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Τροπολογία 43
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο παρών κανονισμός αναμένεται να 
εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος καθώς και την ελεύθερη 
κυκλοφορία χημικών ουσιών και 
μειγμάτων, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει 
την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία.

                        διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 44
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εμπιστοσύνη στη χημική βιομηχανία μειώθηκε τα τελευταία χρόνια. Ένα αυστηρό σύστημα 
επισήμανσης θα συμβάλει ώστε οι καταναλωτές να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα 
προϊόντα της χημικής βιομηχανίας.

Τροπολογία 45
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Συνεπώς, είναι αναγκαίο να 
εναρμονιστούν οι διατάξεις για την 
ταξινόμηση και επισήμανση των ουσιών 
και των μειγμάτων εντός της Κοινότητας, 
συνεκτιμώντας τα κριτήρια ταξινόμησης 
και τους κανόνες επισήμανσης του GHS, 
αλλά και αξιοποιώντας την 40ετή εμπειρία 
που έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή της 
ισχύουσας κοινοτικής χημικής νομοθεσίας 
και διατηρώντας το επίπεδο προστασίας 
που έχει επιτευχθεί μέσω του συστήματος 
εναρμόνισης της ταξινόμησης και της 
επισήμανσης, μέσω των κοινοτικών ειδών 
κινδύνου που δεν αποτελούν ακόμη τμήμα 
του GHS, καθώς επίσης και μέσω των 
ισχυόντων κανόνων για την επισήμανση 
και τη συσκευασία.

(8) Συνεπώς, είναι αναγκαίο να 
εναρμονιστούν οι διατάξεις για την 
ταξινόμηση και επισήμανση των ουσιών 
και των μειγμάτων εντός της Κοινότητας, 
συνεκτιμώντας πλήρως τα κριτήρια 
ταξινόμησης και τους κανόνες 
επισήμανσης του GHS, αλλά και 
αξιοποιώντας την 40ετή εμπειρία που έχει 
αποκτηθεί από την εφαρμογή της 
ισχύουσας κοινοτικής χημικής νομοθεσίας 
και διατηρώντας το επίπεδο προστασίας 
που έχει επιτευχθεί μέσω του συστήματος 
εναρμόνισης της ταξινόμησης και της 
επισήμανσης, μέσω των κοινοτικών ειδών 
κινδύνου που δεν αποτελούν ακόμη τμήμα 
του GHS, καθώς επίσης και μέσω των 
ισχυόντων κανόνων για την επισήμανση 
και τη συσκευασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα υπηρετήσει τον στόχο της εναρμόνισης μόνο αν στο κοινοτικό 
δίκαιο μεταφερθεί το σύνολο των κριτηρίων ταξινόμησης και των κανόνων επισήμανσης του 
GHS. Η κατηγορία 5 της οξείας τοξικότητας περιλαμβάνεται στο GHS και, συνεπώς, πρέπει να 
περιληφθεί και εδώ. Διαφορετικά, θα λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της μείωσης του 
επιπέδου τρέχουσας προστασίας με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ, καθόσον πολλά μείγματα θα 
απωλέσουν την ταξινόμηση και την επισήμανσή τους λόγω των κριτηρίων ταξινόμησης.
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Τροπολογία 46
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16 α) Καθόσον η αρχή της ταξινόμησης 
από τον προμηθευτή εξασφαλίζει ενιαία 
ταξινόμηση όλων των ουσιών και των 
μειγμάτων σε επίπεδο ΕΕ, πρέπει να 
εγγραφεί ως κομβικής σημασίας 
συνιστώσα της εύρυθμης κυκλοφορίας 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά και 
πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς εξαίρεση σε 
όλες τις ουσίες και τα μείγματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να υποχρεούνται να μεταφέρουν 
την αρχή της ταξινόμησης από τον 
παραγωγό σε όλους τους τομείς 
ταξινόμησης των χημικών ουσιών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ένας από τους βασικούς στόχους του εν λόγω νομοθετήματος είναι η εναρμόνιση της 
ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών ουσιών και μειγμάτων προκειμένου να 
αποτρέπονται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Η ταξινόμηση από τον 
παραγωγό, όπως ορίζει το άρθρο 4, συνιστά θεμελιώδη αρχή για τη διασφάλιση της ενιαίας 
ταξινόμησης εντός της ΕΕ. Συνεπώς, η αρχή αυτή πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις σε 
όλες τις ουσίες και τα μείγματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 47
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για να εξασφαλιστεί ότι οι πελάτες 
λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους 

(18) Για να εξασφαλιστεί ότι οι πελάτες 
λαμβάνουν αξιόπιστες και διαφανείς 
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κινδύνους, οι κατασκευαστές, οι 
εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες 
πρέπει να συσκευάζουν και να 
επισημαίνουν τις ουσίες και τα μείγματα 
σύμφωνα με την προκύψασα ταξινόμηση, 
ενώ οι διανομείς πρέπει να εξασφαλίζουν 
ότι μεταβιβάζουν τις πληροφορίες που 
έλαβαν είτε αφήνοντας αμετάβλητη την 
επισήμανση είτε επισημαίνοντας οι ίδιοι 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Όταν 
οι διανομείς τροποποιούν την επισήμανση 
ή τη συσκευασία ουσιών ή μειγμάτων, 
πρέπει ταυτόχρονα να υποχρεούνται να 
ταξινομήσουν τη συγκεκριμένη ουσία ή το 
μείγμα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.

πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους, οι 
κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι 
μεταγενέστεροι χρήστες πρέπει να 
συσκευάζουν και να επισημαίνουν τις 
ουσίες και τα μείγματα σύμφωνα με την 
προκύψασα ταξινόμηση, ενώ οι διανομείς 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι μεταβιβάζουν 
τις πληροφορίες που έλαβαν είτε 
αφήνοντας αμετάβλητη την επισήμανση 
είτε επισημαίνοντας οι ίδιοι σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό. Όταν οι διανομείς 
τροποποιούν την επισήμανση ή τη 
συσκευασία ουσιών ή μειγμάτων, πρέπει 
ταυτόχρονα να υποχρεούνται να 
ταξινομήσουν τη συγκεκριμένη ουσία ή το 
μείγμα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.

Or. pl

Τροπολογία 48
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρουσία επικινδύνων ουσιών επισημαίνεται πάντοτε, ακόμη και στα μείγματα.
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Τροπολογία 49
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 50
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24a) Κατά τη διενέργεια ή επίβλεψη 
μελετών πιστοποίησης για την 
αξιολόγηση δοκιμών χωρίς 
πειραματόζωα, ή μεθόδων για τη μείωση 



PE402.685v01-00 8/97 AM\710142EL.doc

EL

του αριθμού των χρησιμοποιούμενων 
ζώων ή της οδύνης στην οποία 
υπόκεινται τα πειραματόζωα, πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη ταξινόμησης 
και επισήμανσης των ουσιών, σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό και τη
νομοθεσία που θέτει σε εφαρμογή το 
GHS.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μελέτες πιστοποίησης που διενεργήθηκαν στο παρελθόν συνήθως δεν διασφάλιζαν την 
καθιέρωση νέων δοκιμών που θα πληρούσαν πέρα από τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις 
απαιτήσεις περί ταξινόμησης και επισήμανσης. Το γεγονός αυτό μπορεί να καθυστερήσει την 
υιοθέτηση νέων εναλλακτικών μεθόδων και να παρατείνει τη χρήση δοκιμών σε πειραματόζωα 
ακόμη και αν υφίστανται επιστημονικώς αξιόπιστες εναλλακτικές μέθοδοι.

Τροπολογία 51
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 24 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24β) Σε περίπτωση που δοκιμές που 
διενεργούνται σε πειραματόζωα ή 
δοκιμές που αποσκοπούν στη μείωση των 
αριθμού των χρησιμοποιούμενων ζώων ή 
της οδύνης στην οποία υπόκεινται τα 
πειραματόζωα, παράγουν στοιχεία που 
δεν είναι άμεσα συμβατά με ορισμένα 
κριτήρια ταξινόμησης και επισήμανσης 
του παρόντος κανονισμού, αλλά πληρούν 
από κάθε άποψη τις απαιτήσεις 
επιστημονικής πιστοποίησης για την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας και 
του περιβάλλοντος, ο παρών κανονισμός 
προσαρμόζεται εφόσον υπάρχει επαρκής 
επιστημονική αιτιολόγηση, ούτως ώστε 
να διασφαλιστεί ότι τα κριτήρια 
ταξινόμησης και επισήμανσης δεν θα 
λειτουργήσουν ως εμπόδιο για τέτοιου 
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είδους μεθόδους δοκιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι το GHS συχνά αναφέρεται ως «ουδέτερη μέθοδος δοκιμής», είναι πιθανό 
εναλλακτικές μέθοδοι δοκιμής (που θα εφαρμόζουν την αρχή για λιγότερες, ηπιότερες και 
εναλλακτικές δοκιμές σε πειραματόζωα) ενδεχομένως να παρέχουν δεδομένα που δεν 
αντιστοιχούν απευθείας στα υφιστάμενα κριτήρια ταξινόμησης, πολλά από τα οποία 
αναφέρονται σε in vivo φαινόμενα ή απευθείας σε αποτελέσματα σε «πειραματόζωα». Συνεπώς, 
πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής των κριτηρίων ταξινόμησης και επισήμανσης για 
τη διευκόλυνση μεθόδων οι οποίες, εκ φύσεως, δεν ενέχουν δοκιμές σε ζώα.

Τροπολογία 52
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(25) Οι δοκιμές που αποσκοπούν στον 
εντοπισμό των φυσικών κινδύνων μιας 
ουσίας ή ενός μείγματος πρέπει να είναι 
πάντα απαραίτητες, εκτός αν είναι ήδη 
διαθέσιμα αξιόπιστα και επαρκή 
δεδομένα ή αν στο μέρος 2 προβλέπεται 
σχετική παρέκκλιση.

Or. fr

Τροπολογία 53
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Για τους σκοπούς της ταξινόμησης, τα 
δεδομένα δεν πρέπει να δημιουργούνται 
μέσω δοκιμών στον άνθρωπο και στα 

(26) Για τους σκοπούς της ταξινόμησης, τα 
δεδομένα δεν πρέπει να δημιουργούνται 
μέσω δοκιμών στα πρωτεύοντα θηλαστικά.  
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πρωτεύοντα θηλαστικά. Πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη διαθέσιμα, αξιόπιστα 
επιδημιολογικά δεδομένα και εμπειρία 
όσον αφορά τις επιπτώσεις των ουσιών και 
των μειγμάτων στους ανθρώπους (π.χ. 
επαγγελματικά δεδομένα και δεδομένα από 
βάσεις δεδομένων ατυχημάτων) και να 
τους δίνεται προτεραιότητα έναντι 
δεδομένων που προέρχονται από μελέτες 
σε ζώα, όταν καταδεικνύουν κινδύνους που 
δεν προσδιορίζονται από τις εν λόγω 
μελέτες. Τα αποτελέσματα των μελετών σε 
ζώα πρέπει να σταθμίζονται έναντι των
αποτελεσμάτων των δεδομένων από 
ανθρώπους, ενώ πρέπει να χρησιμοποιείται 
η κρίση των εμπειρογνωμόνων για να 
εξασφαλιστεί η βέλτιστη προστασία της 
ανθρώπινης υγείας κατά την αξιολόγηση 
τόσο των ζωικών όσο και των 
ανθρώπινων δεδομένων.

Η παραγωγή δεδομένων με δοκιμές σε 
ανθρώπους αποκλειστικά για λόγους 
ταξινόμησης δεν είναι γενικώς αποδεκτή 
και πρέπει να πραγματοποιείται μόνον 
όταν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές 
μέθοδοι. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
διαθέσιμα, αξιόπιστα επιδημιολογικά και 
επιστημονικώς αξιόπιστα δεδομένα και 
εμπειρία όσον αφορά τις επιπτώσεις των 
ουσιών και των μειγμάτων στους 
ανθρώπους (π.χ. επαγγελματικά δεδομένα 
και δεδομένα από βάσεις δεδομένων 
ατυχημάτων) και να τους δίνεται 
προτεραιότητα έναντι δεδομένων που 
προέρχονται από μελέτες σε ζώα, όταν 
καταδεικνύουν κινδύνους που δεν 
προσδιορίζονται από τις εν λόγω μελέτες. 
Τα αποτελέσματα των μελετών σε ζώα 
πρέπει να συγκρίνονται με τα
αποτελέσματα των δεδομένων από 
ανθρώπους, ενώ πρέπει να χρησιμοποιείται 
η κρίση των εμπειρογνωμόνων για να 
εξασφαλιστεί η βέλτιστη προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και την ταξινόμηση 
της ουσίας ή του μείγματος σύμφωνα με 
την πραγματική επίδρασή του στην 
ανθρώπινη υγεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δοκιμές σε πρωτεύοντα θηλαστικά επ’ ουδενί πρέπει να επιτρέπονται για λόγους 
ταξινόμησης ουσιών και μειγμάτων. Οι δοκιμές σε ανθρώπους πρέπει να επιτρέπονται σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Απηχεί με μεγαλύτερη 
ακρίβεια το υφιστάμενο κείμενο για το GHS και τις οδηγίες για τις επικίνδυνες ουσίες και 
σκευάσματα.
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Τροπολογία 54
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Αναγνωρίζοντας ότι η εφαρμογή των 
κριτηρίων για τις διαφορετικές τάξεις 
κινδύνου δεν είναι πάντα άμεση και απλή, 
οι προμηθευτές πρέπει να εφαρμόζουν 
προσδιορισμούς του βάρους της απόδειξης 
στους οποίους περιλαμβάνεται η κρίση 
εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να 
καταλήξουν σε επαρκή αποτελέσματα.

(29) Αναγνωρίζοντας ότι η εφαρμογή των 
κριτηρίων για τις διαφορετικές τάξεις 
κινδύνου δεν είναι πάντα άμεση και απλή, 
οι προμηθευτές πρέπει να εφαρμόζουν 
προσδιορισμούς του βάρους της απόδειξης 
στους οποίους περιλαμβάνεται η κρίση 
εμπειρογνωμόνων και ευρημάτων 
οικοτοξικολογικής έρευνας για 
μεμονωμένα μείγματα και ουσίες, 
προκειμένου να καταλήξουν σε επαρκή 
αποτελέσματα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η κρίση των εμπειρογνωμόνων μπορεί να συμπληρωθεί από τα διαθέσιμα αποτελέσματα 
ερευνών.

Τροπολογία 55
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(32) Για να εξασφαλίζεται η κατάλληλη 
ταξινόμηση των μειγμάτων πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι διαθέσιμες 
πληροφορίες για τις συνεργιστικές και τις 
ανταγωνιστικές δράσεις κατά την 
ταξινόμηση των μειγμάτων. Πρέπει επίσης 
να λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες 
σχετικά με δράσεις καρκινογένεσης, 
μεταλλαξιγένεσης, επικίνδυνων για την 
αναπαραγωγή ή αλλεργιογόνων δράσεων.
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Or. pl

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι η συμπλήρωση του καταλόγου των δράσεων. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί 
στους παράγοντες που μνημονεύονται στην αιτιολογική σκέψη 22 της πρότασης. 

Τροπολογία 56
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Είναι σημαντικό οι ουσίες και τα 
μείγματα που διατίθενται στην αγορά να 
έχουν ταυτοποιηθεί σωστά· εν τούτοις, ο 
Οργανισμός πρέπει να επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις, όταν κρίνεται αναγκαίο, να 
περιγράφουν τη χημική ταυτότητα κατά 
τρόπο τέτοιο ώστε να μην υπονομεύεται το 
απόρρητο των εργασιών της επιχείρησης.

(37) Είναι σημαντικό οι ουσίες και τα 
μείγματα που διατίθενται στην αγορά να 
έχουν ταυτοποιηθεί σωστά· εν τούτοις, ο 
Οργανισμός πρέπει να επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις, όταν κρίνεται αναγκαίο, να 
περιγράφουν τη μη επικίνδυνη χημική 
ταυτότητα κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην 
υπονομεύεται το απόρρητο των εργασιών 
της επιχείρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επικίνδυνες ουσίες δεν πρέπει να αποσιωπώνται στην επισήμανση. Ο επιχειρηματικός 
κίνδυνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λόγος εξαίρεσης μόνο για τις μη επικίνδυνες ουσίες.

Τροπολογία 57
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Είναι σημαντικό οι ουσίες και τα 
μείγματα που διατίθενται στην αγορά να 
έχουν ταυτοποιηθεί σωστά· εν τούτοις, ο 

(37) Είναι σημαντικό οι ουσίες και τα 
μείγματα που διατίθενται στην αγορά να 
έχουν ταυτοποιηθεί σωστά· εν τούτοις, ο 
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Οργανισμός πρέπει να επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις, όταν κρίνεται αναγκαίο, να 
περιγράφουν τη χημική ταυτότητα κατά 
τρόπο τέτοιο ώστε να μην υπονομεύεται το 
απόρρητο των εργασιών της επιχείρησης.

Οργανισμός πρέπει να επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις, όταν κρίνεται αναγκαίο, να 
περιγράφουν τη χημική ταυτότητα 
ορισμένων ουσιών κατά τρόπο τέτοιο 
ώστε να μην υπονομεύεται το απόρρητο 
των εργασιών της επιχείρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχει δυνατότητα απόκρυψης της ονομασίας μιας ουσίας πολύ υψηλού 
κινδύνου, όπως ουσίες που ενέχονται για καρκινογένεση, μεταλλαξιγένεση ή τοξική δράση για 
την αναπαραγωγή, για λόγους επιχειρηματικού απορρήτου.

Τροπολογία 58
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η Διεθνής Ένωση Θεωρητικής και 
Εφαρμοσμένης Χημείας (International 
Union of Pure and Applied Chemistry -
IUPAC) αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια 
την καθιερωμένη παγκόσμια αρχή χημικής 
ονοματολογίας και ορολογίας. Ο 
προσδιορισμός των ουσιών με την 
ονομασία IUPAC αποτελεί διαδεδομένη 
πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι η 
βάση για τον προσδιορισμό των ουσιών σε 
διεθνές και πολυγλωσσικό πλαίσιο. 
Επομένως, για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού είναι σκόπιμο να 
χρησιμοποιούνται αυτές οι ονομασίες.

(38) Η Διεθνής Ένωση Θεωρητικής και 
Εφαρμοσμένης Χημείας (International 
Union of Pure and Applied Chemistry -
IUPAC) αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια 
την καθιερωμένη παγκόσμια αρχή χημικής 
ονοματολογίας και ορολογίας. Ο 
προσδιορισμός των ουσιών με την 
ονομασία IUPAC αποτελεί διαδεδομένη 
πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι η 
βάση για τον προσδιορισμό των ουσιών σε 
διεθνές και πολυγλωσσικό πλαίσιο. 
Επομένως, για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού είναι σκόπιμο να 
χρησιμοποιούνται αυτές οι ονομασίες
εφόσον διατίθενται, με τη συνήθη 
ονομασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές χημικές ουσίες έχουν κοινή ονομασία η οποία είναι ευρέως γνωστή ως ονομασία κατά 
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IUPAC και, συνεπώς, πρέπει επίσης να αναγράφεται και η διαθέσιμη κοινή ονομασία.

Τροπολογία 59
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(44) Οι πόροι των αρχών πρέπει να 
συγκεντρωθούν στις ουσίες που 
προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία. Κατά 
συνέπεια, πρέπει να προβλεφθεί η παροχή, 
στις αρμόδιες αρχές ή στους προμηθευτές, 
της δυνατότητας υποβολής προτάσεων 
στον Οργανισμό για εναρμονισμένη 
ταξινόμηση ουσιών που έχουν ταξινομηθεί 
ως καρκινογόνοι, μεταλλαξιγόνοι των 
γεννητικών κυττάρων ή τοξικές στην 
αναπαραγωγή στις κατηγορίες 1Α ή 1Β, ως 
ευαισθητοποιητικές του αναπνευστικού 
συστήματος ή βάσει άλλων επιπτώσεων 
ύστερα από εξέταση κάθε περίπτωσης 
χωριστά. Πρέπει επίσης να περιληφθούν 
ουσίες με αποδεδειγμένες ιδιότητες 
ενδοκρινικής διαταραχής. Ο Οργανισμός 
πρέπει να γνωμοδοτεί για την εκάστοτε 
πρόταση, ενώ στα ενδιαφερόμενα μέρη 
πρέπει να δίνεται η ευκαιρία να 
υποβάλλουν παρατηρήσεις. Η Επιτροπή 
αποφασίζει ως προς την τελική 
ταξινόμηση. Αργότερα, στον παρόντα 
κανονισμό πρέπει να περιληφθούν και τα
PBT, vPvB ή ουσίες με οξεία τοξική 
δράση της κατηγορίας 5. Η Επιτροπή 
πρέπει εντός πέντε ετών να υποβάλει 
λεπτομερή κριτήρια για την ταξινόμηση 
των ουσιών με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η επισήμανση των ανθεκτικών και βιοσωρευτικών, τοξικών και με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής χημικών ουσιών, όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, έχει ζωτική σημασία για τους 
καταναλωτές. Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει κριτήρια για την ταξινόμηση των ουσιών με 
ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής.

Τροπολογία 60
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Για να οριστούν εστιακά σημεία 
ενημέρωσης σχετικά με τις επικίνδυνες 
ουσίες και τα επικίνδυνα μείγματα, τα 
κράτη μέλη ορίζουν τους φορείς που είναι 
υπεύθυνοι για τη λήψη πληροφοριών για 
την υγεία, συμπληρωματικά προς τους 
αρμόδιους φορείς που είναι υπεύθυνοι για 
την εφαρμογή και την εκτέλεση του 
παρόντος κανονισμού.

(52) Για να οριστούν εστιακά σημεία 
ενημέρωσης σχετικά με τις επικίνδυνες 
ουσίες και τα επικίνδυνα μείγματα, τα 
κράτη μέλη ορίζουν τους φορείς που είναι 
υπεύθυνοι για τη λήψη, επεξεργασία και 
την κατάρτιση πληροφοριών για την 
υγεία, συμπληρωματικά προς τους 
αρμόδιους φορείς που είναι υπεύθυνοι για 
την εφαρμογή και την εκτέλεση του 
παρόντος κανονισμού.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Για τη δημόσια υγεία έχει σημασία όχι απλώς η λήψη αλλά και η επεξεργασία και η κατάρτιση 
του όγκου των πληροφοριών.

Τροπολογία 61
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Για να οριστούν εστιακά σημεία 
ενημέρωσης σχετικά με τις επικίνδυνες 

(52) Για να οριστούν εστιακά σημεία 
ενημέρωσης σχετικά με τις επικίνδυνες 
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ουσίες και τα επικίνδυνα μείγματα, τα 
κράτη μέλη ορίζουν τους φορείς που είναι 
υπεύθυνοι για τη λήψη πληροφοριών για 
την υγεία, συμπληρωματικά προς τους 
αρμόδιους φορείς που είναι υπεύθυνοι για 
την εφαρμογή και την εκτέλεση του 
παρόντος κανονισμού.

ουσίες και τα επικίνδυνα μείγματα, τα 
κράτη μέλη ορίζουν τους φορείς που είναι 
υπεύθυνοι για τη λήψη πληροφοριών για 
την υγεία, συμπληρωματικά προς τους 
αρμόδιους φορείς που είναι υπεύθυνοι για 
την εφαρμογή και την εκτέλεση του 
παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή 
οφείλει να κοινοποιεί μέσω Διαδικτύου, 
στο ευρύ κοινό τις ληφθείσες 
πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες και την ταξινόμησή τους πρέπει να είναι διαθέσιμες και 
εύκολα προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Τροπολογία 62
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την καθιέρωση καταλόγου ουσιών με 
τις εναρμονισμένες ταξινομήσεις και την 
επισήμανσή τους σε κοινοτικό επίπεδο, 
στο μέρος 3 του παραρτήματος VI·

(δ) την καθιέρωση και διάθεση στο κοινό 
καταλόγου ουσιών με τις εναρμονισμένες 
ταξινομήσεις και την επισήμανσή τους σε 
κοινοτικό επίπεδο, στο μέρος 3 του 
παραρτήματος VI·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των ουσιών με την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανσή τους πρέπει να 
είναι διαθέσιμος στο κοινό.
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Τροπολογία 63
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στις ουσίες και στα μείγματα που 
προορίζονται για χρήση στην επιστημονική 
έρευνα και ανάπτυξη, τα οποία δεν 
διατίθενται στην αγορά, εφόσον 
χρησιμοποιούνται υπό ελεγχόμενες 
συνθήκες που ελαχιστοποιούν την έκθεση, 
όπως αν είχαν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνα, μεταλλαξιγόνα των 
γεννητικών κυττάρων ή τοξικά στην 
αναπαραγωγή στην κατηγορία 1Α ή 1Β 
σύμφωνα με το παράρτημα Ι.

δ) στις ουσίες και στα μείγματα που 
προορίζονται για χρήση στην επιστημονική 
έρευνα και ανάπτυξη, τα οποία δεν 
διατίθενται στην αγορά, εφόσον 
χρησιμοποιούνται υπό ελεγχόμενες 
συνθήκες που ελαχιστοποιούν την έκθεση, 
όπως αν είχαν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνα, ευαισθητοποιητικά, 
μεταλλαξιγόνα των γεννητικών κυττάρων 
ή τοξικά στην αναπαραγωγή στην 
κατηγορία 1Α ή 1Β σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να περιληφθούν όλες οι ενδεχόμενες αντιδράσεις των οργανισμών σε ουσίες και 
μείγματα. Όλες οι δράσεις αυτές περιλαμβάνονται στην αιτιολογική σκέψη 22 της πρότασης.

Τροπολογία 64
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - στοιχείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) «Μείγμα» - Συνδυασμός δύο ή 
περισσοτέρων ουσιών που 
αναμειγνύονται υπό συγκεκριμένες 
αναλογίες,

Or. pl
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Τροπολογία 65
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν, στην περίπτωση των τάξεων 
κινδύνου που αναφέρονται στα κεφάλαια 
3.1, 3.4, 3.7, 3.8 και 4.1 του παραρτήματος 
I, οι τάξεις αυτές διαφοροποιούνται 
ανάλογα με την οδό έκθεσης ή τη φύση 
των επιπτώσεων, η ουσία ή το μείγμα 
ταξινομείται σύμφωνα με την εν λόγω 
διαφοροποίηση. 

Όταν, στην περίπτωση των τάξεων 
κινδύνου που αναφέρονται στα κεφάλαια 
3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 και 4.1 του 
παραρτήματος I, οι τάξεις αυτές 
διαφοροποιούνται ανάλογα με την οδό 
έκθεσης ή τη φύση των επιπτώσεων, η 
ουσία ή το μείγμα ταξινομείται σύμφωνα 
με την εν λόγω διαφοροποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους πληρότητας, η μεταλλαξιγονία των γεννητικών κυττάρων, η καρκινογένεση και η 
επανειλημμένη έκθεση στα όργανα στόχους (STOT) μπορούν να διαφοροποιηθούν με βάση την 
οδό έκθεσης.

Τροπολογία 66
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τάξεις κινδύνου 3.1 έως 3.6, 3.7 
δυσμενείς επιδράσεις στη σεξουαλική 
λειτουργία και τη γονιμότητα ή στην 
ανάπτυξη, 3.8 επιδράσεις πλην της 
νάρκωσης, 3.9 και 3.10·

(β) τάξεις κινδύνου 3.1, εκτός της 
κατηγορίας 5, 3.2 έως 3.6, 3.7 δυσμενείς 
επιδράσεις στη σεξουαλική λειτουργία και 
τη γονιμότητα ή στην ανάπτυξη, 3.8 
επιδράσεις πλην της νάρκωσης, 3.9 και 
3.10·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή της οξείας τοξικότητας κατηγορίας 5 δεν πρέπει να τροποποιήσει τον ορισμό της 
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«επικίνδυνης ουσίας» στο κανονισμό, προκειμένου να μην επηρεάσει το πεδίο εφαρμογής του  
REACH ή άλλων κοινοτικών νομοθετημάτων που αναφέρονται στον όρο αυτό.

Τροπολογία 67
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τάξεις κινδύνου 3.1 έως 3.6, 3.7 
δυσμενείς επιδράσεις στη σεξουαλική 
λειτουργία και τη γονιμότητα ή στην 
ανάπτυξη, 3.8 επιδράσεις πλην της 
νάρκωσης, 3.9 και 3.10·

(β) τάξεις κινδύνου 3.1, εκτός της 
κατηγορίας 5, 3.2 έως 3.6, 3.7 δυσμενείς 
επιδράσεις στη σεξουαλική λειτουργία και 
τη γονιμότητα ή στην ανάπτυξη, 3.8 
επιδράσεις πλην της νάρκωσης, 3.9 και 
3.10·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι είναι σημαντικό να προστεθεί η οξεία τοξικότητα στην κατηγορία κινδύνου 5, δεν 
πρέπει να τροποποιήσει τον ορισμό της «επικίνδυνης ουσίας» στο κανονισμό, προκειμένου να 
μην επηρεάσει το πεδίο εφαρμογής του REACH ή άλλων κοινοτικών νομοθετημάτων που 
αναφέρονται στον όρο αυτό.

Τροπολογία 68
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να αναπτύξει 
περαιτέρω διαφοροποιήσεις για τις τάξεις 
κινδύνου με βάση την οδό έκθεσης ή τη 
φύση των επιδράσεων και να τροποποιήσει 
ανάλογα το δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 1. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 

3. Η Επιτροπή μπορεί να αναπτύξει και να 
ενσωματώσει περαιτέρω διαφοροποιήσεις 
για τις τάξεις κινδύνου, εφόσον 
συμφωνηθεί διεθνώς, με βάση την οδό 
έκθεσης ή τη φύση των επιδράσεων και να 
τροποποιήσει ανάλογα το δεύτερο εδάφιο 
της παραγράφου 1. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
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διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 54 παράγραφος 3.

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 54 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει πάντοτε να επιζητούμε τη συνοχή με στόχο τη γενική εναρμόνιση.

Τροπολογία 69
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι 
μεταγενέστεροι χρήστες ταξινομούν τις 
ουσίες ή τα μείγματα σύμφωνα με τον 
Τίτλο II πριν από τη διάθεσή τους στην 
αγορά.

1. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς 
ταξινομούν τις ουσίες ή τα μείγματα 
σύμφωνα με τον Τίτλο II πριν από τη 
διάθεσή τους στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας. Οι μεταγενέστεροι χρήστες έχουν συγκεκριμένες ευθύνες στο πλαίσιο του 
REACH αλλά αυτές δεν επεκτείνονται και στην ταξινόμηση και επισήμανση. Ωστόσο, αν 
κάποιος μεταγενέστερος χρήστης χρησιμοποιεί ουσίες για την παραγωγή μείγματος προς 
πώληση, στην περίπτωση αυτή καθίσταται παραγωγός με ευθύνες ταξινόμησης και 
επισήμανσης.
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Τροπολογία 70
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) κάθε νέα αξιόπιστη επιστημονική 
πληροφορία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία σχετικά με ουσίες επικαιροποιούνται με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές 
πληροφορίες.

Τροπολογία 71
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν δεν είναι διαθέσιμα στοιχεία 
δοκιμής για το ίδιο το μείγμα του είδους 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο 
προμηθευτής χρησιμοποιεί άλλες
διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με 
επιμέρους ουσίες και παρόμοια 
δοκιμασμένα μείγματα τα οποία ενδέχεται 
επίσης να θεωρηθούν συναφή για τους 
σκοπούς καθαρισμού του κατά πόσον το 
μείγμα είναι επικίνδυνο, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει επιβεβαιώσει ότι οι 
πληροφορίες είναι επαρκείς και αξιόπιστες 
για το σκοπό της αξιολόγησης σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 4.

5. Όταν δεν είναι διαθέσιμα στοιχεία για το 
ίδιο το μείγμα του είδους που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, ο προμηθευτής 
χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες σχετικά με επιμέρους ουσίες 
και μείγματα ή μείγματα σε ομάδα 
παρεμφερών μειγμάτων τα οποία 
ενδέχεται επίσης να θεωρηθούν συναφή 
για τους σκοπούς καθαρισμού του κατά 
πόσον το μείγμα είναι επικίνδυνο, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει επιβεβαιώσει ότι οι 
πληροφορίες είναι επαρκείς και αξιόπιστες 
για το σκοπό της αξιολόγησης σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 4.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για την εφαρμογή της προσφυγής στην κρίση εμπειρογνωμόνων και τον καθορισμό του βάρους 
απόδειξης που προβλέπονται στο παράρτημα Ι, μέρος Ι, τμήμα 1.1.1., είναι αναγκαίο να 
συγκεντρωθούν τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τα μείγματα σε κάθε ομάδα παρεμφερών 
σχετικών μειγμάτων. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν αποτελούν 
στοιχεία «δοκιμής» (με τη συμβατική έννοια του όρου), δηλ. αυτής που περιέχεται στην 
παράγραφο 1(β) και, συνεπώς, η αναφορά σε στοιχεία «δοκιμής» πρέπει να απαλειφθεί.

Τροπολογία 72
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δεν εκτελούνται δοκιμές σε ανθρώπους 
ή σε πρωτεύοντα εκτός των ανθρώπων 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.

2. Δοκιμές σε ανθρώπους αποκλειστικά 
για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού 
γενικώς δεν είναι αποδεκτές και 
διενεργούνται μόνο όταν δεν είναι 
δυνατόν να διασφαλιστεί, με 
εναλλακτικές μεθόδους, η βέλτιστη 
προστασία της ανθρώπινης υγείας και η 
ταξινόμηση μιας ουσίας ή ενός μείγματος 
σύμφωνα με την πραγματική επίδρασή
τους στην ανθρώπινη υγεία.
Δοκιμές σε πρωτεύοντα εκτός των 
ανθρώπων δεν διενεργούνται για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και την ακριβή ταξινόμηση των ουσιών και των 
μειγμάτων, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να διενεργηθούν δοκιμές σε ανθρώπους (π.χ. 
εξετάσεις αλλεργίας σε ανθρώπους) προκειμένου να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με 
την πραγματική επίδρασή τους στην ανθρώπινη υγεία. Οι δοκιμές αυτές πρέπει ωστόσο να 
περιορίζονται στις περιπτώσεις όπου δεν διατίθενται άλλες εναλλακτικές μέθοδοι. Οι δοκιμές σε 
πρωτεύοντα εκτός των ανθρώπων δεν πρέπει να επιτρέπονται για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού.
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Τροπολογία 73
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Πρέπει να διενεργούνται μελέτες
πιστοποίησης για την αξιολόγηση 
δοκιμών χωρίς πειραματόζωα, ή 
μεθόδων για τη μείωση του αριθμού των 
χρησιμοποιούμενων ζώων ή της οδύνης 
στην οποία υπόκεινται τα πειραματόζωα, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι νέες 
μέθοδοι δοκιμών θα λαμβάνουν υπόψη 
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
και της παρεμφερούς νομοθεσίας για την 
εφαρμογή του Γενικού Εναρμονισμένου 
Συστήματος Ταξινόμησης και 
Επισήμανσης Χημικών Ουσιών σε άλλες 
δικαιοδοσίες, ούτως ώστε οι απαιτήσεις 
περί ταξινόμησης και επισήμανσης να μη 
λειτουργούν ως εμπόδια για την 
αντικατάσταση, τη μείωση και την 
εκλέπτυνση των δοκιμών που 
διενεργούνται σε ζώα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μελέτες πιστοποίησης που διενεργήθηκαν στο παρελθόν συνήθως δεν διασφάλιζαν την 
καθιέρωση νέων δοκιμών που θα πληρούσαν πέρα από τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις 
απαιτήσεις περί ταξινόμησης και επισήμανσης. Το γεγονός αυτό μπορεί να καθυστερήσει την 
υιοθέτηση νέων εναλλακτικών μεθόδων και να παρατείνει τη χρήση δοκιμών σε πειραματόζωα 
ακόμη και αν υφίστανται επιστημονικώς αξιόπιστες εναλλακτικές μέθοδοι.
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Τροπολογία 74
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Εφόσον υπάρχει επαρκής 
επιστημονική αιτιολόγηση και 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 
δοκιμές σε πειραματόζωα, η Επιτροπή 
προσαρμόζει τον παρόντα κανονισμό 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 54, παράγραφος 3, ούτως ώστε οι 
απαιτήσεις περί ταξινόμησης και 
επισήμανσης να μην λειτουργούν ως 
εμπόδια για την αντικατάσταση, τη 
μείωση και την εκλέπτυνση των δοκιμών 
που διενεργούνται σε ζώα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι το GHS συχνά αναφέρεται ως «ουδέτερη μέθοδος δοκιμής», είναι πιθανό 
εναλλακτικές μέθοδοι δοκιμής (που θα εφαρμόζουν την αρχή για λιγότερες, ηπιότερες και 
εναλλακτικές δοκιμές σε πειραματόζωα) ενδεχομένως να παρέχουν δεδομένα που δεν 
αντιστοιχούν απευθείας στα υφιστάμενα κριτήρια ταξινόμησης, πολλά από τα οποία 
αναφέρονται σε in vivo φαινόμενα ή απευθείας σε αποτελέσματα σε «πειραματόζωα». Συνεπώς, 
πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής των κριτηρίων ταξινόμησης και επισήμανσης για 
τη διευκόλυνση μεθόδων οι οποίες, εκ φύσεως, δεν ενέχουν δοκιμές σε ζώα.

Τροπολογία 75
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι δοκιμές που πραγματοποιούνται για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 
πραγματοποιούνται για την ουσία ή για το 
μείγμα με τη μορφή με την οποία 

4. Οι δοκιμές που πραγματοποιούνται για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 
πραγματοποιούνται για την ουσία ή για το 
μείγμα με τη μορφή με την οποία 
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χρησιμοποιείται ή μπορεί εύλογα να 
αναμένεται ότι θα χρησιμοποιηθεί μετά 
τη διάθεσή του στην αγορά.

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ή υπό τη 
μορφή και/ή τη φυσική κατάσταση με την 
οποία θα διατεθεί στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνοχή με το κείμενο του GHS 1.3.3.1.1 (β) σύμφωνα με το οποίο η αξιολόγηση βασίζεται στο 
πραγματικά ενεχόμενο προϊόν.

Τροπολογία 76
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ευνοηθεί η σύμπτωση με τη διατύπωση του UN - GHS  σχετικά με την κρίση 
εμπειρογνωμόνων (1.3.2.4.8 . του "μωβ βιβλίου"): "Η προσέγγιση όσον αφορά την ταξινόμηση 
των μειγμάτων περιλαμβάνει την προσφυγή στην κρίση εμπειρογνωμόνων σε ορισμένους τομείς, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 
για όσο το δυνατόν περισσότερα μείγματα, χάριν προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος."
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Τροπολογία 77
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Κατά την αξιολόγηση των δεδομένων, 
ο παραγωγός ή εισαγωγέας εξετάζει 
συμπληρωματικές πληροφορίες όπως η 
μορφή και/η φυσική κατάσταση υπό την 
οποία χρησιμοποιείται η ουσία ή το 
μείγμα μετά τη διάθεσή του στην αγορά 
και, ενδεχομένως, προσαρμόζει αναλόγως 
την ταξινόμηση. Στην ταξινόμηση μιας 
ουσίας ή ενός μείγματος πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ο κανονικός χειρισμός 
και χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνοχή με το υφιστάμενο επίπεδο προστασίας για τη διατήρηση της αρχής του κανονικού 
χειρισμού και της χρήσης ως αναγκαίο «υπόλειμμα» της νομοθεσίας της ΕΕ όπως, επί 
παραδείγματι, η κλάση σχετικά με «κίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος».

Τροπολογία 78
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με βάση την παράγραφο 3, τα ειδικά 
όρια συγκέντρωσης σύμφωνα με τα οποία 
επισημαίνεται ένα κατώφλι στο οποίο ή 
πάνω από το οποίο η παρουσία της εν 
λόγου ουσίας σε κάποια άλλη ουσία ή σε 
ένα μείγμα ως πρόσμειξη, πρόσθετο ή 
επιμέρους συστατικό μπορεί να οδηγήσει 
στην ταξινόμηση ουσίας ή μείγματος ως 
επικίνδυνου μπορεί να οριστεί από τον 
προμηθευτή στις ακόλουθες καταστάσεις:

1. Με βάση την παράγραφο 3, τα ειδικά 
όρια συγκέντρωσης σύμφωνα με τα οποία 
επισημαίνεται ένα κατώφλι στο οποίο ή 
πάνω από το οποίο η παρουσία της εν
λόγου ουσίας σε κάποια άλλη ουσία ή σε 
ένα μείγμα ως προσδιορισμένη πρόσμειξη, 
πρόσθετο ή επιμέρους συστατικό μπορεί 
να οδηγήσει στην ταξινόμηση ουσίας ή 
μείγματος ως επικίνδυνου μπορεί να 
οριστεί από τον προμηθευτή στις 
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ακόλουθες καταστάσεις:

(α) όταν οι πληροφορίες δείχνουν ότι ο 
κίνδυνος μιας ουσίας είναι προφανής όταν 
η ουσία είναι παρούσα σε επίπεδο κάτω 
από τις συγκεντρώσεις που έχουν οριστεί 
για οποιαδήποτε τάξη κινδύνου στο μέρος 
2 του παραρτήματος I ή κάτω από τα 
γενικά όρια συγκέντρωσης που έχουν 
οριστεί για οποιαδήποτε τάξη κινδύνου 
στα μέρη 3 έως 5 του παραρτήματος I·

(α) όταν οι πληροφορίες δείχνουν ότι ο 
κίνδυνος μιας ουσίας είναι προφανής όταν 
η ουσία είναι παρούσα σε επίπεδο κάτω 
από τις συγκεντρώσεις που έχουν οριστεί 
για οποιαδήποτε τάξη κινδύνου στο μέρος 
2 του παραρτήματος I ή κάτω από τα 
γενικά όρια συγκέντρωσης που έχουν 
οριστεί για οποιαδήποτε τάξη κινδύνου 
στα μέρη 3 έως 5 του παραρτήματος I·

(β) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν οι 
πληροφορίες δείχνουν ότι μια ουσία που 
έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνη είναι 
παρούσα σε επίπεδο πάνω από τις 
συγκεντρώσεις που έχουν οριστεί για 
οποιαδήποτε τάξη κινδύνου στο μέρος 2 
του παραρτήματος I ή πάνω από τα γενικά 
όρια συγκέντρωσης που έχουν οριστεί για 
οποιαδήποτε τάξη κινδύνου στα μέρη 3 
έως 5 του εν λόγω παραρτήματος, δεν 
υπάρχουν όμως πλήρη στοιχεία που να 
δείχνουν ότι ο κίνδυνος της ουσίας δεν 
είναι προφανής.

(β) ενίοτε, όταν οι πληροφορίες δείχνουν 
ότι μια ουσία που έχει ταξινομηθεί ως 
επικίνδυνη είναι παρούσα σε επίπεδο πάνω 
από τις συγκεντρώσεις που έχουν οριστεί 
για οποιαδήποτε τάξη κινδύνου στο μέρος 
2 του παραρτήματος I ή πάνω από τα 
γενικά όρια συγκέντρωσης που έχουν 
οριστεί για οποιαδήποτε τάξη κινδύνου 
στα μέρη 3 έως 5 του εν λόγω 
παραρτήματος, δεν υπάρχουν όμως πλήρη 
στοιχεία που να δείχνουν ότι ο κίνδυνος 
της ουσίας δεν είναι προφανής.

Or. en

Αιτιολόγηση

(i) "Προσδιορισμένη πρόσμειξη" - πρακτικότητα, ιδίως για τις πολύπλοκες ουσίες και συνοχή 
με το πεδίο αναφοράς της ισχύουσας νομοθεσίας· (ii) " ενίοτε" - σύμφωνα με το κείμενο του 
GHS, 1.3.3.2.3

Τροπολογία 79
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10 - παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Ο προμηθευτής καθορίζει όρια 
συγκέντρωσης σύμφωνα με τα κριτήρια 
που περιλαμβάνονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει ο 
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Οργανισμός, και περιλαμβάνει τη σχετική 
αιτιολόγηση είτε στην κοινοποίησή του 
σύμφωνα με τον κατάλογο ταξινόμησης 
και επισήμανσης είτε στο κατάλογό του  
σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) 
αριθ.1907/2006.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το SCL του προμηθευτή και τη διαδικασία υποβολής έκθεση σχετικά με τον 
παράγοντα «m» όπως αρχικά είχε προταθεί για την διαδικτυακή έκδοση του παραρτήματος I, 
μέρος 1, 1.1.4.3 και το κείμενο του GHS,  1.3.3.2.4..

Τροπολογία 80
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η τιμή αποκοπής που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2 είναι η χαμηλότερη
από τις ακόλουθες:

3. Η τιμή αποκοπής που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2 πρέπει να είναι μία 
από τις ακόλουθες:

α) τις γενικές τιμές αποκοπής που 
καθορίζονται στον πίνακα 1.1 του μέρους 
1 του παραρτήματος Ι·

α) τα ειδικά όρια συγκέντρωσης που 
ορίζονται στο μέρος 3 του παραρτήματος 
VI, ή

β) οποιαδήποτε ειδικά όρια συγκέντρωσης 
που ορίζονται στο μέρος 3 του 
παραρτήματος VI ή στον κατάλογο 
ταξινόμησης και επισήμανσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 43·

β) τα όρια συγκέντρωσης που ορίζονται 
στον κατάλογο ταξινόμησης και 
επισήμανσης που αναφέρεται στο άρθρο 
43 εφόσον έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ 
των κοινοποιούντων, ή

βα) για τις γενικές τιμές αποκοπής που 
ορίζονται στον πίνακα 1.1 του μέρους 1 
του παραρτήματος Ι, όπου δεν 
διατίθενται τα αναφερόμενα στις 
παραγράφους α) και β) όρια 
συγκέντρωσης·

γ) οποιεσδήποτε συγκεντρώσεις στα γ) οποιεσδήποτε συγκεντρώσεις στα 
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σχετικά τμήματα του μέρους 2 του 
παραρτήματος I ή οποιαδήποτε γενικά όρια 
συγκέντρωσης για ταξινόμηση στα 
αντίστοιχα τμήματα των μερών 3 έως 5 του 
παραρτήματος I, όταν τα ειδικά όρια 
συγκέντρωσης που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) δεν είναι διαθέσιμα.

σχετικά τμήματα του μέρους 2 του 
παραρτήματος I ή οποιαδήποτε γενικά όρια 
συγκέντρωσης για ταξινόμηση στα 
αντίστοιχα τμήματα των μερών 3 έως 5 του 
παραρτήματος I, όταν τα ειδικά όρια 
συγκέντρωσης που αναφέρονται στα 
στοιχεία α), β) ή βα) δεν είναι διαθέσιμα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το κείμενο, υπό τη σημερινή του μορφή, θα οδηγήσει αυτομάτως στις χαμηλότερες τιμές
αποκοπής, ανεξαρτήτως αιτιολόγησης. Κατά το παρελθόν, υπήρξε κάποια αιτιολόγηση για τον 
καθορισμό συγκεκριμένων ορίων συγκέντρωσης για ουσίες πέρα από τα γενικά όρια.

Τροπολογία 81
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 12 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 82
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 14 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ταξινόμηση ενός μείγματος δεν 
επηρεάζεται όταν η αξιολόγηση των 

1. Η ταξινόμηση ενός μείγματος δεν 
επηρεάζεται όταν η αξιολόγηση των 
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πληροφοριών επισημαίνει κάποιο από τα 
ακόλουθα:

πληροφοριών επισημαίνει:

(α) ότι οι ουσίες στο μείγμα αντιδρούν 
αργά με ατμοσφαιρικά αέρια, ειδικότερα 
οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, 
υδρατμούς, για να σχηματίσουν 
διαφορετικές ουσίες·
(β) ότι οι ουσίες στο μείγμα αντιδρούν 
πολύ αργά με άλλες ουσίες στο μείγμα για 
να σχηματίσουν διαφορετικές ουσίες·
(γ) ότι οι ουσίες στο μείγμα που μπορούν 
να αυτοπολυμεριστούν ώστε να 
σχηματίσουν ολιγομερή ή πολυμερή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ταξινόμηση, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά πόσον οι ουσίες ενός μείγματος 
μπορούν να αντιδράσουν για τον σχηματισμό άλλων ουσιών.

Τροπολογία 83
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 14 - παράγραφος 1 – στοιχεία (α) και (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ότι οι ουσίες στο μείγμα αντιδρούν 
αργά με ατμοσφαιρικά αέρια, ειδικότερα 
οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, 
υδρατμούς, για να σχηματίσουν 
διαφορετικές ουσίες·

(α) ότι οι ουσίες στο μείγμα αντιδρούν 
αργά με ατμοσφαιρικά αέρια, ειδικότερα 
οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, 
υδρατμούς, για να σχηματίσουν 
διαφορετικές μη επικίνδυνες ουσίες·

(β) ότι οι ουσίες στο μείγμα αντιδρούν 
πολύ αργά με άλλες ουσίες στο μείγμα για 
να σχηματίσουν διαφορετικές ουσίες·

(β) ότι οι ουσίες στο μείγμα αντιδρούν 
πολύ αργά με άλλες ουσίες στο μείγμα για 
να σχηματίσουν διαφορετικές μη 
επικίνδυνες ουσίες·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να επισημαίνεται η δυνατότητα σχηματισμού επικίνδυνων ουσιών.

Τροπολογία 84
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 15 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με βάση την παράγραφο 3, όταν ο 
προμηθευτής μιας ουσίας ή ενός μείγματος 
μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι έχει 
ενημερωθεί για νέες επιστημονικές ή 
τεχνικές πληροφορίες τις οποίες έχει 
επιβεβαιώσει ότι είναι επαρκείς και 
αξιόπιστες για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο και ότι συνεπάγονται αλλαγή 
ταξινόμησης της ουσίας ή του μείγματος 
διενεργεί νέα αξιολόγηση των εν λόγω 
πληροφοριών σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο.

1. Με βάση την παράγραφο 3, όταν ο 
προμηθευτής μιας ουσίας ή ενός μείγματος 
έχει ενημερωθεί για νέες επιστημονικές ή 
τεχνικές πληροφορίες τις οποίες έχει 
επιβεβαιώσει ότι είναι επαρκείς και 
αξιόπιστες για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο και ότι συνεπάγονται αλλαγή 
ταξινόμησης της ουσίας ή του μείγματος 
διενεργεί νέα αξιολόγηση των εν λόγω 
πληροφοριών σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους πρακτικότητας.

Τροπολογία 85
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 15 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με βάση την παράγραφο 3, όταν ο 
προμηθευτής μιας ουσίας ή ενός μείγματος 
μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι έχει 
ενημερωθεί για νέες επιστημονικές ή 

1. Με βάση την παράγραφο 3, όταν ο 
προμηθευτής μιας ουσίας ή ενός μείγματος 
έχει ενημερωθεί για νέες επιστημονικές ή 
τεχνικές πληροφορίες τις οποίες έχει 
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τεχνικές πληροφορίες τις οποίες έχει 
επιβεβαιώσει ότι είναι επαρκείς και 
αξιόπιστες για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο και ότι συνεπάγονται αλλαγή 
ταξινόμησης της ουσίας ή του μείγματος 
διενεργεί νέα αξιολόγηση των εν λόγω 
πληροφοριών σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο.

επιβεβαιώσει ότι είναι επαρκείς και 
αξιόπιστες για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο και ότι συνεπάγονται αλλαγή 
ταξινόμησης της ουσίας ή του μείγματος 
διενεργεί νέα αξιολόγηση των εν λόγω 
πληροφοριών σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους πρακτικότητας.

Τροπολογία 86
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 - παράγραφος 1 - στοιχεία (δ) έως (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) εφόσον κρίνεται κατάλληλο, τα 
εικονογράμματα κινδύνου σύμφωνα με το 
άρθρο 19·

(δ) τα εικονογράμματα κινδύνου σύμφωνα 
με το άρθρο 19·

(ε) εφόσον κρίνεται κατάλληλο,
προειδοποιητικές λέξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 20·

(ε) προειδοποιητικές λέξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 20·

(στ) εφόσον κρίνεται κατάλληλο,
δηλώσεις κινδύνου σύμφωνα με το 
άρθρο 21·

(στ) δηλώσεις κινδύνου σύμφωνα με το 
άρθρο 21·

(ζ) εφόσον κρίνεται κατάλληλο, δηλώσεις 
προφυλάξεων σύμφωνα με το άρθρο 22·

(στ) δηλώσεις προφυλάξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 22·

(η) εφόσον κρίνεται κατάλληλο, τμήμα για 
συμπληρωματικές πληροφορίες σύμφωνα 
με το άρθρο 27.

(η) τμήμα για συμπληρωματικές 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 27.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ταξινόμηση πρέπει πάντοτε να πραγματοποιείται σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο και όχι 
απλώς «εφόσον κρίνεται κατάλληλο».

Τροπολογία 87
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η ονομασία στην ονοματολογία IUPAC 
υπερβαίνει τους 100 χαρακτήρες, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί μια κοινή ονομασία υπό 
την προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση 
σύμφωνα με το άρθρο 41 περιλαμβάνει 
τόσο την ονομασία στην ονοματολογία 
IUPAC όσο και τη χρησιμοποιούμενη 
κοινή ονομασία.

Αναφέρεται επίσης, εφόσον διατίθεται, η 
κοινή ονομασία. Αν η ονομασία στην 
ονοματολογία IUPAC υπερβαίνει τους 100 
χαρακτήρες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια 
κοινή ονομασία υπό την προϋπόθεση ότι η 
κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 41 
περιλαμβάνει τόσο την ονομασία στην 
ονοματολογία IUPAC όσο και τη 
χρησιμοποιούμενη κοινή ονομασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές χημικές ουσίες έχουν κοινή ονομασία η οποία είναι ευρέως γνωστή ως ονομασία κατά 
IUPAC και, συνεπώς, πρέπει επίσης να αναγράφεται και η διαθέσιμη συνήθης ονομασία.

Τροπολογία 88
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18 - παράγραφος 3 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την ταυτότητα όλων των ουσιών 
του μείγματος που συμβάλλουν στην 
οξεία τοξικότητα, τη διάβρωση του 
δέρματος ή τη σοβαρή οφθαλμική 
βλάβη, τη μεταλλαξιγένεση των 
γεννητικών κυττάρων, την 

(β) την ταυτότητα όλων των ουσιών του 
μείγματος που συμβάλλουν στην
ταξινόμηση του μείγματος όσον αφορά 
την οξεία τοξικότητα, τη διάβρωση του 
δέρματος ή τη σοβαρή οφθαλμική βλάβη, 
τη μεταλλαξιγένεση των γεννητικών 



PE402.685v01-00 34/97 AM\710142EL.doc

EL

καρκινογένεση, την τοξικότητα στην 
αναπαραγωγή, την ευαισθητοποίηση 
του αναπνευστικού ή του δέρματος ή 
την ειδική τοξικότητα στα όργανα-
στόχους (SΤΟΤ).

κυττάρων, την καρκινογένεση, την 
τοξικότητα στην αναπαραγωγή, την 
ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του 
δέρματος ή την ειδική τοξικότητα στα 
όργανα-στόχους (SΤΟΤ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας - και συνοχής με τη διατύπωση της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 
18.3.

Τροπολογία 89
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18 - παράγραφος 3 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την ταυτότητα όλων των ουσιών του 
μείγματος που συμβάλλουν στην οξεία 
τοξικότητα, τη διάβρωση του δέρματος ή 
τη σοβαρή οφθαλμική βλάβη, τη 
μεταλλαξιγένεση των γεννητικών 
κυττάρων, την καρκινογένεση, την 
τοξικότητα στην αναπαραγωγή, την 
ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του 
δέρματος ή την ειδική τοξικότητα στα 
όργανα-στόχους (SΤΟΤ).

(β) την ταυτότητα όλων των ουσιών του 
μείγματος που συμβάλλουν στην οξεία 
τοξικότητα, τη διάβρωση του δέρματος ή 
τη σοβαρή οφθαλμική βλάβη, τη 
μεταλλαξιγένεση των γεννητικών 
κυττάρων, την καρκινογένεση, την 
τοξικότητα στην αναπαραγωγή, την 
ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του 
δέρματος ή την ειδική τοξικότητα στα 
όργανα-στόχους (SΤΟΤ) ή έχει αποδειχθεί 
ότι προκαλεί διαταραχή της ενδοκρινικής 
λειτουργίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επισήμανση χημικών ουσιών που προκαλούν διαταραχή της ενδοκρινικής λειτουργίας, 
εφόσον υπάρχουν στοιχεία, έχει ζωτική σημασία για τους καταναλωτές.
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Τροπολογία 90
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 19 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σχετικό εικονόγραμμα κινδύνου για 
κάθε ειδική ταξινόμηση ορίζεται στους 
πίνακες που παρουσιάζουν τα στοιχεία 
επισήμανσης που απαιτούνται για κάθε 
τάξη κινδύνου στα μέρη 2, 3 και 4 του 
παραρτήματος I.

3. Το σχετικό εικονόγραμμα κινδύνου για 
κάθε ειδική ταξινόμηση ορίζεται στους 
πίνακες που παρουσιάζουν τα στοιχεία 
επισήμανσης που απαιτούνται για κάθε 
τάξη κινδύνου του παραρτήματος I.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χρήσης των εικονογραμμάτων κινδύνου για όλες τις κλάσεις 
κινδύνου στο παράρτημα Ι και όχι μόνο για αυτές των μερών 2-4.

Τροπολογία 91
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 19 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σχετικό εικονόγραμμα κινδύνου για 
κάθε ειδική ταξινόμηση ορίζεται στους 
πίνακες που παρουσιάζουν τα στοιχεία 
επισήμανσης που απαιτούνται για κάθε 
τάξη κινδύνου στα μέρη 2, 3 και 4 του 
παραρτήματος I.

3. Το σχετικό εικονόγραμμα κινδύνου για 
κάθε ειδική ταξινόμηση ορίζεται στους 
πίνακες που παρουσιάζουν τα στοιχεία 
επισήμανσης που απαιτούνται για κάθε 
τάξη κινδύνου του παραρτήματος I.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χρήσης των εικονογραμμάτων κινδύνου για όλες τις κλάσεις 
κινδύνου στο παράρτημα Ι και όχι μόνο για αυτές των μερών 2-4.
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Τροπολογία 92
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 19 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σχετικό εικονόγραμμα κινδύνου για 
κάθε ειδική ταξινόμηση ορίζεται στους 
πίνακες που παρουσιάζουν τα στοιχεία 
επισήμανσης που απαιτούνται για κάθε 
τάξη κινδύνου στα μέρη 2, 3 και 4 του 
παραρτήματος I.

3. Το σχετικό εικονόγραμμα κινδύνου για 
κάθε ειδική ταξινόμηση ορίζεται στους 
πίνακες που παρουσιάζουν τα στοιχεία 
επισήμανσης που απαιτούνται για κάθε 
τάξη κινδύνου του παραρτήματος I.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λογική απόρροια της τροπολογίας επί του παραρτήματος Ι, μέρος 5, του ίδιου εισηγητή. Χωρίς 
να αναφέρονται τα μέρη στο παράρτημα 1, δεν αποκλείεται η δυνατότητα χρήσης 
εικονογραμμάτων για επιπλέον κλάσεις κινδύνου ΕΕ.

Τροπολογία 93
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 21 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επισήμανση περιλαμβάνει τις σχετικές 
δηλώσεις κινδύνου που περιγράφουν τη 
φύση των κινδύνων μιας επικίνδυνης 
ουσίας ή μείγματος, 
συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, 
του βαθμού του κινδύνου.

1. Η επισήμανση περιλαμβάνει τις σχετικές 
δηλώσεις κινδύνου που περιγράφουν τη 
φύση των κινδύνων μιας επικίνδυνης 
ουσίας ή μείγματος, 
συμπεριλαμβανομένου, όπου είναι εφικτό, 
του βαθμού του κινδύνου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν τίθεται θέμα κατά ποσόν είναι ορθό ή όχι να περιληφθεί ο δείκτης κινδύνου. Πρέπει να 
είναι σαφές το πεδίο αναφοράς της διάκρισης.

Τροπολογία 94
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια ουσία ή ένα μείγμα ταξινομείται 
σύμφωνα με το μέρος 5 του 
παραρτήματος I εφαρμόζονται τα 
ακόλουθα:

Όταν μια ουσία ή ένα μείγμα ταξινομείται 
σύμφωνα με το μέρος 5 του 
παραρτήματος I τα στοιχεία επισήμανσης 
τοποθετούνται στο τμήμα 
συμπληρωματικών πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 27.

(a) στην επισήμανση δεν περιλαμβάνεται 
εικονόγραμμα κινδύνου·

(β) οι προειδοποιητικές λέξεις, οι 
δηλώσεις κινδύνου και οι δηλώσεις 
προφυλάξεων τοποθετούνται στο τμήμα 
συμπληρωματικών πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 27.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να υπάρχει δυνατότητα χρήσης των εικονογραμμάτων κινδύνου στη σήμανση 
ουσιών ή μειγμάτων που ταξινομούνται σύμφωνα με το μέρος 5 του παραρτήματος I.
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Τροπολογία 95
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια ουσία ή ένα μείγμα ταξινομείται 
σύμφωνα με το μέρος 5 του 
παραρτήματος I εφαρμόζονται τα 
ακόλουθα:

Όταν μια ουσία ή ένα μείγμα ταξινομείται 
σύμφωνα με το μέρος 5 του 
παραρτήματος I τα στοιχεία επισήμανσης 
τοποθετούνται στο τμήμα 
συμπληρωματικών πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 27.

(a) στην επισήμανση δεν περιλαμβάνεται 
εικονόγραμμα κινδύνου·

(β) οι προειδοποιητικές λέξεις, οι 
δηλώσεις κινδύνου και οι δηλώσεις 
προφυλάξεων τοποθετούνται στο τμήμα 
συμπληρωματικών πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 27.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να υπάρχει δυνατότητα χρήσης των εικονογραμμάτων κινδύνου στη σήμανση 
ουσιών ή μειγμάτων που ταξινομούνται σύμφωνα με το μέρος 5 του παραρτήματος I.

Τροπολογία 96
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια ουσία ή ένα μείγμα ταξινομείται 
σύμφωνα με το μέρος 5 του 
παραρτήματος I εφαρμόζονται τα 
ακόλουθα:

Όταν μια ουσία ή ένα μείγμα ταξινομείται 
σύμφωνα με το μέρος 5 του 
παραρτήματος I τα στοιχεία επισήμανσης 
τοποθετούνται στο τμήμα 
συμπληρωματικών πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 27.
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(a) στην επισήμανση δεν περιλαμβάνεται 
εικονόγραμμα κινδύνου·

(β) οι προειδοποιητικές λέξεις, οι 
δηλώσεις κινδύνου και οι δηλώσεις 
προφυλάξεων τοποθετούνται στο τμήμα 
συμπληρωματικών πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 27.

Or. en

Τροπολογία 97
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 23 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι προειδοποιητικές λέξεις, οι δηλώσεις 
κινδύνου και οι δηλώσεις προφυλάξεων
τοποθετούνται στο τμήμα 
συμπληρωματικών πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 27.

β) τα στοιχεία επισήμανσης 
τοποθετούνται στην ετικέτα στο τμήμα 
συμπληρωματικών πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 27.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις χημικές ουσίες είναι σημαντικό να 
είναι αμοιβαία συμβατό το επίπεδο σημασίας που αποδίδεται στις ουσίες που εμπνέουν πολύ 
μεγάλη ανησυχία (SVHC) σε κάθε μέσο πολιτικής. Έχοντας αυτό υπόψη, η καθιέρωση 
απαιτήσεων επισήμανσης θα καταστήσει επίσης δυνατή:
(i) τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής της ΕΕ για μείωση του κινδύνου των 
PBTs /vPvB· 
(ii) την παροχή ενιαίας και κατάλληλης πληροφόρησης σχετικά με το επίπεδο κινδύνου που 
ενέχουν οι εν λόγω SVHC, και
(iii) ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος ταξινόμησης και επισήμανσης για τα χημικά 
προϊόντα.
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Τροπολογία 98
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 26 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο προμηθευτής μιας ουσίας ή ενός 
μείγματος μπορεί να υποβάλει αίτηση στον 
Οργανισμό για τη χρησιμοποίηση 
αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος ο 
οποίος αναφέρεται σε μια ουσία ή μείγμα 
μέσω ενός ονόματος που προσδιορίζει τις 
πιο σημαντικές λειτουργικές χημικές 
ομάδες είτε μέσω μιας κοινής ονομασίας 
αν μπορεί να αποδείξει ότι, όταν στην 
επισήμανση αποκαλύπτεται η χημική 
ταυτότητα μιας ουσίας ή ενός μείγματος, 
τίθεται σε κίνδυνο ο εμπιστευτικός 
χαρακτήρας της επιχείρησής του και 
συγκεκριμένα τα δικαιώματά του 
διανοητικής ιδιοκτησίας

1. Ο προμηθευτής μιας ουσίας ή ενός 
μείγματος μπορεί να υποβάλει αίτηση στον 
Οργανισμό για τη χρησιμοποίηση 
αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος ο 
οποίος αναφέρεται σε μια ουσία ή μείγμα 
μέσω ενός ονόματος που προσδιορίζει τις 
πιο σημαντικές λειτουργικές χημικές 
ομάδες είτε μέσω μιας κοινής ονομασίας 
αν μπορεί να αποδείξει ότι, όταν στην 
επισήμανση αποκαλύπτεται η χημική 
ταυτότητα μιας μη επικίνδυνης ουσίας ή
ενός μη επικίνδυνου μείγματος, τίθεται σε 
κίνδυνο ο εμπιστευτικός χαρακτήρας της 
επιχείρησής του και συγκεκριμένα τα 
δικαιώματά του διανοητικής ιδιοκτησίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επικίνδυνες ουσίες δεν πρέπει να αποσιωπώνται στην επισήμανση. Ο επιχειρηματικός 
κίνδυνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λόγος εξαίρεσης μόνο για τις μη επικίνδυνες ουσίες.

Τροπολογία 99
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 26 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζονται 
για ουσίες που έχουν προσδιοριστεί ότι 
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 57 του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχει δυνατότητα απόκρυψης της ονομασίας μιας ουσίας πολύ υψηλού 
κινδύνου, όπως ουσίες που ενέχονται για καρκινογένεση, μεταλλαξιγένεση ή τοξική δράση για 
την αναπαραγωγή, για λόγους επιχειρηματικού απορρήτου.

Τροπολογία 100
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 26 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο Οργανισμός μπορεί να ζητήσει 
περαιτέρω πληροφορίες από τον 
προμηθευτή, αν οι πληροφορίες αυτές είναι 
αναγκαίες για να ληφθεί η απόφαση. Ο 
Οργανισμός κοινοποιεί την απόφαση στον 
υποβάλλοντα την αίτηση εντός 6 
εβδομάδων από την υποβολή της ή από την 
παραλαβή των επιπλέον πληροφοριών που 
ζητήθηκαν. Αν ο Οργανισμός δεν λάβει 
απόφαση εντός της καθορισθείσας 
προθεσμίας, θεωρείται ότι η χρήση του 
ονόματος επιτρέπεται.

3. Ο Οργανισμός μπορεί να ζητήσει 
περαιτέρω πληροφορίες από τον 
προμηθευτή, αν οι πληροφορίες αυτές είναι 
αναγκαίες για να ληφθεί η απόφαση. Ο 
Οργανισμός κοινοποιεί την απόφαση στον 
υποβάλλοντα την αίτηση εντός 6 
εβδομάδων από την υποβολή της ή από την 
παραλαβή των επιπλέον πληροφοριών που 
ζητήθηκαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα περιθώρια της Επιτροπής δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.
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Τροπολογία 101
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 26 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός δεν 
αποδεχθεί την αίτηση ενημερώνει τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα 
τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν από 
την προβλεπόμενη δημοσιοποίηση της 
πληροφορίας. Μπορεί να υποβληθεί 
προσφυγή, σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 
93 του Κανονισμού (EΚ) αριθ.1907/2006, 
κατά της απόφασης για απόρριψη της 
αίτησης. Η προσφυγή αυτή έχει 
ανασταλτικό χαρακτήρα και τα στοιχεία 
δεν δημοσιοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το δικαίωμα προσφυγής των κατασκευσατών και 
εισαγωγέων.

Τροπολογία 102
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 26 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός δεν 
αποδεχθεί την αίτηση ενημερώνει τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα 
τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν από 
την προβλεπόμενη δημοσιοποίηση της 
πληροφορίας. Μπορεί να υποβληθεί 
προσφυγή, σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 
93 του Κανονισμού (EΚ) αριθ.1907/2006, 
κατά της απόφασης για απόρριψη της 
αίτησης. Η προσφυγή αυτή έχει 
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ανασταλτικό χαρακτήρα και τα στοιχεία 
δεν δημοσιοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δικαίωμα προσφυγής και προστασία των εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών.

Τροπολογία 103
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 27 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο προμηθευτής μπορεί να συμπεριλάβει 
συμπληρωματικές πληροφορίες στο τμήμα 
για τις συμπληρωματικές πληροφορίες 
στην ετικέτα εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες 
καθιστούν δυσκολότερο τον προσδιορισμό 
των στοιχείων της ετικέτας που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 
1 στοιχεία α) έως ζ) και ότι παρέχουν 
περαιτέρω στοιχεία και δεν έρχονται σε 
αντίθεση ή αμφισβητούν την εγκυρότητα 
των πληροφοριών που καθορίζονται από 
τα εν λόγω στοιχεία.

3. Ο προμηθευτής μπορεί να συμπεριλάβει 
συμπληρωματικές πληροφορίες στο τμήμα 
για τις συμπληρωματικές πληροφορίες 
στην ετικέτα εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες 
καθιστούν δυσκολότερο τον προσδιορισμό 
των στοιχείων της ετικέτας που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 
1 στοιχεία α) έως ζ) και ότι παρέχουν 
περαιτέρω στοιχεία και δεν έρχονται σε 
αντίθεση ή αμφισβητούν την εγκυρότητα 
των πληροφοριών που καθορίζονται από 
τα εν λόγω στοιχεία. Απαγορεύεται η 
παροχή παραπλανητικής ή 
συμπληρωματικής πληροφόρησης 
σχετικά με εσφαλμένες επιπτώσεις στην 
υγεία και το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαγορευτεί η παροχή κάθε εσφαλμένης και παραπλανητικής πληροφόρησης.
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Τροπολογία 104
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 30 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η ουσία ή το μείγμα πωλείται στο 
ευρύ κοινό, μια δήλωση προφυλάξεων που 
αφορά τη διάθεση της εν λόγω ουσίας ή 
του μείγματος εμφανίζεται στην ετικέτα, 
εφόσον κρίνεται κατάλληλο.

2. Όταν η ουσία ή το μείγμα πωλείται στο 
ευρύ κοινό, μια δήλωση προφυλάξεων που 
αφορά τη διάθεση της εν λόγω ουσίας ή 
του μείγματος εμφανίζεται στην ετικέτα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να τίθεται θέμα κατά πόσον θα πρέπει ή όχι να περιληφθεί δήλωση περί 
προφύλαξης, καθόσον αυτός πρέπει να είναι ο κανόνας.

Τροπολογία 105
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 31 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για συσκευασίες που περιέχουν 125 ml 
ή λιγότερο, οι δηλώσεις κινδύνου και 
προφυλάξεων δεν χρειάζεται να 
επισημαίνονται στην ετικέτα, εάν η ουσία 
ή το μείγμα έχει ταξινομηθεί ως:

Διαγράφεται

(a) εύφλεκτο αέριο κατηγορίας 2·

(β) εύφλεκτο υγρό κατηγορίας 2 ή 3·
(γ) εύφλεκτο στερεό κατηγορίας 1 ή 2·

(δ) ουσίες οι οποίες, σε επαφή με το νερό, 
εκλύουν εύφλεκτα αέρια των κατηγοριών 
2 ή 3·

(ε) οξειδωτικό υγρό κατηγορίας 2 ή 3·
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(στ) οξειδωτικό στερεό κατηγορίας 2 ή 3·

(ζ) οξείας τοξικότητας κατηγορίας 4, εάν 
οι ουσίες ή τα μείγματα δεν προσφέρονται 
στο ευρύ κοινό·

(η) ερεθιστικό για το δέρμα κατηγορίας 2·

(θ) ερεθιστικό για τους οφθαλμούς 
κατηγορίας 2·

(ι) οξέος κινδύνου για το υδάτινο 
περιβάλλον κατηγορίας 1·

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν οι δηλώσεις κινδύνου και προφύλαξης μπορούν να εφαρμοστούν σε συσκευασίες μέχρι 125 
ml ουσιών ή μειγμάτων που ταξινομούνται στην κατηγορία 1, το ίδιο πρέπει να συμβεί και για 
τις ουσίες και τα μείγματα που ταξινομούνται σε χαμηλότερες κατηγορίες.

Τροπολογία 106
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 31 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για συσκευασίες που περιέχουν 125 ml 
ή λιγότερο, οι δηλώσεις κινδύνου και 
προφυλάξεων δεν χρειάζεται να 
επισημαίνονται στην ετικέτα, εάν η ουσία 
ή το μείγμα έχει ταξινομηθεί ως:

1. Για συσκευασίες που περιέχουν 100 ml 
ή λιγότερο, οι δηλώσεις κινδύνου και 
προφυλάξεων δεν χρειάζεται να 
επισημαίνονται στην ετικέτα, εάν η ουσία 
ή το μείγμα έχει ταξινομηθεί ως:

(a) εύφλεκτο αέριο κατηγορίας 2· (a) εύφλεκτο αέριο κατηγορίας 2·

(β) εύφλεκτο υγρό κατηγορίας 2 ή 3· (β) εύφλεκτο υγρό κατηγορίας 2 ή 3·

(γ) εύφλεκτο στερεό κατηγορίας 1 ή 2· (γ) εύφλεκτο στερεό κατηγορίας 2·

(δ) ουσίες οι οποίες, σε επαφή με το νερό, (δ) ουσίες οι οποίες, σε επαφή με το νερό, 
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εκλύουν εύφλεκτα αέρια των κατηγοριών 2 
ή 3·

εκλύουν εύφλεκτα αέρια των κατηγοριών 2 
ή 3·

(ε) οξειδωτικό υγρό κατηγορίας 2 ή 3· (ε) οξειδωτικό υγρό κατηγορίας 2 ή 3·

(στ) οξειδωτικό στερεό κατηγορίας 2 ή 3· (στ) οξειδωτικό στερεό κατηγορίας 2 ή 3·

(ζ) οξείας τοξικότητας κατηγορίας 4, εάν 
οι ουσίες ή τα μείγματα δεν προσφέρονται 
στο ευρύ κοινό·

(ζ) οξείας τοξικότητας κατηγορίας 4, εάν 
οι ουσίες ή τα μείγματα δεν προσφέρονται 
στο ευρύ κοινό·

(η) ερεθιστικό για το δέρμα κατηγορίας 2· (η) ερεθιστικό για το δέρμα κατηγορίας 2·

(θ) ερεθιστικό για τους οφθαλμούς 
κατηγορίας 2·

(θ) ερεθιστικό για τους οφθαλμούς 
κατηγορίας 2·

(ι) οξέος κινδύνου για το υδάτινο 
περιβάλλον κατηγορίας 1·

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, το ανώτατο όριο πρέπει να 
μειωθεί στα 100 ml. Η κατηγορία 1 των εύφλεκτων στερεών χημικών ουσιών μπορεί να 
οδηγήσει σε ατυχήματα και τα οξέος κινδύνου για το υδάτινο περιβάλλον κατηγορίας 1 χημικά 
ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για το περιβάλλον και, συνεπώς, οι κατηγορίες αυτές δεν πρέπει να 
εξαιρεθούν.

Τροπολογία 107
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 108
Johannes Blokland

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 109
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 110
Johannes Blokland

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χρόνιοι κίνδυνοι για το υδάτινο περιβάλλον κατηγορίας 3 και 4 δεν συνδέονται με 
επικίνδυνο εικονόγραμμα· αν η δήλωση κινδύνου παραλείπεται από τη συσκευασία τότε οι 
χρήστες δεν θα είναι ενήμεροι γι' αυτό τον συγκεκριμένο κίνδυνο. Η προτεινόμενη τροπολογία 
αντανακλά την τρέχουσα πρακτική στην οδηγία για την προστασία δεδομένων για μείγματα που 
ταξινομούνται ως R10 η R52/53, δηλαδή ταξινομήσεις που δεν συνδέονται με σύμβολο 
κινδύνου.
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Τροπολογία 111
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 31 - παράγραφος 2 - στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όταν η συσκευασία είναι είτε πολύ 
μικρή είτε με άλλο τρόπο ακατάλληλη για 
την επίθεση της ετικέτας, τις προϋποθέσεις 
για τη χρησιμοποίηση των στοιχείων 
ετικέτας·

(α) όταν η συσκευασία είναι είτε πολύ 
μικρή είτε με άλλο τρόπο ακατάλληλη για 
την επίθεση της ετικέτας, τις προϋποθέσεις 
για τη χρησιμοποίηση των στοιχείων 
ετικέτας σε χωριστό έντυπο που συνοδεύει 
τη συσκευασία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζεται ότι τα στοιχεία επισήμανσης πρέπει να τίθενται σε χωριστό έντυπο εφόσον δεν 
είναι δυνατόν να τοποθετηθούν στην καθαυτή ετικέτα.

Τροπολογία 112
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 31 - παράγραφος 2 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) όταν η συσκευασία περιέχει ποσότητα 
άλλη από 125 ml η οποία δεν συνεπάγεται 
κίνδυνο για τους εργαζόμενους ή την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, οι 
ποσότητες και οι κατάλληλες εξαιρέσεις 
από τις απαιτήσεις επισήμανσης για 
ουσίες και μείγματα ταξινομούνται ως 
εξής:

διαγράφεται

(i) εύφλεκτα αέρια·

(ii) οξειδωτικά αέρια·

(iii) εύφλεκτα υγρά·



PE402.685v01-00 50/97 AM\710142EL.doc

EL

(iv) εύφλεκτα στερεά·

(v) ουσίες οι οποίες, σε επαφή με το νερό, 
εκλύουν εύφλεκτα αέρια·

(vi) οξειδωτικά υγρά·

(vii) οξειδωτικά στερεά·

(viii) οξέως τοξικά κατηγορίας 4·

(ix) ερεθιστικά για το δέρμα κατηγορίας 
2·

(x) ερεθιστικά για τους οφθαλμούς 
κατηγορίας 2·

(xi) επικίνδυνα για το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επισήμανση πρέπει να αναφέρεται στις εγγενείς ιδιότητες μιας ουσίας ή μείγματος και όχι με 
βάση τον κίνδυνο που ενέχει. Πρέπει επίσης να τίθεται ανεξαρτήτως της ποσότητας που 
περιέχει η συσκευασία.

Τροπολογία 113
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 31 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η Επιτροπή το ζητήσει, ο 
Οργανισμός εκπονεί και υποβάλλει στην 
Επιτροπή σχέδια εξαιρέσεων από τις 
υποχρεώσεις επισήμανσης που 
προβλέπονται στα άρθρα 17 και 34 ως 
εξής:

2. Όταν η Επιτροπή το ζητήσει, ο 
Οργανισμός εκπονεί και υποβάλλει στην 
Επιτροπή σχέδια εξαιρέσεων από τις 
υποχρεώσεις επισήμανσης που
προβλέπονται στα άρθρα 17 και 34 όταν η 
συσκευασία περιέχει ποσότητα άλλη από 
125 ml η οποία δεν συνεπάγεται κίνδυνο 
για τους εργαζόμενους ή την ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον, οι ποσότητες και οι 
κατάλληλες εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις 
επισήμανσης για ουσίες και μείγματα 
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ταξινομούνται ως εξής: 

(a) όταν η συσκευασία είναι είτε πολύ 
μικρή είτε με άλλο τρόπο ακατάλληλη για 
την επίθεση της ετικέτας, τις 
προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση των 
στοιχείων ετικέτας·

(β) όταν η συσκευασία περιέχει ποσότητα 
άλλη από 125 ml η οποία δεν συνεπάγεται 
κίνδυνο για τους εργαζόμενους ή την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, οι 
ποσότητες και οι κατάλληλες εξαιρέσεις 
από τις απαιτήσεις επισήμανσης για ουσίες 
και μείγματα ταξινομούνται ως εξής:

i) εύφλεκτα αέρια·

ii) οξειδωτικά αέρια·

iii) εύφλεκτα υγρά·

iv) εύφλεκτα στερεά·

v) ουσίες οι οποίες, σε 
επαφή με το νερό, 
εκλύουν εύφλεκτα 
αέρια·

vi) οξειδωτικά υγρά·

vii) οξειδωτικά στερεά·

viii) οξέως τοξικά 
κατηγορίας 4·

ix) ερεθιστικά για το 
δέρμα κατηγορίας 2·

x)      ερεθιστικά για τους 
οφθαλμούς 
κατηγορίας 2·

x) επικίνδυνα για το 
περιβάλλον.

i) εύφλεκτα αέρια·

ii) οξειδωτικά αέρια·

iii) εύφλεκτα υγρά·

iv) εύφλεκτα στερεά·

v) ουσίες οι οποίες, σε 
επαφή με το νερό, 
εκλύουν εύφλεκτα 
αέρια·

vi) οξειδωτικά υγρά·

vii) οξειδωτικά στερεά·

viii) οξέως τοξικά 
κατηγορίας 4·

ix) ερεθιστικά για το 
δέρμα κατηγορίας 2·

x)     ερεθιστικά για τους        
οφθαλμούς κατηγορίας 
2·

xi)   επικίνδυνα για το 
περιβάλλον

2a. Σε περίπτωση που η συσκευασία είναι 
υπό δύσχρηστη μορφή ή τόσο μικρή ώστε 
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τεχνικά είναι αδύνατη η επίθεση ετικέτας, 
η επισήμανση πληροφοριών κινδύνου 
πρέπει να εφαρμόζεται με άλλο 
κατάλληλο τρόπο, π.χ. με την πρόσδεση
ετικέτας. Αν αυτό είναι εφικτό, η πλήρης 
επισήμανση κινδύνου εφαρμόζεται 
τουλάχιστον σε μια στιβάδα της 
συσκευασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κοινοτικός κανονισμός  GHS οδήγησε σε περισσότερα στοιχεία επισήμανσης 
σε σχέση με σήμερα. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να είναι αδύνατο να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις 
του άρθρου 34 σε περίπτωση που η συσκευασία είναι είτε υπερβολικά μικρή είτε ακατάλληλη 
για την επίθεση της απαιτούμενης ετικέτας. Η Επιτροπή αναγνωρίζει το θέμα αυτό αλλά το 
αντιμετωπίζει μόνο ως ενδεχόμενη μελλοντική απαίτηση. Το προτεινόμενο κείμενο 
ευθυγραμμίζεται με το σχέδιο κειμένου βρίσκεται σε φάση αναθεώρησης από την διοργανική 
ομάδα SCEGHS των ΗΕ για την επισήμανση των μικρών συσκευασιών.

Τροπολογία 114
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 31- παράγραφος 2 - στοιχείο (β) – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) όταν η συσκευασία περιέχει ποσότητα 
άλλη από 125 ml η οποία δεν συνεπάγεται 
κίνδυνο για τους εργαζόμενους ή την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, οι 
ποσότητες και οι κατάλληλες εξαιρέσεις 
από τις απαιτήσεις επισήμανσης για ουσίες 
και μείγματα ταξινομούνται ως εξής:

(β) όταν η συσκευασία περιέχει ποσότητα 
άλλη από 100 ml η οποία δεν συνεπάγεται 
κίνδυνο για τους εργαζόμενους ή την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, οι 
ποσότητες και οι κατάλληλες εξαιρέσεις 
από τις απαιτήσεις επισήμανσης για ουσίες 
και μείγματα ταξινομούνται ως εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, το ανώτατο όριο πρέπει να 
μειωθεί στα 100 ml.
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Τροπολογία 115
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συσκευασία που απευθύνεται στο ευρύ 
κοινό επί της οποίας είναι φυσικά 
αδύνατον να χρησιμοποιηθεί ετικέτα 
σύμφωνα με το άρθρο 34, εξαιρείται από 
την υποχρέωση να φέρει ετικέτα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συσκευασία αυτή 
συνοδεύεται από επακριβείς και σαφείς 
οδηγίες χρήσης, συμπεριλαμβανομένων,
εφόσον κρίνεται κατάλληλο, οδηγιών για 
τη διάθεσή της και υπό την προϋπόθεση 
ότι περιέχει ουσίες ή μείγματα που έχουν 
ταξινομηθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες 
τάξεις και κατηγορίες κινδύνου του 
παραρτήματος I: 

Η συσκευασία που απευθύνεται στο ευρύ 
κοινό επί της οποίας είναι φυσικά 
αδύνατον να χρησιμοποιηθεί ετικέτα 
σύμφωνα με το άρθρο 34, εξαιρείται από 
την υποχρέωση να φέρει ετικέτα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συσκευασία αυτή 
συνοδεύεται από χωριστό τεχνικό δελτίο 
με πληροφορίες επισήμανσης και 
επακριβείς και σαφείς οδηγίες χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται,
οδηγιών για τη διάθεσή της.

(a) Τμήμα 3.1, οξέως τοξικά κατηγορίας 
1, 2 ή 3·

(β) Τμήμα 3.2, διάβρωση δέρματος 
κατηγορίας 1·

(γ) Τμήμα 3.8, ειδική τοξικότητα στα 
όργανα - στόχους (STOT) – ύστερα από 
μια εφάπαξ έκθεση κατηγορίας 1·

(δ) Τμήμα 3.9, ειδική τοξικότητα στα 
όργανα - στόχους (STOT) –
επανειλημμένη έκθεση κατηγορίας 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που στη συσκευασία δεν μπορεί να τεθεί ετικέτα, τότε οι πληροφορίες της 
επισήμανσης πρέπει να παρέχονται με χωριστό ενημερωτικό έντυπο. Δεν πρέπει να τίθεται θέμα 
κατά πόσον είναι σωστό να περιλαμβάνονται οδηγίες για τη διάθεση αλλά κατά πόσον είναι 
απαραίτητο να περιληφθούν τέτοιου είδους πληροφορίες. Δεν είναι εύκολα κατανοητός ο λόγος 
για τον οποίον η εξαίρεση αυτή πρέπει να εφαρμοστεί σε ορισμένες κλάσεις κινδύνου της 
κατηγορίας 1, και όχι σε άλλες κλάσεις κινδύνου χαμηλότερων κατηγοριών.
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Τροπολογία 116
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 32 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Συσκευασίες ουσιών και μειγμάτων 
που προορίζονται για το ευρύ κοινό και 
πληρούν τα κριτήρια της Κλάσης 
Κινδύνου 2.16, απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση να φέρουν επισημάνσεις 
σχετικά με τον εν λόγω κίνδυνο, υπό την 
προϋπόθεση ότι όπου χρησιμοποιείται 
εσωτερική και εξωτερική συσκευασία, η 
εξωτερική συσκευασία φέρει 
εικονόγραμμα σύμφωνα με τους κανόνες 
περί μεταφοράς επικίνδυνων προϊόντων 
που προβλέπονται στον Κανονισμό (EΟΚ) 
αριθ. 3922/91, την Οδηγία 94/55/EΚ, την 
Οδηγία 96/49/EΚ ή την Οδηγία 
2002/59/EΚ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα διαβρωτικά μετάλλων δεν αφορούν τον εφοδιασμό. Η κλάση κινδύνου 2.16 αποτελεί νέα 
απαίτηση που δεν περιλαμβάνεται στην οδηγία περί επικίνδυνων ουσιών ούτε στην οδηγία περί 
επικίνδυνων παρασκευασμάτων, αλλά μόνο τους κανονισμούς περί μεταφορών. Η ιδιότητα 
αυτή αφορά μόνο τη μεταφορά και αποθήκευση ποσοτήτων χύδην, δηλαδή δεν αφορά 
μεμονωμένες συσκευασίες καταναλωτή. Στην εν λόγω κλάση κινδύνου έχει δοθεί εικονόγραμμα 
διάβρωσης - για τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν το σύμβολο αυτό θα επιφέρει σύγχυση 
με την διάβρωση του δέρματος και σοβαρές οφθαλμικές βλάβες.
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Τροπολογία 117
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 32 - παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Για ορισμένα μείγματα ταξινομημένα 
ως επικίνδυνα για το περιβάλλον, είναι 
δυνατό να καθορισθούν, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 53, απαλλαγές 
από ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη 
σχετική με την προστασία του 
περιβάλλοντος επισήμανση ή ειδικές 
διατάξεις σχετικά με την επισήμανση 
αυτή, στις περιπτώσεις που είναι δυνατό 
να αποδειχθεί ότι θα υπάρξει περιορισμός 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι εν 
λόγω απαλλαγές ή ειδικές διατάξεις 
ορίζονται και περιέχονται στο Μέρος 2 
του Παραρτήματος II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία περί επικίνδυνων παρασκευασμάτων, βλ. άρθρο 10, 
παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας.

Τροπολογία 118
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 33 – παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο προμηθευτής μιας ουσίας ή ενός 
μείγματος επικαιροποιεί την ετικέτα χωρίς 
καθυστέρηση και ύστερα από 
οποιαδήποτε αλλαγή της ταξινόμησης και 
της επισήμανσης της ουσίας ή του 
μείγματος.

Ο προμηθευτής μιας ουσίας ή ενός 
μείγματος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 
για να επικαιροποιεί την ετικέτα ύστερα 
από οποιαδήποτε αλλαγή της ταξινόμησης 
και της επισήμανσης της ουσίας ή του 
μείγματος, χωρίς καθυστέρηση και, εν 
πάση περιπτώσει, το αργότερο εντός 
δώδεκα μηνών από την αλλαγή της 
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ταξινόμησης.
Ο προμηθευτής ενός δείγματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 24 επικαιροποιεί 
την ετικέτα χωρίς καθυστέρηση, ύστερα 
από οποιαδήποτε αλλαγή στην 
ταξινόμηση της ουσίας και της 
επισήμανσης του μείγματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι αλλαγές ταξινόμησης ουσιών και μειγμάτων πρέπει να κατατείνουν στη χωρίς 
καθυστέρηση επικαιροποίηση της ετικέτας. Ο προμηθευτής πρέπει να ενεργεί το ταχύτερο 
δυνατό, αλλά ακόμη και σε λιγότερο επείγουσες καταστάσεις (π.χ. επικαιροποίηση της 
ταχυδρομικές διευθύνσεις του κατασκευαστή) εντός σαφώς καθορισμένου χρονικού 
περιθωρίου.

Για λόγους ασφαλείας, οι επισημάνσεις πρέπει να κοινοποιούνται το ταχύτερο δυνατό εφόσον 
έχουν προηγηθεί τέτοιου είδους αλλαγές.

Τροπολογία 119
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 33 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν άρθρο δεν θίγει την εφαρμογή 
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και της οδηγίας 
98/8/ΕΚ.

Το παρόν άρθρο δεν θίγει την εφαρμογή 
του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού 
και της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και της 
οδηγίας 98/8/ΕΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ένας από τους βασικούς στόχους του εν λόγω νομοθετήματος είναι η εναρμόνιση της 
ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών ουσιών και μειγμάτων προκειμένου να 
αποτρέπονται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Η ταξινόμηση από τον 
παραγωγό, όπως ορίζει το άρθρο 4, συνιστά θεμελιώδη αρχή για τη διασφάλιση της ενιαίας 
ταξινόμησης εντός της ΕΕ. Συνεπώς, η αρχή αυτή πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις σε 
όλες τις ουσίες και τα μείγματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 120
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 36α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36a
Επισήμανση των απορρυπαντικών

Οι κανόνες περί επισήμανσης που 
ορίζονται στο Τίτλο ΙΙΙ δεν θίγουν τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 648/2004.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την αιτιολογική σκέψη 41. Η οδηγία για τα απορρυπαντικά περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες διατάξεις περί επισήμανσης των απορρυπαντικών οι οποίες πρέπει να τηρούνται.

Τροπολογία 121
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 37 - παράγραφος 1 - στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι συσκευασίες πρέπει να σχεδιάζονται 
και να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε 
να αποφεύγεται οποιαδήποτε απώλεια του 
περιεχομένου, εκτός από τις περιπτώσεις 
όπου προβλέπονται άλλ ειδικότερα 
συστήματα ασφάλειας·

(α) οι συσκευασίες πρέπει να σχεδιάζονται 
και να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε 
να αποφεύγεται οποιαδήποτε απώλεια 
κατά τον συνήθη χειρισμό και χρήση του 
περιεχομένου, εκτός από τις περιπτώσεις 
όπου προβλέπονται άλλ ειδικότερα 
συστήματα ασφάλειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σαφήνεια.
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Τροπολογία 122
Johannes Blokland

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 37 - παράγραφος 1 - στοιχείο (a)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι συσκευασίες πρέπει να σχεδιάζονται 
και να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε 
να αποφεύγεται οποιαδήποτε απώλεια του 
περιεχομένου, εκτός από τις περιπτώσεις 
όπου προβλέπονται άλλ ειδικότερα 
συστήματα ασφάλειας·

(α) οι συσκευασίες πρέπει να σχεδιάζονται 
και να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε 
να αποφεύγεται οποιαδήποτε απώλεια 
κατά τον συνήθη χειρισμό και χρήση του 
περιεχομένου, εκτός από τις περιπτώσεις 
όπου προβλέπονται άλλ ειδικότερα 
συστήματα ασφάλειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας του κειμένου.

Τροπολογία 123
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 37 - παράγραφος 2 - εδάφια 2 - 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όταν τα δοχεία  αυτά ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του τμήματος 3.1.1 του 
παραρτήματος II θα διαθέτουν πώμα 
ασφαλείας για τα παιδιά σύμφωνα με τα 
τμήματα 3.1.2, 3.1.3 και 3.1.4.2 του 
παραρτήματος II, εκτός αν σε χωριστή 
οδηγία ή κανονισμό της ΕΕ προβλέπονται 
ειδικές διατάξεις περί συσκευασίας για το 
μείγμα.

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

Όταν τα δοχεία αυτά ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του τμήματος 3.2.1 του 
παραρτήματος II φέρουν ανάγλυφη 
προειδοποίηση κινδύνου σύμφωνα με το 
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τμήμα 3.2.2 του παραρτήματος II. τμήμα 3.2.2 του παραρτήματος II, εκτός 
αν προβλέπονται  ειδικές διατάξεις περί 
συσκευασίας για το μείγμα και ιδίως οι 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
648/2004.
1 ΕΕ L 104, 8.4.2004, σελ. 1. Κανονισμός 
που τροποποιήθηκε από τον κανονισμό 
της Επιτροπής (EΚ) αριθ. 907/2006 (ΕΕ 
L 168, 21.6.2006, σελ. 5).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποφεύγεται η επικάλυψη με διατάξεις που προβλέπονται σε άλλες οδηγίες ή κανονισμούς της 
ΕΕ.

Τροπολογία 124
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 40 - Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιεχόμενο γνωμοδοτήσεων και 
αποφάσεων για εναρμονισμένη 
ταξινόμηση και επισήμανση στο 
παράρτημα VI· δυνατότητα πρόσβασης 
στην πληροφόρηση

Περιεχόμενο γνωμοδοτήσεων και 
αποφάσεων για εναρμονισμένη 
ταξινόμηση και επισήμανση στο 
παράρτημα VI, μέρος 3· δυνατότητα 
πρόσβασης στην πληροφόρηση

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, το μέρος 3 του παραρτήματος VI είναι δεσμευτικό.  
Προτείνεται να προστεθεί ένα μέρος που θα περιέχει τις ταξινομήσεις και επισημάνσεις 
επικινδύνων ουσιών που αποτελούν ήδη αντικείμενο κοινοτικής εναρμόνισης μέσω της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ για τις λοιπές κατηγορίες κινδύνου πλην εκείνων που ορίζει το άρθρο 38· Το εν 
λόγω μέρος 4 του παραρτήματος του παραρτήματος VI θα θεωρηθεί ως ένα μη δεσμευτικό μέσο 
αναφοράς το οποίο θα χρησιμοποιείται από τις αρχές και τις βιομηχανίες.
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Τροπολογία 125
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 40 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 40 a
Ταξινομήσεις και επισημάνσεις των 
επικινδύνων ουσιών από την οδηγία 

67/548/ΕΚ για κατηγορίες κινδύνου άλλες 
από εκείνες που καθορίζονται στο άρθρο 

38-1
Οι προμηθευτές δύνανται να εφαρμόσουν 
τις ταξινομήσεις και επισημάνσεις που 
ορίζονται στο τέταρτο μέρος του 
παραρτήματος VI.
Εάν κάποιος προμηθευτής επιλέξει να 
μην εφαρμόσει τις ως άνω ταξινομήσεις 
και επισημάνσεις, οφείλει  να 
επαναξιολογήσει την ουσία ή το μείγμα 
χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που 
προβλέπονται στα μέρη 2 έως 5 του 
παραρτήματος Ι.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, το μέρος 3 του παραρτήματος VI είναι δεσμευτικό.  
Προτείνεται να προστεθεί ένα μέρος που θα περιέχει τις ταξινομήσεις και επισημάνσεις 
επικινδύνων ουσιών που αποτελούν ήδη αντικείμενο κοινοτικής εναρμόνισης μέσω της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ για τις λοιπές κατηγορίες κινδύνου πλην εκείνων που ορίζει το άρθρο 38· Το εν 
λόγω μέρος 4 του παραρτήματος του παραρτήματος VI θα θεωρηθεί ως ένα μη δεσμευτικό μέσο 
αναφοράς το οποίο θα χρησιμοποιείται από τις αρχές και τις βιομηχανίες.
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Τροπολογία 126
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 41 - παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6 του κανονισμού (EΚ) 1907/2006 καθορίζει μια υποχρέωση για την καταχώριση 
ουσιών που υπερβαίνουν το όριο του ενός τόνου. Με βάση τις διατάξεις του κανονισμού 
REACH και τις λεπτομερείς αξιολογήσεις που διενεργήθησαν και βάσει των οποίων 
καθορίστηκε το όριο, το ίδιο όριο πρέπει να ισχύσει και όσον αφορά την κοινοποίηση προς τον 
Οργανισμό, πληροφοριών που ορίζει το σύστημα GHS. Ωστόσο, το όριο του ενός τόνου δεν 
πρέπει να εφαρμόζεται για ουσίες και μείγματα που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα.
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Τροπολογία 127
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 41 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση κοινοποίησης στον Οργανισμό όσον αφορά τον ως άνω κατάλογο ταξινομήσεων, 
τούτο δε από 01/12/10, δεν θα πρέπει να ισχύει για το σύνολο των διατιθέμενων στην αγορά 
ουσιών που υπόκεινται σε καταχώρηση, αλλά μόνο για όσες έχουν καταχωρηθεί ως 
επικίνδυνες: Τούτο δε και στο πλαίσιο του REACH.  Στις δύο τελευταίες από τις αναφερθείσες 
περιπτώσεις (ουσία που έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνη αφεαυτής ή σε μείγμα ...) θα πρέπει να 
προβλεφθεί μια τιμή αποκοπής (1 τόνος/ετησίως).  Η έλλειψη τιμής αποκοπής θα οδηγούσε σε 
νομική ανασφάλεια και θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης.
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Τροπολογία 128
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 41 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) όπου η ταξινόμηση είναι διαφορετική 
από την ταξινόμηση που περιλαμβάνεται 
ήδη στον κατάλογο ταξινόμησης και 
επισήμανσης, τους λόγους της 
ταξινόμησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 16, ένας προμηθευτής μπορεί να ταξινομήσει μια ουσία διαφορετικά από 
την ταξινόμηση που περιλαμβάνεται ήδη στον κατάλογο ταξινόμησης και επισήμανσης, υπό την
προϋπόθεση να υποβάλλει στον Οργανισμό τους λόγους της ταξινόμησής του μαζί με την 
κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 41. Για λόγους συνοχής, αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται 
και στο άρθρο 41.

Τροπολογία 129
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 43 - παράγραφος 1 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες στον κατάλογο που 
αντιστοιχούν στις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 119 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
είναι προσβάσιμες από το κοινό. Ο 
Οργανισμός χορηγεί πρόσβαση στις λοιπές 
πληροφορίες για κάθε ουσία στον 
κατάλογο σους κοινοποιούντες και 
καταχωρούντες που έχουν υποβάλει 
πληροφορίες σχετικά με την ουσία 
σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. 
Χορηγεί πρόσβαση στις πληροφορίες 
αυτές σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 

Οι πληροφορίες στον κατάλογο που 
αντιστοιχούν στις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 119 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
είναι προσβάσιμες μέσω Διαδικτύου από 
το κοινό. Ο Οργανισμός χορηγεί πρόσβαση 
στις λοιπές πληροφορίες για κάθε ουσία 
στον κατάλογο σους κοινοποιούντες και 
καταχωρούντες που έχουν υποβάλει 
πληροφορίες σχετικά με την ουσία 
σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. 
Χορηγεί πρόσβαση στις πληροφορίες 
αυτές σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 
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σύμφωνα με το άρθρο 118 του εν λόγω 
κανονισμού. 

σύμφωνα με το άρθρο 118 του εν λόγω 
κανονισμού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ευκολότερος τρόπος για την διάθεση στοιχείων στο ευρύ κοινό είναι μέσω του Διαδικτύου.

Τροπολογία 130
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 43 - παράγραφος 3 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Επιπλέον των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο 
Οργανισμός περιλαμβάνει, όπου 
ενδείκνυται, τις ακόλουθες πληροφορίες 
για κάθε εγγραφή:

3. Επιπλέον των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο 
Οργανισμός περιλαμβάνει, όπου μπορεί να 
εφαρμοστεί, τις ακόλουθες πληροφορίες 
για κάθε εγγραφή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν τίθεται θέμα κατά ποσόν είναι ορθό ή όχι να παρασχεθούν συμπληρωματικές πληροφορίες 
αλλά κατά πόσον αυτό μπορεί να εφαρμοστεί.

Τροπολογία 131
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Tα κράτη μέλη ορίζουν τον ή τους 
οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την 
παραλαβή των πληροφοριών από τους 
προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της 
χημικής σύνθεσης, των μειγμάτων που 

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

ή θεωρούνται ως επικίνδυνα βάσει των 
επιπτώσεών τους στην υγεία ή των 
φυσικών τους επιπτώσεων.

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

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

2. Οι καθορισμένοι οργανισμοί παρέχουν 
όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για την τήρηση 
εχεμύθειας όσον αφορά τις λαμβανόμενες 
πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την 
κάλυψη των ιατρικών αναγκών που 
εκτίθενται στην παράγραφο 2 και δεν 
χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. 

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

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση των Κέντρων Δηλητηριάσεων και τοξικο-επαγρύπνησης δημοσίευσε 
απαιτήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση ενός 
νέου παραρτήματος 7α. Η βάση δεδομένων για τα ατυχήματα που έχει καταρτίσει η ΓΔ SANCO 
θα μπορούσε να προσφέρει ένα δίαυλο για τη μετάδοση των στοιχείων που συλλέγουν οι 
αρμόδιοι οργανισμοί σχετικά με τα μείγματα και τα ατυχήματα στα οποία ενέχονται.

Τροπολογία 132
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 45 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Μέταλλα σε συμπαγή μορφή, 
κράματα, μείγματα που περιέχουν 
πολυμερή, μείγματα που περιέχουν 
ελαστομερή, μολονότι έχουν ταξινομηθεί 
σύμφωνα με τα κριτήρια του 
Παραρτήματος Ι, εξαιρούνται από την 
απαίτηση κοινοποίησης της παραγράφου 
1 εφόσον δεν ενέχουν κινδύνους οξείας 
τοξικότητας για την ανθρώπινη υγεία και 
προορίζονται για βιομηχανική χρήση από 
επαγγελματίες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα νομοθεσία (1999/45/ΕΚ) και ορισμένες διατάξεις της παρούσας πρότασης, 
αναγνωρίζουν ότι ορισμένες ουσίες που περιλαμβάνονται σε πίνακα, δεν είναι εύκολα 
βιολογικώς διαθέσιμες (στην περίπτωση μειγμάτων στερεάς μορφής) και είναι αδιάλυτες στο 
νερό, όπως τα κράματα, μείγματα που περιέχουν πολυμερή και μείγματα που περιέχουν 
ελαστομερή. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να υπάρξει κάποιου είδους συνοχή μεταξύ της 
απαίτησης που ορίζεται στην παράγραφο 1 και στις διατάξεις για τα ειδικά μείγματα που 
περιλαμβάνεται στο στοιχείο 1.3.4 του παραρτήματος Ι.
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Τροπολογία 133
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 45 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Το αργότερο έως την 1η Δεκεμβρίου 
2010 η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική 
πρόταση με στόχο την εναρμόνιση των 
πληροφοριών, όπως αναφέρεται στην 
πρώτη παράγραφο.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Από πρόσφατη μελέτη συνάγεται ότι η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται ποικιλοτρόπως σε 
διάφορα κράτη μέλη. Ο κανονισμός αποσκοπεί στη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
χημικών ουσιών και μειγμάτων. Αυτό δικαιολογεί, συγχρόνως, την περαιτέρω εναρμόνιση των 
διαδικασιών στην ΕΕ για την αντίδραση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Τροπολογία 134
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 49 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε προμηθευτής ουσίας ή μείγματος 
συγκεντρώνει και διαθέτει όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για τους 
σκοπούς ταξινόμησης και επισήμανσης 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για 
περίοδο τουλάχιστον 10 ετών από την 
τελευταία φορά που είχε προμηθεύσει την 
ουσία ή το μείγμα.

1. Κάθε προμηθευτής ουσίας ή μείγματος 
συγκεντρώνει και διαθέτει όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για τους 
σκοπούς ταξινόμησης και επισήμανσης 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για 
περίοδο τουλάχιστον 50 ετών από την 
τελευταία φορά που είχε προμηθεύσει την 
ουσία ή το μείγμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε παλαιές αποθήκες των χωρών της ανατολικής Ευρώπης, συχνά εντοπίζονται παλαιά χημικά 
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προϊόντα ηλικίας 20 έως 30 ετών. Επίσης, οι σκληροί δίσκοι των υπολογιστών μπορούν εύκολα 
να αποθηκεύσουν όλες τις πληροφορίες για δεκαετίες.

Τροπολογία 135
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 49 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε προμηθευτής ουσίας ή μείγματος 
συγκεντρώνει και διαθέτει όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για τους 
σκοπούς ταξινόμησης και επισήμανσης 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για 
περίοδο τουλάχιστον 10 ετών από την 
τελευταία φορά που είχε προμηθεύσει την 
ουσία ή το μείγμα.

1. Κάθε προμηθευτής ουσίας ή μείγματος 
συγκεντρώνει και διαθέτει όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για τους 
σκοπούς ταξινόμησης και επισήμανσης 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για 
περίοδο τουλάχιστον 30 ετών από την 
τελευταία φορά που είχε προμηθεύσει την 
ουσία ή το μείγμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τοξικολογική είναι μια δυναμική επιστήμη και η νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα 
εξελίσσονται συνεχώς. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να τηρούνται επαρκή στοιχεία ούτως 
ώστε να υπάρχει στέρεη βάση τόσο για την επιστήμη όσο και για λόγους νομοθέτησης.

Τροπολογία 136
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 52 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που ένας προμηθευτής 
αμφισβητήσει την απόφαση ενός κράτους 
μέλους σχετικά με τη μη συμμόρφωση 
ουσίας ή μείγματος στις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού, το κράτος μέλος 
κοινοποιεί αμέσως το θέμα στην 
Επιτροπή, τον Οργανισμό και τα λοιπά 
κράτη μέλη, αναφέροντας και τους 
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λόγους της απόφασής του αυτής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξει διάταξη που να προβλέπει τη δυνατότητα επίλυσης των διαφορών που 
ανακύπτουν μεταξύ προμηθευτών και κρατών μελών σχετικά με την ερμηνεία των απαιτήσεων 
του κανονισμού και την ανάγκη θέσπιση διαδικασίας για την επίτευξη εναρμονισμένης 
ταξινόμησης σε περίπτωση τέτοιου είδους διαφοράς.

Τροπολογία 137
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 52 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός 60 ημερών από τη λήψη των 
πληροφοριών από το κράτος μέλος, η 
Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 54 παράγραφος 2 είτε εγκρίνει το 
προσωρινό μέτρο για μια χρονική περίοδο 
που καθορίζεται στην απόφαση είτε 
απαιτεί από το κράτος μέλος να 
ανακαλέσει το προσωρινό μέτρο.

2. Εντός 60 ημερών από τη λήψη των 
πληροφοριών από το κράτος μέλος, η 
Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 54 παράγραφος 3 είτε εγκρίνει το 
προσωρινό μέτρο για μια χρονική περίοδο 
που καθορίζεται στην απόφαση είτε 
απαιτεί από το κράτος μέλος να 
ανακαλέσει το προσωρινό μέτρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξουν ρήτρες διασφάλισης που θα βασίζονται στην κανονιστική διαδικασία με 
έλεγχο. Καθόσον η ΕΕ αποτελεί ζώνη ελεύθερου εμπορίου, τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να 
εμφανιστούν σε όλα τα κράτη μέλη και, κατά συνέπεια, πρέπει να υπάρξει μια τέτοιου είδους 
απόφαση του ΕΚ.
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Τροπολογία 138
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να ρυθμίσει και να 
προσαρμόσει τα άρθρα 12, 14, 23, 27 έως 
32 και 37 παράγραφος 2 δεύτερο και τρίτο 
εδάφιο και τα παραρτήματα I έως VII στην 
τεχνική πρόοδο. Τα μέτρα αυτά που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 54 παράγραφος 3. 
Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, η 
Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη 
διαδικασία επείγοντος στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 54 παράγραφος 4.

Η Επιτροπή μπορεί να ρυθμίσει και να 
προσαρμόσει τα άρθρα 12, 14, 23, 27 έως 
30 και 37 παράγραφος 2 δεύτερο και τρίτο 
εδάφιο και τα παραρτήματα I έως VII στην 
τεχνική πρόοδο. Τα μέτρα αυτά που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 54 παράγραφος 3. 
Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, η 
Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη 
διαδικασία επείγοντος στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 54 παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις από την επισήμανση δεν πρέπει να αποφασίζονται με βάση την επιτροπολογία 
αλλά με την διαδικασία συναπόφασης.

Τροπολογία 139
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 53 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή προσαρμόζει τα 
παραρτήματα Ι έως VII, αναλόγως, 
προκειμένου να ενσωματώσει την κλάση 
κινδύνου σχετικά με την ανθεκτικότητα, 
τη βιοσωρευτικότητα και την τοξικότητα, 
την κλάση κινδύνου ακραίας 
ανθεκτικότητας και ακραίας 
βιοσωρευτικότητας, και την κατηγορία 5 
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οξέως τοξικού κινδύνου, μέχρι τις ...*. Τα 
μέτρα αυτά που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 54, παράγραφος 3.
* Δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη νέων κλάσεων ή κατηγοριών κινδύνου πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε όλα τα 
σχετικά παραρτήματα. Αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της επιτροπολογίας εντός δώδεκα 
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 140
Gyula Hegyi

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 53 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο μέχρι τις ...*, η Επιτροπή 
υποβάλλει πρόταση για τη συμπερίληψη 
των  PBT, vPvB και των οξέως τοξικών 
ουσιών κατηγορίας 5 στον παρόντα 
κανονισμό, καθώς και λεπτομερή 
κριτήρια για τις ουσίες που προκαλούν 
ενδοκρινικές διαταραχές.
________

* Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επισήμανση των ανθεκτικών και βιοσωρευτικών, τοξικών και με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής χημικών ουσιών, όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, έχει ζωτική σημασία για τους 
καταναλωτές. Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει κριτήρια για την ταξινόμηση των ουσιών με 
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ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής.

Τροπολογία 141
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Δεκεμβρίου 2010, οι ουσίες 
ταξινομούνται, επισημαίνονται και 
συσκευάζονται σύμφωνα με την 
οδηγία 67/548/ΕΟΚ.

1.Έως την 1η Δεκεμβρίου 2010, οι ουσίες 
ταξινομούνται, επισημαίνονται και 
συσκευάζονται σύμφωνα με την 
οδηγία 67/548/ΕΟΚ.

Έως την 1η Ιουνίου 2015, τα μείγματα 
ταξινομούνται, επισημαίνονται και 
συσκευάζονται σύμφωνα με την 
οδηγία 1999/45/ΕΚ.

Έως την 1η Δεκεμβρίου 2013, τα μείγματα 
ταξινομούνται, επισημαίνονται και 
συσκευάζονται σύμφωνα με την 
οδηγία 1999/45/ΕΚ.

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 60 και της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι 
ουσίες και τα μείγματα που ταξινομούνται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορούν, 
όσον αφορά την περίοδο πριν από την 1η 
Δεκεμβρίου 2010 και την 1η Ιουνίου 2015
αντίστοιχα, να ταξινομούνται και να 
επισημαίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή, δεν 
ισχύουν οι διατάξεις για την επισήμανση 
των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ.

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 60 και της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι 
ουσίες και τα μείγματα που ταξινομούνται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορούν, 
όσον αφορά την περίοδο πριν από την 1η 
Δεκεμβρίου 2010 και την 1η Δεκεμβρίου 
2013 αντίστοιχα, να ταξινομούνται και να 
επισημαίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή, δεν 
ισχύουν οι διατάξεις για την επισήμανση 
των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ.

3. Από την 1η Δεκεμβρίου 2010 έως την 
1η Ιουνίου 2015 οι ουσίες ταξινομούνται 
σύμφωνα τόσο με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ 
όσο και με τον παρόντα κανονισμό. 
Επισημαίνονται και συσκευάζονται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3. Από την 1η Δεκεμβρίου 2010 έως την 
1η Δεκεμβρίου 2013 οι ουσίες 
ταξινομούνται σύμφωνα τόσο με την 
οδηγία 67/548/ΕΟΚ όσο και με τον 
παρόντα κανονισμό. Επισημαίνονται και 
συσκευάζονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

4.Οι ουσίες και τα μείγματα που έχουν 
ταξινομηθεί και διατεθεί στην αγορά πριν 
από την 1η Δεκεμβρίου 2010 και την 1η
Ιουνίου 2015 αντίστοιχα δεν απαιτείται να 
επισημαίνονται και να συσκευάζονται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

4. Οι ουσίες και τα μείγματα που έχουν 
ταξινομηθεί και διατεθεί στην αγορά πριν 
από την 1η Δεκεμβρίου 2010 και την 1η 
Δεκεμβρίου 2013 αντίστοιχα δεν 
απαιτείται να επισημαίνονται και να 
συσκευάζονται σύμφωνα με τον παρόντα 
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κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να δοθεί περιθώριο 4,5 ετών μετά την ταξινόμηση ουσιών για την 
ταξινόμηση μειγμάτων. Η Επιτροπή εξέτασε τις περιπτώσεις μεταξύ τεσσάρων και πέντε ετών 
και επέλεξε το μέσον. Ωστόσο, τα κράτη μέλη τυπικά θεωρούν ότι τρία έτη αρκούν. Κατά 
συνέπεια, προτείνεται η μείωση της μεταβατικής περιόδου για την ταξινόμηση μειγμάτων σε 
τρία έτη μετά την ταξινόμηση ουσιών.

Τροπολογία 142
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 58, παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Το αργότερο έως την 1η Δεκεμβρίου 
2010 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για 
την αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με το άρθρο 45, με 
σκοπό, αν είναι απαραίτητο, την 
κατάθεση τροπολογιών, σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 54, παράγραφος 3, 
με στόχο την περαιτέρω εναρμόνιση.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Από πρόσφατη μελέτη συνάγεται ότι η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται ποικιλοτρόπως σε 
διάφορα κράτη μέλη. Ο κανονισμός αποσκοπεί στη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
χημικών ουσιών και μειγμάτων. Αυτό δικαιολογεί, συγχρόνως, την περαιτέρω εναρμόνιση των 
διαδικασιών στην ΕΕ για την αντίδραση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
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Τροπολογία 143
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 60 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι Τίτλοι II, III και IV εφαρμόζονται, όσον 
αφορά τις ουσίες, από 1ης Δεκεμβρίου 
2010 και όσον αφορά τα μείγματα από 1ης 
Ιουνίου 2015.

Οι Τίτλοι II, III και IV εφαρμόζονται, όσον 
αφορά τις ουσίες, από 1ης Δεκεμβρίου 
2010 και όσον αφορά τα μείγματα από 1ης 
Δεκεμβρίου 2013.

Or. en

(Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 58 του ίδιου εισηγητή )

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να δοθεί περιθώριο 4,5 ετών μετά την ταξινόμηση ουσιών για την 
ταξινόμηση μειγμάτων. Η Επιτροπή εξέτασε τις περιπτώσεις μεταξύ τεσσάρων και πέντε ετών 
και επέλεξε το μέσον. Ωστόσο, τα κράτη μέλη τυπικά θεωρούν ότι τρία έτη αρκούν. Κατά 
συνέπεια, προτείνεται η μείωση της μεταβατικής περιόδου για την ταξινόμηση μειγμάτων σε 
τρία έτη μετά την ταξινόμηση ουσιών.

Τροπολογία 144
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - μέρος 3.1. - παράγραφος 3.1.2.1. - εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο μέχρι τις ...*, η Επιτροπή 
τροποποιεί, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 53, το εν λόγω 
μέρος του παραρτήματος προκειμένου η 
οξεία τοξικότητα να περιληφθεί στην 
κατηγορία 5.
______

* Έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα παιδιά αρκεί να καταναλώσουν μικρή ποσότητα από τις ουσίες που ταξινομούνται στην 
κατηγορία 5 για να παρουσιάσουν τοξικά συμπτώματα. Ο αποκλεισμός της κατηγορίας αυτής
από τον κανονισμό θα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την απώλεια της επισήμανσης της 
τοξικότητας σε δεκάδες χιλιάδων μειγμάτων. Η κατηγορία 5 έχει περιληφθεί στο σύστημα GHS, 
γεγονός που σημαίνει ότι οι καταναλωτές στην ΕΕ θα λαμβάνουν λιγότερες πληροφορίες σε 
σύγκριση με τους καταναλωτές άλλων χωρών όπου θα εφαρμοστεί το σύστημα GHS. Με τη 
συμπερίληψη της κατηγορίας 5 στον κανονισμό της Ε.Ε. θα διευκολυνθεί και το εμπόριο με τις 
χώρες αυτές, πράγμα που είναι θεμελιώδης στόχος του GHS.

Τροπολογία 145
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - μέρος 3.1. - παράγραφος 3.1.2.1. και πίνακας 3.1.1. - σειρές 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

3.1.2.1. Οι ουσίες μπορούν να ταξινομηθούν σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες τοξικότητας 
με βάση την οξεία τοξικότητα από του στόματος, διά του δέρματος ή διά της εισπνοής 
σύμφωνα με τα αριθμητικά κριτήρια διάκρισης που παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1.1 
κατωτέρω. Οι τιμές οξείας τοξικότητας εκφράζονται ως (κατά προσέγγιση) τιμές LD50 (από 
του στόματος, διά του δέρματος) ή LC50 (διά της εισπνοής), είτε ως εκτιμήσεις οξείας 
τοξικότητας (acute toxicity estimates - AΤΕ). Μετά τον πίνακα 3.1.1 υπάρχουν 
επεξηγηματικές σημειώσεις. 

Πίνακας 3.1.1
Κατηγορίες κινδύνου ως προς την οξεία τοξικότητα και εκτιμήσεις ως προς την οξεία 

τοξικότητα (ΑΤΕ) που καθορίζουν τις αντίστοιχες κατηγορίες

Οδός έκθεσης Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

από του στόματος 
(mg/kgσωματικού 
βάρους)
βλ. σημείωση α)

ATE < 5 5 < ATE < 50 50 < ATE < 300 300 < ATE 
< 2000

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

3.1.2.1. Οι ουσίες μπορούν να ταξινομηθούν σε μία από τις πέντε κατηγορίες τοξικότητας με 
βάση την οξεία τοξικότητα από του στόματος, σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες με βάση 
την οξεία τοξικότητα διά του δέρματος ή διά της εισπνοής σύμφωνα με τα αριθμητικά 
κριτήρια διάκρισης που παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1.1 κατωτέρω. Οι τιμές οξείας 
τοξικότητας εκφράζονται ως (κατά προσέγγιση) τιμές LD50 (από του στόματος, διά του 
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δέρματος) ή LC50 (διά της εισπνοής), είτε ως εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας (acute toxicity 
estimates - AΤΕ). Μετά τον πίνακα 3.1.1 υπάρχουν επεξηγηματικές σημειώσεις. 

Πίνακας 3.1.1
Κατηγορίες κινδύνου ως προς την οξεία τοξικότητα και εκτιμήσεις ως προς την οξεία 

τοξικότητα (ΑΤΕ) που καθορίζουν τις αντίστοιχες κατηγορίες

Οδός έκθεσης Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5

από του στόματος 
(mg/kgσωματικού 
βάρους)
βλ. σημείωση α)

ATE < 5 5 < ATE < 50 50 < ATE < 300 300 < ATE 
< 2000

2000 < ATE 
5000

Βλέπε σημείωση 
(γα)

Σημειώσεις επί του Πίνακα 3.1.1:
(γα) Τα κριτήρια για την κατηγορία 5 αποσκοπούν στην παροχή δυνατότητας εντοπισμού 

ουσιών με σχετικά χαμηλό κίνδυνο ως προς την οξεία τοξικότητα αλλά που υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις μπορούν να ενέχουν κίνδυνο για ευάλωτα τμήματα του 
πληθυσμού. Οι ουσίες αυτές αναμένεται να έχουν έκθεση από του στόματος LD50 της 
τάξης των 2000-5000 mg/kg σωματικού βάρους. Τα συγκεκριμένα κριτήρια για την 
κατηγορία πέντε είναι τα εξής:

(i) η ουσία ταξινομείται στην κατηγορία αυτή εφόσον υπάρχουν ήδη διαθέσιμα 
αξιόπιστα στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το  LD50 είναι της τάξεως των 
τιμών της κατηγορίας 5 ή σε μελέτες επί ζώων ή σχετικά με την τοξική 
επίδραση σε ανθρώπους αναφέρουν ότι υπάρχουν οξείας φύσεως ανησυχίες 
για την ανθρώπινη υγεία.

(ii) η ουσία ταξινομείται στην κατηγορία αυτή αν, μέσω προβολής, εκτιμήσεων ή 
μετρήσεων δεδομένων δεν είναι δυνατή η κατάταξή της σε πιο επικίνδυνη 
κατηγορία, και:

- διατίθενται αξιόπιστες πληροφορίες που υποδηλώνουν σημαντική τοξική 
επίδραση σε ανθρώπους· ή

- οιαδήποτε περίπτωση θανάτου παρατηρηθεί κατά τη δοκιμή των τιμών της 
κατηγορίας 4 διά της στοματικής οδού, την εισπνοή ή δια του δέρματος· ή

- όταν η κρίση εμπειρογνωμόνων επιβεβαιώνει σημαντικά κλινικά ευρήματα 
τοξικότητας κατά τη δοκιμασία των τιμών της κατηγορίας 4, εκτός από 
διάρροια, τριχανόρθωση, ή αναστατωμένη εμφάνιση· ή

- όταν η κρίση εμπειρογνωμόνων επιβεβαιώνει αξιόπιστες πληροφορίες 
σχετικά με ενδεχόμενες σημαντικές οξείες επιπτώσεις που προκύπτουν από 
άλλες μελέτες επί ζώων.
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Αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας της ευημερίας των ζώων, οι δοκιμές σε 
πειραματόζωα για ουσίες της κατηγορίας 5 αποθαρρύνεται και πρέπει μόνον να εξετάζεται 
όταν υπάρχει ισχυρή πιθανότητα τα αποτελέσματα τέτοιου είδους δοκιμών να έχουν άμεση 
συσχέτιση με την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παιδιά αρκεί να καταναλώσουν μικρή ποσότητα από τις ουσίες που ταξινομούνται στην 
κατηγορία 5 για να παρουσιάσουν τοξικά συμπτώματα. Ο αποκλεισμός της κατηγορίας αυτής 
από τον κανονισμό θα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την απώλεια της επισήμανσης της 
τοξικότητας σε δεκάδες χιλιάδων μειγμάτων. Η κατηγορία 5 έχει περιληφθεί στο σύστημα GHS, 
γεγονός που σημαίνει ότι οι καταναλωτές στην ΕΕ θα λαμβάνουν λιγότερες πληροφορίες σε 
σύγκριση με τους καταναλωτές άλλων χωρών όπου θα εφαρμοστεί το σύστημα GHS. Με τη 
συμπερίληψη της κατηγορίας 5 στον κανονισμό της Ε.Ε. θα διευκολυνθεί και το εμπόριο με τις 
χώρες αυτές, πράγμα που είναι θεμελιώδης στόχος του GHS.

Τροπολογία 146
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - μέρος 3.1. - παράγραφος 3.1.2.1. και πίνακας 3.1.1. – σειρές 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

3.1.2.1. Οι ουσίες μπορούν να ταξινομηθούν σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες τοξικότητας 
με βάση την οξεία τοξικότητα από του στόματος, διά του δέρματος ή διά της εισπνοής 
σύμφωνα με τα αριθμητικά κριτήρια διάκρισης που παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1.1 
κατωτέρω. Οι τιμές οξείας τοξικότητας εκφράζονται ως (κατά προσέγγιση) τιμές LD50 (από 
του στόματος, διά του δέρματος) ή LC50 (διά της εισπνοής), είτε ως εκτιμήσεις οξείας 
τοξικότητας (acute toxicity estimates - AΤΕ). Μετά τον πίνακα 3.1.1 υπάρχουν 
επεξηγηματικές σημειώσεις. 

Πίνακας 3.1.1
Κατηγορίες κινδύνου ως προς την οξεία τοξικότητα και εκτιμήσεις ως προς την οξεία 

τοξικότητα (ΑΤΕ) που καθορίζουν τις αντίστοιχες κατηγορίες

Οδός έκθεσης Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

από του στόματος 
(mg/kgσωματικού 
βάρους)
βλ. σημείωση α)

ATE < 5 5 < ATE < 50 50 < ATE < 300 300 < ATE 
< 2000
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Τροπολογία του Κοινοβουλίου

3.1.2.1. Οι ουσίες μπορούν να ταξινομηθούν σε μία από τις πέντε κατηγορίες τοξικότητας με 
βάση την οξεία τοξικότητα από του στόματος, σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες με βάση 
την οξεία τοξικότητα διά του δέρματος ή διά της εισπνοής σύμφωνα με τα αριθμητικά 
κριτήρια διάκρισης που παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1.1 κατωτέρω. Οι τιμές οξείας 
τοξικότητας εκφράζονται ως (κατά προσέγγιση) τιμές LD50 (από του στόματος, διά του 
δέρματος) ή LC50 (διά της εισπνοής), είτε ως εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας (acute toxicity 
estimates - AΤΕ). Μετά τον πίνακα 3.1.1 υπάρχουν επεξηγηματικές σημειώσεις. 

Πίνακας 3.1.1
Κατηγορίες κινδύνου ως προς την οξεία τοξικότητα και εκτιμήσεις ως προς την οξεία 

τοξικότητα (ΑΤΕ) που καθορίζουν τις αντίστοιχες κατηγορίες

Οδός έκθεσης Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5

από του στόματος 
(mg/kgσωματικού 
βάρους)
βλ. σημείωση α)

ATE < 5 5 < ATE < 50 50 < ATE < 300 300 < ATE 
< 2000

2000 < ATE 
5000

Βλέπε σημείωση 
(γα)

Σημείωση:
(γα) Τα κριτήρια για την κατηγορία 5 αποσκοπούν στην παροχή δυνατότητας εντοπισμού 

ουσιών με σχετικά χαμηλό κίνδυνο ως προς την οξεία τοξικότητα αλλά που υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις μπορούν να ενέχουν κίνδυνο για ευάλωτα τμήματα του 
πληθυσμού. Οι ουσίες αυτές αναμένεται να έχουν έκθεση από του στόματος LD50 της 
τάξης των 2000-5000 mg/kg σωματικού βάρους. Τα συγκεκριμένα κριτήρια για την 
κατηγορία πέντε είναι τα εξής:

(ii) η ουσία ταξινομείται στην κατηγορία αυτή εφόσον υπάρχουν ήδη διαθέσιμα 
αξιόπιστα στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το  LD50 είναι της τάξεως των 
τιμών της κατηγορίας 5 ή σε μελέτες επί ζώων ή σχετικά με την τοξική 
επίδραση σε ανθρώπους αναφέρουν ότι υπάρχουν οξείας φύσεως ανησυχίες 
για την ανθρώπινη υγεία.

(ii) η ουσία ταξινομείται στην κατηγορία αυτή αν, μέσω προβολής, εκτιμήσεων ή 
μετρήσεων δεδομένων δεν είναι δυνατόν η κατάταξη της σε πιο επικίνδυνη 
κατηγορία, και: 

- διατίθενται αξιόπιστες πληροφορίες που υποδηλώνουν σημαντική τοξική 
επίδραση σε ανθρώπους· ή

- οιαδήποτε περίπτωση θανάτου παρατηρηθεί κατά τη δοκιμή των τιμών της 
κατηγορίας 4 διά της στοματικής οδού, την εισπνοή ή δια του δέρματος· ή

- όταν η κρίση εμπειρογνωμόνων επιβεβαιώνει σημαντικά κλινικά ευρήματα 
τοξικότητας κατά την δοκιμασία των τιμών της κατηγορίας 4, εκτός από 
διάρροια, τριχανόρθωση, ή αναστατωμένη εμφάνιση· ή



AM\710142EL.doc 79/97 PE402.685v01-00

EL

- όταν η κρίση εμπειρογνωμόνων επιβεβαιώνει αξιόπιστες πληροφορίες 
σχετικά με ενδεχόμενες σημαντικές οξείες επιπτώσεις που προκύπτουν από 
άλλες μελέτες επί ζώων.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας της ευημερίας των ζώων, οι δοκιμές σε 
πειραματόζωα για ουσίες της κατηγορίας 5 αποθαρρύνεται και πρέπει μόνον να εξετάζεται 
όταν υπάρχει ισχυρή πιθανότητα τα αποτελέσματα τέτοιου είδους δοκιμών να έχουν άμεση 
συσχέτιση με την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα υπηρετήσει τον στόχο της εναρμόνισης μόνο αν στο κοινοτικό 
δίκαιο μεταφερθεί το σύνολο των κριτηρίων ταξινόμησης και των κανόνων επισήμανσης του 
GHS. Η κατηγορία 5 της οξείας τοξικότητας περιλαμβάνεται στο GHS και, συνεπώς, πρέπει να 
περιληφθεί και εδώ. Διαφορετικά, απλώς θα παρεμποδίσει το εμπόριο και θα λειτουργήσει προς 
την κατεύθυνση της μείωσης του επιπέδου τρέχουσας προστασίας με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ, 
καθόσον πολλά μείγματα θα απωλέσουν την ταξινόμηση και την επισήμανσή τους λόγω των 
κριτηρίων ταξινόμησης. Αυτό θα είναι σε βάρος της επαρκούς προστασίας, ιδίως των παιδιών 
και των ευαίσθητων ομάδων.

Τροπολογία 147
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - μέρος 3.1. - παράγραφος 3.1.2.2.1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1.2.2.1a. Η κατηγορία 5 αφορά χημικές 
ουσίες με σχετικά χαμηλή οξεία 
τοξικότητα οι οποίες όμως, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, ενδέχεται να 
ενέχουν κίνδυνο για ευαίσθητα τμήματα 
του πληθυσμού. Τα κριτήρια για τον 
εντοπισμό ουσιών της κατηγορίας 5 
παρέχονται συμπληρωματικά στον 
πίνακα. Οι ουσίες αυτές αναμένεται να 
έχουν τιμές για λήψη από το στόμα LD50  
της τάξεως των 2000 - 5000 mg/kg 
σωματικού βάρους. Αναγνωρίζοντας την 
ανάγκη προστασίας της ευημερίας των 
ζώων, οι δοκιμές σε πειραματόζωα για 
ουσίες της κατηγορίας 5 αποθαρρύνονται 
και πρέπει να εξετάζονται μόνον όταν 
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υπάρχει ισχυρή πιθανότητα τα 
αποτελέσματα τέτοιου είδους δοκιμών να 
έχουν άμεση συσχέτιση με την προστασία 
της ανθρώπινης υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επισήμανση χημικών ουσιών της κατηγορίας 5 έχει ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των 
παιδιών. Ο αποκλεισμός της κατηγορίας αυτής από τον κανονισμό θα είχε ως άμεσο 
αποτέλεσμα την απώλεια της επισήμανσης της τοξικότητας σε δεκάδες χιλιάδων μειγμάτων. Η 
κατηγορία 5 έχει περιληφθεί στο σύστημα GHS, γεγονός που σημαίνει ότι οι καταναλωτές στην 
ΕΕ θα λαμβάνουν λιγότερες πληροφορίες σε σύγκριση με τους καταναλωτές άλλων χωρών όπου 
θα εφαρμοστεί το σύστημα GHS. Με τη συμπερίληψη της κατηγορίας 5 στον κανονισμό της Ε.Ε. 
θα διευκολυνθεί και το εμπόριο με τις χώρες αυτές, και σημαίνει ότι η κοινοτική νομοθεσία θα 
συμπεριλάβει όλα τα κριτήρια περί οξείας τοξικότητας που έχουν θεσπίσει τα ΗΕ.

Τροπολογία 148
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - μέρος 3.1. - παράγραφος 3.1.2.2.1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1.2.2.1a. Η κατηγορία 5 αφορά χημικές 
ουσίες με σχετικά χαμηλή οξεία 
τοξικότητα οι οποίες όμως, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, ενδέχεται να 
ενέχουν κίνδυνο για ευαίσθητα τμήματα 
του πληθυσμού. Τα κριτήρια για τον 
εντοπισμό ουσιών της κατηγορίας 5 
παρέχονται συμπληρωματικά στον 
πίνακα. Οι ουσίες αυτές αναμένεται να 
έχουν τιμές για λήψη από το στόμα LD50  
της τάξεως των 2000 - 5000 mg/kg 
σωματικού βάρους. Αναγνωρίζοντας την 
ανάγκη προστασίας της ευημερίας των 
ζώων, οι δοκιμές σε πειραματόζωα για 
ουσίες της κατηγορίας 5 αποθαρρύνονται 
και πρέπει να εξετάζονται μόνον όταν 
υπάρχει ισχυρή πιθανότητα τα 
αποτελέσματα τέτοιου είδους δοκιμών να 
έχουν άμεση συσχέτιση με την προστασία 
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της ανθρώπινης υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα υπηρετήσει τον στόχο της εναρμόνισης μόνο αν στο κοινοτικό 
δίκαιο μεταφερθεί το σύνολο των κριτηρίων ταξινόμησης και των κανόνων επισήμανσης του 
GHS. Η κατηγορία 5 της οξείας τοξικότητας περιλαμβάνεται στο GHS και, συνεπώς, πρέπει να 
περιληφθεί και εδώ. Διαφορετικά, απλώς θα παρεμποδίσει το εμπόριο και θα λειτουργήσει προς 
την κατεύθυνση της μείωσης του επιπέδου τρέχουσας προστασίας με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ, 
καθόσον πολλά μείγματα θα απωλέσουν την ταξινόμηση και την επισήμανσή τους λόγω των 
κριτηρίων ταξινόμησης. Αυτό θα είναι σε βάρος της επαρκούς προστασίας, ιδίως των παιδιών 
και των ευαίσθητων ομάδων.

Τροπολογία 149
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - μέρος 3.1. - παράγραφος 3.1.3.6.2.3 - πίνακας 3.1.2. - σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 3.1.2
Μετατροπή από περιοχές τιμών οξείας τοξικότητας που προέκυψαν από πειράματα (ή 
κατηγορίες κινδύνου ως προς την οξεία τοξικότητα) σε σημειακές εκτιμήσεις οξείας 

τοξικότητας για την ταξινόμηση ανάλογα με τις αντίστοιχες οδούς έκθεσης

Οδοί έκθεσης
Κατηγορία ταξινόμησης ή εκτίμηση 
πεδίου τιμών οξείας τοξικότητας που 

προέκυψαν από πειράματα

Σημειακή εκτίμηση 
οξείας τοξικότητας 
μετά τη μετατροπή
(βλ. σημείωση 1)

Από του στόματος
(mg/kg 
σωματικού 
βάρους)

0 < Κατηγορία 1  5
5 < Κατηγορία 2  50
50 < Κατηγορία 3  300
300 < Κατηγορία 4  2000

0,5

5

100

500

Σημείωση 1:
Οι τιμές αυτές έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη χρήση τους για τον υπολογισμό της ΑΤΕ για την 
ταξινόμηση μειγμάτων με βάση τα συστατικά τους και δεν αντιπροσωπεύουν αποτελέσματα 
δοκιμών.
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Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Πίνακας 3.1.2
Μετατροπή από περιοχές τιμών οξείας τοξικότητας που προέκυψαν από πειράματα (ή 
κατηγορίες κινδύνου ως προς την οξεία τοξικότητα) σε σημειακές εκτιμήσεις οξείας 

τοξικότητας για την ταξινόμηση ανάλογα με τις αντίστοιχες οδούς έκθεσης

Οδοί έκθεσης
Κατηγορία ταξινόμησης ή εκτίμηση 
πεδίου τιμών οξείας τοξικότητας που 

προέκυψαν από πειράματα

Σημειακή εκτίμηση 
οξείας τοξικότητας 
μετά τη μετατροπή
(βλ. σημείωση 1)

Από του στόματος
(mg/kg 
σωματικού 
βάρους)

0 < Κατηγορία 1  5

5 < Κατηγορία 2  50

50 < Κατηγορία 3  300

300 < Κατηγορία 4  2000

2000< Κατηγορία 5  5000 (βλ. 
σημ. 1α)

0,5

5

100

500

2500

Σημείωση 1:
Οι τιμές αυτές έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη χρήση τους για τον υπολογισμό της ΑΤΕ για την 
ταξινόμηση μειγμάτων με βάση τα συστατικά τους και δεν αντιπροσωπεύουν αποτελέσματα 
δοκιμών.

Σημείωση 1a:
Η κατηγορία 5 αφορά χημικές ουσίες με σχετικά χαμηλή οξεία τοξικότητα οι οποίες όμως, 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο για ευαίσθητα τμήματα του 
πληθυσμού. Οι ουσίες αυτές αναμένεται να έχουν τιμές για λήψη από το στόμα LD50  της 
τάξεως των 2000 - 5000 mg/kg σωματικού βάρους. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη 
προστασίας της ευημερίας των ζώων, οι δοκιμές σε πειραματόζωα για ουσίες της 
κατηγορίας 5 αποθαρρύνονται και πρέπει να εξετάζονται μόνον όταν υπάρχει ισχυρή 
πιθανότητα τα αποτελέσματα τέτοιου είδους δοκιμών να έχουν άμεση συσχέτιση με την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επισήμανση χημικών ουσιών της κατηγορίας 5 έχει ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των 
παιδιών. Ο αποκλεισμός της κατηγορίας αυτής από τον κανονισμό θα είχε ως άμεσο 
αποτέλεσμα την απώλεια της επισήμανσης της τοξικότητας σε δεκάδες χιλιάδων μειγμάτων. Η 
κατηγορία 5 έχει περιληφθεί στο σύστημα GHS, γεγονός που σημαίνει ότι οι καταναλωτές στην 
ΕΕ θα λαμβάνουν λιγότερες πληροφορίες σε σύγκριση με τους καταναλωτές άλλων χωρών όπου 
θα εφαρμοστεί το σύστημα GHS. Με τη συμπερίληψη της κατηγορίας 5 στον κανονισμό της Ε.Ε. 
θα διευκολυνθεί και το εμπόριο με τις χώρες αυτές, και σημαίνει ότι η κοινοτική νομοθεσία θα 
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συμπεριλάβει όλα τα κριτήρια περί οξείας τοξικότητας που έχουν θεσπίσει τα ΗΕ.

Τροπολογία 150
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - μέρος 3.1. - παράγραφος 3.1.3.6.2.3 - πίνακας 3.1.2. - σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 3.1.2
Μετατροπή από περιοχές τιμών οξείας τοξικότητας που προέκυψαν από πειράματα (ή 
κατηγορίες κινδύνου ως προς την οξεία τοξικότητα) σε σημειακές εκτιμήσεις οξείας 

τοξικότητας για την ταξινόμηση ανάλογα με τις αντίστοιχες οδούς έκθεσης

Οδοί έκθεσης
Κατηγορία ταξινόμησης ή εκτίμηση 
πεδίου τιμών οξείας τοξικότητας που 

προέκυψαν από πειράματα

Σημειακή εκτίμηση 
οξείας τοξικότητας 
μετά τη μετατροπή
(βλ. σημείωση 1)

Από του στόματος
(mg/kg 
σωματικού 
βάρους)

0 < Κατηγορία 1  5
5 < Κατηγορία 2  50
50 < Κατηγορία 3  300
300 < Κατηγορία 4  2000

0,5

5

100

500

Σημείωση 1:
Οι τιμές αυτές έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη χρήση τους για τον υπολογισμό της ΑΤΕ για την 
ταξινόμηση μειγμάτων με βάση τα συστατικά τους και δεν αντιπροσωπεύουν αποτελέσματα 
δοκιμών.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Πίνακας 3.1.2
Μετατροπή από περιοχές τιμών οξείας τοξικότητας που προέκυψαν από πειράματα (ή 
κατηγορίες κινδύνου ως προς την οξεία τοξικότητα) σε σημειακές εκτιμήσεις οξείας 

τοξικότητας για την ταξινόμηση ανάλογα με τις αντίστοιχες οδούς έκθεσης

Οδοί έκθεσης
Κατηγορία ταξινόμησης ή εκτίμηση 
πεδίου τιμών οξείας τοξικότητας που 

προέκυψαν από πειράματα

Σημειακή εκτίμηση 
οξείας τοξικότητας 
μετά τη μετατροπή
(βλ. σημείωση 1)



PE402.685v01-00 84/97 AM\710142EL.doc

EL

Από του στόματος
(mg/kg 
σωματικού 
βάρους)

0 < Κατηγορία 1  5

5 < Κατηγορία 2  50

50 < Κατηγορία 3  300

300 < Κατηγορία 4  2000

2000< Κατηγορία 5  5000 (βλ. 
σημ. 1α)

0,5

5

100

500

2500

Σημείωση 1:
Οι τιμές αυτές έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη χρήση τους για τον υπολογισμό της ΑΤΕ για την 
ταξινόμηση μειγμάτων με βάση τα συστατικά τους και δεν αντιπροσωπεύουν αποτελέσματα 
δοκιμών.

Σημείωση 1a:
Η κατηγορία 5 αφορά χημικές ουσίες με σχετικά χαμηλή οξεία τοξικότητα οι οποίες όμως, 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο για ευαίσθητα τμήματα του 
πληθυσμού. Οι ουσίες αυτές αναμένεται να έχουν τιμές για λήψη από το στόμα LD50  της 
τάξεως των 2000 - 5000 mg/kg σωματικού βάρους. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη 
προστασίας της ευημερίας των ζώων, οι δοκιμές σε πειραματόζωα για ουσίες της 
κατηγορίας 5 αποθαρρύνονται και πρέπει να εξετάζονται μόνον όταν υπάρχει ισχυρή 
πιθανότητα τα αποτελέσματα τέτοιου είδους δοκιμών να έχουν άμεση συσχέτιση με την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα υπηρετήσει τον στόχο της εναρμόνισης μόνο αν στο κοινοτικό 
δίκαιο μεταφερθεί το σύνολο των κριτηρίων ταξινόμησης και των κανόνων επισήμανσης του 
GHS. Η κατηγορία 5 της οξείας τοξικότητας περιλαμβάνεται στο GHS και, συνεπώς, πρέπει να 
περιληφθεί και εδώ. Διαφορετικά, απλώς θα παρεμποδίσει το εμπόριο και θα λειτουργήσει προς 
την κατεύθυνση της μείωσης του επιπέδου τρέχουσας προστασίας με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ, 
καθόσον πολλά μείγματα θα απωλέσουν την ταξινόμηση και την επισήμανσή τους λόγω των 
κριτηρίων ταξινόμησης. Αυτό θα είναι σε βάρος της επαρκούς προστασίας, ιδίως των παιδιών 
και των ευαίσθητων ομάδων.

Τροπολογία 151
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - παράγραφος 3.1.4.1. και πίνακας 3.1.3. - σειρές 1 έως 4 και 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
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3.1.4.1. Χρησιμοποιούνται στοιχεία της επισήμανσης για τις ουσίες ή τα μείγματα που 
πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης στην εν λόγω κατηγορία κινδύνου σύμφωνα με τον 
πίνακα 3.1.3.

Πίνακας 3.1.3
Στοιχεία της επισήμανσης ως προς την οξεία τοξικότητα

Ταξινόμηση Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Εικονογράμματα 
GHS

Προειδοποιητική 
λέξη Κίνδυνος Κίνδυνος Κίνδυνος Προσοχή

Δήλωση 
κινδύνου:
- Από του 

στόματος

Η300: 
Θανατηφόρο 
σε περίπτωση 

κατάποσης

Η300: 
Θανατηφόρο 
σε περίπτωση 

κατάποσης

Η301: Toξικό 
σε περίπτωση 

κατάποσης

Η302: 
Επιβλαβές σε 

περίπτωση 
κατάποσης

Δήλωση 
προφυλάξεων 
Αντίδραση (από 
του στόματος)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

3.1.4.1. Χρησιμοποιούνται στοιχεία της επισήμανσης για τις ουσίες ή τα μείγματα που 
πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης στην εν λόγω κατηγορία κινδύνου σύμφωνα με τον 
πίνακα 3.1.3.

Συγκεκριμένη τεκμηρίωση για την επισήμανση ουσιών και μειγμάτων που ταξινομούνται 
στην κατηγορία 5 παρέχονται στη σημείωση 2α του πίνακα.

Πίνακας 3.1.3
Στοιχεία της επισήμανσης ως προς την οξεία τοξικότητα

Ταξινόμηση Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5

Εικονογράμματα 
GHS

Χωρίς 
εικονόγραμμα
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Προειδοποιητική 
λέξη Κίνδυνος Κίνδυνος Κίνδυνος Προσοχή Προσοχή

Δήλωση 
κινδύνου:
- Από του 

στόματος

Η300: 
Θανατηφόρο 

σε 
περίπτωση 
κατάποσης

Η300: 
Θανατηφόρο 

σε 
περίπτωση 
κατάποσης

Η301: 
Toξικό σε 
περίπτωση 
κατάποσης

Η302: 
Επιβλαβές 

σε 
περίπτωση 
κατάποσης

H303:
Ενδεχομένως 
επιβλαβές σε 
περίπτωση 
κατάποσης

Δήλωση 
προφυλάξεων 
Αντίδραση (από 
του στόματος)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + 
P310
P321
P330

P301 + 
P312
P330

P312

Σημείωση 2a:
Τα στοιχεία της επισήμανσης για την κατηγορία 5 στον πίνακα 3.1.3 χρησιμοποιούνται για 
ουσίες και μείγματα που διατίθενται στο ευρύ κοινό.
Όσον αφορά τις ουσίες και τα μείγματα της κατηγορίας 5 που προορίζονται μόνο για 
επαγγελματική χρήση, ο προμηθευτής παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση 
στους μεταγενέστερους χρήστες και διανομείς μέσω το δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επισήμανση χημικών ουσιών της κατηγορίας 5 έχει ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των 
παιδιών. Ο αποκλεισμός της κατηγορίας αυτής από τον κανονισμό θα είχε ως άμεσο 
αποτέλεσμα την απώλεια της επισήμανσης της τοξικότητας σε δεκάδες χιλιάδων μειγμάτων. Η 
κατηγορία 5 έχει περιληφθεί στο σύστημα GHS, γεγονός που σημαίνει ότι οι καταναλωτές στην 
ΕΕ θα λαμβάνουν λιγότερες πληροφορίες σε σύγκριση με τους καταναλωτές άλλων χωρών όπου 
θα εφαρμοστεί το σύστημα GHS. Με τη συμπερίληψη της κατηγορίας 5 στον κανονισμό της Ε.Ε. 
θα διευκολυνθεί και το εμπόριο με τις χώρες αυτές, και σημαίνει ότι η κοινοτική νομοθεσία θα 
συμπεριλάβει όλα τα κριτήρια περί οξείας τοξικότητας που έχουν θεσπίσει τα ΗΕ.

Τροπολογία 152
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - παράγραφος 3.1.4.1. - πίνακας 3.1.3. – σειρές 1 έως 4 και 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 3.1.3
Στοιχεία της επισήμανσης ως προς την οξεία τοξικότητα

Ταξινόμηση Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4

Εικονογράμματα 
GHS

Προειδοποιητική 
λέξη Κίνδυνος Κίνδυνος Κίνδυνος Προσοχή

Δήλωση 
κινδύνου:
- Από του 

στόματος

Η300: 
Θανατηφόρο 
σε περίπτωση 

κατάποσης

Η300: 
Θανατηφόρο 
σε περίπτωση 

κατάποσης

Η301: Toξικό 
σε περίπτωση 

κατάποσης

Η302: 
Επιβλαβές σε 

περίπτωση 
κατάποσης

Δήλωση 
προφυλάξεων 
Πρόληψη (από 
του στόματος)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Πίνακας 3.1.3
Στοιχεία της επισήμανσης ως προς την οξεία τοξικότητα

Ταξινόμηση Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
Κατηγορία 5 
(βλ. Σημ. 2α)

Εικονογράμματα 
GHS

Χωρίς 
εικονόγραμμα

Προειδοποιητική 
λέξη Κίνδυνος Κίνδυνος Κίνδυνος Προσοχή Προσοχή

Δήλωση 
κινδύνου:
- Από του 

στόματος

Η300: 
Θανατηφόρο 

σε 
περίπτωση 

Η300: 
Θανατηφόρο 

σε 
περίπτωση 

Η301: 
Toξικό σε 
περίπτωση 
κατάποσης

Η302: 
Επιβλαβές 

σε 
περίπτωση 

H303:
Ενδεχομένως 
επιβλαβές σε 
περίπτωση 
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κατάποσης κατάποσης κατάποσης κατάποσης

Δήλωση 
προφυλάξεων 
Πρόληψη (από 
του στόματος)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + 
P310
P321
P330

P301 + 
P312
P330

P312

Σημείωση 2a:
Τα στοιχεία της επισήμανσης για την κατηγορία 5 στον πίνακα 3.1.3 χρησιμοποιούνται για 
ουσίες και μείγματα που διατίθενται στο ευρύ κοινό.
Όσον αφορά τις ουσίες και τα μείγματα της κατηγορίας 5 που προορίζονται μόνο για 
επαγγελματική χρήση, ο προμηθευτής παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση 
στους μεταγενέστερους χρήστες και διανομείς μέσω το δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα υπηρετήσει τον στόχο της εναρμόνισης μόνο αν στο κοινοτικό 
δίκαιο μεταφερθεί το σύνολο των κριτηρίων ταξινόμησης και των κανόνων επισήμανσης του 
GHS. Η κατηγορία 5 της οξείας τοξικότητας περιλαμβάνεται στο GHS και, συνεπώς, πρέπει να 
περιληφθεί και εδώ. Διαφορετικά, απλώς θα παρεμποδίσει το εμπόριο και θα λειτουργήσει προς 
την κατεύθυνση της μείωσης του επιπέδου τρέχουσας προστασίας με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ, 
καθόσον πολλά μείγματα θα απωλέσουν την ταξινόμηση και την επισήμανσή τους λόγω των 
κριτηρίων ταξινόμησης. Αυτό θα είναι σε βάρος της επαρκούς προστασίας, ιδίως των παιδιών 
και των ευαίσθητων ομάδων.
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Τροπολογία 153
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - παράγραφος 5 - στοιχείο 1α (νέο)

5.1a Ανθεκτικές, βιοσωρευτικές και τοξικές ουσίες (PBT) ή άκρως 
ανθεκτικές και άκρως βιοσωρευτικές ουσίες (vPvB)1

5.1a.1. Κριτήρια ταξινόμησης ουσιών

5.1a.1.1. Μια ουσία ταξινομείται ως PBT ή vPvB εάν:

i) χαρακτηριστεί ως PBT ή vPvB από παραγωγό ή εισαγωγέα, 
σύμφωνα με το άρθρο 14 και το παράρτημα Ι του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τις 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την ταξινόμηση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών 
προϊόντων (REACH), και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων1, ή
ii) χαρακτηριστεί (ή θεωρηθεί) ως PBT ή vPvB και περιληφθεί 
στον κατάλογο, σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος 1 του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006, ή 
iii) χαρακτηριστεί (ή θεωρηθεί) ως PBT ή vPvB και περιληφθεί 
στο παράρτημα XIV του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006. 
5.1a.2. Κριτήρια ταξινόμησης για μείγματα

5.1a.2.1. Τα μείγματα ταξινομούνται ως PBT ή vPvB με βάση την 
μεμονωμένη συγκέντρωση της (των) ουσίας(ιών) που περιέχονται 
σε αυτό και έχουν επίσης ταξινομηθεί ως PBT ή vPvB, σύμφωνα με 
τον πίνακα 5.3.

Πίνακας 5.3
Γενικά όρια συγκεντρώσεως για τις ουσίες (σε μείγμα),

που ταξινομούνται ως PBT ή vPvB

Ταξινόμηση ουσίας  Ταξινόμηση μείγματος 

PBT ή vPvB [C > 0.1%]

                                               
1 Προτείνεται οι λεπτομέρειες και τα κριτήρια των στοιχείων επισήμανσης (επιλογή εικονογράμματος, 
δήλωση κινδύνου και προειδοποιητική δήλωση) να καταρτίζονται με προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο
σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπολογίας στην οποία παραπέμπει το άρθρο  53 της πρότασης 
κανονισμού. Ωστόσο, σκόπιμο είναι, επί παραδείγματι, για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους να
χρησιμοποιηθεί το εικονόγραμμα του GHS.
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5.1a.3. Κοινοποίηση κινδύνου

5.1a.3.1. Τα στοιχεία επισήμανσης που χρησιμοποιούνται για ουσίες 
ή μείγματα σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης για την εν λόγω 
κλάση κινδύνου, ορίζονται στον πίνακα 5.4 

Πίνακας 5.4
Στοιχεία επισήμανσης για PBT ή vPvB

Σύμβολο/εικονόγραμμα

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
Δήλωση κινδύνου EUH0XX: [ενδέχεται να έχει

μακροχρόνιες βλαβερές 
επιπτώσεις στον άνθρωπο και 

το περιβάλλον]
Προειδοποιητική δήλωση [προς απόφαση]

1 ΕΕ L 396, 30.12.2006, σελ 1. Τροποποιημένη έκδοση στην ΕΕ L 136, 29.5.2007, σελ. 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις χημικές ουσίες είναι σημαντικό να 
είναι αμοιβαία συμβατό το επίπεδο σημασίας που αποδίδεται στις ουσίες που εμπνέουν πολύ 
μεγάλη ανησυχία (SVHC) σε κάθε μέσο πολιτικής. Έχοντας αυτό υπόψη, η καθιέρωση 
απαιτήσεων επισήμανσης θα καταστήσει επίσης δυνατή:
(i) τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής της ΕΕ για μείωση του κινδύνου των 
PBTs /vPvB· 
(ii) την παροχή ενιαίας και κατάλληλης πληροφόρησης σχετικά με το επίπεδο κινδύνου που 
ενέχουν οι εν λόγω SVHC, και
(iii) ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος ταξινόμησης και επισήμανσης για τα χημικά 
προϊόντα.
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Τροπολογία 154
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - παράγραφος 5.1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.1a Ανθεκτικές, βιοσωρευτικές και 
τοξικές ουσίες (PBT) ή άκρως ανθεκτικές 
και άκρως βιοσωρευτικές ουσίες (vPvB)
5.1a.1. Κριτήρια ταξινόμησης ουσιών
5.1a.1.1. Μια ουσία ταξινομείται ως PBT 
ή vPvB εάν:

(i) χαρακτηριστεί ως PBT ή vPvB από 
παραγωγό ή εισαγωγέα, σύμφωνα με το 
άρθρο 14  του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1907/2006, ή

ii)  περιληφθεί ως PBT ή vPvB στον 
κατάλογο, σύμφωνα με το άρθρο 59, 
παράγραφος 1 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1907/2006, ή 
(iii) περιληφθεί ως PBT ή vPvB στο 
παράρτημα XIV του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1907/2006.
5.1a.2. Κριτήρια ταξινόμησης για 
μείγματα
5.1a.2.1. Τα μείγματα ταξινομούνται ως 
PBT ή vPvB με βάση την μεμονωμένη 
συγκέντρωση της (των) ουσίας(ιών) που 
περιέχονται σε αυτό και έχουν επίσης 
ταξινομηθεί ως PBT ή vPvB, σύμφωνα με 
τον πίνακα  5.2a.

5.1a.3. Κοινοποίηση κινδύνου
5.1a.3.1. Τα στοιχεία επισήμανσης που 
χρησιμοποιούνται για ουσίες ή μείγματα 
σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης για 
την εν λόγω κλάση κινδύνου, ορίζονται 
στον πίνακα 5.2β.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα PBTs και vPvBs θεωρούνται ουσίες που εμπνέουν πολύ μεγάλη ανησυχία στο πλαίσιο του 
REACH (SVHC). Επιπλέον, τους έχει δοθεί προτεραιότητα στο πλαίσιο του σχεδίου 
αδειοδότησης REACH. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός πρέπει να περιλάβει σαφείς 
απαιτήσεις επισήμανσης για τα PBTs και τα vPvBs. Έτσι θα διασφαλιστεί ενιαία και κατάλληλη 
επισήμανση των εν λόγω ουσιών, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη της 
κατάλληλης δράσης στο πλαίσιο του REACH σε σχέση με τις εν λόγω χημικές ουσίες.

Τροπολογία 155
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - παράγραφος 5.1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.1a Ανθεκτικές, βιοσωρευτικές και 
τοξικές ουσίες (PBT) ή άκρως ανθεκτικές 
και άκρως βιοσωρευτικές ουσίες (vPvB)
5.1a.1. Κριτήρια ταξινόμησης ουσιών
5.1a.1.1. Μια ουσία ταξινομείται ως PBT 
ή vPvB εάν:

(i) χαρακτηριστεί ως PBT ή vPvB από 
παραγωγό ή εισαγωγέα, σύμφωνα με το 
άρθρο 14  του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1907/2006, ή

ii)  περιληφθεί ως PBT ή vPvB στον 
κατάλογο, σύμφωνα με το άρθρο 59, 
παράγραφος 1 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1907/2006, ή 
(iii) περιληφθεί ως PBT ή vPvB στο 
παράρτημα XIV του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1907/2006.
5.1a.2. Κριτήρια ταξινόμησης για 
μείγματα
5.1a.2.1. Τα μείγματα ταξινομούνται ως 
PBT ή vPvB με βάση την μεμονωμένη 
συγκέντρωση της (των) ουσίας(ιών) που 
περιέχονται σε αυτό και έχουν επίσης 
ταξινομηθεί ως PBT ή vPvB, σύμφωνα με 
τον πίνακα  5.2a.
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5.1a.3. Κοινοποίηση κινδύνου
5.1a.3.1. Τα στοιχεία επισήμανσης που 
χρησιμοποιούνται για ουσίες ή μίγματα 
σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης για 
την εν λόγω κλάση κινδύνου, ορίζονται 
στον πίνακα 5.2β.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα PBTs και vPvBs θεωρούνται ουσίες που εμπνέουν πολύ μεγάλη ανησυχία στο πλαίσιο του 
REACH (SVHC). Επιπλέον, τους έχει δοθεί προτεραιότητα στο πλαίσιο του σχεδίου 
αδειοδότησης REACH. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός πρέπει να περιλάβει σαφείς 
απαιτήσεις επισήμανσης για τα PBTs και τα vPvBs. Έτσι θα διασφαλιστεί ενιαία και κατάλληλη 
επισήμανση των εν λόγω ουσιών, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη της 
κατάλληλης δράσης στο πλαίσιο του REACH σε σχέση με τις εν λόγω χημικές ουσίες.

Τροπολογία 156
Jens Holm

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - παράγραφος 5.1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.1a Ανθεκτικές, βιοσωρευτικές και 
τοξικές ουσίες (PBT) ή άκρως ανθεκτικές 
και άκρως βιοσωρευτικές ουσίες (vPvB)
5.1a.1. Κριτήρια ταξινόμησης ουσιών
5.1a.1.1. Μια ουσία ταξινομείται ως PBT 
ή vPvB εάν:

(i) χαρακτηριστεί ως PBT ή vPvB από 
παραγωγό ή εισαγωγέα, σύμφωνα με το 
άρθρο 14  του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1907/2006, ή

ii)  περιληφθεί ως PBT ή vPvB στον 
κατάλογο, σύμφωνα με το άρθρο 59, 
παράγραφος 1 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1907/2006, ή 
(iii) περιληφθεί ως PBT ή vPvB στο 
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παράρτημα XIV του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1907/2006.
Το αργότερο μέχρι τις ...*, η Επιτροπή 
τροποποιεί, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 53, τις 
παραπομπές της παρούσας παραγράφου 
στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1907/2006, 
εφόσον κριθεί σκόπιμο. 
5.1a.2. Κριτήρια ταξινόμησης για 
μείγματα
5.1a.2.1. Τα μείγματα ταξινομούνται ως 
PBT ή vPvB με βάση την μεμονωμένη 
συγκέντρωση της (των) ουσίας(ιών) που 
περιέχονται σε αυτό και έχουν επίσης 
ταξινομηθεί ως PBT ή vPvB, σύμφωνα με 
τον πίνακα  5.2a.
Το αργότερο μέχρι τις ...*, η Επιτροπή 
τροποποιεί, σύμφωνα με τη διαδικασία 
στη οποία παραπέμπει το άρθρο 53, το 
παρόν παράρτημα, προκειμένου να 
συμπεριλάβει νέο πίνακα που καθορίζει 
τα γενικά όρια συγκέντρωσης για ουσίες 
(σε μείγμα) που έχουν ταξινομηθεί ως 
PBT ή vPvB. 

5.1a.3. Κοινοποίηση κινδύνου
5.1a.3.1. Τα στοιχεία επισήμανσης που 
χρησιμοποιούνται για ουσίες ή μίγματα 
σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης για 
την εν λόγω κλάση κινδύνου, ορίζονται 
στον πίνακα 5.2β.
Το αργότερο μέχρι τις ...*, η Επιτροπή 
τροποποιεί, σύμφωνα με τη διαδικασία 
στη οποία παραπέμπει το άρθρο 53, το 
παρόν παράρτημα, προκειμένου να
συμπεριλάβει νέο πίνακα που καθορίζει 
τα στοιχεία επισήμανσης για τις ουσίες 
PBT ή vPvB. Αυτά συνίστανται από το 
κατάλληλο εικονόγραμμα, την 
προειδοποιητική λέξη «κίνδυνος», μια 
κατάλληλη δήλωση κινδύνου και μία ή 
περισσότερες προειδοποιητικές δηλώσεις.
______

* Έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.



AM\710142EL.doc 95/97 PE402.685v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, έχει κομβική 
σημασία η ταυτοποίηση και η επισήμανση ουσιών και μειγμάτων που θεωρείται ότι προκαλούν 
τις σοβαρότερες βλάβες. Τα PBTs και vPvBs που θεωρούνται ουσίες που προξενούν εξαιρετικά 
υψηλή ανησυχία, δεν αντιμετωπίζονται ως τοιαύτες από το σύστημα ταξινόμησης και 
επισήμανσης. Στις ουσίες αυτές, σε αντιπαράθεση με τις CMRs μπορεί να μην τίθενται στοιχεία 
επισήμανσης που αντιστοιχούν στο επίπεδο κινδύνου που θεωρείται ότι έχουν. Η ασυνέπεια 
αυτή πλήττει την αξιοπιστία της νέας πολιτικής της ΕΕ για τις χημικές ουσίες και του 
συστήματος ταξινόμησης και επισήμανσης.

Τροπολογία 157
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - παράγραφος 5.1α - πίνακας 5.2α (νέος)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2a
Γενικά όρια συγκεντρώσεως για τις ουσίες (σε μείγμα),

που ταξινομούνται ως PBT ή vPvB

Ταξινόμηση ουσίας  Ταξινόμηση μείγματος 

PBT ή vPvB [C > 0.1%]

Or. en

Τροπολογία 158
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - παράγραφος 5.1α – πίνακας 5.2α (νέος)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2a
Γενικά όρια συγκεντρώσεως για τις ουσίες (σε μείγμα),

που ταξινομούνται ως PBT ή vPvB

Ταξινόμηση ουσίας  Ταξινόμηση μείγματος 

PBT ή vPvB [C > 0.1%]

Or. en
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Τροπολογία 159
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - παράγραφος 5.1α – πίνακας 5.2β (νέος)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2β
στοιχεία επισήμανσης για PBT ή vPvB

Σύμβολο/εικονόγρα
μμα *

 Προειδοποιητική 
λέξη  Κίνδυνος

Δήλωση 
κινδύνου

EUH0XX: [ενδέχεται να έχει 
μακροχρόνιες βλαβερές επιπτώσεις στον 

άνθρωπο και το περιβάλλον]
Προειδοποιητική 

δήλωση *

* Το αργότερο μέχρι τις ... [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], το σύμβολο/εικονόγραμμα για τα PBT/vPvB και οι 
προειδοποιητικές δηλώσεις προστίθενται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στη οποία παραπέμπει  το άρθρο 54, παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 160
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα Ι - παράγραφος 5.1α - πίνακας 5.2β (νέος)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2β
στοιχεία επισήμανσης για PBT ή vPvB

Σύμβολο/εικονόγρα
μμα *
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 Προειδοποιητική 
λέξη  Κίνδυνος

Δήλωση 
κινδύνου

EUH0XX: [ενδέχεται να έχει 
μακροχρόνιες βλαβερές επιπτώσεις στον 

άνθρωπο και το περιβάλλον]
Προειδοποιητική 

δήλωση *

* Το αργότερο μέχρι τις ... [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], το σύμβολο/εικονόγραμμα για τα PBT/vPvB και οι 
προειδοποιητικές δηλώσεις προστίθενται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στη οποία παραπέμπει  το άρθρο 54, παράγραφος 3.

Or. en
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