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Σχέδιο έκθεσης (PE 353.529v02)
Guido Sacconi
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και για 
τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά (REACH), για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../... σχετικά με τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους

Πρόταση κανονισμού (COM(2003) 0644 – C6-0530/2003 – 2003/0245(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 1046
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, μέρος 0, παράγραφος 0.2

0.2. Η αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας 
αφορά όλες τις προσδιοριζόμενες χρήσεις.
Εξετάζει τη χρήση της ουσίας υπό καθαρή 
μορφή (μαζί με τις βασικές προσμείξεις και 
τα πρόσθετα) σε παρασκεύασμα ή σε 
προϊόν. Η αξιολόγηση θα πρέπει να εξετάζει 
όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της ουσίας, 
όπως καθορίζονται από τις 
προσδιοριζόμενες χρήσεις. Η αξιολόγηση 
χημικής ασφάλειας βασίζεται σε μια 
σύγκριση των πιθανών αρνητικών 
επιπτώσεων μιας ουσίας με τις επιπτώσεις 

0.2 Η αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας 
αφορά όλες τις προσδιοριζόμενες χρήσεις σε 
ποσότητες που υπερβαίνουν τον 1 τόννο 
ετησίως. Εξετάζει τη χρήση της ουσίας υπό 
καθαρή μορφή (μαζί με τις βασικές 
προσμείξεις και τα πρόσθετα) σε 
παρασκεύασμα ή σε προϊόν. Η αξιολόγηση 
θα πρέπει να εξετάζει όλα τα στάδια του 
κύκλου ζωής της ουσίας (περιλαμβανομένου 
και του σταδίου των αποβλήτων, με την 
επιφύλαξη του άρθρου2, παράγραφος 1, 
εδάφιο δ) του παρόντος κανονισμού) όπως 
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από τη γνωστή ή την ευλόγως προβλέψιμη 
έκθεση του ανθρώπου ή/και του 
περιβάλλοντος στην εν λόγω ουσία.

καθορίζονται από τις προσδιοριζόμενες 
χρήσεις. Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
βασίζεται σε μια σύγκριση των πιθανών 
αρνητικών επιπτώσεων μιας ουσίας με τις 
επιπτώσεις από τη γνωστή ή την ευλόγως 
προβλέψιμη έκθεση του ανθρώπου ή/και του 
περιβάλλοντος στην εν λόγω ουσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία στο άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο ε) και στο άρθρο 13.

Τροπολογία Chris Davies

Τροπολογία 1047
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, μέρος 0, παράγραφος 0.4, εδάφιο 4

Εάν ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας θεωρούν 
ότι χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες για 
την κατάρτιση της έκθεσης χημικής 
ασφάλειας και ότι οι πληροφορίες αυτές
μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο με τη 
διενέργεια δοκιμών σύμφωνα με τα 
παραρτήματα VII ή VIII κατά τις οποίες 
χρησιμοποιούνται σπονδυλωτά ζώα, 
υποβάλλει πρόταση στρατηγικής δοκιμών, 
στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους 
οποίους θεωρεί ότι είναι απαραίτητες οι 
περαιτέρω πληροφορίες και αυτό το 
καταγράφει στον αντίστοιχο τίτλο της 
έκθεσης χημικής ασφάλειας. Ενώ αναμένει 
τα αποτελέσματα των περαιτέρω δοκιμών, 
καταγράφει τα μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου που αναφέρει στην έκθεσή του για 
τη χημική ασφάλεια.

Εάν ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας θεωρούν 
ότι χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες για 
την κατάρτιση της έκθεσης χημικής 
ασφάλειας και ότι οι πληροφορίες αυτές 
μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο με τη 
διενέργεια δοκιμών σύμφωνα με τα 
παραρτήματα VI, VII ή VIII κατά τις οποίες 
χρησιμοποιούνται σπονδυλωτά ζώα, 
υποβάλλει πρόταση στρατηγικής δοκιμών, 
στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους 
οποίους θεωρεί ότι είναι απαραίτητες οι 
περαιτέρω πληροφορίες και αυτό το 
καταγράφει στον αντίστοιχο τίτλο της 
έκθεσης χημικής ασφάλειας. Ενώ αναμένει 
τα αποτελέσματα των περαιτέρω δοκιμών, 
καταγράφει τα μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου που αναφέρει στην έκθεσή του για 
τη χημική ασφάλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 47και το άρθρο 11(1). Για να 
προληφθούν οι δοκιμές με τη χρήση ζώων και να εξοικονομηθεί κόστος για τη βιομηχανία και 
επειδή δεδομένα από δοκιμές με τη χρήση ζώων πρέπει να παρέχονται μόνον εάν είναι 
απαραίτητο για την αξιολόγηση της ασφάλειας μιας ουσίας, πρέπει επίσης να υποβάλλονται 
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προτάσεις δοκιμών όπου περιέχονται δοκιμές επί σπονδυλωτών ζώων για την παροχή των 
πληροφοριών που καθορίζονται στο Παράρτημα VI

Τροπολογία Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 1048
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, μέρος 0, παράγραφος 0,5, εδάφιο 2

Εάν, ως αποτέλεσμα των ενεργειών 1 έως 4, 
ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας συμπεράνει ότι 
η ουσία ή το παρασκεύασμα ανταποκρίνεται 
στα κριτήρια ταξινόμησης των επικίνδυνων 
ουσιών, σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/EΟΚ ή την οδηγία 1999/45/ΕΚ, ή 
αξιολογείται ως ΑΒΤ ή αΑαΒ, η 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες 
ενέργειες:

Εάν, ως αποτέλεσμα των ενεργειών 1 έως 4, 
ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας συμπεράνει ότι 
η ουσία ή το παρασκεύασμα ανταποκρίνεται 
στα κριτήρια ταξινόμησης των επικίνδυνων 
ουσιών, σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/EΟΚ ή την οδηγία 1999/45/ΕΚ, ή 
αξιολογείται ως ΑΒΤ ή αΑαΒ ή υπάρχουν 
άλλοι θεμιτοί λόγοι ανησυχίας, η 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες 
ενέργειες:

Or. en

Αιτιολόγηση

It is not reasonable to automatically eliminate exposure assessment and risk characterisation 
for substances which will not be classified or which are not PBT/vPvB, as proposed. This is 
not in line with the principles on risk assessment that are the basis for the REACH proposal.
For example exposure to high volume substances that are used locally in larger quantities 
may lead to effects in the local environment even though the substance does not meet the 
requirements for environmental classification. According to one of the fundamental principles 
of toxicology it is the amount of exposure that determines whether there is an effect. It is not 
reasonable to ignore this.

Τροπολογία Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Marcello Vernola

Τροπολογία 1049
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, μέρος 1, παράγραφος 1.0.2

1.0.2. Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας 
για την ανθρώπινη υγεία εξετάζει τις 
ακόλουθες ομάδες δυνητικών επιπτώσεων: 
1) τοξικοκινητικότητα, μεταβολισμός και 
κατανομή, 2) οξείες επιπτώσεις (οξεία 
τοξικότητα, ερεθισμός και διαβρωτικότητα), 

1.0.2. Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας 
για την ανθρώπινη υγεία εξετάζει τις 
ακόλουθες ομάδες δυνητικών επιπτώσεων: 
1) τοξικοκινητικότητα, μεταβολισμός και 
κατανομή, 2) οξείες επιπτώσεις (οξεία 
τοξικότητα, ερεθισμός και διαβρωτικότητα), 
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3) ευαισθητοποίηση, 4) τοξικότητα 
επαναλαμβανόμενης δόσης και 5) 
επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, 
μεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την 
αναπαραγωγή). Όταν χρειάζεται 
εξετάζονται κι άλλες επιπτώσεις βάσει όλων 
των διαθέσιμων πληροφοριών.

3) ευαισθητοποίηση, 4) τοξικότητα 
επαναλαμβανόμενης δόσης και 5) 
επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, 
μεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την 
αναπαραγωγή) χρησιμοποιώντας προς 
τούτο τις δοκιμές και τα πρότυπα 
ποιοτικής ή ποσοτικής σχέσης δομής-
δραστικότητας ((Q)SAR ) που έχει εγκρίνει 
ο Οργανισμός.. Όταν χρειάζεται εξετάζονται 
κι άλλες επιπτώσεις βάσει όλων των 
διαθέσιμων πληροφοριών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων δοκιμών και μοντέλων από τις μικρές και μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεις θα συμβάλει σε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και προϋποθέτει σύστημα 
προεπιλογής που αποκλείει δυνατές παρατυπίες.

Τροπολογία Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Frédérique Ries, Chris Davies

Τροπολογία 1050
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, μέρος 1, παράγραφος 1.4.1

1.4.1. Βάσει των αποτελεσμάτων των 
ενεργειών 1 έως 3 καθορίζεται (-ονται) το 
(τα) παράγωγο (-α) επίπεδο (-α) χωρίς 
επιπτώσεις (DNEL) για την ουσία, όπου 
αντικατοπτρίζονται η πιθανή οδός (-οί), 
διάρκεια και συχνότητα της έκθεσης. Εάν 
αιτιολογείται από το (τα) σενάριο (-α) 
έκθεσης, ένα μόνο DNEL μπορεί να αρκεί.
Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των 
διαθέσιμων δεδομένων και του (των) 
σεναρίου (-ων) έκθεσης του σημείου 5 της 
έκθεσης χημικής ασφάλειας, μπορεί να είναι 
αναγκαίο να προσδιοριστεί διαφορετικό 
DNEL για κάθε σχετική ομάδα του 
ανθρώπινου πληθυσμού (π.χ. εργαζόμενοι, 
καταναλωτές και άτομα που είναι πιθανόν 
να εκτεθούν έμμεσα μέσω του 
περιβάλλοντος) και πιθανόν για ορισμένες 
υποομάδες (π.χ. παιδιά, έγκυοι) και για 
διαφορετικές οδούς έκθεσης. Δίνεται πλήρης 
αιτιολόγηση στην οποία προσδιορίζονται, 
μεταξύ άλλων, η επιλογή των δεδομένων 
που χρησιμοποιήθηκαν, η οδός έκθεσης 

1.4.1. Βάσει των αποτελεσμάτων των 
ενεργειών 1 έως 3 καθορίζεται (-ονται) το 
(τα) παράγωγο (-α) επίπεδο (-α) χωρίς 
επιπτώσεις (DNEL) για την ουσία, όπου 
αντικατοπτρίζονται η πιθανή οδός (-οί), 
διάρκεια και συχνότητα της έκθεσης. Εάν 
αιτιολογείται από το (τα) σενάριο (-α) 
έκθεσης, ένα μόνο DNEL μπορεί να αρκεί.
Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των 
διαθέσιμων δεδομένων και του (των) 
σεναρίου (-ων) έκθεσης του σημείου 5 της 
έκθεσης χημικής ασφάλειας, μπορεί να είναι 
αναγκαίο να προσδιοριστεί διαφορετικό 
DNEL για κάθε σχετική ομάδα του 
ανθρώπινου πληθυσμού (π.χ. εργαζόμενοι, 
καταναλωτές και άτομα που είναι πιθανόν 
να εκτεθούν έμμεσα μέσω του 
περιβάλλοντος) και για ευάλωτους 
πληθυσμούς και για διαφορετικές οδούς 
έκθεσης. Δίνεται πλήρης αιτιολόγηση στην 
οποία προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, η 
επιλογή των δεδομένων που 
χρησιμοποιήθηκαν, η οδός έκθεσης 
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(στοματική, δερματική, αναπνευστική), 
καθώς και η διάρκεια και η συχνότητα της 
έκθεσης στην ουσία για την οποία ισχύει το 
DNEL. Εάν είναι πιθανόν να υπάρχουν 
περισσότερες από μία οδοί έκθεσης, τότε 
προσδιορίζεται ένα DNEL για κάθε οδό 
έκθεσης και για όλες τις οδούς έκθεσης.
Κατά τον προσδιορισμό του DNEL 
λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι 
ακόλουθοι παράγοντες:

(στοματική, δερματική, αναπνευστική), 
καθώς και η διάρκεια και η συχνότητα της 
έκθεσης στην ουσία για την οποία ισχύει το 
DNEL. Εάν είναι πιθανόν να υπάρχουν 
περισσότερες από μία οδοί έκθεσης, τότε 
προσδιορίζεται ένα DNEL για κάθε οδό 
έκθεσης και για όλες τις οδούς έκθεσης.
Κατά τον προσδιορισμό του DNEL 
λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι 
ακόλουθοι παράγοντες:

η αβεβαιότητα που προκύπτει, μεταξύ 
άλλων παραγόντων, από τη μεταβλητότητα 
των πειραματικών δεδομένων και από τις 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των ειδών, αλλά 
και στο εσωτερικό κάθε είδους.

η αβεβαιότητα που προκύπτει, μεταξύ 
άλλων παραγόντων, από τη μεταβλητότητα 
των πειραματικών δεδομένων και από τις 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των ειδών, αλλά 
και στο εσωτερικό κάθε είδους.

η φύση και η σοβαρότητα της επίπτωσης· η φύση και η σοβαρότητα της επίπτωσης·

ο ανθρώπινος πληθυσμός στον οποίο 
εφαρμόζονται οι ποσοτικές και/ή ποιοτικές 
πληροφορίες σχετικά με την έκθεση.

ο ανθρώπινος πληθυσμός στον οποίο 
εφαρμόζονται οι ποσοτικές και/ή ποιοτικές 
πληροφορίες σχετικά με την έκθεση·

(iii α) τα ιδιαίτερα ευαίσθητα σημεία των 
ευάλωτων πληθυσμών·
(iii β) οιαδήποτε ένδειξη ασυνήθων 
αποτελεσμάτων, ιδίως οσάκις ο τρόπος 
δράσεως παραμένει άγνωστος ή τυγχάνει 
ελλιπούς χαρακτηρισμού·
(iii γ) δυνατή από κοινού έκθεση σε άλλα 
χημικά προϊόντα·

Or. en

Αιτιολόγηση

The European Parliament considered that ‘protecting the health of children against 
environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring adequate 
human and economic development’ (Paulsen Report on European Environment and Health 
Strategy) and asked for specific restrictions on chemicals for high-risk sections of the 
population (Ries report on European Environment and Health Action Plan) . REACH should 
always consider vulnerable populations. (Schlyter and others)

On the 23rd February 2005, the European Parliament adopted a resolution on the European 
Environment and Health Action Plan 2004-2010 (A6-0008/2005 ) in which it called ‘on the 
Commission to ensure that all risk assessments that will be undertaken should specifically 
address the risks for foetuses, infants and children, where there is potential exposure of these 
particularly vulnerable groups. (Frédérique Ries and others)
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Τροπολογία Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Τροπολογία 1051
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, μέρος 1, παράγραφος 1.4.1, σημείο (iii) α, β, γ, δ (νέο)

(iii α) τα ιδιαίτερα ευαίσθητα σημεία των 
ευάλωτων πληθυσμών·
(iii β) οιαδήποτε ένδειξη ασυνήθων 
αποτελεσμάτων, ιδίως οσάκις ο τρόπος 
δράσεως παραμένει άγνωστος ή τυγχάνει 
ελλιπούς χαρακτηρισμού·
(iii γ) δυνατή από κοινού έκθεση σε άλλα 
χημικά προϊόντα·
(iii δ) αβεβαιότητες όσον αφορά την 
ποιότητα των δεδομένων και την όλη 
εμπιστοσύνη που έχει κανείς στη βάση 
δεδομένων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επισημάνει σε σχέση με την πρόταση REACH "ότι οι 
υπάρχουσες μέθοδοι εκτίμησης των κινδύνων δεν λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένα τα έμβρυα, 
τα νήπια και τα παιδιά καθώς και το ευρύ φάσμα των μορφών έκθεσης του εν λόγω πληθυσμού" 
(Έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία, A5-193/2004, 
Marit Paulsen).

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 1052
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, μέρος 4, παράγραφος 4,2, (Ενέργεια 2)

Εάν η ουσία πληροί τα κριτήρια διενεργείται 
χαρακτηρισμός των εκπομπών που 
περιλαμβάνει τα σχετικά μέρη της 
αξιολόγησης της έκθεσης όπως 
περιγράφεται στο σημείο 5. Ειδικότερα 
περιλαμβάνει μια εκτίμηση των ποσοτήτων 
της ουσίας που εκλύεται στα διάφορα 
περιβαλλοντικά συστήματα κατά τη 
διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων του 
παραγωγού ή του εισαγωγέα και άλλες 

Εάν η ουσία πληροί τα κριτήρια διενεργείται 
χαρακτηρισμός των εκπομπών που 
περιλαμβάνει τα σχετικά μέρη της 
αξιολόγησης της έκθεσης όπως 
περιγράφεται στο σημείο 5. Ειδικότερα 
περιλαμβάνει μια εκτίμηση των ποσοτήτων 
της ουσίας που εκλύεται στα διάφορα 
περιβαλλοντικά συστήματα κατά τη 
διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων του 
παραγωγού ή του εισαγωγέα και άλλες 
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προσδιοριζόμενες χρήσεις, και 
προσδιορισμό των πιθανών οδών μέσω των 
οποίων εκτίθενται στην ουσία ο άνθρωπος 
και το περιβάλλον.

προσδιοριζόμενες χρήσεις σε ποσότητες 1 
τόννου και άνω ετησίως, και προσδιορισμό 
των πιθανών οδών μέσω των οποίων 
εκτίθενται στην ουσία ο άνθρωπος και το 
περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία στο άρθρο 13.

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 1053
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, μέρος 5, παράγραφος 5.1.1., εδάφιο 1

5.1.1. Σενάρια έκθεσης αναπτύσσονται για 
την παραγωγή στην Κοινότητα, τις ίδιες 
χρήσεις του παραγωγού και του εισαγωγέα 
και άλλες προσδιοριζόμενες χρήσεις.

5.1.1. Σενάρια έκθεσης αναπτύσσονται για 
την παραγωγή στην Κοινότητα, τις ίδιες 
χρήσεις του παραγωγού και του εισαγωγέα 
και άλλες προσδιοριζόμενες χρήσεις σε 
ποσότητες 1 τόννου και άνω ετησίως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία στο άρθρο 13.

Τροπολογία Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild Rothe

Τροπολογία 1054
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, μέρος 5, παράγραφος 5.1.1

5.1.1 Σενάρια έκθεσης αναπτύσσονται για 
την παραγωγή στην Κοινότητα, τις ίδιες 
χρήσεις του παραγωγού και του εισαγωγέα 
και άλλες προσδιοριζόμενες χρήσεις. Ένα 
σενάριο έκθεσης είναι το σύνολο των 
συνθηκών που περιγράφουν τον τρόπο με 
τον οποίο η ουσία παράγεται ή 
χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής της και τον τρόπο με τον οποίο 
ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας ελέγχει ή 
συνιστά στους μεταγενέστερους χρήστες να 

5.1.1 Σενάρια έκθεσης αναπτύσσονται για 
την παραγωγή στην Κοινότητα, τις ίδιες 
χρήσεις του παραγωγού και του εισαγωγέα 
και άλλες προσδιοριζόμενες χρήσεις κατά 
την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 25.
Ένα σενάριο έκθεσης είναι το σύνολο των 
συνθηκών που περιγράφουν τον τρόπο με 
τον οποίο η ουσία παράγεται ή 
χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής της και τον τρόπο με τον οποίο 
ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας ελέγχει ή 
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ελέγχουν την έκθεση του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος. Αυτά τα σενάρια έκθεσης 
μπορεί να είναι ευρέος φάσματος ή 
συγκεκριμένα ανάλογα με την περίπτωση.
Το σενάριο έκθεσης παρουσιάζεται στον 
αντίστοιχο τίτλο της έκθεσης χημικής 
ασφάλειας και συνοψίζεται σε παράρτημα 
του δελτίου δεδομένων ασφαλείας, 
χρησιμοποιώντας ένα σύντομο τίτλο ο 
οποίος δίνει μια σύντομη γενική περιγραφή 
της χρήσης. Ειδικότερα, ένα σενάριο 
έκθεσης περιλαμβάνει, όπου χρειάζεται, μια 
περιγραφή:

συνιστά στους μεταγενέστερους χρήστες να 
ελέγχουν την έκθεση του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος. Αυτά τα σενάρια έκθεσης 
μπορεί να χωρίζονται σε κατηγορίες 
σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3, 
παράγραφος 30 και να είναι ευρέος 
φάσματος ή συγκεκριμένα ανάλογα με την 
περίπτωση. Το σενάριο έκθεσης 
παρουσιάζεται στον αντίστοιχο τίτλο της 
έκθεσης χημικής ασφάλειας και συνοψίζεται 
σε παράρτημα του δελτίου δεδομένων 
ασφαλείας, χρησιμοποιώντας ένα σύντομο 
τίτλο ο οποίος δίνει μια σύντομη γενική 
περιγραφή της χρήσης. Ειδικότερα, ένα 
σενάριο έκθεσης περιλαμβάνει, όπου 
χρειάζεται, μια περιγραφή:

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κατηγορίες χρήσεως και εκθέσεως διαρθρώνονται κατά τρόπον ώστε να καθίσταται δυνατή 
η περιγραφή παντός τύπου προσδιορισθείσα χρήση μέσω συνδυασμού των σχετικών στοιχείων.
Συνδυάζουν συγκεκριμένες καταστάσεις εκθέσεως και περιγράφουν όλους τους όρου που 
καθορίζουν μία έκθεση.

Τροπολογία Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild Rothe

Τροπολογία 1055
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, μέρος 5, παράγραφος 5.2.6 (νέα)

Εν ισχύι εκτιμήσεις επιπέδων εκθέσεως 
μπορεί να απλοποιούνται χάρις στην χρήση 
ειδικών εργαλείων της τεχνολογίας της 
πληροφορίας, περιλαμβανομένων και 
ειδικών κατά τομέα εργαλείων τεχνολογίας 
της πληροφορίας, οσάκις αυτά είναι 
διαθέσιμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να βοηθηθούν οι μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις να τηρούν τις υποχρεώσεις 
τους, υπάρχουν ή μπορούν να αναπτυχθούν ειδικά και εξειδικευμένα εργαλεία της τεχνολογίας 
της πληροφορίας για τη διεξαγωγή αποτιμήσεων των εκθέσεων.
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Τροπολογία Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 1056
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, μέρος 6, παράγραφος 6.5, εδάφιο 2

Για τις ουσίες που ικανοποιούν τα κριτήρια 
ΑΒΤ και αΑαΒ, ο παραγωγός ή ο 
εισαγωγέας χρησιμοποιεί τις πληροφορίες 
όπως προκύπτουν από την ενέργεια 2 του 
σημείου 5 για την εφαρμογή στις 
εγκαταστάσεις του και για τις συστάσεις 
προς τους μεταγενέστερους χρήστες των 
μέτρων διαχείρισης του κινδύνου που 
ελαχιστοποιούν την έκθεση του ανθρώπου 
και του περιβάλλοντος.

Για τις ουσίες ΚΜΤ χωρίς τιμή κατωφλίου 
και τις ουσίες που ικανοποιούν τα κριτήρια 
ΑΒΤ και αΑαΒ, ο παραγωγός ή ο 
εισαγωγέας χρησιμοποιεί τις πληροφορίες 
όπως προκύπτουν από την ενέργεια 2 του 
σημείου 5 για την εφαρμογή στις 
εγκαταστάσεις του και για τις συστάσεις 
προς τους μεταγενέστερους χρήστες των 
μέτρων διαχείρισης του κινδύνου που 
ελαχιστοποιούν την έκθεση του ανθρώπου 
και του περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

In Annex I, 6.4 ”adequate control” for an exposure scenario is defined. For substances 
without a threshold value or a Derived No-Effect Levels a qualitative assessment shall be 
made of the likelihood of an effect in the given exposure scenario. For PBT and vPvB 
substances the information about riskreducing measures that has been obtained in the 
exposure assessment shall be used to minimise exposure for human health and the 
environment.

Τροπολογία Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild Rothe

Τροπολογία 1057
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, μέρος 7, Πίνακας, ΜΕΡΟΣ A, -1 (νέο)

(-1 νέο) Περιγραφή των κατηγοριών 
χρήσεως και εκθέσεως οι οποίες 
καλύπτονται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κατηγορίες χρήσεως και εκθέσεως αποτελούν το κύριο εργαλείο για μία δομημένη 
μεταβίβαση πληροφοριών περί μέτρων διαχειρίσεως του κινδύνου, τιμών στόχων εκθέσεως 
(π.χ. DNEL, PNEC) και προϋποθέσεων χρήσεως κατά τα διαφορετικά στάδια της οικονομικής 
διεργασίας. Βοηθούν τους οικονομικούς παράγοντες και την σύνταξη φύλλου δεδομένων 



PE 357.826v01-00 10/106 AM\565939EL.doc

EL

ασφαλείας για τον επόμενο παράγοντα στην αλυσίδα της οικονομικής διεργασίας.

Τροπολογία Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 1058
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, μέρος 1, παράγραφος 1.2, εδάφιο 1

Αναφορά των χρήσεων της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος, εφόσον είναι γνωστές.
Εάν υπάρχουν πολλές δυνατές χρήσεις, δεν 
χρειάζεται να αναφέρονται παρά μόνο οι 
σημαντικότερες ή συνηθέστερες χρήσεις.
Συγχρόνως δίνεται σύντομη περιγραφή της 
φύσης της ουσίας ή του παρασκευάσματος, 
π.χ. επιβραδυντικό φλόγας, αντιοξειδωτικό 
κ.λπ.

Αναφορά των χρήσεων της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος, εφόσον είναι γνωστές.
(διαγραφή) Συγχρόνως δίνεται σύντομη 
περιγραφή της φύσης της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος, π.χ. επιβραδυντικό 
φλόγας, αντιοξειδωτικό κ.λπ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στο να αποφεύγεται ο αποκλεισμός ασυνήθων χρήσεων και άρα 
οι άσκοπες επιπρόσθετες καταχωρίσεις.

Τροπολογία Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 1059
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, μέρος 3, παράγραφος 3.3 α (νέα)

3.3 α Για παρασκευάσματα που δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις 3.2 και 3.3 και για 
τα οποία η προβλεπόμενη συγκέντρωση 
χωρίς επιπτώσεις (PNEC) των 
χρησιμοποιουμένων ουσιών είναι 
κατώτερη των 500 µg/litre, η ποσότητα, 
βιοαποικοδόμηση (δυνατότητα εξάλειψης) 
και ο logPOW κοινοποιούνται στον 
μεταγενέστερο χρήστη σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των άρθρων 34 και 35.

Or. en
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Αιτιολόγηση

A substance may be critical during the use, if the downstream user has a “weak” pre-flooder 
and the PNEC of the substance is lower than 500 µg/l. These are relevant properties of the 
substances that are necessary to be communicated to downstream users if they have to 
perform an exposure assessment and a chemical safety report in accordance with articles 34 
and 35.

Τροπολογία Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 1060
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I α α (νέο)

Παράρτημα I αα (νέο)
Κατηγορίες χρήσεως και εκθέσεως (ΚΧΕ)

Κατά την καταχώριση ουσίας σύμφωνα με το άρθρο 9 ή την προκαταχώρησή της 
σύμφωνα με το άρθρο 26 και πέραν των δεδομένων σχετικά με τη χρήση της ουσίας 
σύμφωνα με τον προορισμό της οι παραγωγοί ή εισαγωγείς της ουσίας υποβάλλουν τις 
εξής πληροφορίες

1. Δεδομένα περί των κατηγοριών χρήσεως:

1.1 Βιομηχανική υπό τις εξής προϋποθέσεις:
υψηλό επίπεδο ικανότητας
υψηλό επίπεδο επιτήρησης
υψηλό επίπεδο τεχνικών μέτρων

1.2 Επαγγελματική υπό τις εξής προϋποθέσεις:
διάφορα επίπεδα ικανότητας
χαμηλό επίπεδο επιτήρησης
χαμηλό επίπεδο τεχνικών μέτρων

1.3 Χρήση από καταναλωτή / ιδιωτική χρήση υπό τις εξής προϋποθέσεις:
χαμηλό επίπεδο ικανότητας
χωρίς επιτήρηση
χωρίς τεχνικά ή προσωπικά προστατευτικά μέτρα
περισσότερες ευαίσθητες ομάδες, π.χ. παιδιά και ηλικιωμένοι

2. Δεδομένα περί των κατηγοριών εκθέσεως:
κατηγοριοποίηση της εκθέσεως σύμφωνα με 

2.1 τους σχετικούς τρόπους εκθέσεως των ανθρώπων:
2.1.1. δια του στόματος,
2.1.2 δια της εισπνοής,
2.1.3 δια του δέρματος
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2.2 τους τρόπους εκπομπής στο περιβάλλον:
2.2.1 αέρας,
2.2.2 νερό,
2.2.3 έδαφος,
2.2.4 χλωρίδα και πανίδα μιας περιοχής

2.3 τη διάρκεια και συχνότητα της εκθέσεως
2.3.1 άπαξ,
2.3.2 σύντομη,
2.3.3 επαναλαμβανόμενη,
2.3.4 μακρά

3. Κατηγορίες χρήσεως και εκθέσεως για τις ανάγκες της καταχώρισης και 
προκαταχώρισης επιτυγχάνονται μέσω συνδυασμού των δεδομένων από τη θέση 2. Ο 
Οργανισμός μπορεί να ορίσει συγκεκριμένη μορφή σύμφωνα με το άρθρο 108.

Or. de

Αιτιολόγηση

A matrix of use and exposure categories using the format prescribed pursuant to Article 108 
will provide the downstream user with combined information about exposure categories, limit 
values and exemplary protective measures to enable the limit value concerned to be complied 
with. Thus, by comparing his specific use with the UEC, the user of a substance can 
ascertain:

- whether his use corresponds to one or more UECs,
- whether he needs to modify the exposure assessment,
- whether he must take measures, and what.

Τροπολογία Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 1061
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I β
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Annex 1b on chemical safety assessments for preparations should be deleted. The reasons are 
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that the scientific base is still too weak and the practical application of the proposed 
provisions will prove extremely difficult. A chemical safety report for a single substance is a 
much more straightforward task to complete. Preparations are a mixture of substances and 
the methodology proposed here is not reliable enough. The effect of a deletion will be that 
conventional methods will be used.

Τροπολογία Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Τροπολογία 1062
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I β

Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για ένα 
παρασκεύασμα διενεργείται σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι με τις ακόλουθες 
τροποποιήσεις:

Πλην των περιπτώσεων όπου ουσίες 
αποκλείονται κατ' εφαρμογήν του άρθρου 
13(2), η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για 
ένα παρασκεύασμα διενεργείται σύμφωνα 
με το παράρτημα Ι με τις ακόλουθες 
τροποποιήσεις:

Or. de

Αιτιολόγηση

For safety assessments of preparations, the only relevant data is that concerning substances 
which exceed certain minimum concentrations. Pursuant to Article 13(2), a chemical safety 
assessment need not be performed for a substance which is present in a preparation if the 
concentration of the substance in the preparation is less than the values shown in 
subparagraphs (a) to (e). In the interests of greater clarity, corresponding provisions should 
be inserted in Annex Ib, 'Chemical safety assessments for preparations', as the formulations in 
Annex Ib, e.g. 'each substance in the preparation' or 'all substances in the preparation', are 
misleading.

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 1063
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I β α (νέο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I β α (νέο)
Οδηγίες για την ασφαλή χρήση:

Εάν δεν απαιτείται δελτίο δεδομένων ασφαλείας, απαιτούνται οι εξής πληροφορίες:

1. Μέτρα πρώτων βοηθειών (δελτίο δεδομένων ασφαλείας τίτλος 4)

2. Μέτρα για την καταπολέμηση πυρκαγιάς (δελτίο δεδομένων ασφαλείας τίτλος 5)

3. Μέτρα κατά της τυχαίας έκλυσης (δελτίο δεδομένων ασφαλείας τίτλος 6)
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4. Χειρισμός και αποθήκευση (δελτίο δεδομένων ασφαλείας τίτλος 7)

5. Στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά (δελτίο δεδομένων ασφαλείας τίτλος 14)

6. Έλεγχοι έκθεσης/Ατομική προστασία (δελτίο δεδομένων ασφαλείας τίτλος 8)

7. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα (δελτίο δεδομένων ασφαλείας τίτλος 10)

8. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση (εξάλειψη)

8.1 Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση (εξάλειψη) (δελτίο δεδομένων ασφαλείας τίτλος 13)

8.2 Πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση και τις μεθόδους διάθεσης (εξάλειψης) 
για τη βιομηχανία

8.3 Πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση και τις μεθόδους διάθεσης (εξάλειψης) 
για το κοινό

Or. en

Αιτιολόγηση

This information is not new compared to the Commission proposal. It contains the old point 5 
of Annex IV of the Commission proposal which is moved to this new Annex Ib a (new), as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet Annex Ia. (amendment linked to 
Annex I)

Τροπολογία Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 1064
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I β α (νέο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I β α (νέο)
Κριτήρια για ουσίες που καταχωρούνται σε ποσότητες μικρότερες των 10 τόννων για τις 

οποίες μπορεί να απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες

Δύο ή περισσότερα από τα εξής κριτήρια:

(α) ουσίες για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί πληροφορίες σχετικά με την ανθρώπινη υγεία 
ή τα σημεία τελικής διάθεσης στο περιβάλλον·

(β) ουσίες για τις οποίες οι QSAR ή άλλα στοιχεία υποδεικνύουν ότι κατά πάσαν 
πιθανότητα θα ικανοποιούν τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή 
τοξικές για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2 ή θα πληρούν τα κριτήρια του 
Παραρτήματος XII και για τις οποίες δεν διατίθενται σχετικές πληροφορίες·

(γ) ουσίες με χρήσεις ως μέσο διασποράς ή διαδόσεως, όπου η έκθεση δεν μπορεί να 
υπολογισθεί με αξιοπιστία, ιδίως όταν οι ουσίες αυτές ενσωματώνονται σε προϊόντα 
καταναλώσεως·

(δ) ουσίες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί από τουλάχιστο 20 καταχωρίζοντες· υπό την 
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προϋπόθεση ότι οι εν λόγω καταχωρίζοντες δεν έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει σημαντική 
έκθεση, ή οι QSAR ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία δεν έχουν υποδείξει δυνατό κίνδυνο·

(ε) ουσίες που έχουν προσδιορισθεί ως δυνατά υποκατάστατα άλλων ουσιών υπό την 
προϋπόθεση εξουσιοδότησης ή περιορισμών, εκτός εάν οι QSAR ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία δεν έχουν υποδείξει δυνατόν κίνδυνο·

(στ) ουσίες για τις οποίες τα αποτελέσματα από τις δραστηριότητες εφαρμογής ή 
παρακολούθησης στα κράτη μέλη έχουν προσδιορίσει υποψίες κινδύνων για την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Τροπολογία 1065
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I β α (νέο)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I β α (νέο)

(α) Προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας του Συμβουλίου 89/106/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/68/ΕΚ·

(β) Φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93, της οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/82/ΕΚ και της οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/83/ΕΚ·

(γ) Τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 178/2002/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων 
τροφίμων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας του Συμβουλίου 89/107/ΕΟΚ 
και των αρτυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας του Συμβουλίου 
88/388/ΕΚ και της αποφάσεως της Επιτροπής 1999/217/ΕΚ

(δ) Ζωοτροφές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 178/2002/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων 
ουσιών ζωοτροφών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1831/2003 (που αντικαθιστά την οδηγία του Συμβουλίου 
70/5247ΕΟΚ)·

(ε) Προϊόντα διατροφής των ζώων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας του 
Συμβουλίου 82/471/ΕΟΚ·

(στ) Ιατροτεχνολογικά προϊόντα·

(ζ) Υλικά που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 
προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ο οποίος καταργεί την οδηγία του 
Συμβουλίου 89/109/ΕΟΚ·

(η) Φυτοπροστατευτικά προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας του 
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Συμβουλίου 91/414/ΕΟΚ·

(θ) Βιοκτόνα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας του Συμβουλίου 98/8/ΕΚ·

(ι) Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2002/95/ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

(ια) Στήλες και συσσωρευτές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
91/157/ΕΟΚ για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες 
επικίνδυνες ουσίες

Or. en

Αιτιολόγηση

Annex I b (new) groups all the references to Community legislation that cover aspects that 
should not be duplicated in REACH.

This amendment is related to the amendment to art. 2, paragraph 1, point (ea new)

Τροπολογία Christofer Fjellner

Τροπολογία 1066
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, παράγραφοι -1 και -2 (νέες)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, παράγραφοι -1 και -2 (νέες)

- 1. Ορισμός

Το παρόν Παράρτημα περιέχει ουσίες οι οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση 
καταχώρισης. Το Παράρτημα καλύπτει ουσίες που απαντούν στη φύση και ενώσεις που 
συνίστανται κατά κύριον λόγο από αυτές, για τις οποίες υπάρχει μακροχρόνια εμπειρία που 
υποδεικνύει απερίφραστα την έλλειψη ή πολύ χαμηλό επίπεδο κινδύνου να βλάψουν την 
υγεία ή να προκαλέσουν αρνητικά αποτελέσματα στο περιβάλλον.

- 2. Αναθεώρηση

(i) κατά την προκαταχώριση, ο Οργανισμός θα προσθέσει τις ουσίες που εμπίπτουν στον 
ορισμό

( ii) μετά την αξιολόγηση, ο Οργανισμός θα προσθέσει τις ουσίες οι οποίες φρονεί ότι δεν 
συνιστούν κίνδυνο ή συνιστούν πολύ χαμηλού επιπέδου κίνδυνο να βλάψουν την υγεία ή να 
προκαλέσουν αρνητικά αποτελέσματα στο περιβάλλον.

Or. sv

Αιτιολόγηση

There is currently no definition for the substances listed in Annex II, e.g. water and ascorbic 
acid. Adding a definition clarifies the text and also makes revision possible.
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Although we add substances to Annex II during the legislative process, we are convinced that 
it will not be exhaustive. We would therefore like a revision at an early stage but also on a 
rolling basis during the process as we acquire more knowledge. Without our amendments, 
several substances will have to be registered for a considerably long time in the future despite 
the fact that the Agency knows that those substances do not constitute a risk.

Τροπολογία Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 
Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Philippe Busquin 

+ Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Norbert Glante

Τροπολογία 1067
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, νέες εγγραφές

αριθ. EINECS  Ονομασία/Ομάδα  αριθ. CAS αριθ. EINECS  Ονομασία/Ομάδα  αριθ. CAS
231-096-4         Σίδηρος                7439-89-6

Or. xm

Αιτιολόγηση

Steel, by far the main use of iron, has been produced for 150 years with no evidence that iron 
presents risks to human health or the environment.
Because iron is a high tonnage material, it will be potentially subject to considerable testing 
under REACH. Such testing iron would entail the use of a large number of laboratory 
animals. (Oomen-Ruijten and others)

Iron should be placed on the list of substances exempted under Article 4(2)(a) from the 
registration requirement. Iron is a substance which has been known and used for centuries.
The fact that, to date it has not been included in the exemption list is the result of political 
circumstances and not a logical consequence.

Τροπολογία Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 1068
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, νέες εγγραφές

αριθ. EINECS  Ονομασία/Ομάδα  αριθ. 
CAS

αριθ. EINECS  Ονομασία/Ομάδα  αριθ. CAS

231-959-9      Οξυγόνο O2 7782-44-7
231-098-5      Κρυπτόν Kr           7439-90-9



PE 357.826v01-00 18/106 AM\565939EL.doc

EL

231-110-9      Νέον Ne                7440-01-9
231-168-5      Ήλιο He             7440-59-7
231-172-7      Ξένον Xe              7440-63-3
200-812-7      Μεθάνιο CH4         78-82-8

Or. it

Αιτιολόγηση

Nitrogen, argon and carbon dioxide, all components of air, are excluded from the obligation 
on registration in Annex II. Under Directive 2001/83/EC, an exemption from registration 
already applies to oxygen, provided it is used for medical purposes.
Noble gases cannot fall under Annex III, paragraph 8 as they are not considered dangerous 
within the meaning of Directive 67/548/EEC and because they are already regulated by the 
current regulations applicable to transport (ADR Regulations).
Methane should be included in Annex II because it is the main component of natural gas, 
which is already included in Annex III to the Regulation.

Τροπολογία Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Τροπολογία 1069
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, νέες εγγραφές

Οξυγόνο, Κρυπτόν, Νέον, Ήλιο και Ξένον 
πρέπει να περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα II.

Or. it

Αιτιολόγηση

Αυτά τα αέρια πρέπει να συμπεριληφθούν λόγω του ότι έχουν φυσική προέλευση και 
χρησιμοποιούνται για ιατρικές θεραπείες και προστασία του περιβάλλοντος. (Foglietta και 
άλλοι)

Τροπολογία Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Miroslav Ouzký

Τροπολογία 1070
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, νέες εγγραφές

αριθ. EINECS  Ονομασία/Ομάδα  αριθ. 
CAS

αριθ. EINECS  Ονομασία/Ομάδα     αριθ. CAS

232-350-7 Τερεβινθέλαιο/τερεβινθέλαιο ξύλου
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8006-64-2
232-304-6  Ακατέργαστο ταλλέλαιο   8002-26-4
232-50-64 Λιγνινοσουλφονικό Ca      8061-52-7
232-50-59 Λιγνινοσουλφονικό Na      8061-51-6
232-50-85 Λιγνινοσουλφονική NH4     8061-53-8
232-51-06  Ξυλοσουλφονικό οξύ        8062-15-5

Or. en

Αιτιολόγηση

Annex II already contains many naturally occurring substances. In addition, Annex III also 
exempts crude mineral oil and coal and natural gas from registration. This justifies the 
exemption of wood turpentine, crude tall oil, lignosulphonates and other wood components 
from registration requirements by adding them to the list of Annex II.

Τροπολογία Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders Wijkman, 
Miroslav Ouzký

Τροπολογία 1071
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, νέες εγγραφές

αριθ. EINECS  Ονομασία/Ομάδα  αριθ. 
CAS

αριθ. EINECS  Ονομασία/Ομάδα    αριθ. CAS

265-995-8    Πολτός κυτταρίνης   65996-61-4

Or. en

Αιτιολόγηση

Annex II already contains many naturally occurring substances including multi component 
ones.
Cellulose and starch are made up from the same monomeric saccharide, glucose. Glucose 
and starch are already included in Annex II. Therefore, cellulose pulp should also be added 
to the list of Annex II.  Natural polysaccharide cellulose is the main component of higher 
plant cell walls and is the most abundant organic compounds on earth. Approximately 50 % 
of all biomass materials is cellulose.  Cellulose is not classified as hazardous to human health 
or to the environment.



PE 357.826v01-00 20/106 AM\565939EL.doc

EL

Τροπολογία Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 1072
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, νέες εγγραφές

EINECS αριθ. Ονομασία/ομάδα CAS αριθ.

232-296-4 Αραχιδέλαιο
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

8002-03-7

232-370-6 Σησαμέλαιο
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

8008-74-0

232-316-1 Φοινικέλαιο
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

8002-75-3

232-282-8 Έλαιο κοκοφοίνικα
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

8002-31-8

232-425-4 Έλαιο φοινικοπυρήνα
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

8023-79-8

266-9-484 Λίπος βουτυροσπέρμου
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

294-851-7 Λίπος της βασίας της βουτυρώδους (illipe)
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

Έλαιο του sal
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

Έλαιο αμυγδάλων
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

8007-69-0

Φουντουκέλαιο
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

Έλαιο κοινών καρύων
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 

8024-09-7
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παράγωγά τους.

Έλαιο από καρύδι ανακαρδιοειδών (Cashew nut)
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

8007-24-7

Έλαιο από καρύδι Βραζιλίας
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

Φιστικέλαιο
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

Έλαιο από καρύδι μακαδαμίας της τριφύλλου
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

Υδρογονωμένο, δια-εστεροποιημένο και διαχωρισμένο 
σογέλαιο
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

Υδρογονωμένο, δια-εστεροποιημένο και διαχωρισμένο 
έλαιο κράμβης της ελαιοφόρου
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

Υδρογονωμένο, δια-εστεροποιημένο και διαχωρισμένο 
ηλιέλαιο
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

Υδρογονωμένο, δια-εστεροποιημένο και διαχωρισμένο 
φοινικέλαιο
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

Υδρογονωμένο, δια-εστεροποιημένο και διαχωρισμένο 
έλαιο κοκοφοίνικα
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

Υδρογονωμένο, δια-εστεροποιημένο και διαχωρισμένο 
έλαιο φοινικοπυρήνα
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

Σπέρματα, φλοιοί και άλευρα σόγιας
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Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

Σπέρματα, φλοιοί και άλευρα κράμβης της 
ελαιοφόρου
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

Σπέρματα, φλοιοί και άλευρα ηλιάνθου
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα 
παράγωγά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

This annex is taken over from the Annex II of Directive 793/93/EC on the evaluation of 
existing substances. The entries in this annex have never been updated, show many 
inconsistencies that have never been adjusted. These inconsistencies should be lift by 
harmonising and completing these entries.
Most products of concern for the oils and fats sector are of natural origin (vegetable oils or 
made from vegetable oils).
The use of oils and fats as food or feed ingredients indicate that their properties and risks are 
considered to be adequately well known and that these ‘substances’ are safe to human health 
and the environment. They are highly regulated under Regulation 178/2002.
All derivatives from these oils and fats are naturally present in the oil and each component is 
merely extracted unmodified.
Several oils (sunflower, soybean, safflower, linseed, corn, castor, rapeseed) and derivatives 
(lecithins, fatty acids) are already included in Annex II and exempted from registration.
The list of oils and fats to be exempted can and should be completed because vegetable oils 
(seed, tropical and nut) share similar physical and chemical properties. There is no legitimate 
reason to exclude selectively several of them as they can be substituted in various 
applications (food, feed, non-food and non-feed).
Hydrogenated, interesterified and fractionated oils and fats are being used extensively in food 
applications such as margarine. Consequently, they are safe to human health and the 
environment.
Vegetable seeds, meals and by-products are being used extensively in feed applications.
Therefore, they are safe to animal health and welfare, human health and the environment.

Τροπολογία Norbert Glante

Τροπολογία 1073
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, παράγραφος 6

6. Παραπροϊόντα, εκτός εάν εισάγονται ή 
διατίθενται στην αγορά αυτούσια.

6. Παραπροϊόντα, εκτός εάν εισάγονται ή 
διατίθενται στην αγορά εκτός κλειστού 
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συστήματος αυτούσια.

Or. de

Αιτιολόγηση

By-products of smelting are used to produce energy and heat. Undertakings which smelt ores 
transfer them to electricity and heat producers ('place [them] on the market') in closed 
systems without any contact with the outside world. Thus they do not present any hazard to 
the environment or human health. Moreover, their use reduces the exploitation of natural 
energy carriers such as natural gas, oil and coal. A registration requirement would unduly 
hamper the use of these by-products.

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges + Werner Langen

Τροπολογία 1074
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, παράγραφος 8

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που 
υπάρχουν στη φύση εάν δεν έχουν 
τροποποιηθεί χημικώς κατά την παραγωγή 
τους, εκτός εάν πληρούν τα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548.

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που 
υπάρχουν στη φύση·

Or. xm

Αιτιολόγηση

Organic and inorganic substances should be treated equally in the registration process.
Potential risk arising from minerals, ores or other natural substances can be addressed with 
other Community-legislation or at other stages of REACH. (Roth-Behrendt)

The basic raw materials for the organic chemicals sector (natural gas, crude oil, coal) are 
exempt from the obligation to register, without qualification. This gives the organics sector an 
unfair competitive advantage over the metals and inorganics sector.
Many minerals and ores are highly complex materials whose composition can vary widely 
depending on their sources, thus leading to the potential for multiple registrations for e.g. 
"iron ore". The resulting very large number of minerals and ores would overwhelm the system 
during the first phase of registration (substances of more than 1000 tones per annum).
(Oomen-Ruijten and others)

Removal is warranted unreservedly. (Langen)
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Τροπολογία Richard Seeber

Τροπολογία 1075
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, παράγραφος 8

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που 
υπάρχουν στη φύση εάν δεν έχουν 
τροποποιηθεί χημικώς κατά την παραγωγή 
τους, εκτός εάν πληρούν τα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548.

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που 
υπάρχουν στη φύση εάν δεν έχουν 
τροποποιηθεί χημικώς κατά την παραγωγή 
τους

Or. en

Αιτιολόγηση

All naturally occurring substances (even those which are classified under Directive 67/548) 
should be exempted, because their inclusion would drastically increase the number of 
substances subject to registration. They were also exempted from the EINECS reporting 
criteria.  This is particularly true as naturally occurring substances include several thousands 
of substances most of them being of complex nature. Beside that they may change their 
composition due to seasonal and geographical conditions.

Τροπολογία Liam Aylward + Avril Doyle

Τροπολογία 1076
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, παράγραφος 8

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που 
υπάρχουν στη φύση εάν δεν έχουν 
τροποποιηθεί χημικώς κατά την παραγωγή 
τους, εκτός εάν πληρούν τα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548.

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα, υλικά που 
παράγονται από αυτά με διεργασία 
μεταλλειολογικής ή φυσικής μεταποίησης·
ή ουσίες που υπάρχουν στη φύση εάν δεν 
έχουν τροποποιηθεί χημικώς κατά τη
διεργασία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Mineralogical transformation processes are chemical and/or physical processes by which 
mineral-based materials are transformed into other mineral-based materials. Energy is 
usually consumed during such processes. Typical examples are the transformation of mineral-
based raw materials such as chalk, clay, and sand, gypsum into mineral-based materials with 
an added value such as lime, cement, ceramics, glass and plaster. Organic raw materials 
such as natural gas, crude oil and coal are unconditionally exempted from the registration 
requirements. This exemption should also apply to the other raw materials as well. The draft 
REACH regulation discriminates, without any justification, between different types of raw 
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materials (i.e., minerals, ores and substances occurring in nature on the one hand and 
natural gas, crude oil, and coal on the other), based solely on their source. Minerals, ores 
and substances occurring in nature are raw materials that come from nature and are not 
"chemicals" until subjected to chemical transformation processes.
Furthermore, minerals, ores, substance occurring in nature and materials derived from them 
as described in the proposed amendment are characterised for an increasing number of 
applications by European Standards and are well defined by the associated test methods.
Therefore, Chemical Safety Assessments (CSAs), Chemical Safety Reports (CSRs) and the 
information to be provided for registration are unlikely to improve the handling of the 
materials described in the proposed amendment and there is no necessity to burden them with 
the requirement of registration. (Aylward)

Mineralogical transformation processes are chemical and/or physical processes e.g. using 
energy by which mineral-based materials are transformed into other mineral-based materials 
such as chalk, clay, sand, gypsum into lime, cement, ceramics, glass and plaster. This process 
changes the physical properties but not the chemical hazard profile of the material. In order 
to avoid duplication and overloading the system they should be exempt together with other 
basic organic and inorganic raw materials. (Doyle)

Τροπολογία Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 1077
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, παράγραφος 8

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που 
υπάρχουν στη φύση εάν δεν έχουν 
τροποποιηθεί χημικώς κατά την παραγωγή 
τους, εκτός εάν πληρούν τα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548.

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα, αποτελέσματα 
εμπλουτισμού ή ουσίες που υπάρχουν στη 
φύση εάν δεν έχουν τροποποιηθεί χημικώς 
κατά την παραγωγή τους, εκτός εάν πληρούν 
τα κριτήρια ταξινόμησης των επικίνδυνων 
ουσιών σύμφωνα με την οδηγία 67/548.

Or. en

Αιτιολόγηση

The basic raw materials for the organic chemicals sector (natural gas, crude oil, coal) are 
exempt from the obligation to register. This gives the organics sector an unfair and 
significant competitive advantage over the metals and inorganics sector as the basic raw 
materials for the latter sectors and minerals and ores. When shipped in bulk directly to 
installations that are already subject to existing EU workplace protection regulation and the 
IPPC Directive 96/61/EC, the concentrates represent a limited risk for public health and 
environment.
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Τροπολογία Thomas Ulmer και Elisabeth Jeggle

Τροπολογία 1078
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, παράγραφος 8

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που 
υπάρχουν στη φύση εάν δεν έχουν 
τροποποιηθεί χημικώς κατά την παραγωγή 
τους, εκτός εάν πληρούν τα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548.

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που 
υπάρχουν στη φύση εάν δεν έχουν 
τροποποιηθεί χημικώς κατά την παραγωγή 
τους, εκτός εάν πληρούν τα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548· το αυτό 
ισχύει για μέταλλα και κράματα σε ατόφια 
μορφή·

Or. de

Αιτιολόγηση

Και αυτές οι ουσίες δεν είναι επικίνδυνες, εκτός εάν έχουν υποστεί χημική τροποποίηση κατά 
την παραγωγή τους.

Τροπολογία Françoise Grossetête

Τροπολογία 1079
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, παράγραφος 8

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που 
υπάρχουν στη φύση εάν δεν έχουν 
τροποποιηθεί χημικώς κατά την παραγωγή 
τους, εκτός εάν πληρούν τα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548.

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που 
υπάρχουν στη φύση εάν δεν έχουν 
τροποποιηθεί χημικώς, περιλαμβανομένων 
ουσιών φυτικής προελεύσεως όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2, ήτοι συνθέτων 
ουσιών που αποκτώνται διά της υποβολής 
ολοκλήρου του φυτού ή τμήματός του σε 
φυσική διεργασία, όπως είναι η εκχύλιση, η 
απόσταξη, η συμπίεση, ο κλασματικός 
διαχωρισμός, η απομάκρυνση ξένων 
ουσιών, ο εμπλουτισμός ή η ζύμωση, η 
σύνθεση των οποίων ποικίλλει συναρτήσει 
του τύπου και του είδους του φυτού, των 
συνθηκών υπό τις οποίες καλλιεργείται το 
φυτό και αποκτάται η εσοδεία του και της 
μεθόδου διεργασίας που χρησιμοποιείται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

It would seem important to include a precise definition of plant-derived products in order to 
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outline a framework for exemption and ensure legal certainty.

Plant-base products are not products in chemical terms as specified in the Commission 
proposal, and a distinction should therefore be drawn between them and the other substances 
covered by REACH. Most natural substances satisfy one or other of the classification criteria 
in Directive 67/548.

Plant-derived substances are 'traditional' materials generally produced by farmers or small 
agricultural undertakings both in the European Union and outside it, not least in numerous 
developing countries and the most remote regions.

Their registration under REACH will be impossible in view of their complexity, variability 
and diversity. It will not be possible to subject all the properties of these natural substances to 
registration, as there is no provision for registering one specific property alone.

Moreover, registering these products under REACH will make no significant contribution to 
achieving the basic objectives of the proposal.

Τροπολογία Norbert Glante + Johannes Blokland + Richard Seeber

Τροπολογία 1080
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, παράγραφος 9

9. Φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο, 
γαιάνθρακας.

9. Φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο, 
γαιάνθρακας και κωκ.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Το κωκ πρέπει να εξαιρείται από την απαίτηση για καταχώριση, διότι πρόκειται περί 
γαιάνθρακα από τον οποίον έχουν αφαιρεθεί ορισμένα αέρια και κατά νόμον πρέπει να 
αντιμετωπίζεται κατά τον ίδιον τρόπο με τον άνθρακα. (Glante) 

Το κωκ μπορεί να εκαιρείται μέσω της εγγραφής του στο Παράρτημα III. Εάν αφαιρεθούν οι 
ρύποι από τον γαιάνθρακα, αποκτάται κωκ. Ο γαιάνθρακας ήδη εξαιρείται βάσει του 
Παραρτήματος III. Το κωκ είναι καθαρότερος γαιάνθρακας και άρα μπορεί να εξαιρείται.
(Blokland)

Το κωκ προέρχεται από την αφαίρεση αερίων από τον γαιάνθρακα Κατά τη διεργασία αυτή 
βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλένιο, πίσσα και άλλα υλικά αφαιρούνται από τον γαιάνθρακα και ως εκ 
τούτου το κωκ έχει ολιγότερες εγγενείς επικίνδυνες ιδιότητες και πρέπει κατά συνέπειαν να 
εξαιρεθεί της καταχωρίσεως. (Seeber)

Τροπολογία Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 1081
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, παράγραφος 9
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9. Φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο, 
γαιάνθρακας.

9. Φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο, 
γαιάνθρακας, κωκ, αέριο διεργασίας 
σιδηροκράματος, αέριο μονάδων 
παραγωγής κωκ, αέριο στο άνω μέρος 
υψικαμίνου, αέριο μονάδων 
οξυγονοεμφύσησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

The process gases are produced and used within closed systems. All transport is by pipe line 
and the gases are never encountered by the general public.
Coke is a product which results from de-gasifying coal. In this process benzene, toluene, 
xylene , tar and other materials are extracted from coal and hence coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration.
The specified gases are produced as by-products in coke ovens and integrated steel mills.
They are used, like natural gas, oil and coal, to produce energy and heat. They should 
therefore be treated equally with the natural energy sources and, hence, be exempt from the 
obligation to register.

Τροπολογία Jorgo Chatzimarkakis και Holger Krahmer

Τροπολογία 1082
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, παράγραφος 9

9. Φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο, 
γαιάνθρακας.

9. Φυσικό αέριο, αέριο μονάδων 
παραγωγής κωκ, αέριο υψικαμίνου, αέριο 
υψικαμίνου χαλυβουργίας, αργό πετρέλαιο, 
γαιάνθρακας και κωκ.

Or. de

Αιτιολόγηση

The process gases are produced and used within closed systems. All transport is by 
pipeline and the gases are never encountered by the general public.

Coke is a product which results from degasifying coal. In this process benzene, toluene, 
xylene, tar and other materials are extracted from coal. Hence coke has fewer intrinsic 
hazardous properties than coal and should therefore be exempted, as coal is, from 
registration.

The specified gases are produced as by-products in coke ovens and integrated steel mills.
They are used, like natural gas, oil and coal, to produce energy and heat. They should 
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therefore be treated on an equal footing with natural energy sources and, hence, be exempt 
from the obligation to register.

Τροπολογία Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 1083
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, παράγραφος 9

9. Φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο, 
γαιάνθρακας.

9. Φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο, 
γαιάνθρακας, κωκ, αέριο μονάδων 
παραγωγής κωκ, αέριο στο άνω μέρος 
υψικαμίνου, αέριο μονάδων 
οξυγονοεμφύσησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

The process gases are produced and used within closed systems. All transport is by pipe line 
and the gases are never encountered by the general public.
Coke is a product which results from de-gasifying coal. In this process benzene, toluene, 
xylene , tar and other materials are extracted from coal and hence coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration.
The specified gases are produced as by-products in coke ovens and integrated steel mills.
They are used, like natural gas, oil and coal, to produce energy and heat. They should 
therefore be treated equally with the natural energy sources and, hence, be exempt from the 
obligation to register.

Τροπολογία Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 1084
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, παράγραφος 9

9. Φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο, 
γαιάνθρακας.

9. Φυσικό αέριο, υγροποιημένο αέριο 
πετρελαίου (υγραέριο), αργό πετρέλαιο, 
γαιάνθρακας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το υγραέριο (LPG) πρέπει να συμπεριληφθεί στο Παράρτημα III του κανονισμού REACH 
δεδομένου ότι απαντά στη φύση, είναι παρόμοιο με άλλα φυσικά προϊόντα που καταγράφονται 
στο Παράρτημα III και είναι γνωστές οι επιπτώσεις του όσον αφορά την ασφάλεια, την υγεία 
και το περιβάλλον.
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Τροπολογία Werner Langen

Τροπολογία 1085
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, παράγραφος 9

9. Φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο, 
γαιάνθρακας.

9. Φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο, 
γαιάνθρακας και συναφή προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται σε υψικαμίνους·ή την 
παραγωγή χάλυβα 

Or. de

Αιτιολόγηση

The products are produced in blast furnace or steelmaking processes and should therefore be 
equated with natural energy resources. These by-products should therefore be exempted from 
registration.

Τροπολογία Werner Langen

Τροπολογία 1086
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, παράγραφος 9 α (νέα)

9 α. Μέταλλα και κράματα σχετικά με τα 
οποία υπάρχουν ήδη αξιολογήσεις 
κινδύνου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι δυσανάλογα μεγάλη η προσπάθεια που απαιτείται για την καταχώριση: η εμπειρία 
δεκαετιών υποδεικνύει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον.

Τροπολογία Werner Langen

Τροπολογία 1087
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, παράγραφος 9 β (νέα)

9 β. Χαρτοπολτός

Or. de
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Αιτιολόγηση

Κίνδυνος για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον μπορεί να αποκλεισθεί.

Τροπολογία Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 1088
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ 
ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 - ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Ο καταχωρίζων συγκεντρώνει όλα τα 
υπάρχοντα διαθέσιμα δεδομένα δοκιμών 
σχετικά με την ουσία που πρόκειται να 
καταχωριστεί. Όταν είναι δυνατόν, οι 
καταχωρίσεις υποβάλλονται από 
κοινοπραξίες σύμφωνα με τα άρθρα 10 ή 
17. Έτσι γίνεται δυνατή η κοινοχρησία των 
δεδομένων, αποφεύγονται οι περιττές 
δοκιμές και μειώνεται το κόστος. Ο 
καταχωρίζων συγκεντρώνει επίσης όλες τις 
άλλες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με 
την ουσία. Σ' αυτές περιλαμβάνονται 
εναλλακτικά δεδομένα (π.χ. από (Q)SAR, 
σύγκριση με άλλες ουσίες, δοκιμές in-vitro, 
επιδημιολογικά δεδομένα) τα οποία είναι 
δυνατόν να συμβάλουν στον προσδιορισμό 
της παρουσίας ή της απουσίας επικίνδυνων 
ιδιοτήτων της ουσίας και τα οποία σε 
ορισμένες περιπτώσεις αντικαθιστούν τα 
αποτελέσματα των δοκιμών σε ζώα.
Επιπλέον, συγκεντρώνονται οι πληροφορίες 
που αφορούν την έκθεση, τη χρήση και τα 
μέτρα διαχείρισης κινδύνου σύμφωνα με το 
άρθρο 9 και το παράρτημα V. Εξετάζοντας 
όλες αυτές τις πληροφορίες, ο καταχωρίζων 
θα είναι σε θέση να αποφασίσει σχετικά με 
την ανάγκη δημιουργίας περαιτέρω 
πληροφοριών.

Ο καταχωρίζων/οι καταχωρίζοντες
συγκεντρώνει/ουν όλα τα υπάρχοντα 
διαθέσιμα δεδομένα δοκιμών σχετικά με την 
ουσία που πρόκειται να καταχωριστεί.
Δυνάμει καταχωρίζοντες πρέπει να 
προβαίνουν σε κοινοχρησία των δεδομένων, 
και ούτως να αποφεύγονται οι περιττές 
δοκιμές και να μειώνεται το κόστος. Ο 
καταχωρίζων / οι καταχωρίζοντες
συγκεντρώνει/ουν επίσης όλες τις άλλες 
διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την 
ουσία. Σ' αυτές περιλαμβάνονται 
εναλλακτικά δεδομένα (π.χ. από (Q)SAR, 
σύγκριση με άλλες ουσίες, δοκιμές in-vitro, 
επιδημιολογικά δεδομένα) τα οποία είναι 
δυνατόν να συμβάλουν στον προσδιορισμό 
της παρουσίας ή της απουσίας επικίνδυνων 
ιδιοτήτων της ουσίας και τα οποία σε 
ορισμένες περιπτώσεις αντικαθιστούν τα 
αποτελέσματα των δοκιμών σε ζώα.
Επιπλέον, συγκεντρώνονται οι πληροφορίες 
που αφορούν την έκθεση, τη χρήση και τα 
μέτρα διαχείρισης κινδύνου σύμφωνα με το 
άρθρο 9 και το παράρτημα V. Εξετάζοντας 
όλες αυτές τις πληροφορίες, ο καταχωρίζων 
/οι καταχωρίζοντες θα είναι σε θέση να 
αποφασίσει /ουν σχετικά με την ανάγκη 
δημιουργίας περαιτέρω πληροφοριών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Consequential amendment as part of OSOR package.

Τροπολογία Richard Seeber

Τροπολογία 1089
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, μέρος 3, παράγραφος 3.4

3.4. Μορφή (ουσίας, παρασκευάσματος ή 
προϊόντος) και/ή φυσική κατάσταση με την 
οποία διατίθεται η ουσία στους 
μεταγενέστερους χρήστες. Συγκέντρωση ή 
περιοχή συγκέντρωσης της ουσίας σε 
παρασκευάσματα που διατίθενται σε 
μεταγενέστερους χρήστες και ποσότητες της 
ουσίας σε προϊόντα που διατίθενται σε 
μεταγενέστερους χρήστες.

3.4. Μορφή (ουσίας, παρασκευάσματος ή 
προϊόντος) και/ή φυσική κατάσταση με την 
οποία διατίθεται η ουσία στους 
μεταγενέστερους χρήστες. Συγκέντρωση ή 
περιοχή συγκέντρωσης της ουσίας σε 
παρασκευάσματα που διατίθενται σε 
μεταγενέστερους χρήστες και ποσότητες της 
ουσίας σε προϊόντα που διατίθενται σε 
μεταγενέστερους χρήστες.

3.4. Μορφή (ουσίας, παρασκευάσματος ή 
προϊόντος) και/ή φυσική κατάσταση με την 
οποία διατίθεται η ουσία στους 
μεταγενέστερους χρήστες.

3.4. Μορφή (ουσίας, παρασκευάσματος ή 
προϊόντος) και/ή φυσική κατάσταση με την 
οποία διατίθεται η ουσία στους 
μεταγενέστερους χρήστες και/ή 
καταναλωτές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επειδή ο ορισμός του 'μεταγενέστερου χρήστη' δεν περιλαμβάνει τους καταναλωτές πρέπει να 
εξασφαλισθεί ότι διατίθενται επίσης πληροφορίες σχετικά με τη μορφή και τη φυσική 
κατάσταση υπό την οποία η ουσία φθάνει στον καταναλωτή.
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Τροπολογία Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 1090
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, Μέρος 3, παράγραφος 3 τελευταία παράγραφος μετά την 3.7

Εάν ισχύει, αναφέρονται οι χρήσεις οι 
οποίες αντενδείκνυνται σύμφωνα με τον 
καταχωρίζοντα και οι λόγοι για τους οποίους 
αντενδείκνυνται (δηλαδή συστάσεις του 
προμηθευτή που δεν προβλέπονταν από 
νομικές διατάξεις). Ο κατάλογος αυτός δεν 
χρειάζεται να είναι εξαντλητικός.

Εάν ισχύει, αναφέρονται οι χρήσεις οι 
οποίες αντενδείκνυνται σύμφωνα με τον 
καταχωρίζοντα και οι λόγοι για τους οποίους 
αντενδείκνυνται (δηλαδή συστάσεις του 
προμηθευτή που δεν προβλέπονταν από 
νομικές διατάξεις). Ο κατάλογος αυτός 
πρέπει να είναι εξαντλητικός.

Or. it

Αιτιολόγηση

The list must be an exhaustive one, in order to avoid both improper use of the substance by 
the user and the user embarking on trials on the substance with a view to a specific use, 
which would certainly fail.

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 1091
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, ΜΕΡΟΣ 5

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ:

Το μέρος 5 διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

The additional basic information on exposure helps companies to develop their safety data 
sheet or guidance on safe use and enables the Agency to screen dossiers submitted to identify 
priority substances in the tonnage range between 1 and 10 tonnes for which the information 
set out in Annex V should be generated.
Point 5 of Annex IV of the Commission proposal is moved to a new Annex I ba (new), as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet of Annex I ba  (new).
(amendment linked to Article 5(4))
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Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 1092
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, Μέρος 5 α (νέο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, Μέρος 5 α (νέο)

5 α. Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση για ουσίες σε ποσότητες 1 έως 10 τόννων

5 .1 Κατηγορία κυρίας χρήσεως:
5 α.1.1 α) βιομηχανική χρήση

β) επαγγελματική χρήση
γ) καταναλωτική χρήση

5 α.1.2 Χαρακτηρισμός για τη βιομηχανική και επαγγελματική χρήση.
α) χρήση σε κλειστό σύστημα
β) χρήση που έχει ως αποτέλεσμα την εγγραφή εντός ή επί πίνακα
γ) μη χρήση ως μέσο διασποράς
δ) χρήση ως μέσο διασποράς

5 α.2 Σημαντικότερη/ες οδός/οί έκθεσης

5 α.2.1 Έκθεση του ανθρώπου:
α) διά του στόματος,
β) διά του δέρματος
γ) διά της εισπνοής

5 α.2.2 Έκθεση του περιβάλλοντος:
α) νερό,
β) αέρας,
γ) απόβλητα

5 α.3 Διάρκεια έκθεσης
α) συμπτωματική
β) αραιή
γ) συνεχής / συχνή

Or. en

Αιτιολόγηση

The additional basic information on exposure helps companies to develop their safety data 
sheet or guidance on safe use and enables the Agency to screen dossiers submitted to identify 
priority substances in the tonnage range between 1 and 10 tonnes for which the information 
set out in Annex V should be generated.
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Point 5 of Annex IV of the Commission proposal is moved to a new Annex I ba (new), as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet of Annex I ba (new).
(amendment linked to Article 5(4))

Τροπολογία Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 1093
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, Μέρος 5 α (νέο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, Μέρος 5 α (νέο)

5 α Πρόσθετες πληροφορίες

5 α.1 Κατηγορία κυρίας χρήσεως:

5 α.1.1 α) βιομηχανική χρήση
β) επαγγελματική χρήση
γ) καταναλωτική χρήση

5 α.1.2 Χαρακτηρισμός για τη βιομηχανική και επαγγελματική χρήση.

α) χρήση σε κλειστό σύστημα
β) χρήση που έχει ως αποτέλεσμα την εγγραφή εντός ή επί πίνακα
γ) μη χρήση ως μέσο διασποράς
δ) χρήση ως μέσο διασποράς

5 α.2 Σημαντικότερη/ες οδός/οί έκθεσης

5 α.2.1 Έκθεση του ανθρώπου:

α) διά του στόματος
β) διά του δέρματος
γ) διά της εισπνοής

5 α.2.2 Έκθεση του περιβάλλοντος:

α) νερό
β) αέρας
γ) στερεά απόβλητα

5 α.3 Τύπος εκθέσεως:

α) συμπτωματική / σπάνια
β) αραιή
γ) συνεχής / συχνή
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Or. en

Αιτιολόγηση

Registrants of substances in quantities below 10 tonnes are exempted from the requirement 
for a full chemical safety assessment, as this would be disproportionate. In order to arrive at 
a basic consideration of possible risk, as well as to allow for prioritisation on the basis of 
possible risk, a basic exposure assessment is necessary. This can be achieved most effectively 
through the application of a system based on basic exposure categories.

Τροπολογία Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 1094
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV α (νέο)

Παράρτημα IV α (νέο)
σχετικά με την απόδοση προτεραιότητας για την καταχώριση ουσιών σε ποσότητα 1 έως 

100 τόννων

Η απόδοση προτεραιότητας στις ουσίες πρέπει να εξαρτάται από τον δυνάμει κίνδυνο που 
συνεπάγεται η ουσία, συμπεριλαμβανομένου του όγκου της, των εγγενών ιδιοτήτων της και 
της εκθέσεως σε αυτή. Είναι ουσιαστικό να προσδιορίζονται οι ουσίες δυνάμει υψηλού 
κινδύνου και να χορηγούνται πόροι δεόντως προς αντιμετώπιση αυτών εν πρώτοις. Η 
απόδοση προτεραιότητας βάσει κινδύνου εξασφαλίζει επίσης την παραγωγή δεδομένων / 
πληροφοριών περί όλων των ουσιών εντός 5ετίας και την εν πρώτοις καταχώριση των 
ουσιών που αποτελούν δυνάμει υψηλότερο κίνδυνο.

Το Σύνολο Πληροφοριών θα περιλαμβάνει ιδιότητες και δεδομένα εκθέσεως που ορίζουν 
τον κίνδυνο:

- Φυσικοχημικές ιδιότητες: φυσική μορφή (μέγεθος σωματιδίων), σημείο τήξεως, σημείο 
βρασμού, σχετική πυκνότητα, τάση ατμών, συντελεστής κατανομής οκτανόλη/νερό, 
υδατοδιαλυτότητα, σημείο αναφλέξεως·
- Βιοαποικοδόμηση·
- Οξεία τοξικότητα (δαφνίδες (νερόψυλλοι))·
- Οξεία τοξικότητα – κατάποση, δια του δέρματος, εισπνοή (μία οδός)·
- Ερεθισμός του δέρματος·
- Ερεθισμός των οφθαλμών·
- Ευαισθητοποίηση του δέρματος (όταν ελλείπει δεν απασχολεί)·
- Δοκιμή γενετικής τοξικότητας σε βακτήρια (Ames)·
- Πληροφορίες ταξινόμησης και επισήμανσης·
- Σύντομες πληροφορίες περί εκθέσεως και χρήσεως.

Αυτά τα δεδομένα ιδιοτήτων και έκθεσης καθορίζουν την ταξινόμηση σε διαφορετικές 
κατηγορίες έκθεσης, όπου οι κατηγορίες έκθεσης νοούνται να περιλαμβάνουν μία 
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κατηγορία χρήσεων.

Η καταχώριση σύμφωνα με το REACH πρέπει να περιλαμβάνει απλό εργαλείο απόδοσης 
προτεραιότητας που συνδυάζει την ποσότητα με τον δυνάμει υψηλό κίνδυνο. Μία ομάδα 
των Προγραμμάτων Εφαρμογής REACH (RIP) της Επιτροπής ορίζει επί του παρόντος 
διεργασία αποδόσεως προτεραιότητας όχι ως πλήρη αποτίμηση του κινδύνου από τη 
χρήση για όλες τις χαμηλού όγκου αλλά ως στήριξη για τον προσδιορισμό των ουσιών που 
θα αντλούσαν οφέλη από νωρίτερη εγγραφή στο REACH.

Βασική ιδέα της προτάσεως είναι η χρήση ενός συστήματος αποτιμήσεως του δυνάμει 
υψηλού εγγενούς κινδύνου της ουσίας με την δυνατότητά της να προκαλεί έκθεση από 
κοινού με την τελική χρήση της όπως ορίζεται από:

Κριτήρια κινδύνου υψηλής προτεραιότητας

Ταξινόμηση                                  E, F+, T+, T, N, R42, R43

Έκθεση (του ανθρώπου)

Δυναμικό έκθεσης Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό  
Τάση ατμών (hPa) >100 10-100 5-10
Δυναμικό σκόνης Εξαιρετικά κονιώδης Ελαφρώς

κονιώδης κονιώδης
Αναλογία Αλεύρι Κόκκοι Σφαιρίδια

ζαχάρεως

Δυναμικό έκθεσης (του περιβάλλοντος) υψηλής προτεραιότητας

Μη αμέσως βιοαποικοδομήσιμη και δυνάμει βιοσυσσωρεύσιμη (log Kow >3) ουσία

Κριτήρια υψηλής προτεραιότητας Χρήση/Όγκο

Ποσότητα 1-10 τόννοι και τελική χρήση καταναλωτή
Ποσότητα 10 -100 τόννοι και καταναλωτική ή επαγγελματική τελική 

χρήση

Απόδοση προτεραιότητας βάσει των ανωτέρω πληροφοριών:

Υψηλή Προτεραιότητα: Η ουσία πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
Κριτήρια κινδύνου υψηλής προτεραιότητας ΚΑΙ
Υψηλό δυναμικό εκθέσεως του ανθρώπου ή υψηλό δυναμικό εκθέσεως του περιβάλλοντος 
ΚΑΙ
Κριτήρια υψηλής προτεραιότητας Χρήση/Όγκο
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Αυτές οι ουσίες υπόκεινται σε καταχώριση σύμφωνα με το άρθρο 21.2 β)

Θετικός Κίνδυνος και (Δυναμικό εκθέσεως του ανθρώπου ή του περιβάλλοντος) και 
ένδειξη Χρήση/Όγκο = νωρίτερη καταχώριση

Or. en

Αιτιολόγηση

Linked to amendment to article 20 a (new).

Τροπολογία Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer και Anja Weisgerber

Τροπολογία 1095
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV α (νέο)

Παράρτημα IVα
Κριτήρια για την ταξινόμηση σε επίπεδα προτεραιότητας

Το παράρτημα ορίζει τα κριτήρια για την βάσει του κινδύνου ταξινόμηση ουσιών σε 
επίπεδα προτεραιότητας 1 έως 3. Ορίζονται επίσης τα κριτήρια ταξινόμησης 'τοξικότητα', 
'όγκος' και 'χρήση'. Βάσει των διαδικασιών καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 9γ και 
της διαδικασίας προκαταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 26β(1) η ταξινόμηση διενεργείται 
από τον ίδιο τον παραγωγό ή εισαγωγέα και από τον Οργανισμό αντιστοίχως.

Σύστημα ταξινόμησης για τα επίπεδα προτεραιότητας
Τοξικότητα Ποσότητα Χρήση
Επίπεδο προτεραιότητας 1
Υψηλή τοξικότητα   Ποσοτικό επίπεδο 1 Ανοικτή χρήση
Υψηλή τοξικότητα   Ποσοτικό επίπεδο 1 Κλειστή χρήση
Υψηλή τοξικότητα   Ποσοτικό επίπεδο 2 Ανοικτή χρήση
Υψηλή τοξικότητα   Ποσοτικό επίπεδο 3 Ανοικτή χρήση
Όλες οι ουσίες που χαρακτηρίζονται ΚΜΤ, ΑΒΤ και ΑΟΡ

Επίπεδο προτεραιότητας 2
Υψηλή τοξικότητα   Ποσοτικό επίπεδο 2 Κλειστή χρήση
Υψηλή τοξικότητα   Ποσοτικό επίπεδο 3 Κλειστή χρήση
Μετρία τοξικότητα    Ποσοτικό επίπεδο 1 Ανοικτή χρήση
Μετρία τοξικότητα    Ποσοτικό επίπεδο 2 Ανοικτή χρήση
Μετρία τοξικότητα    Ποσοτικό επίπεδο 3 Ανοικτή χρήση
Μετρία τοξικότητα    Ποσοτικό επίπεδο 1 Κλειστή χρήση
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Επίπεδο προτεραιότητας 3
Μετρία τοξικότητα    Ποσοτικό επίπεδο 2 Κλειστή χρήση
Μετρία τοξικότητα    Ποσοτικό επίπεδο 3 Κλειστή χρήση
Χαμηλή τοξικότητα σε όλους τους συνδυασμούς

2. Ορισμός των κριτηρίων ταξινόμησης
2.1 Επίπεδα τοξικότητας

2.1.1 Υψηλή τοξικότητα
'Υψηλή τοξικότητα' ισχύει για ουσίες που ταξινομούνται ως εξής βάσει των τοξικών 
ιδιοτήτων σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ:
πολύ τοξική,
τοξική,
προκαλεί ευαισθητοποίηση
καρκινογόνος,
μεταλλαξιογόνος,
τοξική για την αναπαραγωγή,
επικίνδυνη για το περιβάλλον, R50, R53
Άλλες ουσίες για τις οποίες είτε είναι γνωστό είτε ο παραγωγός ή εισαγωγέας υποθέτουν 
ότι έχουν αντίστοιχες τοξικές ιδιότητες είτε υπάρχουν υποψίες βάσει δομικών και φυσικών 
ή χημικών ιδιοτήτων ότι έχουν αντίστοιχες τοξικές ιδιότητες ή ότι ανήκουν στις 
κατηγορίες ουσιών ΚΜΤ, ΑΒΤ και ΑΟΡ πρέπει επίσης να ταξινομούνται ως 'υψηλής 
τοξικότητας'.

2.1.2 Μετρία τοξικότητα
'Μετρία τοξικότητα' ισχύει για ουσίες που ταξινομούνται ως εξής βάσει των τοξικών 
ιδιοτήτων σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ:
επιβλαβείς
επικίνδυνες για το περιβάλλον, εκτός εάν ταξινομούνται ως 'υψηλής τοξικότητας'.
Άλλες ουσίες για τις οποίες είτε είναι γνωστό είτε ο παραγωγός ή εισαγωγέας υποθέτουν 
ότι έχουν τοξικές ιδιότητες που είναι όμοιες προς την ταξινόμηση 'μετρίας τοξικότητας 
πρέπει επίσης να ταξινομούνται εδώ.

2.1.3 Χαμηλή τοξικότητα
'Χαμηλή τοξικότητα' ισχύει για όλες τις ουσίες που δεν ταξινομούνται ως 'υψηλής 
τοξικότητας' ή 'μετρίας τοξικότητας'.

2.2 Ποσοτικά επίπεδα
Σε σχέση με την προκαταχώριση δυνάμει του άρθρου 26 και επόμ. όταν συμμετέχουν 
πλείονες παραγωγοί και/ή εισαγωγείς τα ποσοτικά επίπεδα ορίζονται παραπέμποντας στο 
άθροισμα των παραγομένων και εισαγομένων ποσοτήτων



PE 357.826v01-00 40/106 AM\565939EL.doc

EL

2.2.1 Ποσοτικό επίπεδο 1
'Ποσοτικό επίπεδο 1' ισχύει όταν το άθροισμα των ποσοτήτων υπερβαίνει τους 1 000 
τόννους ετησίως.

2.2.2 Ποσοτικό επίπεδο 2
'Ποσοτικό επίπεδο 2' ισχύει όταν το άθροισμα των ποσοτήτων υπερβαίνει τους 100 αλλά 
είναι μικρότερο από 1 000 τόννους ετησίως.

2.2.3 Ποσοτικό επίπεδο 3
'Ποσοτικό επίπεδο 3' ισχύει όταν το άθροισμα των ποσοτήτων υπερβαίνει τον 1 τόννο 
αλλά είναι μικρότερο από 100 τόννους ετησίως.

2.3 Χρήση
Η χρήση ταξινομείται βάσει της εκθέσεως ως εξής:

2.3.1 Ανοικτή χρήση
'Ανοικτή χρήση' σημαίνει ανοικτή χρήση σε βιομηχανικές και επαγγελματικές εφαρμογές 
και από τους καταναλωτές.

2.3.2 Κλειστή χρήση
'Κλειστή χρήση' σημαίνει κλειστή χρήση σε βιομηχανικές και επαγγελματικές εφαρμογές.'

Or. de

Αιτιολόγηση

Annex IVa establishes a straightforward, usable tool with clear criteria enabling risk-based 
classification of substances to be carried out by manufacturers or importers and by the 
Agency under the registration and pre-registration procedure respectively, creating a basis 
for risk-dependent information requirements. Classification also provides a basis for 
decisions prioritising substances.

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 1096
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV α (νέο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV α (νέο)
Περαιτέρω κριτήρια για τον έλεγχο ουσιών 
σε ποσότητα 1 έως 10 τόννων

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακολουθεί την τροπολογία στο άρθρο 43αα 5(νέο). Αυτό το παράρτημα πρέπει να συμπληρωθεί 
από τον Οργανισμό αργότερα (τροπολογία που συνδέεται με το άρθρο 5(4)).
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Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 1097
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, εισαγωγή, εδάφιο 1

Η στήλη 1 του παρόντος παραρτήματος 
ορίζει τις τυπικές πληροφορίες που
απαιτούνται για όλες τις ουσίες που 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες του 1 
τόνου και άνω σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 1 στοιχείο α). Η στήλη 2 του 
παρόντος παραρτήματος αναφέρει 
συγκεκριμένους κανόνες σύμφωνα με τους 
οποίους οι απαιτούμενες τυπικές 
πληροφορίες είναι δυνατόν να 
παραλειφθούν, να αντικατασταθούν από 
άλλες πληροφορίες, να δοθούν σε 
διαφορετικό στάδιο ή να προσαρμοστούν 
κατά άλλο τρόπο. Εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της στήλης 2 του παρόντος 
παραρτήματος που επιτρέπουν τις 
προσαρμογές, ο καταχωρίζων δηλώνει 
σαφώς το γεγονός αυτό και τους λόγους 
κάθε προσαρμογής στους αντίστοιχους 
τίτλους του φακέλου καταχώρισης.

Η στήλη 1 του παρόντος παραρτήματος 
ορίζει τις τυπικές πληροφορίες για ουσίες 
που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες 
1 τόννου και άνω ετησίως. Οι πληροφορίες 
της στήλης 1 απαιτούνται για όλες τις 
ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε 
ποσότητες των 10 τόνων και άνω σύμφωνα 
με το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχεία (β) 
έως (δ). Για ουσίες σε ποσότητες 1 έως 10 
τόννων όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες 
σχετικά με τις ιδιότητες της ουσίας 
απαιτείται να υποβάλλονται εντός του 
φακέλλου καταχώρισης ο οποίος θα 
περιέχει ως ελάχιστα στοιχεία πληροφορίες 
σχετικά με τις φυσικοχημικές ιδιότητες 
σύμφωνα με το άρθρο 11 (1) (α). Η στήλη 2 
του παρόντος παραρτήματος αναφέρει 
συγκεκριμένους κανόνες σύμφωνα με τους 
οποίους οι απαιτούμενες τυπικές 
πληροφορίες είναι δυνατόν να 
παραλειφθούν, να αντικατασταθούν από 
άλλες πληροφορίες, να δοθούν σε 
διαφορετικό στάδιο ή να προσαρμοστούν 
κατά άλλο τρόπο. Εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της στήλης 2 του παρόντος 
παραρτήματος που επιτρέπουν τις 
προσαρμογές, ο καταχωρίζων δηλώνει 
σαφώς το γεγονός αυτό και τους λόγους 
κάθε προσαρμογής στους αντίστοιχους 
τίτλους του φακέλου καταχώρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακολουθεί την τροπολογία στο άρθρο 11 (1) α) (τροπολογία που συνδέεται με το άρθρο 5(4)).

Τροπολογία Chris Davies

Τροπολογία 1098
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, εισαγωγή, εδάφιο 1 α (νέο)
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Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος 
παραρτήματος ο καταχωρίζων οφείλει να 
υποβάλει πρόταση και χρονοδιάγραμμα για 
την πλήρωση των απαιτήσεων 
πληροφοριών του παρόντος 
παραρτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 11, 
παράγραφος 1, στοιχείο α, οσάκις τούτο 
συνεπάγεται δοκιμές επί σπονδυλωτών 
ζώων..

Or. en

Αιτιολόγηση

Linked to Amendments of Recital 47 and Article 11 (1). In order to prevent animal testing and 
save costs for industry, and as data from animal tests should only be provided if necessary for 
the safety assessment of a substance, testing proposals involving tests on vertebrate animals 
for provision of the information specified in Annex V should also be submitted.

Τροπολογία Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 1099
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Μέρος 5 α και β (νέα)

Το σημείο 5α να περιλαμβάνει:
- Κατάσταση της ουσίας σε 20 °C και 

101,3 kPa
- Πίεση ατμών
- Υδατοδιαλυτότητα
- Συντελεστής κατανομής: n-

οκτανόλη/νερό
- Σημείο ανάφλεξης
- Το εύφλεκτο
- Εκρηκτικές ιδιότητες
- Κοκκομετρία (εάν είναι σχετικό)

Το σημείο 5β να περιλαμβάνει:
- Σημείο τήξεως / πήξεως
- Σημείο βρασμού
- Σχετική πυκνότητα
- Επιφανειακή τάση
- Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης
- Οξειδωτικές ιδιότητες

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το σημείο 5 να διαιρεθεί σε δύο μέρη:
το σημείο 5α να περιλαμβάνει υποχρεωτικές φυσικοχημικές πληροφορίες·
το σημείο 5β να περιλαμβάνει φυσικοχημικές πληροφορίες που μπορεί να ζητηθούν 
απιπροσθέτως.

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 1100
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Μέρος 6, Στήλη 1, παράγραφος 6.3

6. 3. Ευαισθητοποίηση του δέρματος 6. 3. Ευαισθητοποίηση του δέρματος
Η αξιολόγηση αυτού του τελικού σημείου 
διάθεσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
διαδοχικές ενέργειες:

Η αξιολόγηση αυτού του τελικού σημείου 
διάθεσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
διαδοχικές ενέργειες:

(1) αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων 
που αφορούν τον άνθρωπο και τα ζώα,

(1) αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων 
που αφορούν τον άνθρωπο και τα ζώα,

(2) Τοπική δοκιμασία λεμφαδένων (Murine 
Local Lymph Node Assay-LLNA).

(2) Αποτίμηση του βάρους της αποδείξεως 
αποτελούμενη από:
(i) Αυτοματοποιημένο σύστημα 
εμπειρογνώμονα / πρότυπο ποσοτικής 
σχέσης δομής-δραστικότητας (Q)SAR (π.χ. 
DEREK)
(ii) In vitro μελέτη δερματικής διείσδυσης 
(ΟΟΣΑ 428)
(iii) In vitroμελέτη πρωτεϊνικής 
σταθεροποίησης (π.χ. λευκωματίνη του 
ανθρωπίνου ορού)
Εάν μία χημική ουσία δεν έχει στη δομή 
της στοιχεία που να λειτουργούν ως 
προειδοποίηση, δεν διεισδύει στο δέρμα 
και δεν μπορεί να δημιουργήσει ενώσεις με 
πρωτεΐνη, τότε δεν έχει την ικανότητα να 
προκαλεί ευαισθητοποίηση και 
αντιστρόφως. Για ανάμικτα θετικά και 
αρνητικά αποτελέσματα θα απαιτείται η 
κρίση εμπειρογνώμονα βάσει της αρχής 
της προφύλαξης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH  is not validated to modern standards and should thus 
be replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and 
scientifically.  Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed 
alternative strategy are cited in  "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org).  The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 1101
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Μέρος 6, Στήλη 2, παράγραφος 6.3, Ενέργεια 2

6.3. Η ενέργεια 2 δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί εάν:

6.3. Η ενέργεια 2 δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί εάν:

- η ουσία είναι διαβρωτική, πολύ τοξική ή 
ερεθιστική σε επαφή με το δέρμα· ή
- η ουσία είναι ισχυρό οξύ (pH < 2,0) ή 
βάση (pH > 11,5)· ή
- η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε 
θερμοκρασία δωματίου.
Εάν η ταξινόμηση για την ευαισθητοποίηση 
του δέρματος είναι δυνατή από τα 
αποτελέσματα της πρώτης ενέργειας, η 
ακόλουθη ενέργεια είναι δυνατόν να 
παραληφθεί και ο καταχωρίζων ταξινομεί 
την ουσία ως ουσία που προκαλεί 
ευαισθητοποίηση του δέρματος.

Εάν η ταξινόμηση για την ευαισθητοποίηση 
του δέρματος είναι δυνατή από τα 
αποτελέσματα της πρώτης ενέργειας, η 
ακόλουθη ενέργεια είναι δυνατόν να 
παραληφθεί και ο καταχωρίζων ταξινομεί 
την ουσία ως ουσία που προκαλεί 
ευαισθητοποίηση του δέρματος.

Εάν η δοκιμασία LLNA δεν είναι επαρκής 
για την εν λόγω ουσία, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η δοκιμή μεγιστοποίησης 
σε ινδικά χοιρίδια (GPMT).

Or. en

Αιτιολόγηση

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH  is not validated to modern standards and should thus 
be replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and 
scientifically.  Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed 
alternative strategy are cited in  "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
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www.reachnonanimaltests.org).  The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 1102
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Μέρος 6, Στήλη 2, παράγραφος 6.4

6.4. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος 
εξετάζονται περαιτέρω μελέτες 
μεταλλαξιογένεσης.

6.4. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος 
εξετάζονται περαιτέρω in vitro μελέτες 
μεταλλαξιογένεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περαιτέρω μελέτες μεταλλαξιογένεσης πρέπει να περιορίζονται σε in vitro μελέτες 
μεταλλαξιογένεσης.

Τροπολογία Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman + 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Mary Honeyball+ Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Τροπολογία 1103
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Μέρος 6, Στήλες 1 & 2, παράγραφος 6.4.1 (α) (νέα)

Στήλη 1 Στήλη 2
6.4.1.α. In vitro μελέτη κυτταρογένεσης σε 
κύτταρα θηλαστικών

6.4.1.α. Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί
- εάν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα 
δεδομένα από in vivo δοκιμή 
κυτταρογένεσης ή
- είναι γνωστό ότι η ουσία είναι 
καρκινογόνα κατηγορίας 1 ή 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Reintroduction of a test for substances between 1-10 tonnes per year in line with what the 
Commission had foreseen in its draft proposal. The re-introduction of this test gives a better 
indication whether a substance is mutagenic (a property of very high concern). The wording 
is taken directly from Annex VI. If this amendment is adopted, the corresponding part in 
Annex VI needs to be deleted. (Schlyter & others)
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This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity ot is assured that if there is a positive result from 
an in vitro study, that it will be further investigated.  (Roth-Behrendt & others)

Τροπολογία Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Chris Davies

Τροπολογία 1104
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Μέρος 6, Στήλη 1, παράγραφος 6.4.α (νέα)

6.4.α.1. In vitro μελέτη κυτταρογένεσης σε 
κύτταρα θηλαστικών (δοκιμή όχι επί ζώων 
που βοηθεί στην επαλήθευση ιδιοτήτων 
καρκινογόνου/μεταλλαξιογόνου ουσίας)·  
6.4.α.2. Μελέτη αναστολής της ανάπτυξης 
στα φύκια (αρχική ένδειξη χρονίας 
τοξικότητας στο υδάτινο περιβάλλον)·
6.4.α.3. Δοκιμές αποικοδόμησης 
(πληροφορίες περί του εάν τα χημικά 
διασπώνται στο περιβάλλον) για να 
εξασφαλίζεται ότι όλα τα σχετικά 
υφιστάμενα δεδομένα ενεργοποιούνται σε 
όλες τις χημικές ουσίες του REACH, το 
οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα 
τοξικότητας πέραν εκείνων των σημείων 
τελικής διάθεσης που πρέπει να 
καλύπτονται από της απαιτήσεις 
καταχώρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

The information required for chemicals produced at 1-10 tonnes is currently inadequate. It 
will not identify chemicals meetings the criteria of very high concern or posing a risk to 
human health. (Davies) The re-introduction of these 3 safety tests in Annex V (Standard 
information requirements for substances manufactured or imported in quantities of 1 tonne or 
more) will ensure the identification of substances of very high concern for low volumes 
chemicals, which is the prerequisite for a proper risk management within REACH. (Jørgensen 
& others + Davies)

Τροπολογία Richard Seeber

Τροπολογία 1105
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Μέρος 6, Στήλη 1, παράγραφος 6.4.1 α και 6.4.1 β (νέα)
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6.4.1α. In vitro μελέτη κυτταρογένεσης σε 
κύτταρα θηλαστικών ή
6.4.1β. In vitro μελέτη μετάλλαξης 
γονιδίων σε κύτταρα θηλαστικών [   ]

Or. de

Αιτιολόγηση

The existing Technical Guidance Document (TGD) contains a carefully formulated testing 
strategy for mutagenicity, making provision for a second study (in vitro, involving mammalian 
cells) for this tonnage range. This strategy should be maintained under REACH: account is 
taken, in a balanced fashion, of the various possible ways for chemicals to attack genetic 
material.

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Τροπολογία 1106
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, μέρος 6, παράγραφος 6.4.3 (νέα)

6.4.3. In vitro μελέτη μετάλλαξης 
γονιδίων σε κύτταρα θηλαστικών, εάν το 
αποτέλεσμα είναι αρνητικό στο παράτημα 
V, 6.4.1. και στο παράρτημα VI, 6.4.2.

6.4.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί εάν υπάρχουν επαρκή 
διαθέσιμα δεδομένα από αξιόπιστη in vivo 
δοκιμή μετάλλαξης γονιδίων θηλαστικών.
6.4. 6.4. Θα ληφθούν υπόψη οι κατάλληλες 
in vivo μελέτες μεταλλαξιογένεσης όταν το 
αποτέλεσμα είναι θετικό σε οποιαδήποτε 
μελέτη μεταλλαξιογένεσης του 
παραρτήματος V ή VI.
6.4. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό σε 
οποιαδήποτε μελέτη μεταλλαξιογένεσης του 
παραρτήματος V ή στις ως άνω δοκιμές και 
δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα από 
in vivo μελέτη, ο καταχωρίζων προτείνει μια 
ενδεδειγμένη in vivo μελέτη 
μεταλλαξιογένεσης.

Εάν το αποτέλεσμα οποιασδήποτε in vivo 
μελέτης είναι θετικό, προτείνονται 
περαιτέρω ενδεδειγμένες in vivo μελέτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 



PE 357.826v01-00 48/106 AM\565939EL.doc

EL

the Commission proposal. For mutagenicity ot is assured that if there is a positive result from 
an in vitro study, that it will be further investigated.

Τροπολογία Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 1107
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Μέρος 6, Στήλη 1 & 2, παράγραφος 6.4.α (νέα)

Στήλη 1 Στήλη 2
6.4.α Οξεία τοξικότητα 6.4.α Η μελέτη ή οι μελέτες δεν χρειάζεται 

να διενεργηθούν εάν:
6.4.1α Αποτίμηση του βάρους της 
αποδείξεως αποτελούμενη από:

- ακριβείς δόσεις της ουσίας δεν μπορούν 
να αποτελέσουν αντικείμενο in vitro 
δοκιμής λόγω των χημικών ή φυσικών 
ιδιοτήτων της ουσίας· ή

(i) Αυτοματοποιημένο σύστημα 
εμπειρογνώμονα / πρότυπο ποσοτικής 
σχέσης δομής-δραστικότητας (Q)SAR (π.χ.  
TOPKAT)

- η ουσία είναι διαβρωτική· ή

(ii) In vitro ανάλυση βασικής 
κυτταροτοξικότητας (π.χ. 
χρησιμοποιώντας συνήθη κυτταρική σειρά 
δέρματος του ανθρώπου (NHK))

- η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε 
θερμοκρασία δωματίου.

6.4.2α In vitro μελέτες μεταβολισμού (π.χ. 
ανθρωπίνων μικροσωματιακών ενζύμων)
6.4.3α  Αυτοματοποιημένο πρότυπο 
βιοκινητικής για την εκτίμηση της 
απορρόφησης, κατανομής και εκκρίσεως 
μέσω διαφορετικών οδών εκθέσεως

Or. en

Αιτιολόγηση

Substances should not only be tested for aquatic toxicity, but also on acute toxicity. For more 
information on this test, see www.reachnonanimaltests.org..

Τροπολογία Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber και Richard Seeber

Τροπολογία 1108
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Μέρος 6, Στήλη 1 & 2, παράγραφος 6.4.α (νέα)
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Στήλη 1 Στήλη 2
6.4 α Οξεία τοξικότητα
Για αέρια και πτητικά υγρά (με τάση 
ατμών άνω των 10-2 Pa στους 20°C) οι 
πληροφορίες παρέχονται για την 
αναπνευστική οδό (6.5.2).

6.4 α Η μελέτη ή οι μελέτες δεν χρειάζεται 
να διενεργηθούν εάν:
δεν μπορούν να χορηγηθούν ακριβείς 
δόσεις της ουσίας, λόγω των χημικών ή 
φυσικών ιδιοτήτων της ουσίας· ή
η ουσία είναι διαβρωτική· ή
η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε 
θερμοκρασία δωματίου.

Για ουσίες εκτός των αερίων, οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία 
6.5.1. έως 6.5.3. παρέχονται για δύο 
τουλάχιστον οδούς, από τις οποίες η μία 
πρέπει να είναι η στοματική οδός. Η 
επιλογή της δεύτερης οδού θα εξαρτηθεί 
από τη φύση της ουσίας και την πιθανή 
οδό έκθεσης του ανθρώπου. Εάν υπάρχει 
μόνο μία οδός έκθεσης, αρκεί να 
παρασχεθούν πληροφορίες μόνο για την 
οδό αυτή.

Η ενδεδειγμένη δεύτερη οδός επιλέγεται με 
βάση τα εξής:

6.4α.1. Διά της στοματικής οδού
6.4α.2. Διά της εισπνοής, 6.4α.2. Η διενέργεια δοκιμής δια της 

αναπνευστικής οδού ενδείκνυται εάν:
(1) είναι πιθανή η έκθεση του ανθρώπου με 
την εισπνοή· και
(2) συντρέχει ένας από τους ακόλουθους 
όρους:
η ουσία έχει τάση ατμών άνω των 10-2 Pa 
στους 20 C· ή
η ουσία είναι σκόνη που περιέχει 
σωματίδια σε συγκέντρωση άνω του 1% 
κατά βάρος, με μέγεθος σωματιδίων 
εκφραζόμενο ως MMAD κάτω των 100 
μm· ή
η ουσία θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο που 
δημιουργεί αερολύματα, σωματίδια ή 
σταγονίδια σε εισπνεύσιμη κατηγορία 
μεγέθους (συγκέντρωση > 1% κατά βάρος 
σωματιδίων με MMAD < 100 μm).

6.4α.3. Διά της δερματικής οδού 6.4α.3. Η διενέργεια δοκιμής δια της 
δερματικής οδού ενδείκνυται εάν:
(1) είναι πιθανή η επαφή με το δέρμα κατά 
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την παραγωγή ή/και τη χρήση· και
(2) οι φυσικοχημικές ιδιότητες 
υποδηλώνουν σημαντικό βαθμό 
απορρόφησης από το δέρμα· και
(3) πληρούται ένας από τους ακόλουθους 
όρους:
παρατηρείται τοξικότητα σε δοκιμή οξείας 
στοματικής τοξικότητας σε χαμηλές 
δόσεις· ή
παρατηρούνται συστημικές επιδράσεις ή 
άλλα στοιχεία απορρόφησης σε μελέτες για 
τον ερεθισμό του δέρματος ή/και των 
ματιών· ή
in vitro δοκιμές δηλώνουν σημαντική 
απορρόφηση από το δέρμα· ή
αναγνωρίζεται σημαντική οξεία δερματική 
τοξικότητα ή δερματική διείσδυση σε 
ουσίες με ανάλογη χημική δομή.
Η διενέργεια δοκιμής δια της δερματικής 
οδού δεν ενδείκνυται εάν δεν είναι πιθανή 
η απορρόφηση από το δέρμα, όπως 
δηλώνεται από το μοριακό βάρος (MΒ > 
800 ή μοριακή διάμετρος > 15 A) και τη 
χαμηλή λιποδιαλυτότητα (log Kow κάτω 
του -1 ή άνω του 4).

Or. de

 (Κείμενο που μετακινήθηκε από το Παράρτημα VI, 6.5 Οξεία τοξικότητα)

Αιτιολόγηση

To determine risk-based information requirements under Annex IVa, knowledge of acute 
toxicity is required. (Elisabeth Jeggle and others)

For the range between one and 10 tonnes in particular, the proposal for a regulation on 
REACH currently does not provide for sufficient information to be supplied. On 
environmental and health protection grounds, a particularly critical view must be taken of 
that, since it has to be assumed that that tonnage range will account for two thirds of all 
substances produced or imported which are subject to registration under REACH.

Within this tonnage range, furthermore, a substance safety assessment with risk management 
measures is not yet mandatory, which means that classification and labelling are the most 
important way of communicating information on hazards and on safe use of the substances 
concerned. To determine hazardous properties, a reliable data set is an essential basis.
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Information on acute human toxicity of chemicals is regarded as the fundamental for 
protection at the workplace and for consumer protection. The debate on this has shown that 
industry itself is interested in gathering the relevant data in order to be able to take suitable 
measures. Furthermore, it is estimated that there are already test results for a high 
percentage of the existing substances currently on the market. (Richard Seeber)

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt + Anders Wijkman

Τροπολογία 1109
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Μέρος 6, Στήλη 1 & 2, παράγραφος 6.4.α (νέα)

Στήλη 1 Στήλη 2

6.4 α Οξεία τοξικότητα 6.4 α Η μελέτη ή οι μελέτες δεν χρειάζεται 
να διενεργηθούν εάν:

Η μελέτη διεξάγεται για μία οδό, κατά 
προτίμηση τη στοματική εκτός εάν ο 
καταχωρίζων θεωρεί άλλη οδό 
προσφορότερη.

- ακριβείς δόσεις της ουσίας δεν μπορούν 
να χορηγηθούν λόγω των χημικών ή 
- των φυσικών ιδιοτήτων της ουσίας· ή
- η ουσία είναι διαβρωτική· ή
- η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε 
θερμοκρασία δωματίου.

Για αέρια και πτητικά υγρά (με τάση 
ατμών άνω των 10-2 Pa στους 20°C) οι 
πληροφορίες παρέχονται για την 
αναπνευστική οδό (6.5.2).
Για ουσίες εκτός των αερίων σε ποσότητες 
100 τόννων και άνω ετησίως ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα, οι πληροφορίες 
που αναφέρονται στα σημεία 6.5.1. έως 
6.5.3. παρέχονται για δύο τουλάχιστον 
οδούς, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι 
η στοματική οδός. Η επιλογή της δεύτερης 
οδού θα εξαρτηθεί από τη φύση της ουσίας 
και την πιθανή οδό έκθεσης του ανθρώπου.
Εάν υπάρχει μόνο μία οδός έκθεσης, αρκεί 
να παρασχεθούν πληροφορίες μόνο για την 
οδό αυτή.

Η ενδεδειγμένη δεύτερη οδός επιλέγεται με 
βάση τα εξής:

6.4α.1. Δια της στοματικής οδού
6.4α.2. Διά της εισπνοής, 6.4α.2. Η διενέργεια δοκιμής δια της 

αναπνευστικής οδού ενδείκνυται εάν:
(1) είναι πιθανή η έκθεση του ανθρώπου με 
την εισπνοή· και
(2) πληρούται ένας από τους ακόλουθους 
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όρους:
- η ουσία έχει τάση ατμών άνω των 10-2 Pa 
στους 20 °C· ή
- η ουσία είναι σκόνη που περιέχει 
σωματίδια σε συγκέντρωση άνω του 1% 
κατά βάρος, με μέγεθος σωματιδίων 
εκφραζόμενο ως MMAD κάτω των 100 
μm· ή
- η ουσία θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο που 
δημιουργεί αερολύματα, σωματίδια ή 
σταγονίδια σε εισπνεύσιμη κατηγορία 
μεγέθους (συγκέντρωση > 1% κατά βάρος 
σωματιδίων με MMAD < 100 μm).

6.4α.3. Διά της δερματικής οδού 6.4α.3. Η διενέργεια δοκιμής δια της 
δερματικής οδού ενδείκνυται εάν:
(1) είναι πιθανή η επαφή με το δέρμα κατά 
την παραγωγή ή/και τη χρήση· και
(2) οι φυσικοχημικές ιδιότητες 
υποδηλώνουν σημαντικό βαθμό 
απορρόφησης από το δέρμα· και
(3) πληρούται ένας από τους ακόλουθους 
όρους:
- παρατηρείται τοξικότητα σε δοκιμή 
οξείας στοματικής τοξικότητας σε χαμηλές 
δόσεις· ή
- παρατηρούνται συστημικές επιδράσεις ή 
άλλα στοιχεία απορρόφησης σε μελέτες για 
τον ερεθισμό του δέρματος ή/και των 
ματιών· ή
- in vitro δοκιμές δηλώνουν σημαντική 
απορρόφηση από το δέρμα· ή
- αναγνωρίζεται σημαντική οξεία 
δερματική τοξικότητα ή δερματική 
διείσδυση σε ουσίες με ανάλογη χημική 
δομή.
Η διενέργεια δοκιμής δια της δερματικής 
οδού δεν ενδείκνυται εάν δεν είναι πιθανή 
η απορρόφηση από το δέρμα, όπως 
δηλώνεται από το μοριακό βάρος (MΒ > 
800 ή μοριακή διάμετρος > 15 A) ?αι τη 
χαμηλή λιποδιαλυτότητα (log Kow κάτω 
του -1 ή άνω του 4).
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Or. en

(Κείμενο που μετακινήθηκε από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, 6.5 με την προσθήκηνέας πρώτης 
παραγράφου στην στήλη 1)

Αιτιολόγηση

The Commission proposal requires information on acute toxicity only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Information on acute toxicity for one exposure 
route, however, should also be required for selected priority substances in the tonnage range 
of 1 to 10 tonnes, which will be identified in the screening that the Agency will perform as set 
out in Articles 43 aa. For non-priority substances only information that is already available is 
required to be submitted. Thereby, this more flexible system achieves overall a better balance 
between information needs and cost efficiency than the Commission proposal.  (amendment 
linked to amendment to Article 5(4)) (Roth-Behrendt)

Data on acute toxicity constitutes THE basic toxicological information and should hence be 
included even for the low-volume substances. It plays a central role for the evaluation of 
worker safety requirements, and further it is relatively inexpensive. Even though one should 
avoid animal testing and work hard on finding alternative test methods, the health of humans 
and protection of the environment has to be placed first. (Wijkman)

Τροπολογία Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman + Mary 
Honeyball + Dagmar Roth-Behrendt + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 1110
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Μέρος 7, Στήλη 1 & 2, παράγραφος 7.1.α (νέα)

Στήλη 1 Στήλη 2

7.1.a Αποικοδόμηση
7.1α.1. Βιοτική 7.1 α Οι μελέτες προσομοίωσης 

(παράρτημα VII, 7.2.1.2 έως 7.2.1.4.) 
προτείνονται από τον καταχωρίζοντα ή 
μπορούν να απαιτηθούν από την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους που διενεργεί την 
αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 
ή 44, εάν η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
σύμφωνα με το παράρτημα Ι μαρτυρεί την 
ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της 
αποικοδόμησης της ουσίας. Η επιλογή των 
κατάλληλων δοκιμών εξαρτάται από τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης ασφάλειας.

7.1α.1.1 Άμεση βιο-αποικοδομησιμότητα 7.1α.1.1 Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
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διενεργηθεί εάν η ουσία είναι ανόργανη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Reintroduction of a test on biodgradability for substances between 1-10 tonnes per year in 
line with what the Commission had foreseen in its draft proposal. If this test is not 
reintroduced, a key property of very high concern would not be assessed for two thirds of the 
substances under REACH. The wording is taken directly from Annex VI. If this amendment is 
adopted, the corresponding part in Annex VI needs to be deleted. (Schlyter and others + 
Honeyball)

The Commission proposal requires information on biodegradation only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Such information should also be required for 
selected priority substances in the tonnage range of 1 to 10 tonnes, which will be identified in 
the screening that the Agency will perform as set out in Articles 43 aa. For non-priority 
substances only information that is already available is required to be submitted. (amendment 
linked to the amendment to Article 5(4)) (Roth-Behrendt)

Τροπολογία Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman + Mary 
Honeyball  + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 1111
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Μέρος 7, Στήλη 1 & 2, παράγραφος 7.1.1.α (νέα)

Στήλη 1 Στήλη 2

7.1.1 α. Μελέτη αναστολής της ανάπτυξης 
στα φύκια

7.1.1. α. Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί εάν:
- η ουσία είναι πολύ αδιάλυτη 
(υδατοδιαλυτότητα < 10 μg/l)· ή
- η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από 
βιολογικές μεμβράνες (MW > 800 ή 
διάμετρος μορίου > 15 A).

Or. en

Αιτιολόγηση

Reintroduction of a test for substances between 1-10 tonnes per year in line with what the 
Commission had foreseen in its draft proposal. The re-introduction of this test gives a better 
indication about the acute toxicity of the substance. The wording is taken directly from Annex 
VI.

If this amendment is adopted, the corresponding part in Annex VI needs to be deleted.
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(Schlyter and others)

Reintroduction of a test for substances between 1-10 tonnes per year in line with what the 
Commission had foreseen in its draft proposal. The Commission proposal makes daphnia 
toxicity tests compulsory. However, the test alone does not allow for even a rudimentary 
environmental assessment, as it provides only for studying the impacts of a substance on 
animal organisms. For assessing the impact on plant organisms as well, the inclusion of an 
algae growth inhibition test is vital. This test provides for an initial indication of chronic 
toxicity in the aquatic environment. This is a non-animal test. (Honeyball)

If this amendment is adopted, the corresponding part in Annex VI needs to be deleted.

Τροπολογία Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer και Anja Weisgerber

Τροπολογία 1112
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Μέρος 7, Στήλη 1 & 2, παράγραφος 7.1.1.α και 7.1 α (νέα)

Στήλη 1 Στήλη 2
7.1.1α. Μελέτη αναστολής της ανάπτυξης
στα φύκια

7.1.1α. Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί εάν
η ουσία είναι πολύ αδιάλυτη 
(υδατοδιαλυτότητα < 10 μg/l)· ή
η ουσία είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμη 
και οι συγκεντρώσεις που εφαρμόστηκαν 
στις δοκιμές περιλαμβάνονται στο φάσμα 
των αναμενόμενων συγκεντρώσεων στα 
εισρέοντα λύματα ενός εργοστασίου 
επεξεργασίας λυμάτων.
Η μελέτη μπορεί να αντικατασταθεί από 
δοκιμή αναστολής της νιτροποίησης, εάν 
υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι η 
ουσία είναι πιθανός αναστολέας της 
μικροβιακής ανάπτυξης ή λειτουργίας.

7.1 α Αποικοδόμηση
7.1α.1. Βιοτική
7.1α.1.1 Άμεση βιο-
αποικοδομησιμότητα

7.1 α Οι μελέτες προσομοίωσης 
προτείνονται από τον καταχωρίζοντα ή 
μπορούν να απαιτηθούν από την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους που διενεργεί την 
αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 
ή 44, εάν η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
σύμφωνα με το παράρτημα Ι μαρτυρεί την 
ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της 
αποικοδόμησης της ουσίας. Η επιλογή των 
κατάλληλων δοκιμών εξαρτάται από τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης ασφάλειας.
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7.1a.1.1 Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί εάν η ουσία είναι ανόργανη.

Or. de

(Κείμενο που μετακινήθηκε από το Παράρτημα VI, 7.1.4)

Αιτιολόγηση

To determine risk-based information requirements under Annex IVa, knowledge of algae 
growth inhibition and biotic degradation is required.

Τροπολογία Richard Seeber

Τροπολογία 1113
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Μέρος 7, Στήλη 1, παράγραφος 7.1α (νέα)

7.1 α Αποικοδόμηση
7.1α.1. Βιοτική
7.1α.1.1 Άμεση βιο-αποικοδομησιμότητα
7.1α.2. Αβιοτική
7.1α.2.1. Υδρόλυση ως συνάρτηση του pH.

Or. de

Αιτιολόγηση

Information on substance degradation forms an important basis for estimating long-term 
effects in aquatic environments. Producing that information is comparatively inexpensive;
and QSAR models could play an important role in this field in particular.

Τροπολογία Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 1114
Παράρτημα Vα (νέο)

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Παράρτημα V α
Απόδοση προτεραιότητας για την καταχώριση ουσιών σε ποσότητα 10 έως 100 τόννων

• Η απόδοση προτεραιότητας στις ουσίες πρέπει να εξαρτάται από τον δυνάμει 
κίνδυνο που συνεπάγεται η ουσία, συμπεριλαμβανομένου του όγκου της, των 
εγγενών ιδιοτήτων της και της εκθέσεως σε αυτή. Είναι ουσιαστικό να 
προσδιορίζονται οι ουσίες δυνάμει υψηλού κινδύνου και να χορηγούνται πόροι 
δεόντως προς αντιμετώπιση αυτών εν πρώτοις. Η απόδοση προτεραιότητας βάσει 
κινδύνου εξασφαλίζει επίσης την παραγωγή δεδομένων / πληροφοριών περί όλων 
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των ουσιών εντός 5ετίας και την εν πρώτοις καταχώριση των ουσιών που 
αποτελούν δυνάμει υψηλότερο κίνδυνο.

• Το Σύνολο Πληροφοριών θα περιλαμβάνει ιδιότητες και δεδομένα εκθέσεως που 
ορίζουν τον κίνδυνο:
- Φυσικοχημικές ιδιότητες: φυσική μορφή (μέγεθος σωματιδίων), σημείο τήξεως, 
σημείο βρασμού, σχετική πυκνότητα, τάση ατμών, συντελεστής κατανομής 
οκτανόλη/νερό, υδατοδιαλυτότητα, σημείο αναφλέξεως·
- Βιοαποικοδόμηση·
- Οξεία τοξικότητα (δαφνίδες (νερόψυλλοι))·
- Οξεία τοξικότητα – κατάποση, δια του δέρματος, εισπνοή (μία οδός)·
- Ερεθισμός του δέρματος·
- Ερεθισμός των οφθαλμών·
- Ευαισθητοποίηση του δέρματος (όταν ελλείπε,ι δεν απασχολεί)·
- Δοκιμή γενετικής τοξικότητας σε βακτήρια (Ames)·
- Πληροφορίες ταξινόμησης και επισήμανσης·
- Σύντομες πληροφορίες περί εκθέσεως και χρήσεως.

• Αυτά τα δεδομένα ιδιοτήτων και έκθεσης καθορίζουν την ταξινόμηση σε 
διαφορετικές κατηγορίες έκθεσης, όπου οι κατηγορίες έκθεσης νοούνται να 
περιλαμβάνουν μία κατηγορία χρήσεων.

• Η καταχώριση σύμφωνα με το REACH πρέπει να περιλαμβάνει απλό εργαλείο 
απόδοσης προτεραιότητας που συνδυάζει την ποσότητα με τον δυνάμει υψηλό 
κίνδυνο. Μία ομάδα των Προγραμμάτων Εφαρμογής REACH (RIP) της Επιτροπής 
ορίζει επί του παρόντος διεργασία αποδόσεως προτεραιότητας όχι ως πλήρη 
αποτίμηση του κινδύνου από τη χρήση για όλες τις χαμηλού όγκου αλλά ως στήριξη 
για τον προσδιορισμό των ουσιών που θα αντλούσαν οφέλη από νωρίτερη εγγραφή 
στο REACH.  

Βασική ιδέα της προτάσεως είναι η χρήση ενός συστήματος αποτιμήσεως του δυνάμει 
υψηλού εγγενούς κινδύνου της ουσίας με την δυνατότητά της να προκαλεί έκθεση από 
κοινού με την τελική χρήση της όπως ορίζεται από:

Κριτήρια κινδύνου
Ταξινόμηση                                  E, F+, T+, T, N, R42, R43

Έκθεση (του ανθρώπου)
Δυναμικό έκθεσης  Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό  
Τάση ατμών (hPa) >100 10-100 5-10
Δυναμικό σκόνης Εξαιρετικά κονιώδης κονιώδης Ελαφρώς κονιώδης
Αναλογία Αλεύρι κοκκώδη σφαιρίδια ζάχαρη

Έκθεση (του περιβάλλοντος)
Μη αμέσως βιοαποικοδομήσιμη και δυνάμει βιοσυσσωρεύσιμη (log Kow >3) ουσία
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Χρήση/Όγκο
Ποσότητα 10 -100 τόννοι και καταναλωτική ή επαγγελματική τελική χρήση

Συμπέρασμα
Θετικός Κίνδυνος και (Δυναμικό εκθέσεως του ανθρώπου ή του περιβάλλοντος) και 
ένδειξη Χρήση/Όγκο = νωρίτερη καταχώριση

Or. en

Τροπολογία Chris Davies

Τροπολογία 1115
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, εισαγωγή, εδάφιο 2 α (νέο)

Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος 
παραρτήματος ο καταχωρίζων οφείλει να 
υποβάλει πρόταση και χρονοδιάγραμμα για 
την πλήρωση των απαιτήσεων 
πληροφοριών του παρόντος 
παραρτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 11, 
παράγραφος 1, στοιχείο β, οσάκις τούτο 
συνεπάγεται δοκιμές επί σπονδυλωτών 
ζώων..  

Or. en

Αιτιολόγηση

Linked to Amendments of Recital 47, Article 11 (1) and Annex I. In order to prevent animal 
testing and save costs for industry, and as data from animal tests should only be provided if 
necessary for the safety assessment of a substance, testing proposals involving tests on 
vertebrate animals for provision of the information specified in Annex VI should also be 
submitted.

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Τροπολογία 1116
Παράρτημα VI, μέρος 6, παράγραφοι 6.1 έως 6.4

6.1. Ερεθισμός του δέρματος· διαγράφεται
6.2. Ερεθισμός των οφθαλμών· διαγράφεται
6.4. Μεταλλαξιογένεση διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

It is the first amendment of a set of amendments specifying the information requirements for 
10 to 100 tonnes which require enterprises to generate the information that is necessary to 
adequately control the risks to human health and environment from the use of their 
substances and in a situation in which the requirements in the Commission proposal risk to be 
disproportionate.

At the same time, these amendments will reduce the requirements for quantities of 10 to 100 
tonnes, where risks of withdrawal of substances are likely to be high with the adverse 
consequences for downstream users, especially SMEs. Therefore these amendments preserve 
an essential channel of innovation by reducing the risk of withdrawal of substances, with 
resultant high reformulation costs.

It is proposed that Annex VI, which includes information in addition to information required 
pursuant to Annex V, will be limited to information on acute toxicity and biodegradation. The 
other information requirements foreseen in Annex VI of the Commission proposal are moved 
to Annex VII, namely the requirements for higher volume substances (100 tonnes and more).
These amendments should be seen in continuity with the approach proposed for the very low 
volume range 1- 10 t, where specific arrangements are proposed, and for the higher volumes 
in the range over 100t, where no reduction in data requirements is proposed, within the 
overall goal of sustainable development.

The first amendment focuses on this information that is most important to develop adequate
risk management measures while addressing the significant risk of substance withdrawal in 
the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by the Commission proposal. The 
proposed amendment therefore moves the information requirements under points 6.1 – 6.4 to 
Annex VII.

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 1117
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, μέρος 6, παράγραφος 6.1

6.1. Ερεθισμός του δέρματος· 6.1. Ερεθισμός του δέρματος·
6.1.1. Ερεθισμός του δέρματος in vivo 6.1.1. Ερεθισμός του δέρματος in vivo 

(κλινικές δοκιμές δερματικών επιθεμάτων 
σε ανθρώπους εθελοντές)

6.1.1. Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί

6.1.1. Η μελέτη δεν διενεργείται εάν:

– η ουσία είναι διαβρωτική· ή – η ουσία είναι διαβρωτική· ή
– η ουσία είναι ισχυρό οξύ (pH < 2,0) – η ουσία είναι ισχυρό οξύ (pH < 2,0) 
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ή βάση (pH > 11,5)· ή ή βάση (pH > 11,5)· ή
– η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε 
θερμοκρασία δωματίου· ή

– η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε 
θερμοκρασία δωματίου· ή

– η ουσία είναι πολύ τοξική σε επαφή 
με το δέρμα· ή

– η ουσία είναι πολύ τοξική σε επαφή 
με το δέρμα· ή

– η μελέτη οξείας τοξικότητας δια 
του δέρματος δεν μαρτυρεί ερεθισμό του 
δέρματος έως το οριακό επίπεδο δόσης 
(2000 mg/kg σωματικού βάρους)· ή

– η ουσία δίδει θετικό αποτέλεσμα 
στις in vitro δοκιμές 
μεταλλαξιογένεσης/γενοτοξικότητας· ή

– τα διαθέσιμα δεδομένα από τη 
στρατηγική δοκιμών που προβλέπεται στο 
παράρτημα V, σημείο 6.1., αρκούν για να 
ταξινομηθεί η ουσία ως διαβρωτική ή 
ερεθιστική για το δέρμα.

– τα διαθέσιμα δεδομένα από τη 
στρατηγική δοκιμών που προβλέπεται στο 
παράρτημα V, σημείο 6.1. αρκούν για να 
ταξινομηθεί η ουσία ως μη ερεθιστική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH  is not validated to modern standards and should thus 
be replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and 
scientifically.  Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed 
alternative strategy are cited in  "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org).  The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 1118
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, μέρος 6, παράγραφος 6.2

6.2. Ερεθισμός των οφθαλμών· διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

This test is not validated to modern standards. Studies showing scientific weaknesses of the 
test and explaining the proposed alternative strategy are cited in  "Non-Animal Testing 
Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As the use of non-validated 
animal tests is unacceptable ethically and scientifically, repeated dose toxicity animal tests 
should not be used. The endpoint is sufficiently covered by the testing strategy for eye 
irritation in point 6.2. of Annex V.
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Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 1119
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, μέρος 6, παράγραφος 6.4.3

6.4.3 In vitro μελέτη μετάλλαξης γονιδίων 
σε κύτταρα θηλαστικών, εάν το αποτέλεσμα 
είναι αρνητικό στο παράτημα V, 6.4.1. και 
στο παράρτημα VI, 6.4.2.

6.4.3. In vitro μελέτη μετάλλαξης γονιδίων 
σε κύτταρα θηλαστικών, εάν το αποτέλεσμα 
είναι αρνητικό στο παράτημα V, 6.4.1. και 
6.4.1.α.

6.4.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί εάν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα 
δεδομένα από αξιόπιστη in vivo δοκιμή 
μετάλλαξης γονιδίων θηλαστικών.

6.4.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί εάν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα 
δεδομένα από αξιόπιστη in vivo δοκιμή 
μετάλλαξης γονιδίων θηλαστικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία των ιδίων συντακτών που προσθέτει τη διεξαγωγή in vitro μελέτη 
κυτταρογένεσης σε κύτταρα θηλαστικών στο Παράρτημα V.

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 1120
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, μέρος 6, παράγραφος 6.4.4

6.4. 6.4. Θα ληφθούν υπόψη οι κατάλληλες 
in vivo μελέτες μεταλλαξιογένεσης όταν το 
αποτέλεσμα είναι θετικό σε οποιαδήποτε 
μελέτη μεταλλαξιογένεσης του 
παραρτήματος V ή VI.

6.4. Θετικό αποτέλεσμα σε οιαδήποτε από 
τις in vitro μελέτες μεταλλαξιογένεσης στο 
Παράρτημα V ή VI μπορεί να επιβεβαιωθεί 
δια της διεξαγωγής άλλης in vitro δοκιμής 
προς επιβεβαίωση του μηχανισμού και/ή 
της επαναλήψεως της μελέτης από κοινού 
με τη χρήση αρμόζοντος εξωγενούς 
συστήματος μεταβολισμού (π.χ. 
μικρόσωμα ένζυμα του ανθρώπου).

Or. en

Αιτιολόγηση

Περαιτέρω μελέτες μεταλλαξιογένεσης πρέπει να περιορίζονται σε in vitro μελέτες 
μεταλλαξιογένεσης.
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Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 1121
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, μέρος 6, παράγραφος 6.5

6.5. Οξεία τοξικότητα διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

As this information requirement is now included in Annex V, it can be deleted here.
(amendment linked to amendment on Art. 5, para 4)

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Τροπολογία 1122
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Μέρος 6, Στήλη 1, παράγραφος 6.5

6.5. Οξεία τοξικότητα 6.5. Οξεία τοξικότητα
Η μελέτη διεξάγεται για μία οδό, κατά 
προτίμηση τη στοματική εκτός εάν ο 
καταχωρίζων θεωρεί άλλη οδό 
προσφορότερη.

Για αέρια και πτητικά υγρά (με τάση ατμών 
άνω των 10-2 Pa στους 20°C) οι 
πληροφορίες παρέχονται για την 
αναπνευστική οδό (6.5.2).

Για αέρια και πτητικά υγρά (με τάση ατμών 
άνω των 10-2 Pa στους 20°C) οι 
πληροφορίες παρέχονται για την 
αναπνευστική οδό (6.5.2).

Για ουσίες εκτός των αερίων, οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία 
6.5.1. έως 6.5.3. παρέχονται για δύο 
τουλάχιστον οδούς, από τις οποίες η μία 
πρέπει να είναι η στοματική οδός. Η επιλογή 
της δεύτερης οδού θα εξαρτηθεί από τη 
φύση της ουσίας και την πιθανή οδό 
έκθεσης του ανθρώπου. Εάν υπάρχει μόνο 
μία οδός έκθεσης, αρκεί να παρασχεθούν 
πληροφορίες μόνο για την οδό αυτή.

Για ουσίες εκτός των αερίων σε ποσότητες 
100 τόννων και άνω ετησίως ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στα σημεία 6.5.1. έως 6.5.3. 
παρέχονται για δύο τουλάχιστον οδούς, από 
τις οποίες η μία πρέπει να είναι η στοματική 
οδός. Η επιλογή της δεύτερης οδού θα 
εξαρτηθεί από τη φύση της ουσίας και την 
πιθανή οδό έκθεσης του ανθρώπου. Εάν 
υπάρχει μόνο μία οδός έκθεσης, αρκεί να 
παρασχεθούν πληροφορίες μόνο για την οδό 
αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

The risk of substance withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by 
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the Commission proposal requires a reduction of information requirements. Therefore this 
amendment focuses on this information that is most important to develop adequate risk 
management measures and thereby safeguards health and environment.

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Τροπολογία 1123
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, μέρος 6, παράγραφος 6-6.8

6.6. Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης 
δόσης

διαγράφεται

6.7. Αναπαραγωγική τοξικότητα διαγράφεται
6.8 Τοξικοκινητικότητα διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment focuses on this information that is most important to develop adequate risk 
management measures while addressing the significant risk of substance withdrawal in the 
tonnage range between 10 and 100 tonnes created by the Commission proposal. The 
proposed amendment therefore moves the information requirements under points 6.6 – 6.8 to 
Annex VII.

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 1124
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, Μέρος 6, Στήλη 1 και 2, παράγραφος 6.6

Στήλη 1 Στήλη 1
6.6. Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης 
δόσης

6.6. Τοξικότητα για συγκεκριμένο 
όργανο

6.6.1. Μελέτη βραχυπρόθεσμης 
τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης 
(28 ημερών), ένα είδος, αρσενικό και 
θηλυκό, πλέον ενδεδειγμένη οδός 
χορήγησης, σε σχέση με την πιθανή οδό 
έκθεσης του ανθρώπου.

6.6.1. Αυτοματοποιημένη δημιουργία 
προτύπων βιοκινητικής βάσει της 
φυσιολογίας (PBBK) προς εκτίμηση 
πιθανής κατανομής οργάνων και ιστών in 
vivo

6.6.2. Στοχοθετημένες in vitro αναλύσεις με 
χρήση κατάλληλων κυτταρικών σειρών του 
ανθρώπου (π.χ. ήπαρ, νεφροί, εγκέφαλος, 
κλπ)
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6.6.3 In vitro μελέτες μεταβολισμού με 
χρήση μικροσωματιακών ενζύμων ή 
κυτταρικών σειρών του ανθρώπου

Στήλη 2 Στήλη 2

6.6.1. Η μελέτη βραχυπρόθεσμης 
τοξικότητας (28 ημερών) δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί εάν:

6.6.1. Οι μελέτες τοξικότητας για 
συγκεκριμένο όργανο δεν χρειάζεται να 
διενεργηθούν εάν:

- υπάρχει διαθέσιμη μια αξιόπιστη μελέτη 
υποχρόνιας (90 ημερών) ή χρόνιας 
τοξικότητας, υπό τον όρο ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο είδος και η 
κατάλληλη οδός χορήγησης· ή

- διατίθενται ήδη αξιόπιστα δεδομένα υπο-
οξείας (28 ημερών) ή υποχρονίας (90 
ημερών) ή χρονίας τοξικότητας ή

η ουσία αποικοδομείται αμέσως και 
υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τα προϊόντα 
της αποικοδόμησης· ή

η ουσία αποικοδομείται αμέσως και 
υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τα προϊόντα 
της αποικοδόμησης· ή

- μπορεί να αποκλεισθεί σχετική έκθεση του 
ανθρώπου.

- μπορεί να αποκλεισθεί σχετική έκθεση του 
ανθρώπου.

Η ενδεδειγμένη οδός επιλέγεται με βάση τα 
εξής:
Η διενέργεια δοκιμής δια της δερματικής 
οδού ενδείκνυται εάν:
(1) είναι πιθανή η επαφή με το δέρμα κατά 
την παραγωγή ή/και τη χρήση· και
(2) οι φυσικοχημικές ιδιότητες 
υποδηλώνουν σημαντικό βαθμό 
απορρόφησης από το δέρμα· και
(3) πληρούται ένας από τους ακόλουθους 
όρους:
– παρατηρείται τοξικότητα σε δοκιμή 
οξείας δερματικής τοξικότητας σε 
χαμηλότερες δόσεις απ' ό,τι στη δοκιμή 
στοματικής τοξικότητας· ή
– παρατηρούνται συστημικές 
επιδράσεις ή άλλα στοιχεία απορρόφησης 
σε μελέτες για τον ερεθισμό του δέρματος 
ή/και των οφθαλμών· ή
– in vitro δοκιμές δηλώνουν 
σημαντική απορρόφηση από το δέρμα· ή
– αναγνωρίζεται σημαντική 
δερματική τοξικότητα ή δερματική 
διείσδυση σε ουσίες με ανάλογη χημική 
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δομή.
Η διενέργεια δοκιμής δια της δερματικής 
οδού αντενδείκνυται εάν δεν είναι πιθανή η 
απορρόφηση από το δέρμα, όπως 
δηλώνεται από το μοριακό βάρος (MΒ > 
800 ή μοριακή διάμετρος > 15 A) και τη 
χαμηλή λιποδιαλυτότητα (log Kow < -1 ή > 
4).
Η διενέργεια δοκιμής δια της 
αναπνευστικής οδού ενδείκνυται εάν:
(1) είναι πιθανή η έκθεση του ανθρώπου με 
την εισπνοή· και
(2) πληρούται ένας από τους ακόλουθους 
όρους:
– η ουσία έχει τάση ατμών άνω των 
10-2 Pa στους 20° C· ή
– η ουσία είναι σκόνη που περιέχει 
σωματίδια σε συγκέντρωση άνω του 1% 
κατά βάρος, με μέγεθος σωματιδίων 
εκφραζόμενο ως MMAD κάτω των 100 
μm· ή ή
– - η ουσία θα χρησιμοποιηθεί με 
τρόπο που δημιουργεί αερολύματα, 
σωματίδια ή σταγονίδια σε εισπνεύσιμη 
κατηγορία μεγέθους (συγκέντρωση > 1% 
κατά βάρος σωματιδίων με MMAD < 100 
μm). Εάν δεν υπάρχουν αντενδείξεις, 
προτιμότερη είναι η στοματική οδός.
Η μελέτη υποχρόνιας τοξικότητας (90 
ημερών) (παράρτημα VII, 6.6.2) 
προτείνεται από τον καταχωρίζοντα εάν:
– η συχνότητα και η διάρκεια της 
έκθεσης του ανθρώπου δηλώνει ότι 
ενδείκνυται μια πιο μακροπρόθεσμη 
μελέτη· και συντρέχει ένας από τους 
ακόλουθους όρους:
– άλλα διαθέσιμα στοιχεία δηλώνουν 
ότι η ουσία είναι δυνατόν να έχει μια 
επικίνδυνη ιδιότητα που δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί με μελέτη βραχυπρόθεσμης 
τοξικότητας· ή
– κατάλληλα σχεδιασμένες μελέτες 
τοξικοκινητικότητας αποκαλύπτουν 
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συσσώρευση της ουσίας ή των 
μεταβολιτών σε ορισμένους ιστούς ή 
όργανα που πιθανώς δεν θα εντοπιζόταν 
από μελέτη βραχυπρόθεσμης τοξικότητας 
αλλά που θα είχε αρνητικές επιπτώσεις 
μετά από παρατεταμένη έκθεση.
Περαιτέρω μελέτες προτείνονται από τον 
καταχωρίζοντα ή είναι δυνατόν να 
απαιτηθούν από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους που διενεργεί την 
αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 
ή 44 σε περίπτωση:
– αδυναμίας προσδιορισμού NOAEL 
(επιπέδου μη παρατήρησης δυσμενών 
επιδράσεων) στη μελέτη των 28 ημερών, 
εκτός εάν ο λόγος της αδυναμίας 
προσδιορισμού NOAEL είναι η απουσία 
δυσμενών τοξικών επιδράσεων· ή
– ιδιαίτερα ανησυχητικής 
τοξικότητας (π.χ. σοβαρές/πολύ σοβαρές 
επιπτώσεις)· ή
– ενδείξεων μιας επίπτωσης για την 
οποία τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία 
είναι ανεπαρκή για τον τοξικολογικό 
χαρακτηρισμό ή/και για τον χαρακτηρισμό 
κινδύνου· Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί 
να είναι σκοπιμότερο να διενεργηθούν 
ειδικές τοξικολογικές μελέτες που 
προορίζονται ειδικά για τη διερεύνηση 
τέτοιων επιπτώσεων (π.χ. 
ανοσοτοξικότητας, νευροτοξικότητας)· ή
– η οδός έκθεσης που 
χρησιμοποιήθηκε στην αρχική μελέτη 
επαναλαμβανόμενης δόσης ήταν 
ακατάλληλη σε σχέση με την αναμενόμενη 
οδό έκθεσης του ανθρώπου και δεν μπορεί 
να γίνει παρέκταση των αποτελεσμάτων 
της στην έκθεση του ανθρώπου· ή
– ιδιαίτερης ανησυχίας όσον αφορά 
την έκθεση (π.χ. χρήση σε καταναλωτικά 
προϊόντα η οποία οδηγεί σε επίπεδα 
έκθεσης που πλησιάζουν τα επίπεδα δόσης 
τα οποία θεωρούνται τοξικά για τον 
άνθρωπο)· ή
– αποδεδειγμένες επιπτώσεις ουσιών 
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με σαφή σχέση ως προς τη μοριακή δομή 
με τη μελετώμενη ουσία δεν 
διαπιστώθηκαν στη μελέτη των 28 
ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test replaced is not validated to modern standards.  Use of non-
validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically.  Studies showing scientific 
weaknesses of the test and explaining the proposed alternative test strategy are cited in  
"Non-Animal Testing Strategies for REACH" (available at: www.reachnonanimaltests.org).  
The alternative strategy proposed is scientifically sound. Where uncertainties remain about 
the properties of a substance, it should be subject to control measures.

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 1125
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, Μέρος 6, Στήλη 1 και 2, παράγραφος 6.7

Στήλη 1 Στήλη 1

6.7. Αναπαραγωγική τοξικότητα 6.7. Αναπαραγωγική τοξικότητα
6.7.1. Έλεγχος για τοξικότητα στην 
ανάπτυξη, σε ένα είδος (ΟΟΣΑ 421), εάν 
δεν αποδεικνύεται ότι η ουσία μπορεί να 
είναι τοξική στην ανάπτυξη με βάση 
διαθέσιμες πληροφορίες για ουσίες με 
ανάλογη χημική δομή, με εκτιμήσεις 
(Q)SAR ή με in vitro μεθόδους.

6.7.1   Έλεγχος τοξικότητας για την 
αναπαραγωγή και την ανάπτυξη 
χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα 
συστήματα εμπειρογνώμονες / πρότυπα 
(Q)SAR

6.7.1α   Διενέργεια δοκιμών για 
εμβρυοτοξικότητα με χρήση της 
επικυρωμένης από το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
για την Επικύρωση Εναλλακτικών 
Μεθόδων (ECVAM) Δοκιμής Εμβρυϊκών 
Βλαστοκυττάρων (EST)

6.7.2. Μελέτη για την τοξικότητα στην 
ανάπτυξη, πλέον ενδεδειγμένη οδός 
χορήγησης, σε σχέση με την πιθανή οδό 
έκθεσης του ανθρώπου (παράρτημα X B. 
31 ή OΟΣΑ 414).

6.7.2 In vitro μελέτες μεταβολισμού με 
χρήση μικροσωματιακών ενζύμων ή 
κυτταρικών σειρών του ανθρώπου

Στήλη 2 Στήλη 2

6.7. Οι μελέτες δεν χρειάζεται να 6.7. Οι μελέτες δεν χρειάζεται να 
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διενεργηθούν εάν: διενεργηθούν εάν:
– η ουσία είναι γνωστό γονιδιοτοξικό 
καρκινογόνο και εφαρμόζονται κατάλληλα 
μέτρα διαχείρισης του κινδύνου· ή

– η ουσία είναι γνωστό γονιδιοτοξικό 
καρκινογόνο και εφαρμόζονται κατάλληλα 
μέτρα διαχείρισης του κινδύνου· ή

– η ουσία είναι γνωστό 
μεταλλαξιογόνο των γεννητικών κυττάρων 
και εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου· ή

– η ουσία είναι γνωστό 
μεταλλαξιογόνο των γεννητικών κυττάρων 
και εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου· ή

- υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι 
η ουσία συσσωρεύεται στους ιστούς ζώων 
ή ανθρώπων (π.χ. μαστικό ιστό ή 
σωματικό λίπος) και εφαρμόζονται 
κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου· ή

– μπορεί να αποκλεισθεί σχετική 
έκθεση του ανθρώπου.

– μπορεί να αποκλεισθεί σχετική 
έκθεση του ανθρώπου.

6.7.1. Ένα θετικό αποτέλεσμα στον έλεγχο 
επιβεβαιώνεται σε αυτό το επίπεδο από 
μελέτη για τοξικότητα στην ανάπτυξη, σε 
ένα είδος, για την πλέον ενδεδειγμένη οδό 
χορήγησης, σε σχέση με την πιθανή οδό 
έκθεσης του ανθρώπου (παράρτημα VI, 
6.7.2).

6.7.1. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα από in vitro μελέτες 
μεταβολισμού θετικό αποτέλεσμα από την 
EST δοκιμή θεωρείται επαρκής απόδειξη 
εμβρυοτοξικότητας για να ταξινομηθεί μία 
χημική ουσία ως δυνάμει τοξική για την 
αναπαραγωγή.

6.7.2. Η μελέτη διεξάγεται αρχικά σε ένα 
είδος. Η απόφαση για την ανάγκη 
διεξαγωγής μελέτης σε δεύτερο είδος θα 
πρέπει να στηρίζεται στο αποτέλεσμα της 
πρώτης δοκιμής.

6.7.2. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα από in vitro μελέτες 
μεταβολισμού, αρνητικά αποτελέσματα 
τόσο στην EST όσο και το σύστημα 
εμπειρογνώμονα / πρότυπο ποσοτικής 
σχέσης δομής -δραστικότητας ((Q)SAR) 
υποδηλούν ότι μία χημική ουσία κατά 
πάσαν πιθανότητα δεν είναι τοξική για την 
αναπαραγωγή. Τούτο μπορεί να βεβαιωθεί 
μέσω περαιτέρω μηχανιστικών μελετών in 
vitro.

Η μελέτη τοξικότητας στην αναπαραγωγή 
σε δύο γενεές (παράρτημα VII, 6.7.3) 
προτείνεται από τον καταχωρίζοντα εάν 
υπάρχουν ενδείξεις πιθανής τοξικότητας 
στην αναπαραγωγή από μελέτη 
τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης 
(90 ημερών) (π.χ. ιστοπαθολογικές 
επιπτώσεις στις γονάδες) ή η ουσία έχει σε 
μεγάλο βαθμό ανάλογη χημική δομή με 
γνωστή τοξική για την αναπαραγωγή 
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ουσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably available.
The animal test in REACH  is not validated to modern standards and should thus be replaced, as the 
use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically.  Studies showing 
scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are cited in  "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org).  The alternative is 
scientifically sound. Where uncertainties remain about the properties of a substance, it should be 
subject to control measures.

Τροπολογία Richard Seeber

Τροπολογία 1126
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, Μέρος 6, Στήλη 1 και 2, παράγραφος 6.7.2

6.7.2. Μελέτη για την τοξικότητα στην 
ανάπτυξη, πλέον ενδεδειγμένη οδός 
χορήγησης, σε σχέση με την πιθανή οδό 
έκθεσης του ανθρώπου (παράρτημα X B. 31 
ή OΟΣΑ 414).

6.7.2. Μελέτη για την τοξικότητα στην 
ανάπτυξη, πλέον ενδεδειγμένη οδός 
χορήγησης, σε σχέση με την πιθανή οδό 
έκθεσης του ανθρώπου (παράρτημα X B. 31 
ή OΟΣΑ 414).

και/ή (συναρτήσει των αποτελεσμάτων της 
δοκιμής ελέγχου)
6.7.3. Μελέτη τοξικότητας στην 
αναπαραγωγή σε δύο γενεές, ένα είδος, 
αρσενικό και θηλυκό, πλέον ενδεδειγμένη 
οδός χορήγησης, σε σχέση με την πιθανή 
οδό έκθεσης του ανθρώπου, εάν η μελέτη 
των 28 ημερών ή των 90 ημερών μαρτυρεί 
αρνητικές επιπτώσεις στα όργανα 
αναπαραγωγής ή στους αναπαραγωγικούς 
ιστούς.

Or. de

Αιτιολόγηση

At present, a screening test is provided for (OECD 421, not in Annex V to Directive 
67/548/EEC) as the first action to verify reproductive toxicity. It is recommended, at the very 
least, that as part of the further testing strategy, depending on the type of positive findings 
from the screening test, a fertility reduction study be carried out in addition to a 
developmental toxicity study. In our view, it would be even better to maintain the existing 
TGD testing strategy, which has proved its worth.
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Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Τροπολογία 1127
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, μέρος 7, παράγραφοι 7.1, 7.22, 7.3

7.1. Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον διαγράφεται
7.22 Αβιοτική διαγράφεται
7.3. Τύχη και συμπεριφορά στο περιβάλλον διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

The risk of substance withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by 
the Commission proposal requires a reduction of information requirements. Therefore the 
proposed amendment moves the information requirements under points 7.1, 7.2.2 and 7.3 to 
Annex VII.

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 1128
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, μέρος 7, παράγραφος 7.1.3

Στήλη 1 Στήλη 1
7.1.3. Δοκιμές βραχυπρόθεσμης 
τοξικότητας σε ψάρια: Ο καταχωρίζων 
μπορεί να εξετάσει τις δοκιμές 
μακροπρόθεσμης τοξικότητας αντί της 
βραχυπρόθεσμης.

7.1.3. Έλεγχος βραχυπρόθεσμης 
τοξικότητας για ψάρια χρησιμοποιώντας 
TETRATOX και/ή τη δοκιμή DarT Fish 
Egg

Στήλη 2 Στήλη 2

7.1.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί εάν

7.1.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί εάν

– η ουσία είναι πολύ αδιάλυτη 
(υδατοδιαλυτότητα < 10 μg/l)· ή

– η ουσία είναι πολύ αδιάλυτη 
(υδατοδιαλυτότητα < 10 μg/l)· ή

– η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από 
βιολογικές μεμβράνες (MW > 800 ή 
διάμετρος μορίου > 15 )· ή

– η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από 
βιολογικές μεμβράνες (MW > 800 ή 
διάμετρος μορίου > 15 A)· ή

– υπάρχει μελέτη μακροπρόθεσμης 
τοξικότητας.

– η μέτρηση ή η εκτίμηση του 
συντελεστή κατανομής (log Kow) είναι < 4, 
ή 
– διατίθενται ήδη δεδομένα περί 
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βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης 
τοξικότητας στα ψάρια.

Η μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας σε 
ψάρια (παράρτημα VII, 7.1.6) προτείνεται 
από τον καταχωρίζοντα ή μπορεί να 
απαιτηθεί από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους που διενεργεί την 
αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 
ή 44, εάν η σύγκριση της (προβλεπόμενης) 
περιβαλλοντικής έκθεσης με τα 
αποτελέσματα της βραχυπρόθεσμης 
τοξικότητας στο υδάτινο περιβάλλον 
μαρτυρά την ανάγκη περαιτέρω 
διερεύνησης των επιπτώσεων στους 
υδρόβιους οργανισμούς.
Η μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας σε 
ψάρια (παράρτημα VII, 7.1.6) εξετάζεται 
όταν η ουσία είναι ελάχιστα διαλυτή στο 
νερό (υδατοδιαλυτότητα < 1 mg/l).

Or. en

Αιτιολόγηση

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH  is not validated to modern standards and should thus 
be replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and 
scientifically.  Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed 
alternative strategy are cited in  "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org).  The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.

Τροπολογία Richard Seeber

Τροπολογία 1129
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, μέρος 7, παράγραφος 7.1.4

7.1.4. Δοκιμές αναστολής της αναπνοής 
από ενεργοποιημένη ιλύ, εκτός εάν υπάρχει 
μικρή πιθανότητα εκπομπών στο σύστημα 
επεξεργασίας λυμάτων

7.1.4. Δοκιμές αναστολής της αναπνοής 
από ενεργοποιημένη ιλύ, εκτός εάν υπάρχει 
μικρή πιθανότητα εκπομπών στο σύστημα 
επεξεργασίας λυμάτων

Η μελέτη μπορεί να αντικατασταθεί από 
δοκιμή αναστολής της νιτροποίησης, εάν 
υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι η 
ουσία είναι πιθανός αναστολέας της 

Εάν υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι η 
ουσία είναι πιθανός αναστολέας της 
μικροβιακής ανάπτυξης ή λειτουργίας, η 
μελέτη πρέπει να συνοδεύεται από δοκιμή 
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μικροβιακής ανάπτυξης ή λειτουργίας. αναστολής της νιτροποίησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

If the substance inhibits bacterial growth, a nitrification inhibition test should be carried out 
not, as proposed, as an alternative to the study, but, rather, in addition to it.

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 1130
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, μέρος 7, παράγραφος 7.2

7.2. Αποικοδόμηση διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή αυτή η απαίτηση πληροφοριών εγγράφεται τώρα στο Παράρτημα V, μπορεί να 
διαγραφεί από εδώ. (τροπολογία που συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο5, παράγραφος 4)

Τροπολογία Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 1131
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, μέρος 7, παράγραφος 7.2α (νέα)

Στήλη 1 Στήλη 2

Απαίτηση για δεδομένα οικοτοξικολογικών 
πληροφοριών
7.2.a Αποικοδόμηση
Περαιτέρω δοκιμές αποικοδόμησης 
προτείνονται από τον καταχωρίζοντα εάν η 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, σύμφωνα 
με το παράρτημα Ι, μαρτυρά την ανάγκη 
περαιτέρω διερεύνησης της 
αποικοδόμησης της ουσίας. Η επιλογή των 
κατάλληλων δοκιμών εξαρτάται από τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης ασφάλειας.
7.2.α.1. Βιοτική
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα 
σημεία 7.2.1.3 και 7.2.1.4 προτείνονται 
επίσης από τον καταχωρίζοντα ή είναι 
δυνατόν να απαιτηθούν από την αρμόδια 
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αρχή του κράτους μέλους που διενεργεί την 
αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 
ή 44 στις περιπτώσεις που προσδιορίζονται 
στη συνέχεια.
7.2.α.1.2. Δοκιμές προσομοίωσης για την 
τελική αποικοδόμηση στα επιφανειακά 
ύδατα

7.2.α.1.2. Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί εάν:
η υδατοδιαλυτότητα της ουσίας είναι κάτω 
των 10 μg/l·
η ουσία είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμη.

7.2.α 1.3. Προσομοίωση εδάφους (για 
ουσίες που μπορούν να προσροφηθούν σε 
μεγάλο βαθμό από το έδαφος)

7.2.α 1.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί εάν:
εάν η ουσία είναι άμεσα 
βιοαποικοδομήσιμη· ή
εάν είναι απίθανη η άμεση ή έμμεση 
έκθεση του εδάφους.

7.2.α.1.4. Προσομοίωση ιζημάτων (για 
ουσίες που μπορούν να προσροφηθούν σε 
μεγάλο βαθμό από τα ιζήματα)

7.2.α.1.4. Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί εάν:
εάν η ουσία είναι άμεσα 
βιοαποικοδομήσιμη· ή
εάν είναι απίθανη η άμεση ή έμμεση 
έκθεση του εδάφους.

7.2.α.3. Προσδιορισμός των προϊόντων 
βιοαποικοδόμησης

7.2.α.3. Εκτός εάν η ουσία είναι άμεσα 
βιοαποικοδομήσιμη.
Προτείνονται περαιτέρω δοκιμές από τον 
καταχωρίζοντα εάν η αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, 
μαρτυρά την ανάγκη περαιτέρω 
διερεύνησης της τύχης και της 
συμπεριφοράς της ουσίας. Η επιλογή των 
κατάλληλων δοκιμών εξαρτάται από τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης ασφάλειας.

Or. en

(Κείμενο που μετακινήθηκε από το Παράρτημα VII - 7.2.1)

Αιτιολόγηση

This moves the degradation studies listed in point 7.2 of Annex VII to Annex VI. Data 
concerning bio-and abiotic degradation are prequisites for a proper safety assessment of any 
chemical that may be released into the environment. Such studies should therefore be applied 
already for substances as of 10 tonnes.
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If this amendment is adopted, the corresponding part in Annex VII needs to be deleted.

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Τροπολογία 1132
Παράρτημα VII, μέρος 6, παράγραφοι 6.1 έως 6.4

6.1. Ερεθισμός του δέρματος·
6.1.1. Ερεθισμός του δέρματος in vivo
6.1.1. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν
- η ουσία είναι διαβρωτική· ή
- η ουσία είναι ισχυρό οξύ (pH < 2,0) ή βάση (pH > 11,5)· ή
- η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου· ή
- η ουσία είναι πολύ τοξική σε επαφή με το δέρμα· ή
- η μελέτη οξείας τοξικότητας δια του δέρματος δεν μαρτυρεί ερεθισμό του δέρματος έως 
το οριακό επίπεδο δόσης (2000 mg/kg σωματικού βάρους)· ή
- τα διαθέσιμα δεδομένα από τη στρατηγική δοκιμών που προβλέπεται στο παράρτημα V, 
σημείο 6.1., αρκούν για να ταξινομηθεί η ουσία ως διαβρωτική ή ερεθιστική για το δέρμα.
6.2. Ερεθισμός των οφθαλμών·
6.2.1. Ερεθισμός του δέρματος in vivo
6.2.1. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν
- η ουσία είναι διαβρωτική· ή
- η ουσία είναι ισχυρό οξύ (pH < 2,0) ή βάση (pH > 11,5)· ή
- η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου· ή
- η ουσία έχει ταξινομηθεί ως ερεθιστική σε επαφή με τα μάτια και εάν ο καταχωρίζων 
ταξινομεί την ουσία ως ερεθιστική για τα μάτια· ή
- τα διαθέσιμα δεδομένα από τη στρατηγική δοκιμών που προβλέπεται στο παράρτημα V, 
σημείο 6.2., αρκούν για να ταξινομηθεί η ουσία ως ερεθιστική για τα μάτια.
6.4. Μεταλλαξιογένεση
6.4.2. In vitro μελέτη κυτταρογένεσης σε κύτταρα θηλαστικών
6.4.2. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί
- εάν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα από in vivo δοκιμή κυτταρογένεσης ή
- είναι γνωστό ότι η ουσία είναι καρκινογόνα κατηγορίας 1 ή 2.
6.4.3. In vitro μελέτη μετάλλαξης γονιδίων σε κύτταρα θηλαστικών, εάν το αποτέλεσμα 
είναι αρνητικό στο παράτημα V, 6.4.1. και στο παράρτημα VI, 6.4.2.
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6.4.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα 
από αξιόπιστη in vivo δοκιμή μετάλλαξης γονιδίων θηλαστικών.
6.4. Θα ληφθούν υπόψη οι κατάλληλες in vivo μελέτες μεταλλαξιογένεσης όταν το 
αποτέλεσμα είναι θετικό σε οποιαδήποτε μελέτη μεταλλαξιογένεσης του παραρτήματος V 
ή VI.

Or. en

Κείμενο που μετακινήθηκε από το Παράρτημα VI· η παρούσα στήλη 2 και γραμμή 6.4 
αμετάβλητες

Αιτιολόγηση

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity it is assured that if there is a positive result from 
an in vitro study, that it will be further investigated.  (linked to the amendment on Annex VI).

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 1133
Παράρτημα VI, μέρος 6, παράγραφος 6.4

6.4. 6.4. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό 
σε οποιαδήποτε μελέτη μεταλλαξιογένεσης 
του παραρτήματος V ή VI και δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα από in 
vivo μελέτη, ο καταχωρίζων προτείνει μια 
ενδεδειγμένη in vivo μελέτη 
μεταλλαξιογένεσης.
Εάν το αποτέλεσμα οποιασδήποτε in vivo 
μελέτης είναι θετικό, προτείνονται 
περαιτέρω ενδεδειγμένες in vivo μελέτες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

There are no in vivo mutagenicity studies validated to modern standards. Studies showing 
scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are cited in 
"Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As the use 
of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, in vivo mutagenicity 
tests should not be used. If there is a positive result from the tests in Annex V or VI, further in 
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vitro studies should be conducted as already suggested in the amendment to point 6.4 of 
Annex VI.

Τροπολογία Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. 
Haug

Τροπολογία 1134
Παράρτημα VII, μέρος 7, παράγραφος 6.4.

6.4. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό σε 
οποιαδήποτε μελέτη μεταλλαξιογένεσης του 
παραρτήματος V ή VI και δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα αποτελέσματα από in vivo 
μελέτη, ο καταχωρίζων προτείνει μια 
ενδεδειγμένη in vivo μελέτη 
μεταλλαξιογένεσης.

Εάν το αποτέλεσμα οποιασδήποτε in vivo 
μελέτης είναι θετικό, προτείνονται
περαιτέρω ενδεδειγμένες in vivo μελέτες.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό σε 
οποιαδήποτε μελέτη μεταλλαξιογένεσης του 
παραρτήματος V ή στις ως άνω δοκιμές και 
δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα από 
in vivo μελέτη, ο καταχωρίζων προτείνει μια 
ενδεδειγμένη in vivo μελέτη 
μεταλλαξιογένεσης.

Εάν το αποτέλεσμα οποιασδήποτε in vivo 
μελέτης είναι θετικό, προτείνονται 
περαιτέρω ενδεδειγμένες in vivo μελέτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity it is assured that if there is a positive result from 
an in vitro study, that it will be further investigated.  (linked to the amendment on Annex VI).

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 1135
Παράρτημα VII, μέρος 6, παράγραφος 6.6.

6.6. Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης 
δόσης

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Repeated dose toxicity tests are not validated to modern standards. Studies showing scientific 
weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are cited in  "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As the use of 
non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, repeated dose toxicity 
animal tests should not be used. The endpoint is sufficiently covered by the suggested organ-
specific testing strategy to replace repeated dose-toxicity testing in point 6.6. of Annex VI.

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Τροπολογία 1136
Παράρτημα VII, μέρος 6, παράγραφος 6.6.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

6.6. Τοξικότητα 
επαναλαμβανόμενης δόσης

6.6.1. Μελέτη βραχυπρόθεσμης 
τοξικότητας επαναλαμβανόμενης 
δόσης (28 ημερών), ένα είδος, αρσενικό 
και θηλυκό, πλέον ενδεδειγμένη οδός 
χορήγησης, σε σχέση με την πιθανή οδό 
έκθεσης του ανθρώπου, εκτός εάν έχει 
ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο των 
απαιτήσεων του παραρτήματος VI ή εάν 
προτείνονται δοκιμές σύμφωνα με το 
σημείο 6.6.2. Σε αυτή την περίπτωση δεν 
εφαρμόζεται το σημείο 3 του 
παραρτήματος ΙΧ.

6.6.2. Μελέτη υποχρόνιας τοξικότητας 
(90 ημερών), ένα είδος, τρωκτικό, 
αρσενικό και θηλυκό, πλέον 
ενδεδειγμένη οδός χορήγησης, σε σχέση 
με την πιθανή οδό έκθεσης του 
ανθρώπου.

6.6.2. Η μελέτη υποχρόνιας τοξικότητας (90 
ημερών) δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

- υπάρχει μια αξιόπιστη μελέτη 
βραχυπρόθεσμης τοξικότητας (28 ημερών) που 
δείχνει ότι υπάρχουν σοβαρές τοξικές 
επιπτώσεις βάσει των κριτηρίων ταξινόμησης 
της ουσίας ως R48, στην οποία το NOAEL που 
παρατηρήθηκε για τις 28 ημέρες, με την 
εφαρμογή του κατάλληλου συντελεστή 
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αβεβαιότητας, επιτρέπει την παρέκταση των 
αποτελεσμάτων για το NOAEL στις 90 ημέρες 
για την ίδια οδό έκθεσης· ή
- υπάρχει αξιόπιστη μελέτη χρόνιας τοξικότητας, 
υπό τον όρο ότι έχει χρησιμοποιηθεί σε αυτή το 
ενδεδειγμένο είδος και η ενδεδειγμένη οδός 
χορήγησης· ή

- η ουσία είναι χημικά αδρανής, αδιάλυτη και 
μη εισπνεύσιμη και δεν υπάρχουν στοιχεία που 
να αποδεικνύουν απορρόφηση ή τοξικότητα σε 
«οριακή δοκιμή» 28 ημερών, ιδίως εάν το 
σχέδιο αυτό συνδυάζεται με περιορισμένη
έκθεση του ανθρώπου.

Η ενδεδειγμένη οδός επιλέγεται με βάση τα εξής:

Η διενέργεια δοκιμής δια της δερματικής οδού 
ενδείκνυται εάν:

(1) είναι πιθανή η επαφή με το δέρμα κατά την 
παραγωγή ή/και τη χρήση· και

(2) οι φυσικοχημικές ιδιότητες υποδηλώνουν 
σημαντικό βαθμό απορρόφησης από το δέρμα·
και

(3) πληρούται ένας από τους ακόλουθους όρους:
- παρατηρείται τοξικότητα σε δοκιμή οξείας 
δερματικής τοξικότητας σε χαμηλότερες δόσεις 
απ' ό,τι στη δοκιμή στοματικής τοξικότητας· ή

- παρατηρούνται συστημικές επιδράσεις ή άλλα 
στοιχεία απορρόφησης σε μελέτες για τον 
ερεθισμό του δέρματος ή/και των ματιών· ή
- in vitro δοκιμές δηλώνουν σημαντική 
απορρόφηση από το δέρμα· ή
- αναγνωρίζεται σημαντική δερματική τοξικότητα 
ή δερματική διείσδυση σε ουσίες με ανάλογη 
χημική δομή.

Η διενέργεια δοκιμής δια της δερματικής οδού 
αντενδείκνυται εάν δεν είναι πιθανή η 
απορρόφηση από το δέρμα, όπως δηλώνεται από 
το μοριακό βάρος (MΒ > 800 ή μοριακή 
διάμετρος > 15 A) και τη χαμηλή 
λιποδιαλυτότητα (log Kow < -1 ή > 4).

Η διενέργεια δοκιμής δια της αναπνευστικής οδού 
ενδείκνυται εάν:
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(1) είναι πιθανή η έκθεση του ανθρώπου με την 
εισπνοή· και

(2) πληρούται ένας από τους ακόλουθους όρους:
- η ουσία έχει τάση ατμών άνω των 10-2 Pa στους 
20°C· ή
- η ουσία είναι σκόνη που περιέχει σωματίδια σε 
συγκέντρωση άνω του 1% κατά βάρος, με 
μέγεθος σωματιδίων εκφραζόμενο ως MMAD 
κάτω των 100 μm· ή

- η ουσία θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο που 
δημιουργεί αερολύματα, σωματίδια ή σταγονίδια 
σε εισπνεύσιμη κατηγορία μεγέθους 
(συγκέντρωση > 1% κατά βάρος σωματιδίων με
MMAD < 100 μm). Εάν δεν υπάρχουν 
αντενδείξεις, προτιμότερη είναι η στοματική 
οδός.

Περαιτέρω μελέτες προτείνονται από τον 
καταχωρίζοντα ή είναι δυνατόν να απαιτηθούν 
από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που 
διενεργεί την αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 
39, 40 ή 44 σε περίπτωση:

αδυναμίας προσδιορισμού NOAEL (επιπέδου μη 
παρατήρησης δυσμενών επιδράσεων) στη μελέτη 
των 90 ημερών, εκτός εάν ο λόγος της αδυναμίας 
προσδιορισμού NOAEL είναι η απουσία 
δυσμενών τοξικών επιδράσεων· ή

ιδιαίτερα ανησυχητικής τοξικότητας (π.χ. 
σοβαρές/πολύ σοβαρές επιπτώσεις)· ή

- ενδείξεων μιας επίπτωσης για την οποία τα 
διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία είναι ανεπαρκή 
για τον τοξικολογικό χαρακτηρισμό ή/και για τον 
χαρακτηρισμό κινδύνου· Σε τέτοιες περιπτώσεις 
μπορεί να είναι σκοπιμότερο να διενεργηθούν 
ειδικές τοξικολογικές μελέτες που προορίζονται 
ειδικά για τη διερεύνηση τέτοιων επιπτώσεων 
(π.χ. ανοσοτοξικότητας, νευροτοξικότητας)· ή

ιδιαίτερης ανησυχίας όσον αφορά την έκθεση 
(π.χ. χρήση σε καταναλωτικά προϊόντα η οποία 
οδηγεί σε επίπεδα έκθεσης υψηλά σε σχέση με τα 
επίπεδα δόσης τα οποία θεωρούνται τοξικά για 
τον άνθρωπο).

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
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6.6. Τοξικότητα 
επαναλαμβανόμενης δόσης

6.6.1. Μελέτη βραχυπρόθεσμης 
τοξικότητας επαναλαμβανόμενης 
δόσης (28 ημερών), ένα είδος, αρσενικό 
και θηλυκό, πλέον ενδεδειγμένη οδός 
χορήγησης, σε σχέση με την πιθανή οδό 
έκθεσης του ανθρώπου, εκτός εάν έχει 
ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο των 
απαιτήσεων του παραρτήματος VI ή εάν 
προτείνονται δοκιμές σύμφωνα με το 
σημείο 6.6.2. Σε αυτή την περίπτωση δεν 
εφαρμόζεται το σημείο 3 του 
παραρτήματος ΙΧ.

6.6.1. Η μελέτη βραχυπρόθεσμης τοξικότητας 
(28 ημερών) δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εάν:

– υπάρχει διαθέσιμη μια αξιόπιστη μελέτη 
υποχρόνιας (90 ημερών) ή χρόνιας 
τοξικότητας, υπό τον όρο ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο είδος και η 
κατάλληλη οδός χορήγησης· ή

– η ουσία αποικοδομείται αμέσως και 
υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τα προϊόντα 
της αποικοδόμησης· ή

– μπορεί να αποκλεισθεί σχετική έκθεση του 
ανθρώπου.

Η ενδεδειγμένη οδός επιλέγεται με βάση τα εξής:

Η διενέργεια δοκιμής δια της δερματικής οδού 
ενδείκνυται εάν:
(1) είναι πιθανή η επαφή με το δέρμα κατά την 
παραγωγή ή/και τη χρήση· και

(2) οι φυσικοχημικές ιδιότητες υποδηλώνουν 
σημαντικό βαθμό απορρόφησης από το δέρμα·
και

(3) πληρούται ένας από τους ακόλουθους όρους:

- παρατηρείται τοξικότητα σε δοκιμή οξείας 
δερματικής τοξικότητας σε χαμηλότερες δόσεις 
απ' ό,τι στη δοκιμή στοματικής τοξικότητας· ή
- παρατηρούνται συστημικές επιδράσεις ή άλλα 
στοιχεία απορρόφησης σε μελέτες για τον 
ερεθισμό του δέρματος ή/και των ματιών· ή

- in vitro δοκιμές δηλώνουν σημαντική 
απορρόφηση από το δέρμα· ή

- αναγνωρίζεται σημαντική δερματική τοξικότητα 
ή δερματική διείσδυση σε ουσίες με ανάλογη 
χημική δομή.

Η διενέργεια δοκιμής δια της δερματικής οδού 
αντενδείκνυται εάν δεν είναι πιθανή η 
απορρόφηση από το δέρμα, όπως δηλώνεται από 
το μοριακό βάρος (MΒ > 800 ή μοριακή 
διάμετρος > 15 A) και τη χαμηλή 
λιποδιαλυτότητα (log Kow < -1 ή > 4).

Η διενέργεια δοκιμής δια της αναπνευστικής οδού 
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ενδείκνυται εάν:
(1) είναι πιθανή η έκθεση του ανθρώπου με την 
εισπνοή· και

(2) πληρούται ένας από τους ακόλουθους όρους:

- η ουσία έχει τάση ατμών άνω των 10-2 Pa στους 
20°C· ή

- η ουσία είναι σκόνη που περιέχει σωματίδια σε 
συγκέντρωση άνω του 1% κατά βάρος, με 
μέγεθος σωματιδίων εκφραζόμενο ως MMAD 
κάτω των 100 μm· ή

- η ουσία θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο που 
δημιουργεί αερολύματα, σωματίδια ή σταγονίδια 
σε εισπνεύσιμη κατηγορία μεγέθους 
(συγκέντρωση > 1% κατά βάρος σωματιδίων με 
MMAD < 100 μm). Εάν δεν υπάρχουν 
αντενδείξεις, προτιμότερη είναι η στοματική 
οδός.

Η μελέτη υποχρόνιας τοξικότητας (90 ημερών) 
(παράρτημα VII, 6.6.2) προτείνεται από τον 
καταχωρίζοντα εάν:
- η συχνότητα και η διάρκεια της έκθεσης του 
ανθρώπου δηλώνει ότι ενδείκνυται μια πιο 
μακροπρόθεσμη μελέτη· και συντρέχει ένας από 
τους ακόλουθους όρους:
- άλλα διαθέσιμα στοιχεία δηλώνουν ότι η ουσία 
είναι δυνατόν να έχει μια επικίνδυνη ιδιότητα 
που δεν μπορεί να προσδιοριστεί με μελέτη 
βραχυπρόθεσμης τοξικότητας· ή
- κατάλληλα σχεδιασμένες μελέτες 
τοξικοκινητικότητας αποκαλύπτουν 
συσσώρευση της ουσίας ή των μεταβολιτών σε 
ορισμένους ιστούς ή όργανα που πιθανώς δεν θα 
εντοπιζόταν από μελέτη βραχυπρόθεσμης 
τοξικότητας αλλά που θα είχε αρνητικές 
επιπτώσεις μετά από παρατεταμένη έκθεση.

Περαιτέρω μελέτες προτείνονται από τον 
καταχωρίζοντα ή είναι δυνατόν να απαιτηθούν 
από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που 
διενεργεί την αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 
39, 40 ή 44 σε περίπτωση:

- αδυναμίας προσδιορισμού NOAEL (επιπέδου 
μη παρατήρησης δυσμενών επιδράσεων) στη 
μελέτη των 28 ημερών, εκτός εάν ο λόγος της 
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αδυναμίας προσδιορισμού NOAEL είναι η 
απουσία δυσμενών τοξικών επιδράσεων· ή

- ιδιαίτερα ανησυχητικής τοξικότητας (π.χ. 
σοβαρές/πολύ σοβαρές επιπτώσεις)· ή

- ενδείξεων μιας επίπτωσης για την οποία τα 
διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία είναι ανεπαρκή 
για τον τοξικολογικό χαρακτηρισμό ή/και για τον 
χαρακτηρισμό κινδύνου· Σε τέτοιες περιπτώσεις 
μπορεί να είναι σκοπιμότερο να διενεργηθούν 
ειδικές τοξικολογικές μελέτες που προορίζονται 
ειδικά για τη διερεύνηση τέτοιων επιπτώσεων 
(π.χ. ανοσοτοξικότητας, νευροτοξικότητας)· ή

- η οδός έκθεσης που χρησιμοποιήθηκε στην 
αρχική μελέτη επαναλαμβανόμενης δόσης ήταν 
ακατάλληλη σε σχέση με την αναμενόμενη οδό 
έκθεσης του ανθρώπου και δεν μπορεί να γίνει 
παρέκταση των αποτελεσμάτων της στην 
έκθεση του ανθρώπου· ή
- ιδιαίτερης ανησυχίας όσον αφορά την έκθεση 
(π.χ. χρήση σε καταναλωτικά προϊόντα η οποία 
οδηγεί σε επίπεδα έκθεσης που πλησιάζουν τα 
επίπεδα δόσης τα οποία θεωρούνται τοξικά για 
τον άνθρωπο)· ή
- αποδεδειγμένες επιπτώσεις ουσιών με σαφή 
σχέση ως προς τη μοριακή δομή με τη 
μελετώμενη ουσία δεν διαπιστώθηκαν στη 
μελέτη των 28 ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. (linked to amendment to Annex VI, points 6.1 - 6.4).

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Τροπολογία 1137
Παράρτημα VII, μέρος 6, παράγραφος 6.7.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

6.7. Αναπαραγωγική τοξικότητα 6.7. Οι μελέτες δεν χρειάζεται να διενεργηθούν 
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εάν:
- η ουσία είναι γνωστό γονιδιοτοξικό 
καρκινογόνο και εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου· ή

- η ουσία είναι γνωστό μεταλλαξιογόνο των 
γεννητικών κυττάρων και εφαρμόζονται 
κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου.

6.7.2. Μελέτη για την τοξικότητα 
στην ανάπτυξη, ένα είδος, πλέον 
ενδεδειγμένη οδός χορήγησης, σε σχέση 
με την πιθανή οδό έκθεσης του 
ανθρώπου (παράρτημα X B. 31 ή OΟΣΑ 
414), εκτός εάν έχει ήδη παρασχεθεί στο 
πλαίσιο του παραρτήματος VI.

6.7.2 Η μελέτη διεξάγεται αρχικά σε ένα είδος. Η 
απόφαση για την ανάγκη διεξαγωγής μελέτης σε 
δεύτερο είδος θα πρέπει να στηρίζεται στο 
αποτέλεσμα της πρώτης δοκιμής.

6.7.3. Μελέτη τοξικότητας στην 
αναπαραγωγή σε δύο γενεές, ένα είδος, 
αρσενικό και θηλυκό, πλέον 
ενδεδειγμένη οδός χορήγησης, σε σχέση 
με την πιθανή οδό έκθεσης του 
ανθρώπου, εάν η μελέτη των 28 ημερών 
ή των 90 ημερών μαρτυρεί αρνητικές 
επιπτώσεις στα όργανα αναπαραγωγής 
ή στους αναπαραγωγικούς ιστούς.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

6.7. Αναπαραγωγική τοξικότητα 6.7. Οι μελέτες δεν χρειάζεται να διενεργηθούν 
εάν:

- η ουσία είναι γνωστό γονιδιοτοξικό 
καρκινογόνο και εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου· ή
- η ουσία είναι γνωστό μεταλλαξιογόνο των 
γεννητικών κυττάρων και εφαρμόζονται 
κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου.

6.7.1. Έλεγχος για τοξικότητα στην 
αναπαραγωγή/ανάπτυξη, σε ένα είδος 
(ΟΟΣΑ 421), εάν δεν αποδεικνύεται ότι 
η ουσία μπορεί να είναι τοξική στην 
ανάπτυξη με βάση διαθέσιμες 
πληροφορίες για ουσίες με ανάλογη 
χημική δομή, με εκτιμήσεις (Q)SAR ή 
με in vitro μεθόδους.

6.7.1. Ένα θετικό αποτέλεσμα στον έλεγχο 
επιβεβαιώνεται σε αυτό το επίπεδο από μελέτη 
για τοξικότητα στην ανάπτυξη, σε ένα είδος, για 
την πλέον ενδεδειγμένη οδό χορήγησης, σε 
σχέση με την πιθανή οδό έκθεσης του ανθρώπου 
(παράρτημα VI, 6.7.2).

6.7.2. Μελέτη για την τοξικότητα 
στην ανάπτυξη, ένα είδος, πλέον 

6.7.2. Η μελέτη διεξάγεται αρχικά σε ένα είδος. Η 
απόφαση για την ανάγκη διεξαγωγής μελέτης σε 
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ενδεδειγμένη οδός χορήγησης, σε σχέση 
με την πιθανή οδό έκθεσης του 
ανθρώπου (παράρτημα X B. 31 ή OΟΣΑ 
414), εκτός εάν έχει ήδη παρασχεθεί στο 
πλαίσιο του παραρτήματος VI.

δεύτερο είδος θα πρέπει να στηρίζεται στο 
αποτέλεσμα της πρώτης δοκιμής.

Η μελέτη τοξικότητας στην αναπαραγωγή σε 
δύο γενεές (6.7.3) προτείνεται από τον 
καταχωρίζοντα εάν υπάρχουν ενδείξεις πιθανής 
τοξικότητας στην αναπαραγωγή από μελέτη 
τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης (90 
ημερών) (π.χ. ιστοπαθολογικές επιπτώσεις στις 
γονάδες) ή η ουσία έχει σε μεγάλο βαθμό 
ανάλογη χημική δομή με γνωστή τοξική για την 
αναπαραγωγή ουσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. (linked to amendment to Annex VI, points 6.1 - 6.4).

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 1138
Παράρτημα VII, μέρος 6, παράγραφος 6.7.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

6.7. Αναπαραγωγική τοξικότητα 6.7. Οι μελέτες δεν χρειάζεται να διενεργηθούν 
εάν:
- η ουσία είναι γνωστό γονιδιοτοξικό 
καρκινογόνο και εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου· ή

- η ουσία είναι γνωστό μεταλλαξιογόνο των 
γεννητικών κυττάρων και εφαρμόζονται 
κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου.

6.7.2. Μελέτη για την τοξικότητα στην 
ανάπτυξη, ένα είδος, πλέον 
ενδεδειγμένη οδός χορήγησης, σε σχέση 
με την πιθανή οδό έκθεσης του 
ανθρώπου (παράρτημα X B. 31 ή 

6.7.2 Η μελέτη διεξάγεται αρχικά σε ένα είδος.
Η απόφαση για την ανάγκη διεξαγωγής μελέτης 
σε δεύτερο είδος θα πρέπει να στηρίζεται στο 
αποτέλεσμα της πρώτης δοκιμής.
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OΟΣΑ 414), εκτός εάν έχει ήδη 
παρασχεθεί στο πλαίσιο του 
παραρτήματος VI.

6.7.3. Μελέτη τοξικότητας στην 
αναπαραγωγή σε δύο γενεές, ένα είδος, 
αρσενικό και θηλυκό, πλέον 
ενδεδειγμένη οδός χορήγησης, σε σχέση 
με την πιθανή οδό έκθεσης του 
ανθρώπου, εάν η μελέτη των 28 ημερών 
ή των 90 ημερών μαρτυρεί αρνητικές 
επιπτώσεις στα όργανα αναπαραγωγής 
ή στους αναπαραγωγικούς ιστούς.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

6.7. Αναπαραγωγική τοξικότητα 6.7. Οι μελέτες δεν χρειάζεται να διενεργηθούν 
εάν:
- η ουσία είναι γνωστό γονιδιοτοξικό 
καρκινογόνο και εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου· ή

η ουσία είναι γνωστό μεταλλαξιογόνο των 
γεννητικών κυττάρων και εφαρμόζονται 
κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου· ή
- υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η ουσία 
συσσωρεύεται στους ιστούς ζώων ή ανθρώπων 
(π.χ. μαστικό ιστό ή σωματικό λίπος) και 
εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου.

6.7.2. Μελέτες μηχανικής in vitro προς 
αποτίμηση χημικών επιπτώσεων σε:
(i) Σύνθεση στεροειδών ορμονών (π.χ. 
κυτταρική σειρά H295R)
(ii) Βιωσιμότητα, κινητικότητα, 
μορφολογία και βιοχημεία του 
σπέρματος του ανθρώπου
(iii) Καλλιέργεια κυττάρων Sertoli
(iv) Καλλιέργεια κυττάρων ωοθυλακίου 
ωοθηκών
(v) Λοιπές έγκυρες μεθόδους in vitro ή 
in silico

Or. en
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Αιτιολόγηση

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH is not validated to modern standards and should thus be 
replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically.
Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative 
strategies are cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org). The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Τροπολογία 1139

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII, μέρος 6, παράγραφος 6.7 α (νέα)

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

6.7α Τοξικοκινητική

6.7α.1. Αξιολόγηση της τοξικοκινητικής 
συμπεριφοράς της ουσίας στο βαθμό 
που αυτή μπορεί να συναχθεί από τις 
σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.

Τροπολογία Richard Seeber

Τροπολογία 1140
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII, μέρος 6, παράγραφος 6.7 α (νέα)

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

6.7 α Τοξικοκινητική
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6.7α.1. Αποτίμηση της τοξικοκινητικής 
συμπεριφοράς της ουσίας μέσω 
διεξαγωγής προσθέτων μελετών, 
συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής 
μετατροπής και της φαρμακοκινητικής, 
οσάκις τούτο φαίνεται απαραίτητο για 
να αποσαφηνισθεί η περαιτέρω 
στρατηγική δοκιμών και/ή διατυπωθεί 
συνολική τοξικολογική αποτίμηση.

Or. de

(Ταυτόσημη τροπολογία στο Παράρτημα VIII, ίδιος συντάκτης)

Αιτιολόγηση

Under the REACH proposal, there is no requirement concerning the toxicokinetic behaviour 
of a substance. As, in specific cases, knowledge of that behaviour may be very important for 
selecting a suitable testing strategy, in particular for CMR substances in the higher tonnage 
ranges, it is recommended that provision be made for such a testing strategy on a case-by-
case basis.

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Τροπολογία 1141
Παράρτημα VII, μέρος 7, παράγραφος 7.1.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

7.1. Τοξικότητα στο υδάτινο 
περιβάλλον

7.1. Μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας 
προτείνεται από τον καταχωρίζοντα εάν η 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι, μαρτυρεί την ανάγκη περαιτέρω 
διερεύνησης των επιπτώσεων στους υδρόβιους 
οργανισμούς. Η επιλογή των κατάλληλων 
δοκιμών εξαρτάται από τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης ασφάλειας.

7.1.5. Δοκιμές μακροπρόθεσμης 
τοξικότητας σε δαφνίδες 
(νερόψυλλους), (εκτός εάν έχουν ήδη 
παρασχεθεί στο πλαίσιο του 
παραρτήματος V)

7.1.5. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί 
εάν
- η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από 
βιολογικές μεμβράνες (MW > 800 ή διάμετρος 
μορίου > 15 A)· ή
- είναι απίθανη η άμεση ή έμμεση έκθεση του 
υδάτινου συστήματος.

7.1.6. Δοκιμές μακροπρόθεσμης 7.1.6. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί 
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τοξικότητας σε ψάρια, (εκτός εάν έχουν 
ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο του 
παραρτήματος V)

εάν
- η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από 
βιολογικές μεμβράνες (MW > 800 ή διάμετρος 
μορίου > 15 A)· ή
- είναι απίθανη η άμεση ή έμμεση έκθεση του 
υδάτινου συστήματος.

Οι πληροφορίες παρέχονται για ένα από 
τα σημεία 7.1.6.1, 7.1.6.2 ή 7.1.6.3.

7.1.6.1 Δοκιμή τοξικότητας κατά τα 
αρχικά στάδια ζωής των ψαριών 
(FELS) (OΟΣΑ 210)
7.1.6.2 Δοκιμή βραχυπρόθεσμης 
τοξικότητας στα έμβρυα και τα 
λεκιθοφόρα ιχθύδια (παράρτημα X Γ.15 
or OΟΣΑ 212)
7.1.6.3 Δοκιμή νεανικής ανάπτυξης 
ψαριών (παράρτημα X Γ.14 ή OΟΣΑ 
215)

7.1.6.1. Η δοκιμή τοξικότητας FELS 
προτείνεται από τον καταχωρίζοντα ή είναι 
δυνατόν να απαιτηθεί από την αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους που διενεργεί την 
αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 ή 44, 
εάν η ουσία είναι δυνητικώς βιοσυσσωρεύσιμη.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

7.1. Τοξικότητα στο υδάτινο
περιβάλλον
7.1.2. Μελέτη αναστολής της 
ανάπτυξης στα φύκια

7.1.2. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί 
εάν
- η ουσία είναι πολύ αδιάλυτη 
(υδατοδιαλυτότητα < 10 μg/l)· ή
- η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από 
βιολογικές μεμβράνες (MW > 800 ή διάμετρος 
μορίου > 15 A).

7.1.3. Δοκιμή βραχυπρόθεσμης 
τοξικότητας στα ψάρια: Ο 
καταχωρίζων μπορεί να 
πραγματοποιήσει δοκιμές 
μακροπρόθεσμης τοξικότητας αντί της 
βραχυπρόθεσμης.

7.1.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί 
εάν
- η ουσία είναι πολύ αδιάλυτη 
(υδατοδιαλυτότητα < 10 μg/l)· ή
- η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από 
βιολογικές μεμβράνες (MW > 800 ή διάμετρος 
μορίου > 15 A)· ή
- υπάρχει μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας.

Η μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας σε 
ψάρια (παράρτημα VII, 7.1.6) προτείνεται από 
τον καταχωρίζοντα ή μπορεί να απαιτηθεί από 
την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που 
διενεργεί την αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 
39, 40 ή 44, εάν η σύγκριση της 
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(προβλεπόμενης) περιβαλλοντικής έκθεσης με 
τα αποτελέσματα της βραχυπρόθεσμης 
τοξικότητας στο υδάτινο περιβάλλον μαρτυρά 
την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των 
επιπτώσεων στους υδρόβιους οργανισμούς.
Η μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας σε 
ψάρια (παράρτημα VII, 7.1.6) εξετάζεται όταν η 
ουσία είναι ελάχιστα διαλυτή στο νερό 
(υδατοδιαλυτότητα < 1 mg/l).

7.1.4. Δοκιμές αναστολής της 
αναπνοής από ενεργοποιημένη ιλύ, 
εκτός εάν υπάρχει μικρή πιθανότητα 
εκπομπών στο σύστημα επεξεργασίας 
λυμάτων

7.1.4. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί 
εάν
- η ουσία είναι πολύ αδιάλυτη 
(υδατοδιαλυτότητα < 10 μg/l)· ή
- η ουσία είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμη και οι 
συγκεντρώσεις που εφαρμόστηκαν στις δοκιμές 
περιλαμβάνονται στο φάσμα των αναμενόμενων 
συγκεντρώσεων στα εισρέοντα λύματα ενός 
εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων.
Η μελέτη μπορεί να αντικατασταθεί από δοκιμή 
αναστολής της νιτροποίησης, εάν υπάρχουν 
δεδομένα που δείχνουν ότι η ουσία είναι πιθανός 
αναστολέας της μικροβιακής ανάπτυξης ή 
λειτουργίας.

Or. en

Κείμενο που μετακινήθηκε από το Παράρτημα VI, μέρος 7, παράγραφος 7.1

Αιτιολόγηση

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. (linked to amendment to Annex VI, 6.1 - 6.4).

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 1142
Παράρτημα VII, μέρος 7, παράγραφος 7.1.6.

7.1.6. Δοκιμή βραχυπρόθεσμης τοξικότητας 
στα ψάρια:

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Long-term toxicity testing on fish is not validated to modern standards. Studies showing 
scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are cited in 
"Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As the use 
of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, long-term toxicity 
testing on fish repeated dose toxicity animal tests should not be used. The endpoint is 
sufficiently covered by the alternative test replacing short-term toxicity in fish in point 7.1.3 of 
Annex VI.

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Τροπολογία 1143
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII, μέρος 7, παράγραφος 7.2.1 α (νέα)

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

7.2.2. Αβιοτική
7.2.2.1. Υδρόλυση ως συνάρτηση 
του pH.

7.2.2.1. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί 
εάν
η ουσία είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμη· ή
η υδατοδιαλυτότητα της ουσίας είναι κάτω των 
10 μg/l·

Or. en

(Κείμενο που μετακινήθηκε από το Παράρτημα VI, Μέρος 7, παράγραφος 7.2.2)

Αιτιολόγηση

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. (linked to amendment to Annex VI, 6.1 - 6.4).

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Τροπολογία 1144
Παράρτημα VII, μέρος 7, παράγραφος 7.3.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

7.3. Τύχη και συμπεριφορά στο 
περιβάλλον



AM\565939EL.doc 91/106 PE 357.826v01-00

EL

7.3.2. Βιοσυγκέντρωση σε (ένα) 
υδρόβιο είδος, κατά προτίμηση ψάρι

7.3.2. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί 
εάν:

- η ουσία έχει μικρή πιθανότητα βιοσυσσώρευσης 
(δηλαδή log Kow < 3)· ή

- η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από βιολογικές 
μεμβράνες (MW > 800 ή διάμετρος μορίου > 
15 A)· ή
- είναι απίθανη η άμεση ή έμμεση έκθεση του 
υδάτινου συστήματος.

7.3.3. Περαιτέρω μελέτες 
προσρόφησης/εκρόφησης, ανάλογα με 
τα αποτελέσματα της μελέτης που 
απαιτείται από το παράρτημα VI

7.3.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί 
εάν:
- με βάση τις φυσικοχημικές ιδιότητες της ουσίας 
η προσρόφησή της αναμένεται να είναι μικρή 
(π.χ. η ουσία έχει χαμηλό συντελεστή κατανομής 
οκτανόλης/νερού)· ή
η ουσία αποσυντίθεται γρήγορα.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

7.3. Τύχη και συμπεριφορά στο 
περιβάλλον

7.3.1. Μελέτη ελέγχου της 
προσρόφησης/εκρόφησης

7.3.1. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί 
εάν
– με βάση τις φυσικοχημικές ιδιότητες της 

ουσίας η προσρόφησή της αναμένεται να 
είναι μικρή (π.χ. η ουσία έχει χαμηλό 
συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού)· ή

– η ουσία αποσυντίθεται γρήγορα.

Or. en

(Κείμενο που μετακινήθηκε από το Παράρτημα VI, Μέρος 7, παράγραφος 7.3)

Αιτιολόγηση

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. (linked to amendment to Annex VI, 6.1 - 6.4)
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Τροπολογία Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 1145
Παράρτημα VIII, εισαγωγή, παράγραφος 1

Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος 
παραρτήματος ο καταχωρίζων οφείλει να 
υποβάλει πρόταση και χρονοδιάγραμμα για 
την πλήρωση των απαιτήσεων πληροφοριών 
του παρόντος παραρτήματος, σύμφωνα με 
το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο δ.

Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος 
παραρτήματος ο καταχωρίζων οφείλει να 
υποβάλει πρόταση και χρονοδιάγραμμα για 
την πλήρωση των απαιτήσεων πληροφοριών 
του παρόντος παραρτήματος οι οποίες 
αφορούν δοκιμές επί σπονδυλωτών ζώων, 
σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, 
στοιχείο δ.

Or. en

Αιτιολόγηση

The testing proposals should only relate to vertebrate animal test requirements. All other 
information requirements should be provided in line with the deadlines specified in Article 21.

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 1146
Παράρτημα VIII, μέρος 6, παράγραφος 6.4.

6.4. Εφόσον ενδείκνυται, όταν το 
αποτέλεσμα είναι θετικό σε οποιαδήποτε 
προηγούμενη μελέτη μεταλλαξιογένεσης, ο 
καταχωρίζων προτείνει περαιτέρω μελέτες 
μεταλλαξιογέννεσης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

At this juncture, sufficient information should be available to make an informed decision 
regarding the classification and regulation of a substance with respect to its potential 
mutagenicity. If there is a positive result from the tests in Annex V or VI, further in vitro 
studies should be conducted as already suggested in the amendment to point 6.4 of Annex VI.
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Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 1147
Παράρτημα VIII, μέρος 6, παράγραφος 6.6.3.

6.6.3. Μια μακροπρόθεσμη 
επαναλαμβανόμενη μελέτη τοξικότητας 
(≥ 12 μηνών) μπορεί να προταθεί από τον 
καταχωρίζοντα ή να απαιτηθεί από την 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που 
διενεργεί την αξιολόγηση, σύμφωνα με τα 
άρθρα 39, 40 ή 44, όταν η συχνότητα και η 
διάρκεια της έκθεσης του ανθρώπου 
υποδηλώνει ότι ενδείκνυται μια πιο 
μακροπρόθεσμη μελέτη και εφόσον 
συντρέχει ένας από τους ακόλουθους 
όρους:

διαγράφεται

- παρατηρήθηκαν σοβαρές ή πολύ σοβαρές 
επιπτώσεις τοξικότητας, ιδιαίτερα 
ανησυχητικές, στη μελέτη των 28 ή των 90 
ημερών στην οποία τα διαθέσιμα 
αποδεικτικά στοιχεία είναι ανεπαρκή για 
τοξικολογικό χαρακτηρισμό ή 
χαρακτηρισμό κινδύνου· ή

διαγράφεται

- αποδεδειγμένες επιπτώσεις ουσιών με 
σαφή σχέση, ως προς τη μοριακή δομή, με 
τη μελετώμενη ουσία δεν διαπιστώθηκαν 
στη μελέτη των 28 ημερών ούτε στη 
μελέτη των 90 ημερών· ή

διαγράφεται

η ουσία μπορεί να έχει μια επικίνδυνη 
ιδιότητα, που δεν μπορεί να ανιχνευθεί με 
μελέτη 90 ημερών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Long-term repeated dose toxicity tests are not validated to modern standards. Studies 
showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are 
cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As 
the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, repeated 
dose toxicity animal tests should not be used. The endpoint is sufficiently covered by the 
suggested organ-specific testing strategy to replace repeated dose-toxicity testing in point 6.6 
of Annex VI.
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Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 1148
Παράρτημα VIII, μέρος 6, παράγραφος 6.6.

6.6. Περαιτέρω μελέτες προτείνονται από 
τον καταχωρίζοντα ή είναι δυνατόν να 
απαιτηθούν από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους που διενεργεί την 
αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 
ή 44 σε περίπτωση:

διαγράφεται

- ιδιαίτερα ανησυχητικής τοξικότητας (π.χ. 
σοβαρές/πολύ σοβαρές επιπτώσεις)· ή

διαγράφεται

- ενδείξεων μιας επίπτωσης για την οποία 
τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία είναι 
ανεπαρκή για τον τοξικολογικό 
χαρακτηρισμό ή/και για τον χαρακτηρισμό 
κινδύνου· Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί 
να είναι σκοπιμότερο να διενεργηθούν 
ειδικές τοξικολογικές μελέτες που 
προορίζονται ειδικά για τη διερεύνηση 
τέτοιων επιπτώσεων (π.χ. 
ανοσοτοξικότητας, νευροτοξικότητας)· ή

διαγράφεται

- ιδιαίτερης ανησυχίας όσον αφορά την 
έκθεση (π.χ. χρήση σε καταναλωτικά 
προϊόντα η οποία οδηγεί σε επίπεδα 
έκθεσης που πλησιάζουν επίπεδα δόσης 
στα οποία παρατηρείται τοξικότητα).

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Long-term repeated dose toxicity tests are not validated to modern standards. Studies 
showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are 
cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As 
the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, repeated 
dose toxicity animal tests should not be used. The endpoint is sufficiently covered by the 
suggested organ-specific testing strategy to replace repeated dose-toxicity testing in point 6.6 
of Annex VI.

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 1149
Παράρτημα VIII, μέρος 6, παράγραφος 6.7.
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6.7.4. Μελέτη τοξικότητας στην 
αναπαραγωγή σε δύο γενεές, ένα είδος, 
αρσενικό και θηλυκό, πλέον ενδεδειγμένη 
οδός χορήγησης, σε σχέση με την πιθανή 
οδό έκθεσης του ανθρώπου, εκτός εάν έχει 
ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο του 
παραρτήματος VII

διαγράφεται

6.7.4. Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί εάν:

διαγράφεται

- η ουσία είναι γνωστό γονιδιοτοξικό 
καρκινογόνο και εφαρμόζονται κατάλληλα 
μέτρα διαχείρισης του κινδύνου· ή

διαγράφεται

- η ουσία είναι γνωστό μεταλλαξιογόνο των 
γεννητικών κυττάρων και εφαρμόζονται 
κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου· ή

διαγράφεται

- η ουσία είναι χαμηλής τοξικολογικής 
δραστηριότητας (δεν υπάρχουν στοιχεία 
που να μαρτυρούν τοξικότητα από 
οποιαδήποτε διαθέσιμη δοκιμή), μπορεί να 
αποδειχθεί από δεδομένα 
τοξικοκινητικότητας ότι δεν σημειώνεται 
συστημική απορρόφηση μέσω των 
σχετικών οδών έκθεσης (π.χ. οι 
συγκεντρώσεις στο αίμα/πλάσμα είναι 
χαμηλότερες του ορίου ανίχνευσης με 
χρήση ευαίσθητης μεθόδου και 
διαπιστώνεται απουσία της ουσίας και των 
μεταβολιτών της ουσίας στα ούρα, στη 
χολή ή στον εκπνεόμενο αέρα) και δεν 
υπάρχει έκθεση ή σημαντική έκθεση του 
ανθρώπου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Two generation reproductive toxicity studies are not validated to modern standards. Studies 
showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed alternative strategy are 
cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As 
the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically, this test 
should not be used. The endpoint is sufficiently covered by the suggested alternative testing 
strategy in point 6.7. of Annex VI.
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Τροπολογία Richard Seeber

Τροπολογία 1150
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII, μέρος 6, παράγραφος 6.7 α (νέα)

6.7a Τοξικοκινητική
6.7α.1. Αποτίμηση της τοξικοκινητικής 
συμπεριφοράς της ουσίας μέσω 
διεξαγωγής προσθέτων μελετών, 
συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής 
μετατροπής και της φαρμακοκινητικής, 
οσάκις τούτο φαίνεται απαραίτητο για να 
αποσαφηνισθεί η περαιτέρω στρατηγική 
δοκιμών και/ή διατυπωθεί συνολική 
τοξικολογική αποτίμηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Under the REACH proposal, there is no requirement concerning the toxicokinetic behaviour 
of a substance. As, in specific cases, knowledge of that behaviour may be very important for 
selecting a suitable testing strategy, in particular for CMR substances in the higher tonnage 
ranges, it is recommended that provision be made for such a testing strategy on a case-by-
case basis.

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 1151
Παράρτημα VIII, μέρος 6, παράγραφος 6.9.

6.9. Μελέτη καρκινογένεσης μπορεί να 
προταθεί από τον καταχωρίζοντα ή να 
απαιτηθεί από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους που διενεργεί την 
αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 ή 
44 εάν:

6.9. Μελέτες καρκινογένεσης μπορεί να 
προταθεί από τον καταχωρίζοντα ή να 
απαιτηθεί από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους που διενεργεί την 
αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 ή 
44 εάν:

- η ουσία χρησιμοποιείται ευρέως ως μέσο 
διασποράς ή υπάρχουν στοιχεία που 
μαρτυρούν συχνή ή μακροχρόνια έκθεση 
του ανθρώπου· και

- η ουσία χρησιμοποιείται ευρέως ως μέσο 
διασποράς ή υπάρχουν στοιχεία που 
μαρτυρούν συχνή ή μακροχρόνια έκθεση 
του ανθρώπου· και

- η ουσία έχει ταξινομηθεί ως 
μεταλλαξιογόνο κατηγορίας 3 ή υπάρχουν 
στοιχεία από τη μελέτη ή τις μελέτες 

- η ουσία έχει ταξινομηθεί ως 
μεταλλαξιογόνο κατηγορίας 3 ή υπάρχουν 
στοιχεία από τη μελέτη ή τις μελέτες 
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επαναλαμβανόμενης δόσης που μαρτυρούν 
ότι η ουσία μπορεί να προκαλέσει 
υπερπλασία ή/και προνεοπλασματικές 
αλλοιώσεις.

επαναλαμβανόμενης δόσης που μαρτυρούν 
ότι η ουσία μπορεί να προκαλέσει 
υπερπλασία ή/και προνεοπλασματικές 
αλλοιώσεις.

Οι μελέτες διενεργούνται ακολουθώντας 
στρατηγική διαδοχικών βημάτων και 
περιλαμβάνουν τα εξής διαδοχικά βήματα:
(1) αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων 
που αφορούν τον άνθρωπο και τα ζώα,
(2) Αποτίμηση του βάρους της αποδείξεως 
αποτελούμενη από:
(i) Δεδομένα μεταλλαξιογενέσεως και 
γενετικής τοξικότητας (Παραρτήματα V, 
VII και VIII)
(ii) Αυτοματοποιημένο σύστημα 
εμπειρογνώμονα / πρότυπο ποσοτικής 
σχέσης δομής-δραστικότητας (Q)SAR)
(iii) Δοκιμή μετατροπής κυττάρων

Or. en

Αιτιολόγηση

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH is not validated to modern standards and should thus be 
replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and scientifically.
Dagmar Roth-BehrendtStudies showing scientific weaknesses of the test and explaining the 
proposed alternative strategy are cited in "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org). The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.

Τροπολογία Richard Seeber

Τροπολογία 1152
Παράρτημα VIII, μέρος 7, παράγραφος 7.5.

7.5. Μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας 
προτείνεται από τον καταχωρίζοντα όταν η 
σύγκριση της (προβλεπόμενης) 
περιβαλλοντικής έκθεσης με τα 
αποτελέσματα της δοκιμής ή των δοκιμών 
βραχυπρόθεσμης τοξικότητας μαρτυρά την 

7.5. Μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας 
προτείνεται από τον καταχωρίζοντα όταν η 
σύγκριση της (προβλεπόμενης) 
περιβαλλοντικής έκθεσης με τα 
αποτελέσματα της δοκιμής ή των δοκιμών 
βραχυπρόθεσμης τοξικότητας επί επιγείων 
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ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των 
επιπτώσεων στους οργανισμούς ιζημάτων. Η 
επιλογή των κατάλληλων δοκιμών 
εξαρτάται από τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης ασφάλειας.

οργανισμών μαρτυρεί την ανάγκη 
περαιτέρω διερεύνησης των επιπτώσεων 
στους οργανισμούς ιζημάτων. Η επιλογή 
των κατάλληλων δοκιμών εξαρτάται από τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης ασφάλειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

The text contains an unclear reference to short-term toxicity, concerning which there are no 
requirements in any annex.

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 1153
Παράρτημα VIII, μέρος 7, παράγραφος 7.6.

7.6. Μακροπρόθεσμη ή αναπαραγωγική 
τοξικότητα στα πουλιά

διαγράφεται

7.6. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί 
εάν είναι απίθανη η άμεση ή έμμεση
έκθεση των πουλιών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

This test is not validated to modern standards. Studies showing scientific weaknesses of the 
test and explaining the proposed alternative strategy are cited in "Non-Animal Testing 
Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). As the use of non-validated 
animal tests is unacceptable ethically and scientifically, this test should not be used. Where 
uncertainties remain about the properties of a substance, it should be subject to control 
measures.

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 1154
Παράρτημα IX, μέρος 3

Οι δοκιμές σύμφωνα με τα παραρτήματα 
VII και VIII μπορούν να παραλειφθούν, με 

Οι δοκιμές σύμφωνα με τα παραρτήματα VI 
έως VIII μπορούν να παραλειφθούν, με 
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βάση τα σενάριο ή τα σενάρια έκθεσης που 
αναπτύσσονται στην έκθεση χημικής 
ασφάλειας.
Σε κάθε περίπτωση παρέχεται επαρκής 
αιτιολόγηση και τεκμηρίωση.

βάση τα σενάριο ή τα σενάρια έκθεσης που 
αναπτύσσονται στην έκθεση χημικής 
ασφάλειας.
Σε κάθε περίπτωση παρέχεται επαρκής 
αιτιολόγηση και τεκμηρίωση.

Η διενέργεια δοκιμής σύμφωνα με το 
Παράρτημα V μπορεί να παραλειφθεί εάν η 
έκθεση είναι ασήμαντη και παρέχεται 
δέουσα αιτιολόγηση και τεκμηρίωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

The aim of REACH is not to generate scientific information on all substances – regardless of 
actual risk – but to focus on information that is needed to adequately control the risks from 
the use of substances.

Therefore also for substances between 10 and 100 tonnes, the generation of information shall 
not be required, if the exposure of humans or the environment is insignificant.

Also for substances below 10 tonnes selected as priority substances by the Agency’s 
screening, the generation of information shall not be required, if the exposure of humans or 
the environment is insignificant. (amendment linked to the amendment on Article 5, 
paragraph 5)

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 1155
Παράρτημα XI, εισαγωγή, παράγραφος 1

Σκοπός του παρόντος παραρτήματος είναι 
να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι 
μεταγενέστεροι χρήστες θα πρέπει να 
αξιολογούν τους κινδύνους που ενέχει η 
ουσία ή οι ουσίες που χρησιμοποιούν και να 
τεκμηριώνουν ότι οι κίνδυνοι αυτοί 
ελέγχονται επαρκώς κατά τη χρήση που 
κάνουν οι ίδιοι και η οποία δεν καλύπτεται 
από το δελτίο δεδομένων ασφαλείας που 
τους έχει παρασχεθεί και ότι άλλοι χρήστες 
που αποτελούν μεταγενέστερους κρίκους 
της αλυσίδας εφοδιασμού μπορούν να 
ελέγξουν επαρκώς τους κινδύνους. Η 
αξιολόγηση θα πρέπει να καλύπτει τον 

Σκοπός του παρόντος παραρτήματος είναι 
να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι 
μεταγενέστεροι χρήστες θα πρέπει να 
αξιολογούν τους κινδύνους που ενέχει η 
ουσία ή οι ουσίες που χρησιμοποιούν και να 
τεκμηριώνουν ότι οι κίνδυνοι αυτοί 
ελέγχονται επαρκώς κατά τη χρήση που 
κάνουν οι ίδιοι και η οποία δεν καλύπτεται 
από το δελτίο δεδομένων ασφαλείας που 
τους έχει παρασχεθεί και ότι άλλοι χρήστες 
που αποτελούν μεταγενέστερους κρίκους 
της αλυσίδας εφοδιασμού μπορούν να 
ελέγξουν επαρκώς τους κινδύνους. Η 
αξιολόγηση θα πρέπει να καλύπτει τον 
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κύκλο ζωής της ουσίας από τη στιγμή που 
την παραλαμβάνει ο μεταγενέστερος 
χρήστης για δικές του χρήσεις και για τις 
προσδιοριζόμενες από αυτόν χρήσεις στη 
συνέχεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Η 
αξιολόγηση εξετάζει τη χρήση της ουσίας 
υπό καθαρή μορφή, σε παρασκεύασμα ή σε 
προϊόν.

κύκλο ζωής της ουσίας από τη στιγμή που 
την παραλαμβάνει ο μεταγενέστερος 
χρήστης για δικές του χρήσεις και για τις 
προσδιοριζόμενες από αυτόν χρήσεις σε 
ποσότητες 1 τόννου και άνω ετησίως στη 
συνέχεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Η 
αξιολόγηση εξετάζει τη χρήση της ουσίας 
υπό καθαρή μορφή, σε παρασκεύασμα ή σε 
προϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Improves workability by limiting uses that have to be considered in the chemical safety report 
to those in one tonne and more. According to the Commission proposal a use would have to 
be dealt with even in very small quantities.

Τροπολογία Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 1156
Παράρτημα XI, Ενέργεια 2, παράγραφος 3

Στις περιπτώσεις στις οποίες ο 
μεταγενέστερος χρήστης θεωρεί ότι 
χρειάζονται επιπλέον πληροφορίες από 
αυτές που παρέχονται από τον προμηθευτή 
για την κατάρτιση της έκθεσης χημικής 
ασφάλειας συγκεντρώνει μόνος του τις εν 
λόγω πληροφορίες. Όταν οι πληροφορίες 
αυτές μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο με 
τη διενέργεια δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα, 
υποβάλει πρόταση για τη στρατηγική 
δοκιμών στον αρμόδιο οργανισμό σύμφωνα 
με το άρθρο 35. Εξηγεί γιατί θεωρεί τις 
πρόσθετες αυτές πληροφορίες απαραίτητες.
Ενώ αναμένει τα αποτελέσματα των 
περαιτέρω δοκιμών, καταγράφει τα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου τα οποία 
εφαρμόζει.

Στις περιπτώσεις στις οποίες ο 
μεταγενέστερος χρήστης θεωρεί ότι 
χρειάζονται επιπλέον πληροφορίες από 
αυτές που παρέχονται από τον προμηθευτή 
για την κατάρτιση της έκθεσης χημικής 
ασφάλειας συγκεντρώνει μόνος του τις εν 
λόγω πληροφορίες. Όταν οι πληροφορίες 
αυτές μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο με 
τη διενέργεια δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα, 
υποβάλει πρόταση για τη στρατηγική 
δοκιμών στον αρμόδιο οργανισμό σύμφωνα 
με το άρθρο 35. Εξηγεί γιατί θεωρεί τις 
πρόσθετες αυτές πληροφορίες απαραίτητες.
Στην περίπτωση όπου οι πρόσθετες 
δοκιμές ζητηθούν σε μία ΜΜΕ, οι δοκιμές 
αυτές θα περιέλθουν στον Οργανισμό, εάν 
υπάρχουν, ο οποίος άλλως αναθέτει στο 
κράτος μέλος της επιχείρησης να αναλάβει 
την ευθύνη διενέργειας των δοκιμών 
σύμφωνα με το άρθρο 35α. Ενώ αναμένει 
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τα αποτελέσματα των περαιτέρω δοκιμών, 
καταγράφει τα μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου τα οποία εφαρμόζει.

Or. it

Αιτιολόγηση

Consideration should be given to an ad hoc procedure enabling SMEs to benefit from 
simplifications, through the offices of the Agency, even during the review of the risk 
evaluation performed by the supplier.

Τροπολογία Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Τροπολογία 1157
Παράρτημα XI, Ενέργεια 2, παράγραφος 3

Στις περιπτώσεις στις οποίες ο 
μεταγενέστερος χρήστης θεωρεί ότι 
χρειάζονται επιπλέον πληροφορίες από 
αυτές που παρέχονται από τον προμηθευτή 
για την κατάρτιση της έκθεσης χημικής 
ασφάλειας συγκεντρώνει μόνος του τις εν 
λόγω πληροφορίες. Όταν οι πληροφορίες 
αυτές μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο με 
τη διενέργεια δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα, 
υποβάλει πρόταση για τη στρατηγική 
δοκιμών στον αρμόδιο οργανισμό σύμφωνα 
με το άρθρο 35. Εξηγεί γιατί θεωρεί τις 
πρόσθετες αυτές πληροφορίες απαραίτητες.
Ενώ αναμένει τα αποτελέσματα των 
περαιτέρω δοκιμών, καταγράφει τα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου τα οποία 
εφαρμόζει.

Στις περιπτώσεις στις οποίες ο 
μεταγενέστερος χρήστης θεωρεί ότι 
χρειάζονται επιπλέον πληροφορίες από 
αυτές που παρέχονται από τον προμηθευτή 
για την κατάρτιση της έκθεσης χημικής 
ασφάλειας συγκεντρώνει μόνος του τις εν 
λόγω πληροφορίες. Όταν οι πληροφορίες 
αυτές μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο με 
τη διενέργεια δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα, 
υποβάλει πρόταση για τη στρατηγική 
δοκιμών στον αρμόδιο οργανισμό σύμφωνα 
με το άρθρο 35. Εξηγεί γιατί θεωρεί τις 
πρόσθετες αυτές πληροφορίες απαραίτητες.
Οσάκις ο Οργανισμός ζητεί πρόσθετες 
πληροφορίες από μεταγενέστερο χρήστη ο 
οποίος πληροί τον ορισμό ΜΜΕ, ο ως άνω 
Οργανισμός αναλαμβάνει την ευθύνη 
εξεύρεσης των πληροφοριών βάσει 
υφισταμένων δοκιμών ή εναλλακτικώς 
ζητεί από το κράτος μέλος όπου έχει την 
έδρα της η επιχείρηση να διενεργήσει τις 
απαραίτητες δοκιμές σύμφωνα με το 
άρθρο 35α. Ενώ αναμένει τα αποτελέσματα 
των περαιτέρω δοκιμών, καταγράφει τα 
μέτρα διαχείρισης του κινδύνου τα οποία 
εφαρμόζει.

Or. it
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Αιτιολόγηση

SMEs as defined in Article 3(30) must be able to benefit from a simplified procedure so as to 
avoid these entities being penalised by the REACH system.

This amendment is linked to the amendments to Articles 3(30) and 35a.

Τροπολογία Johannes Blokland

Τροπολογία 1158
Παράρτημα XII α (νέο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII a
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

(ΟΙΚΟ)ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ο βαθμός ανθεκτικότητας μιας ουσίας υποδεικνύεται με τη χρήση των εξής τεσσάρων 
κατηγοριών:
P1: ‘μη εγγενώς βιοαποικοδομήσιμη’ και οχι ταχείας βιοαποικοδόμησης·
P2: ‘εγγενώς βιοαποικοδομήσιμη’, βραδείας βιοαποικοδόμησης·
P3: ‘εγγενώς βιοαποικοδομήσιμη’, προσαρμοστικής ή ατελούς βιοαποικοδόμησης·
P4: ‘άμεσα βιοαποικοδομήσιμη’ ή άλλως ταχέως βιοαποικοδομήσιμη.

Ο βαθμός βιοσυσσωρευτικότητας μιας ουσίας υποδεικνύεται με τη χρήση των εξής πέντε 
κατηγοριών:
B1: BCF = 5000;
B2: BCF = 2000;
B3: BCF = 500;
B4: BCF = 100;
B5: BCF < 100.

Ο βαθμός (οικο)τοξικότητας μιας ουσίας υποδεικνύεται με τη χρήση των εξής τεσσάρων 
κατηγοριών:
T1: NOEC = 0.01 mg/L
T2: NOEC = 0.1 mg/L
T3: NOEC = 1.0 mg/L
T4: NOEC > 1.0 mg/L

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Annex XII a lays down the conditions for classifying substances in terms of persistence, 
bioaccumulativity and (eco)toxicity. These conditions determine the classification by degree 
of concern (Blokland priority package).

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 1159
Παράρτημα XII α (νέο)

Κατάλογος δυνάμει ΑΒΤ και αΑαΒ ουσιών
Για τις εξής σταδιακά εισαγόμενες ουσίες 
θα υποβληθεί καταχώριση 3 έτη μετά την 
έναρξη ισχύος:
[προς συμπλήρωση] 

Or. en

Αιτιολόγηση

This Annex provides legal certainty as to which PBT and vPvB substances will have to be  
registered at an early stage. An Annex is necessary as otherwise registrants might be in 
breach of the regulation because they missed the registration deadline. This could be the case 
if they find out at a later stage - after having generated information - that their substance is a 
PBT or vPvB substance. (amendment linked to the amendment on article 21, paragraph 1 
(c).)

Τροπολογία Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 1160
Παράρτημα XIII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ 
ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
Ουσίες που εγγράφονται στα σημεία 28, 29 
και 30 του Παραρτήματος XVI.
Ουσίες που ταξινομούνται ως 
ευαισθητοποιητικές σύμφωνα με την 
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οδηγία 67/548/ΕΟΚ
Ουσίες που ταξινομούνται ως επιβλαβείς 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και 
ως πολύ ισχυρές τοξικές ουσίες χρονίας 
εισπνοής T, R 48.
Ουσίες που ταξινομούνται ως κατά 
προτεραιότητα επικίνδυνες ή κατά 
προτεραιότητα επικίνδυνες υπό 
ανασκόπηση στο Παράρτημα X της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ 
ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ 
ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Or. en

Αιτιολόγηση

Linked to the amendments inserting a new article 53a and to (parts of) the amendments to 
article 54 and 56 introducing annexes XIII(a) and XIII(b).

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)).

Subsequently, following the priority setting by the agency, substances will be moved to Annex 
XIII(b), in which sunset dates and deadlines for applications for authorisation would be set.


