άρθρο 38-1· αυτές οι ταξινομήσεις και επισημάνσεις 
μεταφέρθηκαν στον πίνακα 3.1 αφού συνεκτιμήθηκαν τα κριτήρια ταξινόμησης και 
επισήμανσης σύμφωνα με το παράρτημα Ι.
Η πρόταση της Επιτροπής περί ενσωμάτωσης των εν λόγω ταξινομήσεων στο μέρος 3 του 
παραρτήματος VI, όπως και εκείνες που θα εξακολουθήσουν να είναι εναρμονισμένες κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 38, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν τα άρθρα 39 και 40, 
παρουσιάζει πολλά μειονεκτήματα:

- η "μετονομασία" των ταξινομήσεων "παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ" σε 
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ταξινομήσεις « GHS »  Πραγματοποιήθηκε χωρίς συνεννόηση·

- λόγω της έλλειψης ακριβούς αντιστοιχίας μεταξύ των σημερινών κριτηρίων και των 
κριτηρίων του GHS, τούτο δε για πολυάριθμες ουσίες, προβλέπεται η δυνατότητα μη 
εφαρμογής της ταξινόμησης που ορίζει το άρθρο VI, μέρος 3· 

- η διάταξη του άρθρου 4.6 που ορίζει ότι θα πρέπει να "συμπληρωθούν" οι ταξινομήσεις που 
αναφέρονται στο παράρτημα VI, μέρος 3, δεν δύναται να εφαρμοσθεί παρά μόνο σε 
"μερικές" ταξινομήσεις, όπως εκείνες  που προβλέπει το άρθρο 38·

- καθώς δεν προβλέπεται καμία αναθεώρηση ή ενημέρωση των εν λόγω ταξινομήσεων, θα 
καταστούν προοδευτικά παρωχημένες. Εάν είναι δεσμευτικές, δεν θα είναι δυνατόν να 
λαμβάνονται υπόψη τα νέα δεδομένα,  ειδικότερα εκείνα που απορρέουν από την εφαρμογή 
του κανονισμού REACH.

Κατόπιν τούτου, το ως άνω μέρος 4 του παραρτήματος VI  θα πρέπει να θεωρηθεί ως μη 
δεσμευτικό μέσο αναφοράς, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τη βιομηχανία και τις δημόσιες 
αρχές.
Κατ' αυτόν τον τρόπο, δεν θα "χαθούν" οι προσπάθειες που κατέβαλαν τις τελευταίες 
δεκαετίες οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, τα κράτη μέλη και η βιομηχανία, για την 
κατάρτιση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, ενώ θα μπορούν επίσης να 
εφαρμοσθούν πλήρως τα κριτήρια GHS.
Κατ' εφαρμογή του άρθρου 49, οι προμηθευτές που τυχόν εφαρμόζουν ταξινόμηση ή 
επισήμανση διαφορετικές εκείνων που ορίζονται στο παράρτημα VI, μέρος 4, οφείλουν να 
μπορούν να αποδείξουν     στις αρμόδιες αρχές ότι έχουν όντως εφαρμόσει τα κριτήρια που 
αναφέρονται στα μέρη 2 έως 5 του παραρτήματος Ι.
Κατ' αυτόν τον τρόπο, ένα μη δεσμευτικό παράρτημα VI, εκτός από το μέρος 3, θα 
παρουσίαζε το διπλό πλεονέκτημα ότι αποφεύγονται οιεσδήποτε συγχύσεις, αντιφάσεις, 
διφορούμενα... με τον κατάλογο των ταξινομήσεων και επισημάνσεων, αντικείμενο του 
κεφαλαίου 2 του ιδίου αυτού παραρτήματος V, αφετέρου δε ότι δεν εμποδίζονται οι διεθνείς 
συναλλαγές.

Εις ό,τι αφορά τις διατιθέμενες πληροφορίες σχετικά με το τελικό προϊόν, έχοντας υπόψη ότι 
η Επιτροπή προτίμησε να περιλάβει σ' αυτές η μεταπαραγωγή, η ποιότητα και η ορθότητα της 
πληροφορίας θα πρέπει να υπερέχει της ποσότητας των πληροφοριών. 

Τέλος, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο σύστημα, είναι σημαντικό να ληφθεί 
μέριμνα ώστε ο μελλοντικός κανονισμός να μην συνεπάγεται για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
εξαναγκασμούς που δεν βαρύνουν τους διεθνείς ανταγωνιστές.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 7

(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 (ΜΜΕ).

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 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 19

(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.

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 3
Αιτιολογική σκέψη 21
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(21) Ενώ η ταξινόμηση οποιασδήποτε 
ουσίας ή μείγματος πρέπει να 
πραγματοποιηθεί με βάση διαθέσιμες 
πληροφορίες, οι διαθέσιμες πληροφορίες
που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το 
σκοπό του παρόντος κανονισμού πρέπει να 
συμμορφώνονται, κατά προτίμηση, με τις 
σχετικές διατάξεις του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1907/2006, τις διατάξεις περί 
μεταφορών ή τις διεθνείς αρχές ή
διαδικασίες για την επικύρωση 
πληροφοριών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
ποιότητα και η συγκρισιμότητα των 
αποτελεσμάτων και η συνέπεια με άλλες 
απαιτήσεις σε διεθνές ή κοινοτικό επίπεδο. 
Το ίδιο πρέπει να ισχύει όταν ο προμηθευτής 
αποφασίζει να παραγάγει νέες πληροφορίες.

(21) Η ταξινόμηση οποιασδήποτε ουσίας ή 
μείγματος πρέπει να πραγματοποιηθεί με 
βάση διαθέσιμες πληροφορίες, οι οποίες θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό 
του παρόντος κανονισμού και να
συμμορφώνονται, κατά προτίμηση, με τις 
σχετικές διατάξεις του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1907/2006, τις διατάξεις περί 
μεταφορών ή τις διεθνείς αρχές ή 
διαδικασίες για την επικύρωση 
πληροφοριών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
ποιότητα και η συγκρισιμότητα των 
αποτελεσμάτων και η συνέπεια με άλλες 
απαιτήσεις σε διεθνές ή κοινοτικό επίπεδο. 
Το ίδιο πρέπει να ισχύει όταν ο προμηθευτής 
αποφασίζει να παραγάγει νέες πληροφορίες.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ότι όλες οι διαθέσιμες ορθές πληροφορίες μπορούν να ληφθούν υπόψη 
για την ταξινόμηση μιας ουσίας ή ενός μείγματος.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 25

(25) Οι νέες πληροφορίες σχετικά με τους 
φυσικούς κινδύνους πρέπει να είναι πάντα 
απαραίτητες, εκτός αν τα δεδομένα είναι 
ήδη διαθέσιμα ή αν στο μέρος 2 
προβλέπεται σχετική παρέκκλιση.

(25) Οι δοκιμές από πειράματα που 
προσδιορίζουν τους φυσικούς κινδύνους 
μιας ουσίας ή ενός μείγματος πρέπει να 
είναι πάντα απαραίτητες, εκτός αν είναι ήδη 
διαθέσιμα αξιόπιστα και επαρκή δεδομένα
ή αν στο μέρος 2 προβλέπεται σχετική 
παρέκκλιση.

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 44

(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 

(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 
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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.

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. 

Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 52 Α (νέα)

(52 α) προκειμένου να εξασφαλίζονται 
κατάλληλες πληροφορίες για τους 
καταναλωτές, να αποφεύγεται η 
δυνατότητα δυσανάλογων μέτρων όπως η 
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.

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.
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Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΕΔΑΦΙΟ 2

Ωστόσο, όταν οι πληροφορίες αυτές δεν 
επιτρέπουν την εφαρμογή των αρχών 
παρεκβολής, ο προμηθευτής αξιολογεί τις 
πληροφορίες με την εφαρμογή της άλλης 
μεθόδου ή μεθόδων που περιγράφονται σε 
κάθε τμήμα των μερών 3 και 4 στο 
παράρτημα I.

Ωστόσο, όταν οι πληροφορίες αυτές δεν 
επιτρέπουν την εφαρμογή των αρχών 
παρεκβολής, και όταν η κρίση 
εμπειρογνωμόνων δεν μπορεί να 
δικαιολογήσει προεκτάσεις πέραν των 
αρχών παρεκβολής, ο προμηθευτής 
αξιολογεί τις πληροφορίες με την εφαρμογή 
της άλλης μεθόδου ή μεθόδων που 
περιγράφονται σε κάθε τμήμα των μερών 3 
και 4 στο παράρτημα I.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ευνοηθεί η σύμπτωση με τη διατύπωση του UN - GHS  σχετικά με την κρίση 
εμπειρογνωμόνων (1.3.2.4.8 . του "μωβ βιβλίου"): "Η προσέγγιση όσον αφορά την ταξινόμηση 
των μειγμάτων περιλαμβάνει την προσφυγή στην κρίση εμπειρογνωμόνων σε ορισμένους τομείς, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 
για όσο το δυνατόν περισσότερα μείγματα, χάριν προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος."

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4Α (νέα)

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 
κινδύνων, και την αντίστοιχη ταξινόμησή 
τους, που συνδέονται με το μείγμα.
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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 9
ΑΡΘΡΟ 12, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ)

γ) όταν επαρκείς και αξιόπιστες 
πληροφορίες αποδεικνύουν την πιθανή 
εμφάνιση συνεργιστικών ή ανταγωνιστικών 
επιδράσεων μεταξύ των ουσιών σε ένα 
μείγμα για το οποίο η αξιολόγηση 
αποφασίστηκε με βάση τις πληροφορίες 
για τις ουσίες στο μείγμα.

γ) όταν επαρκείς και αξιόπιστες 
πληροφορίες αποδεικνύουν την πιθανή 
εμφάνιση συνεργιστικών ή ανταγωνιστικών 
επιδράσεων μεταξύ των ουσιών σε ένα 
μείγμα. 

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 17, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

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:

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.

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 31, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΙΑ)

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

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 12
ΑΡΘΡΟ 31, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1A (νέα)

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.

Αιτιολόγηση
Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 31, παράγραφος 1, σημείο κ). Οι χρόνιοι κίνδυνοι για 
το υδάτινο περιβάλλον κατηγορίας 3 και 4 δεν συνδέονται με επικίνδυνο εικονόγραμμ·  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.

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 31, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 A (νέα)

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.
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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 14
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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 
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.

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 
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.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 37, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Οι συσκευασίες με τη μορφή δοχείων που 
περιέχουν επικίνδυνη ουσία ή μείγμα που 
πωλείται ή καθίσταται διαθέσιμο στο ευρύ 
κοινό δεν έχουν σχήμα ή γραφικές 
διακοσμήσεις που μπορούν να 
προσελκύσουν ή να διεγείρουν την ενεργό 
περιέργεια των παιδιών ή να 
παραπλανήσουν τους καταναλωτές ή 

2. Οι συσκευασίες με τη μορφή δοχείων που 
περιέχουν επικίνδυνη ουσία ή μείγμα που 
πωλείται ή καθίσταται διαθέσιμο στο ευρύ 
κοινό δεν έχουν σχήμα ή γραφικές 
διακοσμήσεις που μπορούν να 
προσελκύσουν ή να διεγείρουν την ενεργό 
περιέργεια των παιδιών ή να 
παραπλανήσουν τους καταναλωτές ή 
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παρουσίαση ή σχεδιασμό που 
χρησιμοποιούνται για τρόφιμα ή ζωοτροφές 
ή φαρμακευτικά ή καλλυντικά προϊόντα.

παρουσίαση ή σχεδιασμό που 
χρησιμοποιούνται για τρόφιμα ή ζωοτροφές 
ή φαρμακευτικά ή καλλυντικά προϊόντα.

Όταν τα αρχεία αυτά ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του τμήματος 3.1.1 του 
παραρτήματος II θα διαθέτουν πώμα 
ασφαλείας για τα παιδιά σύμφωνα με τα 
τμήματα 3.1.2, 3.1.3 και 3.1.4.2 του 
παραρτήματος II.

Όταν τα δοχεία ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
του τμήματος 3.1.1 του παραρτήματος II θα 
διαθέτουν πώμα ασφαλείας για τα παιδιά 
σύμφωνα με τα τμήματα 3.1.2, 3.1.3 και 
3.1.4.2 του παραρτήματος II, εκτός αν σε 
χωριστή οδηγία ή κανονισμό της ΕΕ 
προβλέπονται ειδικές διατάξεις περί 
συσκευασίας για το μείγμα, συγκεκριμένα 
στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 648/2004 
και (ΕΚ) αριθ. 907/2006. .

Όταν τα δοχεία αυτά ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του τμήματος 3.2.1 του 
παραρτήματος II φέρουν ανάγλυφη 
προειδοποίηση κινδύνου σύμφωνα με το 
τμήμα 3.2.2 του παραρτήματος II.

Όταν τα δοχεία αυτά ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του τμήματος 3.2.1 του 
παραρτήματος II φέρουν ανάγλυφη 
προειδοποίηση κινδύνου σύμφωνα με το 
τμήμα 3.2.2 του παραρτήματος II, εκτός αν 
σε χωριστή οδηγία ή κανονισμό της ΕΕ 
προβλέπονται ειδικές διατάξεις περί 
συσκευασίας για το μείγμα, συγκεκριμένα 
στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 648/2004 
και (ΕΚ) αριθ. 907/2006. 

Αιτιολόγηση

Με την τροποποίηση αυτή, αποφεύγεται η επικάλυψη με διατάξεις που προβλέπονται σε άλλες 
οδηγίες ή κανονισμούς της ΕΕ.

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 41, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ

1. Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας ή όμιλος 
εισαγωγέων παραγωγών, στο εξής 
αποκαλούμενοι «οι κοινοποιούντες», που 
θέτει σε κυκλοφορία στην αγορά ουσία που 
υπόκεινται σε καταχώριση σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ή ουσία 
που έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνη 
αφεαυτής ή σε μείγμα πάνω από τα όρια 
συγκέντρωσης που καθορίζεται στην οδηγία 
1999/45/ΕΚ ή τον παρόντα κανονισμό, 
αναλόγως, που έχει ως αποτέλεσμα την 
ταξινόμηση του μείγματος ως επικίνδυνου, 
κοινοποιεί στον Οργανισμό τις ακόλουθες 
πληροφορίες με σκοπό να συμπεριληφθούν 

1. Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας ή όμιλος 
εισαγωγέων παραγωγών, στο εξής 
αποκαλούμενοι «οι κοινοποιούντες», που 
θέτει σε κυκλοφορία στην αγορά ουσία που 
έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνη και που 
υπόκεινται σε καταχώριση σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ή, σε 
ποσότητα υπερβαίνουσα τον ένα τόνο 
ετησίως, ουσία που έχει ταξινομηθεί ως 
επικίνδυνη αφεαυτής ή σε μείγμα πάνω από 
τα όρια συγκέντρωσης που καθορίζεται στην 
οδηγία 1999/45/ΕΚ ή τον παρόντα 
κανονισμό, αναλόγως, που έχει ως 
αποτέλεσμα την ταξινόμηση του μείγματος 
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στον κατάλογο που αναφέρεται στο 
άρθρο 43:

ως επικίνδυνου, κοινοποιεί στον Οργανισμό 
τις ακόλουθες πληροφορίες με σκοπό να 
συμπεριληφθούν στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 43:

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση κοινοποίησης στον Οργανισμό όσον αφορά τον ως άνω κατάλογο ταξινομήσεων, 
τούτο δε από 01/12/10, δεν θα πρέπει να ισχύει για το σύνολο των διατιθέμενων στην αγορά 
ουσιών που υπόκεινται σε καταχώρηση, αλλά μόνο για όσες έχουν καταχωρηθεί ως 
επικίνδυνες: Τούτο δε και στο πλαίσιο του REACH.  Στις δύο τελευταίες από τις αναφερθείσες 
περιπτώσεις (ουσία που έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνη αφεαυτής ή σε μείγμα ...) θα πρέπει να 
προβλεφθεί μια τιμή αποκοπής (1 τόνος/ετησίως).  Η έλλειψη τιμής αποκοπής θα οδηγούσε σε 
νομική ανασφάλεια και θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης.

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 45

1. Tα κράτη μέλη ορίζουν τον ή τους 
οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την 
παραλαβή των πληροφοριών από τους 
προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της 
χημικής σύνθεσης, των μειγμάτων που 
διατίθενται στην αγορά και ταξινομούνται ή 
θεωρούνται ως επικίνδυνα βάσει των 
επιπτώσεών τους στην υγεία ή των φυσικών 
τους επιπτώσεων.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τον ή τους 
οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την 
παραλαβή των πληροφοριών από τους 
προμηθευτές, σχετικά με τα μείγματα που 
διατίθενται στην αγορά και ταξινομούνται ή 
θεωρούνται ως επικίνδυνα βάσει των 
επιπτώσεών τους στην υγεία ή των φυσικών 
τους επιπτώσεων.

1 α. Οι πληροφορίες που ορίζει η 
παράγραφος 1 υποβάλλονται με το 
μορφότυπο που καθορίζεται στο 
παράρτημα VII α1 και είναι επαρκείς ώστε 
να καλύψουν τις ιατρικές ανάγκες για τη 
διατύπωση των προληπτικών και 
θεραπευτικών μέτρων, ιδίως σε επείγουσες 
περιπτώσεις.

2. Οι καθορισμένοι οργανισμοί παρέχουν 
όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για την τήρηση
εχεμύθειας όσον αφορά τις λαμβανόμενες 
πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την 
κάλυψη της ιατρικής ζήτησης με τη λήψη 
προληπτικών ή θεραπευτικών μέτρων, 
ιδίως σε επείγουσες περιπτώσεις. Οι
πληροφορίες δεν χρησιμοποιούνται για 

2. Οι καθορισμένοι οργανισμοί παρέχουν 
όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για την τήρηση 
εχεμύθειας όσον αφορά τις λαμβανόμενες 
πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την 
κάλυψη των ιατρικών αναγκών που 
εκτίθενται στην παράγραφο 2 και δεν 
χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. 
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όλους τους σκοπούς.
3. Οι καθορισμένοι φορείς έχουν στη 
διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται από τους αρμόδιους 
προμηθευτές για τη διάθεση στην αγορά 
ώστε να πραγματοποιήσουν τις αποστολές 
για τις οποίες είναι αρμόδιοι.

3. Οι καθορισμένοι φορείς έχουν στη 
διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται από τους αρμόδιους 
προμηθευτές για τη διάθεση στην αγορά 
ώστε να πραγματοποιήσουν τις αποστολές 
για τις οποίες είναι αρμόδιοι.

3 α. Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στη ευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων για τα ατυχήματα, η οποία έχει 
καταρτισθεί στο πλαίσιο του 
Προγράμματος EHLASS (Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Παρακολούθησης των οικιακών 
ατυχημάτων και ατυχημάτων κατά τις 
δραστηριότητες αναψυχής), λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των 
ατυχημάτων και τα ενεχόμενα μείγματα, 
για τα οποία οι αρμόδιοι οργανισμοί 
έλαβαν αιτήσεις ιατρικών πληροφοριών 
σχετικά με την αγωγή και τα θεραπευτικά 
μέτρα. 
1  Οι απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που 
παρέχονται στο πλαίσιο των απαιτήσεων του 
EACCPT (Ευρωπαϊκή Ένωση των Κέντρων 
Δηλητηριάσεων και τοξικο-επαγρύπνισης ) 
αποτελούν τη βάση του παραρτήματος VII a

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικές ρυθμίσεις όσον αφορά τις αιτήσεις 
πληροφοριών και τα απαιτούμενα μορφότυπα, η καθιέρωση μιας κοινοτικής διαδικασίας θα 
ευνοήσει τη διαφάνεια και τις πρακτικές πτυχές της εφαρμογής.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση των Κέντρων Δηλητηριάσεων και τοξικο-επαγρύπνισης δημοσίευσε 
απαιτήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση ενός 
νέου παραρτήματος 7α. 
Η βάση δεδομένων για τα ατυχήματα που έχει καταρτίσει η ΓΔ SANCO θα μπορούσε να 
προσφέρει ένα δίαυλο για τη μετάδοση των στοιχείων που συλλέγουν οι αρμόδιοι οργανισμοί 
σχετικά με τα μείγματα και τα ατυχήματα στα οποία ενέχονται.

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 52, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Όταν ένα κράτος μέλος αιτιολογημένα 
πιστεύει ότι μια ουσία ή ένα μείγμα, 
μολονότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 

1. Όταν ένα κράτος μέλος αιτιολογημένα 
πιστεύει ότι μια ουσία ή ένα μείγμα, είτε 
ικανοποιώντας είτε μη ικανοποιώντας -
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παρόντος κανονισμού, αποτελεί κίνδυνο για 
την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον για 
λόγους ταξινόμησης, επισήμανσης ή 
συσκευασίας, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα 
προσωρινά μέτρα. Το κράτος μέλος 
ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή, τον 
Οργανισμό και τα υπόλοιπα κράτη μέλη 
σχετικά, εξηγώντας τους λόγους της 
απόφασής του.

στην περίπτωση διαφοράς με τον 
προμηθευτή - τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού, αποτελεί κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον για 
λόγους ταξινόμησης, επισήμανσης ή 
συσκευασίας, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα 
προσωρινά μέτρα. Το κράτος μέλος 
ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή, τον 
Οργανισμό και τα υπόλοιπα κράτη μέλη 
σχετικά, εξηγώντας τους λόγους της 
απόφασής του.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο να προβλεφθεί το ενδεχόμενο διαφορών όσον αφορά την ερμηνεία των 
απαιτήσεων του κανονισμού, οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν μεταξύ του προμηθευτή 
και ενός κράτους μέλους, καθώς και την ανάγκη θέσπισης μιας διαδικασίας η οποία θα 
εξασφαλίζει μια εναρμονισμένη ταξινόμηση σε περίπτωση που προκύψει διαφορά.
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