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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων 
και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1907/2006
(COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0355),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0197/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
(A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8

(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 

(8) Συνεπώς, είναι αναγκαίο να 
εναρμονιστούν οι διατάξεις και τα 
κριτήρια 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 
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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.

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.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνοχή με τους στόχους του κανονισμού.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Οι όροι που χρησιμοποιούνται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να είναι 
σύμφωνοι με εκείνους που ορίζονται στον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με την καταχώριση, την 
αξιολόγηση και την αδειοδότηση των 
χημικών προϊόντων και για τους 
περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά 
(REACH), για τη σύσταση Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1488/94 της Επιτροπής, καθώς και 
της οδηγίας 76/769/EΟΚ του Συμβουλίου 
και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 
93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής1

(κανονισμός REACH) και με τους ορισμούς 
που διαμορφώθηκαν σε επίπεδο ΟΗΕ στα 
πλαίσια του GHS, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η μέγιστη συνεκτικότητα 
όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας 

(13) Οι όροι και οι ορισμοί που 
χρησιμοποιούνται στον παρόντα 
κανονισμό πρέπει να είναι σύμφωνοι με 
εκείνους που ορίζονται στον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την 
καταχώριση, την αξιολόγηση και την 
αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και 
για τους περιορισμούς που επιβάλλονται 
σε αυτά (REACH), για τη σύσταση 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 
Επιτροπής, καθώς και της 
οδηγίας 76/769/EΟΚ του Συμβουλίου και 
των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 
93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής2

(κανονισμός REACH) και με τους ορισμούς 
που διαμορφώθηκαν σε επίπεδο ΟΗΕ στα 
πλαίσια του GHS, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η μέγιστη συνεκτικότητα 

                                               
1 ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
2 ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
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περί χημικών προϊόντων μέσα στην 
Κοινότητα στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
εμπορίου. Για τον ίδιο λόγο, οι τάξεις 
κινδύνου που προσδιορίζονται στο GHS 
πρέπει να παρατίθενται και στον παρόντα 
κανονισμό.

όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας 
περί χημικών προϊόντων μέσα στην 
Κοινότητα στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
εμπορίου. Για τον ίδιο λόγο, οι τάξεις 
κινδύνου που προσδιορίζονται στο GHS 
πρέπει να παρατίθενται και στον παρόντα 
κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η σύγχυση, οι όροι και οι ορισμοί πρέπει να είναι συνεπείς με τη σχετική
ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 25

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

(25) Οι νέες πληροφορίες και οι δοκιμές 
για τον καθορισμό των φυσικών κινδύνων
πρέπει να είναι πάντα απαραίτητες, εκτός 
αν είναι ήδη διαθέσιμα κατάλληλα και 
αξιόπιστα δεδομένα ή αν στο μέρος 2 
προβλέπεται σχετική παρέκκλιση.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημανθεί η αξιοπιστία και η φύση των δεδομένων που θα 
χρησιμοποιηθούν. Δεν πρέπει να διενεργούνται δοκιμές για τον καθορισμό φυσικών και 
χημικών κινδύνων σε ζώα.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 26 

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

(26) Για τους σκοπούς της ταξινόμησης, 
δοκιμές στον άνθρωπο και στα 
πρωτεύοντα θηλαστικά πρέπει να 
διενεργούνται μόνο εφόσον δεν υπάρχουν 
άλλες εναλλακτικές μέθοδοι. Δεν πρέπει 
να διενεργούνται προκειμένου να 
αντικρούσουν άλλα δεδομένα. 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 
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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.

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.

Αιτιολόγηση

Για λόγους προστασίας της ανθρώπινης υγείας, ενδεχομένως να χρειαστεί να διενεργηθούν 
δοκιμές σε ανθρώπους και πρωτεύοντα θηλαστικά. Ωστόσο, οι εν λόγω δοκιμές πρέπει να 
περιοριστούν στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις.

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 31

(31) Για λόγους αναλογικότητας και 
σκοπιμότητας πρέπει να καθοριστούν 
γενικές τιμές διαχωρισμού για τις 
προσμείξεις, τα πρόσθετα και τα επιμέρους 
συστατικά των ουσιών, όπως επίσης και 
για τις ουσίες που είναι παρούσες σε 
μείγματα, προσδιορίζοντας πότε οι 
πληροφορίες για τα ανωτέρω πρέπει να 
συνεκτιμώνται κατά την απόφαση της 
ταξινόμησης των ουσιών και των 
μειγμάτων κατά τάξη κινδύνου.

(31) Για λόγους αναλογικότητας και 
σκοπιμότητας πρέπει να καθοριστούν 
γενικές τιμές διαχωρισμού για τις 
προσδιορισμένες προσμείξεις, τα 
πρόσθετα και τα επιμέρους συστατικά των 
ουσιών, όπως επίσης και για τις ουσίες που 
είναι παρούσες σε μείγματα, 
προσδιορίζοντας πότε οι πληροφορίες για 
τα ανωτέρω πρέπει να συνεκτιμώνται κατά 
την απόφαση της ταξινόμησης των ουσιών 
και των μειγμάτων κατά τάξη κινδύνου.

Αιτιολόγηση

Το παρόν παράρτημα VI της οδηγίας περί επικίνδυνων ουσιών (τμήμα 1.7.2.1) απαιτεί την 
ταξινόμηση ουσιών στις οποίες προσδιορίζεται ότι το επίπεδο προσμείξεων, πρόσθετων ή 
μεμονωμένων συστατικών ισούται ή υπερβαίνει καθορισμένα όρια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της οδηγίας περί επικίνδυνων παρασκευασμάτων.

Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 35
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(35) Οι δύο συνιστώσες που 
χρησιμοποιούνται για την κοινοποίηση των 
κινδύνων των ουσιών και των μειγμάτων 
είναι η επισήμανση και τα δελτία 
δεδομένων ασφάλειας που προβλέπονται 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. 
Η επισήμανση είναι το μοναδικό μέσο
κοινοποίησης στους καταναλωτές, αλλά
μπορεί να χρησιμεύσει και για να 
επιστήσει την προσοχή των εργαζομένων 
στις πληρέστερες πληροφορίες για τις 
ουσίες ή τα μείγματα που περιλαμβάνονται 
στα δελτία δεδομένων ασφάλειας. 
Δεδομένου ότι οι διατάξεις για τα δελτία 
δεδομένων ασφάλειας περιλαμβάνονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
στον οποίο τα δελτία αυτά 
χρησιμοποιούνται ως κύριο μέσο 
επικοινωνίας με την αλυσίδα εφοδιασμού 
των ουσιών, είναι σκόπιμο να μην 
επαναληφθούν οι ίδιες διατάξεις στον 
παρόντα κανονισμό.

(35) Δύο σημαντικές συνιστώσες που 
χρησιμοποιούνται για την κοινοποίηση των 
κινδύνων των ουσιών και των μειγμάτων 
είναι η επισήμανση και τα δελτία 
δεδομένων ασφάλειας που προβλέπονται 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. 
Από αυτές, μόνο η επισήμανση είναι 
άμεσα διαθέσιμη για κοινοποίηση στους 
καταναλωτές και, και, κατά συνέπεια, 
πρέπει να είναι αρκούντως λεπτομερής 
και σχετική με τη χρήση του προϊόντος. 
Συνεπώς είναι σημαντικό, όπως 
προβλέπει ο Κανονισμός  αριθ. 1907/2006, 
ο Οργανισμός, σε συνεννόηση με τις 
αρμόδιες αρχές και τους εμπλεκόμενους 
φορείς και λαμβάνοντας υπόψη τη 
σχετική βέλτιστη πρακτική, να παράσχει 
καθοδήγηση όσον αφορά την 
κοινοποίηση των πληροφοριών στο ευρύ 
καταναλωτικό κοινό όσον αφορά τους 
κινδύνους και την ασφαλή χρήση των 
χημικών ουσιών και μειγμάτων.  Η 
επισήμανση μπορεί να χρησιμεύσει και για 
να επιστήσει την προσοχή των 
εργαζομένων στις πληρέστερες 
πληροφορίες για τις ουσίες ή τα μείγματα 
που περιλαμβάνονται στα δελτία 
δεδομένων ασφάλειας. Δεδομένου ότι οι 
διατάξεις για τα δελτία δεδομένων 
ασφάλειας περιλαμβάνονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 στον 
οποίο τα δελτία αυτά χρησιμοποιούνται ως 
κύριο μέσο επικοινωνίας με την αλυσίδα 
εφοδιασμού των ουσιών, είναι σκόπιμο να 
μην επαναληφθούν οι ίδιες διατάξεις στον 
παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Ένα κατάλληλο και συνεπές σύστημα κοινοποίησης θα παρέχει στους καταναλωτές τις 
αναγκαίες πληροφορίες και συμβουλές ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται 
με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τον κίνδυνο που ενέχει η χρήση μιας ουσίας, ενός 
σκευάσματος ή ενός προϊόντος που περιέχει χημικές ουσίες. Αυτό συνάδει επίσης και με το 
GHS, που ορίζει ότι η ετικέτα για τους καταναλωτές πρέπει να είναι αρκούντως λεπτομερής και 
σχετική με τη χρήση του προϊόντος.
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Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 35A (νέα)

(35a) Για να διασφαλιστεί η ορθή και 
πλήρης παροχή πληροφοριών στους 
καταναλωτές σχετικά με τους κινδύνους 
και την ασφαλή χρήση των χημικών 
προϊόντων και των μειγμάτων, πρέπει να 
προωθηθεί η χρήση και η διάδοση 
ιστοθέσεων στο Διαδίκτυο καθώς και 
τηλεφωνικών αριθμών χωρίς χρέωση, 
ιδίως όσον αφορά την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένους 
τύπους συσκευασίας.

Αιτιολόγηση

Όταν μεγάλη ποσότητα πληροφοριών τυπώνεται σε συσκευασίες υπερβολικά μικρού μεγέθους ή 
κατ’ άλλον τρόπο ακατάλληλες για την αναγραφή τέτοιου είδους πληροφοριών, δεν υπάρχει 
εγγύηση ότι ο καταναλωτής θα τις λάβει υπόψη. Η παραπομπή σε ιστοθέση του Διαδικτύου ή σε 
τηλεφωνική γραμμή χωρίς χρέωση θα είναι ορατή ακόμη και σε μικρές συσκευασίες και, 
συνεπώς, μπορεί να παράσχει εναλλακτικό δίαυλο πληροφόρησης, μέσω του οποίου οι 
καταναλωτές μπορούν να λάβουν τις σχετικές πληροφορίες.

Τροπολογία 8
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 41

(41) Οι κανόνες του παρόντος κανονισμού 
που αφορούν την επισήμανση δεν πρέπει 
να θίγουν κατ’ ουδένα τρόπο την πλήρη 
εφαρμογή της οδηγίας 91/414/EΟΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην 
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
της οδηγίας 98/8/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
διάθεση βιοκτόνων στην αγορά

(41) Οι κανόνες του παρόντος κανονισμού 
που αφορούν την επισήμανση δεν πρέπει 
να θίγουν κατ’ ουδένα τρόπο την πλήρη 
εφαρμογή της οδηγίας 91/414/EΟΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην 
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων της 
οδηγίας 98/8/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
διάθεση βιοκτόνων στην αγορά και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 
σχετικά με τα απορρυπαντικά1.
_______
1 ΕΕ L 104, 8.4.2004, σελ. 1. κανονισμός όπως 
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό της Επιτροπής 
(ΕΚ) αριθ. 907/2006 (ΕΕ L 168, 21.6.2006, σελ. 5).
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Αιτιολόγηση
Η οδηγία για τα απορρυπαντικά περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις περί επισήμανσης για τα 
απορρυπαντικά, οι οποίες πρέπει να τηρούνται.

Τροπολογία 9
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 46 

(46) Για να επιτευχθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ουσιών και μειγμάτων 
εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, υψηλό 
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος, πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες για τη δημιουργία 
καταλόγου ταξινόμησης και επισήμανσης 
ουσιών. Η ταξινόμηση και η επισήμανση 
για κάθε ουσία που διατίθεται στην αγορά 
πρέπει, επομένως, να κοινοποιούνται στον 
Οργανισμό ώστε η ουσία να προστίθεται 
στον κατάλογο.

(46) Για να επιτευχθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ουσιών και μειγμάτων 
εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, υψηλό 
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος, πρέπει να 
θεσπιστούν κανόνες για τη δημιουργία 
καταλόγου ταξινόμησης και επισήμανσης 
ουσιών. Η ταξινόμηση και η επισήμανση 
για κάθε ουσία που διατίθεται στην αγορά  
- για ουσίες που υπόκεινται σε 
καταχώριση σε ποσότητες τουλάχιστον 
ενός τόνου ετησίως με βάση τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 -  πρέπει, 
επομένως, να κοινοποιούνται στον 
Οργανισμό ώστε η ουσία να προστίθεται 
στον κατάλογο.

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. 

Τροπολογία 10
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 55 

(55) Για να εξασφαλίζεται διαφάνεια, 
αμεροληψία και συνοχή στις 
δραστηριότητες των κρατών μελών 
σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής της 
νομοθεσίας είναι απαραίτητο να θεσπιστεί 
το κατάλληλο πλαίσιο κυρώσεων με σκοπό 
την επιβολή αποτελεσματικών, 
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων 
για μη συμμόρφωση με τον παρόντα 

(55) Για να εξασφαλίζεται διαφάνεια, 
αμεροληψία και συνοχή στις 
δραστηριότητες των κρατών μελών 
σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής της 
νομοθεσίας είναι απαραίτητο να θεσπιστεί 
το κατάλληλο πλαίσιο κυρώσεων με σκοπό 
την επιβολή αποτελεσματικών, 
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων 
για μη συμμόρφωση με τον παρόντα 
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κανονισμό, επειδή η μη συμμόρφωση 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη βλάβη 
της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος.

κανονισμό, επειδή η μη συμμόρφωση 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη βλάβη 
της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να προχωρήσουν στη δημιουργία 
ενός αποτελεσματικού συστήματος 
εποπτείας και ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Απαιτείται ένα αποτελεσματικό σύστημα εποπτείας και ελέγχου, προκειμένου το σύστημα που θα 
δημιουργηθεί με βάση τον παρόντα κανονισμό να είναι αποτελεσματικό.

Τροπολογία 11
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 64

(64) Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή εκτελεστική αρμοδιότητα 
για την προσαρμογή του παρόντος 
κανονισμού στην τεχνική πρόοδο, 
συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης 
των τροποποιήσεων που 
πραγματοποιούνται σε επίπεδο ΟΗΕ στο 
GHS. Κατά την εφαρμογή τέτοιων 
προσαρμογών στην τεχνική πρόοδο πρέπει 
να ακολουθείται ο εξαμηνιαίος ρυθμός των 
εργασιών σε επίπεδο ΟΗΕ. Επιπροσθέτως, 
πρέπει να ανατεθούν αρμοδιότητες στην 
Επιτροπή για να αποφασίζει ως προς την 
εναρμονισμένη ταξινόμηση και 
επισήμανση συγκεκριμένων ουσιών. 
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά έχουν γενικό 
πεδίο εφαρμογής και έχουν σχεδιαστεί για 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
πρέπει να εγκρίνονται βάσει της 
κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ.

(64) Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή εκτελεστική αρμοδιότητα 
για την προσαρμογή του παρόντος 
κανονισμού στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο, 
συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης 
των τροποποιήσεων που 
πραγματοποιούνται σε επίπεδο ΟΗΕ στο 
GHS. Κατά την εφαρμογή τέτοιων 
προσαρμογών στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο πρέπει να 
ακολουθείται ο εξαμηνιαίος ρυθμός των 
εργασιών σε επίπεδο ΟΗΕ. Στον παρόντα 
κανονισμό πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζεται και η ανάπτυξη νέων 
μεθόδων επαλήθευσης και δοκιμής. 
Επιπροσθέτως, πρέπει να ανατεθούν 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή για να 
αποφασίζει ως προς την εναρμονισμένη 
ταξινόμηση και επισήμανση 
συγκεκριμένων ουσιών. Δεδομένου ότι τα 
μέτρα αυτά έχουν γενικό πεδίο εφαρμογής 
και έχουν σχεδιαστεί για την τροποποίηση 
μη ουσιαστικών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, πρέπει να εγκρίνονται βάσει 
της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.
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Αιτιολόγηση

Στον τομέα των χημικών ουσιών σημειώνεται ταχεία επιστημονική και τεχνική πρόοδος. Είναι 
αναγκαίο ο κανονισμός να προσαρμοστεί στις επιστημονικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων 
και αυτών που αφορούν τις μεθόδους δοκιμής.

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (A)

(α) την εναρμόνιση της ταξινόμησης των 
ουσιών και των μειγμάτων και των 
κανόνων για την επισήμανση και τη 
συσκευασία των επικίνδυνων ουσιών και 
μειγμάτων·

(α) την εναρμόνιση των κριτηρίων και της 
ταξινόμησης των ουσιών και των 
μειγμάτων και των κανόνων για την 
επισήμανση και τη συσκευασία των 
επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων·

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η συνοχή με τους στόχους του κανονισμού.

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ)

(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, ή για επεξεργασία 
προσανατολισμένη προς την κατεύθυνση 
της έρευνας και ανάπτυξης, τα οποία δεν 
διατίθενται στην αγορά ή διατίθενται στην 
αγορά σε ετήσια ποσότητα που δεν 
υπερβαίνει τον ένα τόνο ανά προμηθευτή.

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη μπορεί να προσδιορίσει ασφαλέστερες και λιγότερο 
ρυπογόνες εναλλακτικές λύσεις. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του REACH, 
ποσότητες ουσιών και μειγμάτων κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο που προορίζονται για 
επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη δεν πρέπει να καλύπτονται από τον κανονισμό.

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4 A (νέο)
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(4a) παρασκεύασμα νοείται ένα μείγμα ή 
διάλυμα που αποτελείται από δύο ή 
περισσότερες ουσίες· οι έννοιες του 
μείγματος και του παρασκευάσματος 
είναι συνώνυμες.

Αιτιολόγηση

Για λόγους πληρότητας, περιλαμβάνεται και ο ορισμός των μειγμάτων με βάση αυτόν των 
παρασκευασμάτων που έχει ήδη περιληφθεί στις διατάξεις του REACH. Ο όρος μείγμα είναι 
συνώνυμος με τον όρο παρασκεύασμα.

Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2. Επικίνδυνη είναι μια ουσία ή ένα μείγμα 
που πληροί τα κριτήρια για οποιοδήποτε 
από τις ακόλουθες τάξεις ή κατηγορίες 
κινδύνου που ορίζονται στο παράρτημα Ι:

2. Επικίνδυνη είναι μια ουσία ή ένα μείγμα 
που πληροί τα κριτήρια για οποιοδήποτε 
από τις ακόλουθες τάξεις ή κατηγορίες 
κινδύνου που ορίζονται στο παράρτημα Ι, 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 και για τους σκοπούς 
μεταγενέστερης νομοθεσίας:

Αιτιολόγηση

Για την ευθυγράμμιση της διάταξης με τις διατάξεις του κανονισμού REACH (EΚ 1907/2006), 
ούτως ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση σχετικά με την έννοια του κινδύνου.

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

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 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 54 παράγραφος 3.

3. Η Επιτροπή μπορεί να ενσωματώσει 
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 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 54 παράγραφος 3.
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Αιτιολόγηση

Λόγω του ότι το πεδίο αναφοράς του κανονισμού είναι διεθνές, ο ρόλος της Επιτροπής σε σχέση 
με αυτό είναι μόνο η ενσωμάτωσή του.

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (B)

(β) επιδημιολογικά στοιχεία και πείρα 
σχετικά με τις επιδράσεις στον άνθρωπο·

(β) αξιόπιστα επιδημιολογικά στοιχεία και 
επιστημονικά αξιόπιστη πείρα σχετικά με 
τις επιδράσεις των ουσιών στον άνθρωπο 
(π.χ. επαγγελματικά δεδομένα, δεδομένα 
από βάσεις δεδομένων ατυχημάτων και 
από μελέτες προβλέψεων)·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημανθεί η αξιοπιστία και η φύση των δεδομένων που θα 
χρησιμοποιηθούν, καθώς και η διαθεσιμότητα δεδομένων από διεθνώς αναγνωρισμένα 
προγράμματα ή πηγές.

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ Α) (νέο)

(γα) κάθε άλλη πληροφορία που έχει 
δημιουργηθεί από διεθνή χημικά 
προγράμματα.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημανθεί η αξιοπιστία και η φύση των δεδομένων που θα 
χρησιμοποιηθούν, καθώς και η διαθεσιμότητα δεδομένων από διεθνώς αναγνωρισμένα 
προγράμματα ή πηγές.

Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Ο προμηθευτής μείγματος προσδιορίζει 
τις σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες για 
λόγους καθορισμού του κατά πόσον το 
μείγμα συνεπάγεται φυσικό κίνδυνο ή 
κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον 
όπως ορίζεται στο παράρτημα I, και ιδίως 
τις εξής:

1. Ο προμηθευτής μείγματος προσδιορίζει 
τις σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες για 
λόγους καθορισμού του κατά πόσον το 
μείγμα συνεπάγεται φυσικό κίνδυνο ή 
κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον 
όπως ορίζεται στο παράρτημα I, και ιδίως 
τις εξής:
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(α) στοιχεία που έχουν δημιουργηθεί με 
κάποια από τις μεθόδους που αναφέρονται
στο άρθρο 8 παράγραφος 3 σχετικά με το 
ίδιο το μείγμα ή τις ουσίες που περιέχονται 
σε αυτό·

(α) στοιχεία που έχουν δημιουργηθεί με 
κάποια από τις μεθόδους που αναφέρονται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 3 σχετικά με το 
ίδιο το μείγμα ή τις ουσίες που περιέχονται 
σε αυτό·

(β) επιδημιολογικά στοιχεία και πείρα 
σχετικά με τις επιδράσεις στον άνθρωπο 
για το ίδιο το μείγμα ή τις ουσίες που 
περιέχονται σε αυτό·

(β) αξιόπιστα επιδημιολογικά στοιχεία και 
επιστημονικά αξιόπιστη πείρα σχετικά με 
τις επιδράσεις στον άνθρωπο για το ίδιο το 
μείγμα ή τις ουσίες που περιέχονται σε 
αυτό (π.χ. επαγγελματικά δεδομένα, 
δεδομένα από βάσεις δεδομένων 
ατυχημάτων και από μελέτες 
προβλέψεων)·

(γ) κάθε άλλη πληροφορία που έχει 
δημιουργηθεί σύμφωνα με το τμήμα I του 
παραρτήματος XI του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 για το ίδιο το μείγμα ή τις 
ουσίες που περιέχονται σε αυτό.

(γ) κάθε άλλη πληροφορία που έχει 
δημιουργηθεί σύμφωνα με το τμήμα I του 
παραρτήματος XI του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 για το ίδιο το μείγμα ή τις 
ουσίες που περιέχονται σε αυτό.

(γα) κάθε άλλη πληροφορία που έχει 
δημιουργηθεί από διεθνή χημικά 
προγράμματα για το ίδιο το μείγμα ή τις 
ουσίες που περιέχονται σε αυτό·
(γβ) πληροφορία σχετικά με τη σύνθεση 
και την ταξινόμηση των υφισταμένων 
μειγμάτων στο πλαίσιο ομάδας 
παρεμφερών μειγμάτων·

Οι πληροφορίες αφορούν τη μορφή ή τη 
φυσική κατάσταση στην οποία το μείγμα 
χρησιμοποιείται ή μπορεί εύλογα να 
αναμένεται ότι θα χρησιμοποιηθεί μετά τη 
διάθεσή του στην αγορά.

Οι πληροφορίες αφορούν, όταν 
χρειάζεται, τη μορφή ή τη φυσική 
κατάσταση στην οποία το μείγμα 
χρησιμοποιείται ή μπορεί εύλογα να 
αναμένεται ότι θα χρησιμοποιηθεί μετά τη 
διάθεσή του στην αγορά.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημανθεί η αξιοπιστία και η φύση των δεδομένων που θα 
χρησιμοποιηθούν, καθώς και η διαθεσιμότητα δεδομένων από διεθνώς αναγνωρισμένα 
προγράμματα ή πηγές.

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4, 
όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται 

2. Σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4, 
όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται 
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στην παράγραφο 1 στοιχείο α) είναι 
διαθέσιμες για το ίδιο το μείγμα και ο 
προμηθευτής έχει επιβεβαιώσει ότι οι 
πληροφορίες είναι επαρκείς και αξιόπιστες, 
χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για 
τους σκοπούς της αξιολόγησης σύμφωνα 
με τις διατάξεις του κεφαλαίου 2.

στην παράγραφο 1 είναι διαθέσιμες για το 
ίδιο το μείγμα και ο προμηθευτής έχει 
επιβεβαιώσει ότι οι πληροφορίες είναι 
επαρκείς και αξιόπιστες, χρησιμοποιεί τις 
εν λόγω πληροφορίες για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κεφαλαίου 2.

Αιτιολόγηση

Η αναφορά πρέπει να γίνει συνολικά στην παράγραφο 1, ούτως ώστε να περιλάβει όλα τα 
διαθέσιμα συναφή στοιχεία.

Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Όταν πραγματοποιούνται νέες δοκιμές 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, οι δοκιμές στα ζώα κατά την 
έννοια της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ 
πραγματοποιούνται μόνον όταν δεν είναι 
δυνατές άλλες εναλλακτικές λύσεις.

1. Όταν πραγματοποιούνται νέες δοκιμές 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, οι δοκιμές στα ζώα κατά την 
έννοια της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ 
πραγματοποιούνται μόνον όταν δεν είναι 
δυνατές άλλες εναλλακτικές λύσεις που να 
παρέχουν το ίδιο επίπεδο αξιοπιστίας και 
ποιότητας δεδομένων.
Οι μέθοδοι δοκιμής αναθεωρούνται 
τακτικά και βελτιώνονται με σκοπό την 
μείωση των δοκιμών σε σπονδυλωτά και 
του αριθμού των εμπλεκομένων ζώων.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να τονισθεί στο σημείο αυτό η δέσμευση για μείωση των δοκιμών σε ζώα.

Τροπολογία 22
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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

2. Δοκιμές σε ανθρώπους ή σε πρωτεύοντα 
εκτός των ανθρώπων διενεργούνται για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού 
μόνον όταν δεν είναι δυνατές άλλες 
εναλλακτικές λύσεις. Δεν διενεργούνται 
για να αντικρούσουν άλλα δεδομένα.
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Αιτιολόγηση

Οι δοκιμές σε ανθρώπους και πρωτεύοντα θηλαστικά πρέπει να περιοριστούν στις περιπτώσεις 
όπου οι αναγκαίες πληροφορίες για την προστασία της ανθρώπινης υγείας δεν μπορούν να 
αποκτηθούν με άλλο αξιόπιστο τρόπο.

Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

(γ) όσον αφορά τους κινδύνους για την 
υγεία και για το περιβάλλον όπως 
ορίζονται στα μέρη 3 και 4 του 
παραρτήματος I, τις διεθνώς 
αναγνωρισμένες επιστημονικές αρχές ή 
μεθόδους που έχουν επικυρωθεί σύμφωνα 
με διεθνείς διαδικασίες.

(γ) όσον αφορά τους κινδύνους για την 
υγεία και για το περιβάλλον όπως 
ορίζονται στα μέρη 3 και 4 του 
παραρτήματος I, συμμορφούμενες σε
υγιείς κατά προτίμηση διεθνώς 
αναγνωρισμένες επιστημονικές αρχές ή 
μεθόδους που έχουν επικυρωθεί σύμφωνα 
με διεθνείς διαδικασίες.

Αιτιολόγηση

Για να προσδιοριστούν οι κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον, πρέπει να υπάρξει αναφορά 
στις στέρεες επιστημονικές αρχές που είναι διεθνώς αναγνωρισμένες.

Τροπολογία 24
ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Όταν μια ουσία περιέχει κάποια άλλη 
ουσία, η οποία έχει ταξινομηθεί ως 
επικίνδυνη η ίδια, με τη μορφή 
πρόσμειξης, πρόσθετου ή επιμέρους 
συστατικού, η πληροφορία αυτή 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς 
ταξινόμησης, εάν η συγκέντρωση της 
πρόσμειξης, του προσθέτου ή του 
επιμέρους συστατικού είναι η ίση ή 
μεγαλύτερη από την τιμή της αποκοπής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

1. Όταν μια ουσία περιέχει κάποια άλλη 
ουσία, η οποία έχει ταξινομηθεί ως 
επικίνδυνη η ίδια, με τη μορφή 
προσδιορισμένης πρόσμειξης, πρόσθετου 
ή επιμέρους συστατικού, η πληροφορία 
αυτή λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς 
ταξινόμησης, εάν η συγκέντρωση της 
πρόσμειξης, του προσθέτου ή του 
επιμέρους συστατικού είναι η ίση ή 
μεγαλύτερη από την τιμή της αποκοπής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Αιτιολόγηση

Το παρόν παράρτημα VI της οδηγίας περί επικίνδυνων ουσιών (τμήμα 1.7.2.1) απαιτεί την 
ταξινόμηση ουσιών στις οποίες προσδιορίζεται ότι το επίπεδο προσμείξεων, πρόσθετων ή 
μεμονωμένων συστατικών ισούται ή υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της οδηγίας περί επικίνδυνων παρασκευασμάτων. Αυτό κρίθηκε ορθό για την 
ταξινόμηση πολλών πολύπλοκων ουσιών με διάφορα επίπεδα προσμείξεων ή συστατικών και 



PR\700983EL.doc 19/32 PE398.679v01-00

EL

την αδυναμία προσδιορισμού όλων αυτών.

Η διατύπωση που χρησιμοποιείται στην πρόταση αυτή αυτομάτως οδηγεί στη χαμηλότερη 
οριακή τιμή, ανεξαρτήτως αιτιολογίας.

Τροπολογία 25
ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Όταν ένα μείγμα περιέχει μια ουσία που 
έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνη, είτε ως 
συστατικό είτε στη μορφή πρόσμειξης ή 
προσθέτου, η πληροφορία αυτή 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της 
ταξινόμησης, εάν η συγκέντρωση την εν 
λόγω ουσίας είναι η ίση ή μεγαλύτερη από 
την τιμή της αποκοπής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3.

2. Όταν ένα μείγμα περιέχει μια ουσία που 
έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνη, είτε ως 
συστατικό είτε στη μορφή 
προσδιορισμένης πρόσμειξης ή 
προσθέτου, η πληροφορία αυτή 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της 
ταξινόμησης, εάν η συγκέντρωση την εν 
λόγω ουσίας είναι η ίση ή μεγαλύτερη από 
την τιμή της αποκοπής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3.

Αιτιολόγηση

Tο παρόν παράρτημα VI της οδηγίας περί επικίνδυνων ουσιών (τμήμα 1.7.2.1) απαιτεί την 
ταξινόμηση ουσιών στις οποίες προσδιορίζεται ότι το επίπεδο προσμείξεων, πρόσθετων ή 
μεμονωμένων συστατικών ισούται ή υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της οδηγίας περί επικίνδυνων παρασκευασμάτων. Αυτό κρίθηκε ορθό για την 
ταξινόμηση πολλών πολύπλοκων ουσιών με διάφορα επίπεδα προσμείξεων ή συστατικών και 
την αδυναμία προσδιορισμού όλων αυτών.

Η διατύπωση που χρησιμοποιείται στην πρόταση αυτή αυτομάτως οδηγεί στη χαμηλότερη 
οριακή τιμή, ανεξαρτήτως αιτιολογίας.

Τροπολογία 26
ΑΡΘΡΟ 26, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΔΑΦΙΟ 2

Το ύψος του τέλους καθορίζεται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2.

Το ύψος του τέλους καθορίζεται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2. 
Για τις ΜΜΕ ορίζεται μειωμένο τέλος.

Αιτιολόγηση

Λόγω των οικονομικών επιπτώσεων που έχει νομοθεσία REACH και GHS για τις ΜΜΕ, αυτές 
πρέπει να καταβάλλουν μειωμένο τέλος. 

Τροπολογία 27
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ΑΡΘΡΟ 26, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 A (νέα)

4a. Ο προμηθευτής ενημερώνει αμελλητί 
τον Οργανισμό σε περίπτωση που η 
ταξινόμηση ουσίας ή μείγματος 
προσαρμοστεί σύμφωνα με το άρθρο 15. 
Αν η ταξινόμηση μεταβάλλεται σε κλάση 
κινδύνου 3.5., 3.6 ή 3.7 του 
Παραρτήματος I, ο Οργανισμός 
αναθεωρεί την απόφαση περί εχεμύθειας.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μια κατάσταση όπου να αλλάζει η ταξινόμηση μιας ουσίας η 
ενός μείγματος, για τα οποία έχει χορηγηθεί κάποιο καθεστώς εχεμύθειας όσον αφορά τη 
χημική ταυτότητα. Αν η ταξινόμηση μεταβάλει την κλάση κινδύνου σε CMR, ο Οργανισμός 
πρέπει να αναθεωρεί την απόφασή του σχετικά με την εχεμύθεια.

Τροπολογία 28
ΑΡΘΡΟ 31, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

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 ή κατά περίπτωση, 
ένα κράτος μέλος το ζητήσει, ο 
Οργανισμός εκπονεί και υποβάλλει στην 
Επιτροπή σχέδια εξαιρέσεων από τις 
υποχρεώσεις επισήμανσης 
(συμπεριλαμβανομένων και των κανόνων 
εφαρμογής) που προβλέπονται στα άρθρα 
17 και 34 ως εξής:

Αιτιολόγηση

Με σκοπό, μεταξύ άλλων, να καταστεί ευκολότερο για τις ΜΜΕ να εφαρμόσουν τις διατάξεις, 
τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση, όπου χρειάζεται, να ζητούν από τον Οργανισμό να 
εκπονεί σχέδιο εξαιρέσεων, που ούτως ή άλλως ο Οργανισμός θα υποβάλει στην Επιτροπή.

Τροπολογία 29
ΑΡΘΡΟ 31, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 A (νέα)

2a. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 
και 2, οι δηλώσεις κινδύνου και 
προφυλάξεων που αφορούν ουσίες οι 
μείγματα σε μικρές ή ακατάλληλες 
συσκευασίες μπορούν να είναι διαθέσιμες 
μέσω διευθύνσεως στο Διαδίκτυο ή 
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τηλεφωνικού αριθμού χωρίς χρέωση που 
είναι τυπωμένος στη συσκευασία. Σε 
περίπτωση που η ουσία ή το μείγμα έχει 
ταξινομηθεί ως επικίνδυνο, η ετικέτα 
φέρει το αντίστοιχο εικονόγραμμα 
κινδύνου.

Αιτιολόγηση

Όταν μεγάλη ποσότητα πληροφοριών τυπώνεται σε συσκευασίες υπερβολικά μικρού μεγέθους ή 
κατ’ άλλον τρόπο ακατάλληλες για την αναγραφή τέτοιου είδους πληροφοριών, δεν υπάρχει 
εγγύηση ότι ο καταναλωτής θα τις λάβει υπόψη. Η παραπομπή σε ιστοθέση του Διαδικτύου ή 
μιας τηλεφωνικής γραμμής χωρίς χρέωση θα είναι ορατή ακόμη και σε μικρές συσκευασίες και, 
συνεπώς, μπορεί να παράσχει εναλλακτικό δίαυλο πληροφόρησης μέσω του οποίου οι 
καταναλωτές μπορούν να λάβουν τις σχετικές πληροφορίες. Ως συμπληρωματικό προληπτικό 
μέτρο, σε όλες τις επικίνδυνες ουσίας πρέπει να εμφαίνεται το αντίστοιχο εικονόγραμμα 
κινδύνου.

Τροπολογία 30
ΑΡΘΡΟ 31, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 B (νέα)

2β. Επισήμανση δεν απαιτείται για 
συσκευασίες εφάπαξ εφαρμογής (ή 
εφάπαξ υπηρεσίας ή εφάπαξ δόσης ή 
μοναδιαίας δόσης) που φυλάσσονται σε 
σεσημασμένες συσκευασίες σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, απομακρύνονται 
μόνο για χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες 
λειτουργίας και χρήσης και αδειάζουν
αμέσως.

Αιτιολόγηση

Οι δύο αυτές κατηγορίες κινδύνου δεν συνδέονται με το εικονόγραμμα κινδύνου· αν η δήλωση 
κινδύνου παραλείπεται από τη συσκευασία, τότε οι χρήστες δεν θα έχουμε επίγνωση του 
συγκεκριμένου κινδύνου. Η προτεινόμενη τροπολογία αντικατοπτρίζει την τρέχουσα πρακτική 
στη μέθοδο DPD για μείγματα που έχουν ταξινομηθεί ως R10 ή R52/53, δηλαδή ταξινόμηση 
που δεν συνδέεται με σύμβολο κινδύνου.

Αποσαφηνίζει την κατάσταση όσον αφορά μείγματα που παρέχονται σε μονάδες δοσομετρικής 
δόσης (π.χ. ταμπλέτα) που αποσκοπεί α) μόνο σε εφάπαξ χρήση· β) αφαιρείται από την 
εξωτερική συσκευασία ακριβώς πριν από τη χρήση και· γ) όλες οι οδηγίες (και η 
συμπληρωματική επισήμανση) έχουν τοποθετηθεί στην εξωτερική συσκευασία.

Τροπολογία 31



PE398.679v01-00 22/32 PR\700983EL.doc

EL

ΑΡΘΡΟ 33

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 όλα τα δέοντα μέτρα 
για να επικαιροποιήσει την ετικέτα και 
ύστερα από οποιαδήποτε αλλαγή της 
ταξινόμησης και της επισήμανσης της 
ουσίας ή του μείγματος, χωρίς 
καθυστέρηση και εντός έξι μηνών κατ'  
ανώτατο όριο από την αλλαγή της 
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.
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 
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και της οδηγίας 
98/8/ΕΚ.

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 
ταχυδρομικής διεύθυνσης 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 32
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1

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

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

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις τρέχουσες διατάξεις της οδηγίας περί επικίνδυνων παρασκευασμάτων.

Τροπολογία 33
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2A (νέα)

2a. Συμπληρωματική επισήμανση της 
εξωτερικής συσκευασίας δεν απαιτείται 
αν η αναγκαία επισήμανση της 
εσωτερικής συσκευασίας είναι σαφώς 
ορατή λόγω διαφάνειας της εξωτερικής 
συσκευασίας (π.χ. shrink-wrap).

Αιτιολόγηση

Αν η εξωτερική συσκευασία είναι διαφανής, δεν υπάρχει ανάγκη για συμπληρωματική 
επισήμανση της εξωτερικής συσκευασίας, καθόσον θα μπορούσε, εκτός των άλλων, να 
προξενήσει σύγχυση.

Τροπολογία 34
ΑΡΘΡΟ 36 A (νέο)

ΑΡΘΡΟ 36a
 Κατευθυντήριες γραμμές από τον 

Οργανισμό 
1. Παρά τους περί επισήμανσης κανόνες 
που προβλέπονται στον Τίτλο ΙΙΙ, ο 
προμηθευτής ουσίας ή μείγματος που 
προορίζεται για χρήση από το ευρύ κοινό 
επισημαίνει το προϊόν σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει ο 
Οργανισμός όσον αφορά την ενημέρωση 
του ευρέος κοινού σχετικά με τους 
κινδύνους και την ασφαλή χρήση των 
χημικών ουσιών και μειγμάτων, όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
1907/2006.
2. Ο Οργανισμός παρέχει τις 
κατευθυντήριες γραμμές που 
αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 
1, κατόπιν διαβούλευσης με τις αρμόδιες 
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αρχές και τους εμπλεκομένους και 
βασιζόμενος, κατά περίπτωση, στη 
σχετική βέλτιστη πρακτική. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές διατίθενται 
δεκαοκτώ μήνες μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη περί ορθής ενημέρωσης των καταναλωτών είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί 
υψηλότερη προστασία και προδιαγραφές ασφαλείας. Η δημιουργία ενός κατάλληλου και 
συνεκτικού συστήματος παροχής πληροφοριών θα παράσχει στους καταναλωτές τις 
πληροφορίες που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους με ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα, κατά τη χρήση προϊόντων που περιέχουν χημικές ουσίες.

Τροπολογία 35
ΑΡΘΡΟ 37, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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

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

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

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

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

Όταν τα δοχεία αυτά ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του τμήματος 3.2.1 του 
παραρτήματος II φέρουν ανάγλυφη 
προειδοποίηση κινδύνου σύμφωνα με το 
τμήμα 3.2.2 του παραρτήματος II εκτός αν 
για το μείγμα ισχύουν ειδικές διατάξεις 
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περί συσκευασίας που προβλέπονται σε 
χωριστή οδηγία ή κανονισμό της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προστασίας, πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν όλες 
οι ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται σε μεμονωμένες ομάδες ουσιών ή μειγμάτων.

Τροπολογία 36
ΑΡΘΡΟ 40, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (E)

(ε) οποιαδήποτε άλλη παράμετρο που 
καθιστά δυνατή την αξιολόγηση κινδύνου 
για την υγεία ή για το περιβάλλον των 
μειγμάτων που περιέχουν τις σχετικές 
επικίνδυνες ουσίες ή ουσίες που περιέχουν 
τέτοιες επικίνδυνες ουσίες ως προσμείξεις, 
πρόσθετα και συστατικά, εφόσον 
απαιτείται.

(ε) οποιαδήποτε άλλη παράμετρο που 
καθιστά δυνατή την αξιολόγηση κινδύνου 
για την υγεία ή για το περιβάλλον των 
μειγμάτων που περιέχουν τις σχετικές 
επικίνδυνες ουσίες ή ουσίες που περιέχουν 
τέτοιες επικίνδυνες ουσίες ως 
προσδιορισμένες προσμείξεις, πρόσθετα 
και συστατικά, εφόσον απαιτείται.

Αιτιολόγηση

Το παρόν παράρτημα VI της οδηγίας περί επικίνδυνων ουσιών (τμήμα 1.7.2.1) απαιτεί την 
ταξινόμηση ουσιών στις οποίες προσδιορίζεται ότι το επίπεδο προσμείξεων, πρόσθετων ή 
μεμονωμένων συστατικών ισούται ή υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της οδηγίας περί επικίνδυνων παρασκευασμάτων. Αυτό κρίθηκε ορθό για την 
ταξινόμηση πολλών πολύπλοκων ουσιών με διάφορα επίπεδα προσμείξεων ή συστατικών και 
την αδυναμία προσδιορισμού όλων αυτών.

Η διατύπωση που χρησιμοποιείται στην πρόταση αυτή αυτομάτως οδηγεί στη χαμηλότερη 
οριακή τιμή, ανεξαρτήτως αιτιολογίας.

Τροπολογία 37
ΑΡΘΡΟ 41, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

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 

1. Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας ή όμιλος 
εισαγωγέων παραγωγών, στο εξής 
αποκαλούμενοι «οι κοινοποιούντες», που 
θέτει σε κυκλοφορία στην αγορά, σε 
ποσότητα που υπερβαίνει τον ένα τόνο 
ετησίως, ουσία που υπόκεινται σε 
καταχώριση σύμφωνα με το άρθρο 6, 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 ή ουσία που έχει 
ταξινομηθεί ως επικίνδυνη αφεαυτής ή σε 
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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:

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:

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.

Τροπολογία 38
ΑΡΘΡΟ 43, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 3

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 
σύμφωνα με το άρθρο 118 του εν λόγω 
κανονισμού. 

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, εκτός αν 
ο προμηθευτής υπέβαλε αίτηση σύμφωνα 
με το άρθρο 26, την οποία ο Οργανισμός 
έκανε αποδεκτή. 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 σύμφωνα με το άρθρο 118 του εν 
λόγω κανονισμού. 

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζονται οι αιτήσεις προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

Τροπολογία 39
ΑΡΘΡΟ 45
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1. Tα κράτη μέλη ορίζουν τον ή τους 
οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την 
παραλαβή των πληροφοριών από τους
προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της 
χημικής σύνθεσης, των μειγμάτων που 
διατίθενται στην αγορά και ταξινομούνται 
ή θεωρούνται ως επικίνδυνα βάσει των 
επιπτώσεών τους στην υγεία ή των 
φυσικών τους επιπτώσεων.

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

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

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

3. Οι καθορισμένοι φορείς έχουν στη 
διάθεσή τους όλες τις ληροφορίες 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 ληροφορίες 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 στην Ευρωπαϊκή Βάση 
Δεδομένων για Τραυματισμούς, που έχει
δημιουργηθεί στο πλαίσιο του 
προγράμματος EHLASS (Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Επιτήρησης για τα ατυχήματα 
που συμβαίνουν κατ’ οίκον και κατά τον 
ελεύθερο χρόνο), λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με τον αριθμό των ατυχημάτων 
και των ενεχομένων μειγμάτων, για τα 
οποία τα αρμόδια όργανα διενήργησαν 
ιατρικές έρευνες σχετικά με τα μέτρα 
περίθαλψης και θεραπείας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ταυτόχρονα, πρέπει να 
συλλέγονται και να διαδίδονται στοιχεία σχετικά με τα ατυχήματα.

Τροπολογία 40
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ΑΡΘΡΟ 46, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης 
της διατήρησης συστήματος επίσημων 
ελέγχων, ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι 
ουσίες και τα μείγματα δεν διατίθενται 
στην αγορά εκτός αν έχουν ταξινομηθεί, 
επισημανθεί και συσκευαστεί σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης 
της διατήρησης συστήματος επίσημων 
ελέγχων, και άλλων δραστηριοτήτων, 
αναλόγως των περιστάσεων, ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι οι ουσίες και τα 
μείγματα δεν διατίθενται στην αγορά εκτός 
αν έχουν ταξινομηθεί, επισημανθεί και 
συσκευαστεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Από το REACH.

Τροπολογία 41
ΑΡΘΡΟ 47

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα 
τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Tα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή το αργότερο δεκαοκτώ 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και κοινοποιούν 
αμέσως κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση 
που τις επηρεάζει.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα 
τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν
την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Tα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή το αργότερο δεκαοκτώ 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και κοινοποιούν 
αμέσως κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση 
που τις επηρεάζει. Η Επιτροπή αξιολογεί 
τα δεδομένα σχετικά με τις ποινές και 
κοινοποιεί τη βέλτιστη πρακτική όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητά τους.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να αναλύσει τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουν 
την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Στα κράτη μέλη πρέπει να διαδίδονται οι 
πληροφορίες σχετικά με τις πλέον αποτελεσματικές κυρώσεις.

Τροπολογία 42
ΑΡΘΡΟ 53
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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 παραρτήματα I έως VII 
στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, 
σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή λαμβάνει 
δεόντως υπόψη την περαιτέρω εξέλιξη 
του  GHS στο πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών, τις εξελίξεις στα διεθνή χημικά 
προγράμματα και συμφωνίες, τα στοιχεία 
από τις βάσεις δεδομένων για τα 
ατυχήματα, όπως οι μονάδες ενημέρωσης 
για τα δηλητήρια και το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Επιτήρησης για τα ατυχήματα 
που συμβαίνουν κατ’ οίκον και κατά τον 
ελεύθερο χρόνο (EHLASS), και την 
επικύρωση εναλλακτικών δοκιμών από το 
ECVAM. 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.

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή του κανονισμού στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο είναι αναγκαία αλλά 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εντός του νομικού πλαισίου που εγκρίνεται στο πλαίσιο της 
συναπόφασης. Τα άρθρα του παρόντος κανονισμού πρέπει να τροποποιούνται μόνο στο πλαίσιο 
της συναπόφασης. Σε περαιτέρω προσαρμογές, πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
εξελίξεις στο GHS και άλλα διεθνή χημικά προγράμματα και συμβάσεις. Οι βάσεις δεδομένων 
σχετικά με τα ατυχήματα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον πρακτικό αντίκτυπο του 
παρόντος νομοθετήματος, που πρέπει επίσης να εξεταστεί.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το 1980, η συζήτηση για τα χημικά προϊόντα και τον ρόλο που παίζουν στην καθημερινή ζωή 
μας άνοιξε σε διεθνές επίπεδο, καταρχάς με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και εν συνεχεία 
με τα Ηνωμένα Έθνη τα οποία, μετά από διάφορες ενδιάμεσες φάσεις (Ρίο το 1992, 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002) ενέκριναν τον Δεκέμβριο του 2002 το GHS (το οποίο 
αναθεωρήθηκε το 2005).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

 το 2001, η Επιτροπή δημοσίευσε Λευκή Βίβλο με τίτλο «Στρατηγική για μια 
μελλοντική πολιτική για τα χημικά προϊόντα», στην οποία ανέφερε ότι προτίθετο να 
προτείνει την ενσωμάτωση του GHS στην κοινοτική νομοθεσία.

 Στις 29 Οκτωβρίου 2003: στην αιτιολογική έκθεση για την τροποποίηση της οδηγίας  
67/548/EΚ που εγκρίθηκε από κοινού με το REACH, η Επιτροπή ανέφερε την 
πρόθεσή της να υποβάλει σχέδιο πρότασης για το GHS.

 Στις 21 Αυγούστου 2006 και τις 21 Οκτωβρίου 2006 πραγματοποιήθηκαν 
διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς. Παρελήφθησαν 370 συνεισφορές.

 Στις 27 Ιουλίου 2007: η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση.

 Τον Ιούνιο του 2007, το REACH, μια από τις σημαντικότερες πτυχές της πολιτικής 
για τα χημικά προϊόντα, τέθηκε σε ισχύ.

GHS
Το GHS είναι ένα εθελοντικό διεθνές πρόγραμμα εναρμόνισης, στο οποίο η ΕΕ αποφάσισε να 
προσχωρήσει προκειμένου να θεσπιστεί μια ενιαία, συνεκτική βάση για την αντιμετώπιση 
των χημικών κινδύνων, το οποίο έθετε θεμελιώδεις κανόνες προκειμένου να διασφαλιστεί:
- η ασφάλεια των μεταφορών επικίνδυνων προϊόντων·
- η προστασία των καταναλωτών και η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και του 

περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, η πρόταση κανονισμού:

 εναρμονίζει την ταξινόμηση των ουσιών και μειγμάτων και τους κανόνες σχετικά με 
την επισήμανση και τη συσκευασία των επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων·

 εισάγει για τους προμηθευτές την υποχρέωση ταξινόμησης των ουσιών και των 
μειγμάτων·

 καταρτίζει κατάλογο ουσιών με τις εναρμονισμένες ταξινομήσεις τους και 
επισημάνσεις τους σε κοινοτικό επίπεδο (στο Μέρος 3 του Παραρτήματος VI)·
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 θεσπίζει κατάλογο ταξινόμησης και επισήμανσης ο οποίος απαρτίζεται από όλες τις 
κοινοποιήσεις, υποβολές και εναρμονισμένες ταξινομήσεις.

Λόγω της κλίμακας του διεθνούς εμπορίου χημικών προϊόντων, δημιουργήθηκε η εντύπωση 
ότι ο καλύτερος τρόπος για τη διασφάλιση - πέρα από την ασφάλεια - της ποιότητας και 
συνοχής των πληροφοριών για προϊόντα που παρασκευάζονται τοπικά ή εισάγονται, και για 
την παρακολούθηση της έκθεσης σε ουσίες, ήταν η καθιέρωση ενός διεθνώς εναρμονισμένου 
συστήματος ταξινόμησης και επισήμανσης και, κατά συνέπεια, η καθιέρωση προδιαγραφών 
για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παροχή 
σαφέστερων, πιο κατανοητών και σχετικών πληροφοριών προς τους καταναλωτές θα 
διασφαλίσει τα βέλτιστα αποτελέσματα της νομοθεσίας αυτής.

Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, η ίδια ουσία ή ο ίδιος δείκτης συγκέντρωσης μιας ουσίας 
μπορεί να ταξινομηθούν κατά διαφορετικό τρόπο από χώρα σε χώρα, λόγω της χρήσης 
διαφορετικών συστημάτων ταξινόμησης. Οι ταξινομήσεις της ίδιας ουσίας μπορούν να 
ποικίλλουν από επικίνδυνες, τοξικές ή επιβλαβείς, έως μη επικίνδυνες (π.χ. η τοξικότητα διά 
της στοματικής οδού  LD50 = 257mg/kg, καταχωρίζεται ως επικίνδυνη με βάση την 
ταξινόμηση GHS· στις χώρες της ΕΕ και χώρες όπως η Αυστραλία, η Μαλαισία και η 
Ταϊλάνδη, ταξινομείται ως επιβλαβής, και επισημαίνεται με τον Σταύρο του Αγίου Ανδρέα· 
στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία και την Κορέα, καταχωρίζεται ως τοξική· στη νέα 
Ζηλανδία ως επικίνδυνη και στην Κίνα ως μη επικίνδυνη).

Ουσίες που στην Ευρώπη ταξινομούνται ως επικίνδυνες ενδέχεται - επί παραδείγματι σε 
χώρες όπως η Κίνα - να μη φέρουν προειδοποίηση στην ετικέτα τους. Πέρα από το τι η 
πρακτική αυτή παρέχει αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αποτελεί επίσης και απειλή 
για τους απανταχού καταναλωτές, ιδίως στην παγκόσμια αγορά. Αυτός είναι ένας από τους 
βασικότερους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμμετείχαν στο έργο 
που επιτέλεσαν τα Ηνωμένα Έθνη και αποφάσισαν να ενσωματώσουν το σύστημα στην 
ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τα χημικά προϊόντα παράγονται και διακινούνται σε ολόκληρο τον κόσμο και οι κίνδυνοι 
είναι οι ίδιοι ανεξαρτήτως τόπου. Συνεπώς, το σύστημα ταξινόμησης κινδύνου δεν πρέπει να 
διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η παρουσία ή απουσία κινδύνου είναι η ίδια για τους 
καταναλωτές παντού.

Χρονικά περιθώρια του GHS

Η επαναταξινόμηση και η επισήμανση των ουσιών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι:

 την 1η Δεκεμβρίου 2010 όσον αφορά τις ουσίες (3,5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
REACH)·

 την 1η Ιουνίου 2015 όσον αφορά τα μείγματα (4,5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
REACH).

Τα χρονικά περιθώρια αρχίζουν να μετράνε από την έναρξη ισχύος του REACH, και 
οιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση όσον αφορά την έγκριση του παρόντος κανονισμού θα 
επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις και το προσωπικό τους. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι 
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το κείμενο αυτό προέρχεται από τα Ηνωμένα Έθνη και αποτελεί το προϊόν διεθνών 
διαπραγματεύσεων στις οποίες συμμετείχαν η Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη, 
αποφασίστηκε να υποβληθούν μόνο οι τροπολογίες που είναι απαραίτητες για την 
ευθυγράμμιση της πρότασης με τις υφιστάμενες διατάξεις στον τομέα αυτό και για να 
καταστεί συνεκτικότερη και με το πρόγραμμα REACH. 
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