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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Ιστορικό

Το εν ισχύι νομοθετικό σύστημα για τις χημικές ουσίες δεν έχει εν πολλοίς μπορέσει να 
εξασφαλίσει επαρκούς επιπέδου προστασία για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον 
από τους κινδύνους που συνδέονται με την παραγωγή και χρήση χημικών ουσιών. Ιδίως η 
έλλειψη γνώσεως περί των ιδιοτήτων κατά προσέγγιση 100 000 αποκαλουμένων 
υφισταμένων ουσιών, οι οποίες είχαν κυκλοφορήσει στην αγορά πριν από το 1981, προκαλεί 
ανησυχίες. Ούτως υπάρχει ευρεία συναίνεση επί του ότι είναι αναγκαίο να επιτευχθεί νέο 
ρυθμιστικό σε επίπεδο ΕΕ πλαίσιο το οποίο να προστατεύει καλλίτερα την υγεία του 
ανθρώπου και το περιβάλλον διατηρώντας όμως ταυτοχρόνως την ανταγωνιστικότητα και 
τονώνοντας την ικανότητα της χημικής βιομηχανίας της ΕΕ για καινοτομία. 

Μολονότι οι  κύριοι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν εγκρίνει τους στόχους του νέου νομοθετικού 
πλαισίου στη διάρκεια της διεργασίας για εκτενή διαβούλευση που διεξήγαγε η Επιτροπή 
στην πορεία της προς τη δημοσίευση της προτάσεως, οι συζητήσεις ,κυρίως μεταξύ τεχνικών 
εμπειρογνωμόνων και ομάδων προωθήσεως συμφερόντων, περί του ποία μορφή πρέπει να 
λάβει η νομοθεσία για να επιτύχει κατά τον καλλίτερο τρόπο αυτούς τους στόχους ήταν 
έντονες. Βεβαίως εκείνοι τους οποίους θα επηρεάσει κατά κύριο λόγο η επικείμενη 
νομοθεσία θα είναι οι κοινοί πολίτες. Εάν τεθεί εν ισχύι, η νέα νομοθεσία θα έχει 
αναμφιβόλως άμεσο αντίκτυπο στην υγεία και την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η Επιτροπή Αναφορών έχει λάβει αναφορές επί του θέματος με τις οποίες εκφράζονται 
ανησυχίες σε σχέση με διάφορες πτυχές της προτάσεως της Επιτροπής. Συνολικά είχαν την 
υποστήριξη άνω των 578 000 πολιτών, οι οποίοι υπέγραψαν τις αναφορές. Επιθυμία της 
επιτροπής είναι να ακουσθούν και οι φωνές αυτών των πολιτών μαζί με εκείνες των 
εμπειρογνωμόνων και των τεχνικών στη συζήτηση, λόγος για τον οποίον και αποφάσισε να 
συντάξει την ανά χείρα γνωμοδότηση. Ούτως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να 
λάβει υπόψη τις ανησυχίες του κοινού κατά τη νομοθετική διεργασία.

Σύμφωνα με τις αναφορές που έχουν ληφθεί, δύο είναι τα θέματα που φαίνεται να έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για τους πολίτες της ΕΕ, ήτοι αφενός η μείωση της εκθέσεως τόσο της 
πανίδας και χλωρίδας όσο και του ανθρώπου στις επικίνδυνες ουσίες και αφετέρου η ανάγκη 
να επέλθει η μεγαλύτερη δυνατή μείωση στις δοκιμές χημικών ουσιών με τη χρήση ζώων

2. Έκθεση στις επικίνδυνες ουσίες

Η αναφορά

Η αναφορά 960/2004, η οποία φέρει άνω των 78 000 υπογραφών κυρίως από γυναίκες, 
παραπέμπει σε ορισμένες επικίνδυνες χημικές ουσίες, οι οποίες είναι γνωστό ότι μπορεί να 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην άγρια χλωρίδα και πανίδα όσο και στον άνθρωπο. Από 
τους πλέον επικίνδυνους χημικούς ρύπους της σήμερον είναι εκείνοι που είναι ανθεκτικοί και 
συχνά επίσης βιοσυσσωρεύσιμοι και τοξικοί. Τεράστιες ποσότητες από αυτές τις χημικές 
ουσίες έχουν ελευθερωθεί στο περιβάλλον, όπου παραμένουν σταθερές και συσσωρεύονται 
με τον χρόνο σε λιπώδεις ιστούς ζώων και ανθρώπων. Υπάρχουν διαρκώς και περισσότερες 
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επιστημονικές αποδείξεις ότι κάποιες συνδέονται με ευρύ φάσμα αρνητικών αντικτύπων στην 
υγεία, συμπεριλαμβανομένων γενετικών βλαβών και βλαβών στην αναπαραγωγή, καρκίνων 
και νευρολογικών διαταραχών. Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά τον αντίκτυπο από την έκθεση 
των μητέρων κατά την εγκυμοσύνη, διότι αυτά τα χημικά περνούν μέσω του πλακούντα και 
με το γάλα του θηλασμού στα βρέφη και τους προξενούν βλάβες. Οι αναφέροντες ζητούν 
ασχοληθεί η επικείμενη νομοθεσία με αυτές τις ουσίες και να μειώσει στην πράξη την έκθεση 
σε αυτές για να προστατευθεί η υγεία του ανθρώπου και της αγρίας πανίδας και χλωρίδας σε 
ολόκληρη την Ευρώπη.

Συστάσεις

Η Επιτροπή Αναφορών διάκειται πολύ ευμενώς στις ανησυχίες των αναφερόντων. Φρονεί 
ότι, ενώ η νομοθεσία REACH, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, θα βελτιώσει σημαντικά 
την ασφάλεια έναντι των χημικών ουσιών εν γένει, οι διατάξεις της σχετικά με τις πλέον 
επικίνδυνες ουσίες, τις αποκαλούμενες ουσίες πολύ μεγάλης ανησυχίας, χρειάζεται να 
ενισχυθούν για να επιτευχθεί ως στόχος η παροχή καλλίτερης προστασίας για την υγεία του 
ανθρώπου και το περιβάλλον. Δυνάμει του προτεινομένου συστήματος (Άρθρο 57, 
παράγραφος 2) θα μπορούσε να συνεχισθεί η χρήση αυτών των ουσιών ακόμη και εάν 
διατίθενται ασφαλέστερες εναλλακτικές δυνατότητες. Αντικατοπτρίζοντας τις ανησυχίες των 
αναφερόντων η Επιτροπή Αναφορών προτείνει σύνολο τροπολογιών με στόχο τη θέσπιση της 
"αρχής της υποκαταστάσεως". Ούτως άδεια για τη χρήση των ουσιών που προκαλούν πολύ 
μεγάλη ανησυχία πρέπει να δίδεται μόνον για περιορισμένο χρόνο, εάν δεν διατίθενται 
ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες και εάν η συγκεκριμένη χημική ουσία υπηρετεί ουσιώδη 
ανάγκη της κοινωνίας. Τούτο θα οδηγήσει σε σταδιακή κατάργηση των πλέον επικινδύνων 
χημικών και θα αποτελέσει ώθηση της καινοτομίας για ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες.
Δεύτερο σύνολο τροπολογιών που προτείνει η επιτροπή αντιστοιχεί στο ότι οι αναφέροντες 
ζητούν ειδική προστασία για τις ιδιαιτέρως ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι τα 
παιδιά και οι ηλικωμένοι,

3. Δοκιμές σε ζώα

Η αναφορά

Οι συγγραφείς της αναφοράς 841/2004, την οποία υπογράφουν μισό εκατομμύριο Ευρωπαίοι, 
συμφωνούν ότι χρειάζεται να υπάρξει νέο ρυθμιστικό πλαίσιο προς βελτίωση της χημικής 
ασφαλείας. Διατυπώνουν ωστόσο την ανησυχία ότι το REACH θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
αύξηση των αριθμών των ζώων που χρησιμοποιούνται στις δοκιμές τοξικότητας. Κατ' αυτούς 
τα πειράματα με τη χρήση ζώων όχι μόνον είναι βασανιστικά και παραβιάζουν ηθικούς 
κανόνες αλλά είναι επίσης αναξιόπιστα ως προάγγελοι της χημικής τοξικότητας για τον 
άνθρωπο, διότι απλώς δεν μπορεί να γίνει παρεκβολή των αποτελεσμάτων από τα ζώα στον 
άνθρωπο. Αντιθέτως, τεχνικές δοκιμής χωρίς τη χρήση ζώων θα μπορούσαν να προσφέρουν 
φθηνότερο, ταχύτερο, περισσότερο ανθρωπιστικό και ακριβέστερο τρόπο προς επίτευξη 
προόδου. Κατά συνέπεια οι δοκιμές με τη χρήση ζώων πρέπει να εξαλειφθούν από το 
καθεστώς διενεργείας δοκιμών και να αντικατασταθούν με εναλλακτικές δοκιμές χωρίς ζώα.
Προς τον σκοπό αυτό πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην έγκαιρη ανάπτυξη και επικύρωση 
εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών.

Συστάσεις



AD\575254EL.doc 5/14 PE 357.971v02-00

EL

Η πρόταση REACH περιέχει αριθμό διατάξεων που έχουν στόχο τον περιορισμό των 
δοκιμών με τη χρήση ζώων. Σε αυτές περιλαμβάνεται η χρήση ποιοτικών προτύπων και η 
υποχρεωτική κοινοχρησία δεδομένων. Όμως η επιτροπή πιστεύει ότι πρέπει να θεσπισθούν 
πρόσθετα μέτρα προς προώθηση των δοκιμών χωρίς ζώα. Εν πρώτοις είναι υψίστης σημασίας 
να διατίθενται επαρκείς πόροι προς ανάπτυξη και επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων 
δοκιμών. Κατά συνέπεια, ένα μέρος των τελών που καταβάλλονται για την καταχώριση 
ουσιών πρέπει να προορίζεται για αυτόν τον σκοπό. Δεύτερον εντός του νεοσυσταθέντος 
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων πρέπει να θεσπισθεί επιτροπή για μεθόδους δοκιμών χωρίς 
τη χρήση ζώων. Η εν λόγω επιτροπή θα είναι αρμόδια για την ανάπτυξη στρατηγικής προς 
αντικατάσταση των δοκιμών με τη χρήση ζώων και τη διάθεση των πόρων που 
συγκεντρώνονται από τα τέλη. Τέλος προτείνεται να ζητείται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
την Επικύρωση Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM) να εκφέρει γνώμη σχετικά με οιαδήποτε 
πρόταση δοκιμών που περιλαμβάνει δοκιμές επί σπονδυλωτών. Η διαβούλευση με το 
ECVAM θα εξασφαλίζει ότι επικαιροποιημένη εμπειρογνωμοσύνη περί εναλλακτικών 
μεθόδων θα διατίθεται στις αρμόδιες αρχές οι οποίες προβαίνουν σε αποτίμηση των 
προτάσεων δοκιμών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας της 
εσωτερικής αγοράς και την εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου, ιδίως της υγείας των 
εργαζομένων και του περιβάλλοντος, είναι 
απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι οι ουσίες
που παράγονται στην Κοινότητα 
συμμορφώνονται με την κοινοτική 
νομοθεσία ακόμη και αν εξάγονται.

(4) Για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας της 
εσωτερικής αγοράς και την εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας του 
περιβάλλοντος και της υγείας του 
ανθρώπου, ιδίως της υγείας των 
εργαζομένων και εκείνης ευάλωτων 
ομάδων του πληθυσμού, είναι απαραίτητο 
να εξασφαλιστεί ότι οι ουσίες που 
παράγονται στην Κοινότητα 
συμμορφώνονται με την κοινοτική 
νομοθεσία ακόμη και αν εξάγονται.

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Το REACH πρέπει να μεριμνά για την παροχή ειδικής προστασίας εκείνων των τμημάτων του 
πληθυσμού που είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα στην έκθεση σε χημικές ουσίες.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 34α (νέα)

(34α) Σημαντικός στόχος της νέας 
νομοθεσίας είναι η προώθηση δοκιμών 
χωρίς τη χρήση ζώων. Η Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και η βιομηχανία πρέπει 
επομένως να διαθέσουν επαρκείς πόρους 
στην ανάπτυξη, την επικύρωση και την 
αποδοχή δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων. 
Ένα αρμόζον μέρος των τελών που 
καταβάλλονται στον Οργανισμό για την 
καταχώριση ουσιών πρέπει να προορίζεται 
για αυτόν τον σκοπό.

Αιτιολόγηση

Η προαγωγή δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων πρέπει να τονισθεί ως σημαντικός στόχος του 
REACH. Η διάθεση επαρκών πόρων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών 
αποτελεί απαραίτητο μέτρο προς επίτευξη αυτού του στόχου.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 47α (νέα)

(47α) Για να προληφθούν οι περιττές 
δοκιμές σε ζώα, κατά την εξέταση 
προτάσεων δοκιμών που περιλαμβάνουν 
δοκιμές με σπονδυλωτά ζώα πρέπει να 
καλείται το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 
Επικύρωση Εναλλακτικών Μεθόδων 
(ECVAM) να εκφέρει γνώμη.

Αιτιολόγηση

Η διαβούλευση με το ECVAM θα εξασφαλίζει ότι επικαιροποιημένη εμπειρογνωμοσύνη περί 
εναλλακτικών μεθόδων θα διατίθεται στις αρμόδιες αρχές οι οποίες προβαίνουν σε αποτίμηση 
των προτάσεων δοκιμών· τούτο μπορεί να βοηθήσει να αποφευχθούν περιττές δοκιμές επί 
ζώων και να εξοικονομηθεί κόστος.
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Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 52

(52) Με σκοπό να εξασφαλίζεται επαρκώς 
υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας και του περιβάλλοντος οι ουσίες που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται με προφύλαξη, 
πράγμα που προϋποθέτει, όσον αφορά τις 
επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν, να 
καταδεικνύουν στην αρμόδια για την 
αδειοδότηση αρχή ότι οι κίνδυνοι 
ελέγχονται επαρκώς. Αν δεν συμβαίνει 
αυτό, οι χρήσεις μπορούν πάλι να 
αδειοδοτούνται εφόσον οι επιχειρήσεις 
καταδεικνύουν ότι τα οφέλη για την 
κοινωνία από τη χρήση της ουσίας 
υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται 
με τη χρήση της και ότι δεν υπάρχουν 
κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες. Η εν λόγω αρμόδια αρχή θα 
πρέπει στη συνέχεια να επαληθεύει κατά 
πόσο πληρούνται οι προαναφερόμενες 
προϋποθέσεις μέσω μιας διαδικασίας 
αδειοδότησης με βάση τις αιτήσεις που 
υποβάλλουν οι επιχειρήσεις. Επειδή οι 
άδειες θα πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας σε όλη την εσωτερική 
αγορά, είναι σκόπιμο να είναι η Επιτροπή 
αρμόδια για την αδειοδότηση αρχή.

(52) Με σκοπό να εξασφαλίζεται επαρκώς 
υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας, συγκεκριμένα της υγείας των 
εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων 
του πληθυσμού, και του περιβάλλοντος οι 
ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία θα πρέπει να τυγχάνουν αδείας 
μόνον εφόσον οι επιχειρήσεις 
καταδεικνύουν ότι τα οφέλη για την 
κοινωνία από τη χρήση της ουσίας 
υπερτερούν σημαντικά των κινδύνων που 
συνδέονται με τη χρήση της, εάν δεν 
υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες 
ή τεχνολογίες και εάν οι κίνδυνοι 
ελέγχονται επαρκώς. Η εν λόγω αρμόδια 
αρχή θα πρέπει στη συνέχεια να επαληθεύει 
κατά πόσο πληρούνται οι προαναφερόμενες 
προϋποθέσεις μέσω μιας διαδικασίας 
αδειοδότησης με βάση τις αιτήσεις που 
υποβάλλουν οι επιχειρήσεις. Επειδή οι 
άδειες θα πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας σε όλη την εσωτερική 
αγορά, είναι σκόπιμο να είναι η Επιτροπή 
αρμόδια για την αδειοδότηση αρχή.

Αιτιολόγηση

Οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού πρέπει να προστατεύονται ιδιαιτέρως. Η διαδικασία 
αδειοδότησης θα εξασφαλίζει προστασία υψηλού επιπέδου μόνον εάν προβλέπει την 
υποκατάσταση ουσιών που προξενούν μεγάλη ανησυχία από ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες. 
Ούτως η χρήση των ως άνω ουσιών πρέπει να τυγχάνει αδείας μόνον εάν δεν διατίθενται 
ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες, εάν η συγκεκριμένη ουσία υπηρετεί ουσιώδη ανάγκη της 
κοινωνίας και εάν εφαρμόζονται επαρκή μέτρα προς έλεγχο του κινδύνου.

Τροπολογία 5
Άρθρο 3, σημείο 29 α (νέο)

(29α) ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 
νοούνται ομάδες ανθρώπων που 
χαρακτηρίζονται από ευαισθησία, μεταξύ 
των οποίων είναι τα νεογέννητα, τα βρέφη, 
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τα παιδιά, οι εγκυμονούσες γυναίκες, οι 
θηλάζουσες μητέρες και οι ηλικιωμένοι.

Αιτιολόγηση

Το REACH πρέπει να μεριμνά για την παροχή ειδικής προστασίας εκείνων των τμημάτων του 
πληθυσμού που είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα στην έκθεση σε χημικές ουσίες.

Τροπολογία 6
Άρθρο 28, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Η μη διάθεση στον Οργανισμό 
στοιχείων από πειράματα σε σπονδυλωτά ή 
άλλων στοιχείων που μπορεί να 
αποτρέψουν δοκιμές με πειραματόζωα,
συνεπάγεται, σε ό,τι αφορά τους έχοντες 
δικαίωμα καταχώρισης, την απώλεια του 
δικαιώματος για καταχώρηση της 
συγκεκριμένης ουσίας.

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση για κοινοχρησία των δεδομένων από δοκιμές σε σπονδυλωτά πρέπει να συνδέεται 
με επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση όπου υπάρχει άρνηση κοινοχρησίας· τούτο για να 
αποφεύγεται η επανάληψη των ιδίων δοκιμών επί ζώων.

Τροπολογία 7
Άρθρο 39, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Η αρμόδια αρχή ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Επικύρωση 
Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM) να 
εκφέρει γνώμη σχετικά με οιαδήποτε 
πρόταση δοκιμών που περιλαμβάνει 
δοκιμές επί σπονδυλωτών.

Αιτιολόγηση

Η διαβούλευση με το ECVAM θα εξασφαλίζει ότι επικαιροποιημένη εμπειρογνωμοσύνη περί 
εναλλακτικών μεθόδων θα διατίθεται στις αρμόδιες αρχές οι οποίες προβαίνουν σε αποτίμηση 
των προτάσεων δοκιμών· τούτο μπορεί να βοηθήσει να αποφευχθούν περιττές δοκιμές επί 
ζώων και να εξοικονομηθεί κόστος.
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Τροπολογία 8
Άρθρο 39, παράγραφος 2, εισαγωγική πρόταση

2. Με βάση την εξέταση βάσει της 
παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή καταρτίζει 
σχέδιο για μια από τις ακόλουθες αποφάσεις 
και η απόφαση αυτή λαμβάνεται με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 48 
και 49:

2. Με βάση την εξέταση βάσει της 
παραγράφου 1 και λαμβάνοντας υπόψη, εάν 
είναι σκόπιμο, τα αποτελέσματα από τη 
διαβούλευση βάσει της παραγράφου 1 α, η 
αρμόδια αρχή καταρτίζει σχέδιο για μια από 
τις ακόλουθες αποφάσεις και η απόφαση 
αυτή λαμβάνεται με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στα άρθρα 48 και 49:

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 39, παράγραφος 2, εισαγωγική 
πρόταση.

Τροπολογία 9
Άρθρο 52

Σκοπός του παρόντος τίτλου είναι να 
εγγυηθεί την καλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ουσιών 
εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως ότι οι 
κίνδυνοι από τις ουσίες που προκαλούν 
πολύ μεγάλη ανησυχία ελέγχονται επαρκώς 
ή ότι αυτές οι ουσίες αντικαθίστανται από 
κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες.

Σκοπός του παρόντος τίτλου είναι να 
εξασφαλίζει ότι οι ουσίες που προκαλούν 
πολύ μεγάλη ανησυχία αντικαθίστανται 
από ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες ή 
διεργασίες οσάκις αυτές διατίθενται. 
Οσάκις αυτή η εναλλακτική δυνατότητα 
δεν υπάρχει, η αντίστοιχη ουσία 
απαγορεύεται εκτός εάν μπορεί να 
καταδειχθεί ότι τα οφέλη για την κοινωνία 
από τη χρήση της υπερτερούν σημαντικά 
των κινδύνων. Όπου τούτο συμβαίνει, 
σκοπός του παρόντος τίτλου είναι να 
εξασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι ελέγχονται 
δεόντως και ότι ενθαρρύνεται η ανάπτυξη 
εναλλακτικών δυνατοτήτων. 

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία αδειοδότησης θα εξασφαλίζει προστασία υψηλού επιπέδου μόνον εάν προβλέπει 
την υποκατάσταση ουσιών που προξενούν μεγάλη ανησυχία από ασφαλέστερες εναλλακτικές 
ουσίες. Ούτως η χρήση των ως άνω ουσιών πρέπει να τυγχάνει αδείας μόνον εάν δεν 
διατίθενται ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες, εάν η συγκεκριμένη ουσία υπηρετεί ουσιώδη 
ανάγκη της κοινωνίας και εάν εφαρμόζονται επαρκή μέτρα προς έλεγχο του κινδύνου.

Τροπολογία 10
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Άρθρο 57, παράγραφος 2

2. Άδεια χορηγείται όταν ο κίνδυνος από τη 
χρήση μιας ουσίας για την ανθρώπινη 
υγεία ή για το περιβάλλον, λόγω των 
εγγενών ιδιοτήτων της ουσίας που 
ορίζονται στο παράρτημα XIII, ελέγχεται 
επαρκώς, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, 
σημείο 6 και σύμφωνα με τα στοιχεία που 
το τεκμηριώνουν στην έκθεση χημικής 
ασφάλειας του αιτούντος.

διαγράφεται

Η Επιτροπή δεν εξετάζει τα εξής:
(α) τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον λόγω 
εκπομπών της ουσίας από εγκατάσταση 
στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια, 
σύμφωνα με την οδηγία 96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου·
(β) τους κινδύνους για το υδατικό 
περιβάλλον και μέσω αυτού, λόγω 
απορρίψεων της ουσίας από σημειακή 
πηγή οι οποίες διέπονται από απαίτηση 
για προηγούμενη κανονιστική ρύθμιση, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, 
παράγραφος 3, και από νομοθετικά 
μέτρα που θεσπίζονται βάσει του 
άρθρου 16 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·
(γ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία από τη χρήση της ουσίας σε 
ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο 
διέπεται από την οδηγία 90/385/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, από την οδηγία 
93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου ή από την 
οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτού του άρθρου συνδέεται με τη θέσπιση της αρχής υποκαταστάσεως μέσω της 
τροπολογίας στο άρθρο 52 και της τροπολογίας στο άρθρο 57, παράγραφος 3, εισαγωγική 
πρόταση αντιστοίχως. Εάν αυτό το άρθρο δεν διαγραφεί, η χρήση και η ελευθέρωση στο 
περιβάλλον ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία θα μπορούσε να συνεχισθεί ακόμη 
και εάν δεν υπάρχουν σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη από τη χρήση τους  και ακόμη 
και εάν θα μπορούσαν να διατίθενται εναλλακτικές ουσίες αντ' αυτών.
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Τροπολογία 11
Άρθρο 57, παράγραφος 3, εισαγωγική πρόταση

3. Εάν η άδεια δεν μπορεί να χορηγηθεί 
βάσει της παραγράφου 2, επιτρέπεται να 
χορηγηθεί όταν καταδεικνύεται ότι τα 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη υπερτερούν 
των κινδύνων από τη χρήση της ουσίας για 
την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον 
και όταν δεν υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες. Η 
απόφαση αυτή λαμβάνεται αφού εξεταστούν 
όλα τα στοιχεία που ακολουθούν:

3. Άδεια χορηγείται μόνον όταν 
καταδεικνύεται ότι τα κοινωνικοοικονομικά 
οφέλη υπερτερούν σημαντικά των κινδύνων 
από τη χρήση της ουσίας για την ανθρώπινη 
υγεία ή για το περιβάλλον, όταν δεν 
υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες 
ή τεχνολογίες και όταν ο κίνδυνος από τη 
χρήση μιας ουσίας ελέγχεται επαρκώς 
σύμφωνα με το Παράρτημα I, σημείο 6 και 
σύμφωνα με τα στοιχεία που το 
τεκμηριώνουν στην έκθεση χημικής 
ασφαλείας του αιτούντος. Η απόφαση αυτή 
λαμβάνεται αφού εξεταστούν όλα τα 
στοιχεία που ακολουθούν:

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία αδειοδότησης θα εξασφαλίζει προστασία υψηλού επιπέδου μόνον εάν προβλέπει 
την υποκατάσταση ουσιών που προκαλούν μεγάλη ανησυχία από ασφαλέστερες εναλλακτικές 
ουσίες. Ούτως η χρήση των ως άνω ουσιών πρέπει να τυγχάνει αδείας μόνον εάν δεν 
διατίθενται ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες, εάν η συγκεκριμένη ουσία υπηρετεί ουσιώδη 
ανάγκη της κοινωνίας και εάν εφαρμόζονται επαρκή μέτρα προς έλεγχο του κινδύνου.

Τροπολογία 12
Άρθρο 57, παράγραφος 7, σημείο (γ α) (νέο)

(γ α) τη χρονική διάρκεια για την οποία 
χορηγείται η άδεια·

Αιτιολόγηση

Άδειες για τη χρήση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία πρέπει να έχουν χρονικά 
όρια για να ενθαρρύνεται η έρευνα και η καινοτομία στην πορεία προς ασφαλέστερες 
εναλλακτικές ουσίες.

Τροπολογία 13
Άρθρο 65, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1
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1.  Όταν υπάρχει ένας μη αποδεκτός 
κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου ή για 
το περιβάλλον, ο οποίος απορρέει από την 
παραγωγή, τη χρήση ή τη διάθεση στην 
αγορά ουσιών και χρειάζεται να 
αντιμετωπιστεί σε κοινοτική βάση, το 
παράρτημα XVI τροποποιείται σύμφωνα με 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
130, παράγραφος 3, με την έκδοση νέων 
περιορισμών ή με την τροποποίηση των 
ισχυόντων περιορισμών του παραρτήματος 
XVI για την παραγωγή, τη χρήση ή τη 
διάθεση στην αγορά ουσιών υπό καθαρή 
μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 66 
έως 70.

1.  Όταν υπάρχει ένας μη αποδεκτός 
κίνδυνος για το περιβάλλον ή για την υγεία 
του ανθρώπου, περιλαμβανομένης και της 
υγείας των ευάλωτων ομάδων του 
πληθυσμού, ο οποίος απορρέει από την 
παραγωγή, τη χρήση ή τη διάθεση στην 
αγορά ουσιών και χρειάζεται να 
αντιμετωπιστεί σε κοινοτική βάση, το 
παράρτημα XVI τροποποιείται σύμφωνα με 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
130, παράγραφος 3, με την έκδοση νέων 
περιορισμών ή με την τροποποίηση των 
ισχυόντων περιορισμών του παραρτήματος 
XVI για την παραγωγή, τη χρήση ή τη 
διάθεση στην αγορά ουσιών υπό καθαρή 
μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 66 
έως 70.

Αιτιολόγηση

Το REACH πρέπει να μεριμνά για την παροχή ειδικής προστασίας εκείνων των τμημάτων του 
πληθυσμού που είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα στην έκθεση σε χημικές ουσίες.

Τροπολογία 14
Άρθρο 72, παράγραφος 1, σημείο (δ α) (νέο)

(δ α) μία Επιτροπή Μεθόδων Δοκιμής 
χωρίς τη Χρήση Ζώων η οποία είναι 
αρμόδια για την ανάπτυξη στρατηγικής για 
τη σταδιακή κατάργηση των δοκιμών με 
τη χρήση ζώων και για τη χορήγηση των 
πόρων που συγκεντρώνονται μέσω των 
τελών καταχώρισης στην ανάπτυξη και 
επικύρωση μεθόδων δοκιμών χωρίς τη 
χρήση ζώων. 

Αιτιολόγηση

Αυτή η επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει στρατηγικό σχεδιασμό με σκοπό να επιταχυνθεί η 
ανάπτυξη, επικύρωση και αποδοχή μεθόδων δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων. Πρέπει επίσης να 
είναι αρμόδια για τη χορήγηση πόρων στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου.

Τροπολογία 15
Άρθρο 95, παράγραφος 1 α (νέα)
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Μέρος του τέλους διατίθεται για την 
ανάπτυξη μεθόδων δοκιμών χωρίς τη 
χρήση ζώων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αυξηθούν οι χρηματικοί πόροι που διατίθενται για να προωθηθεί η χρήση μεθόδων 
δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων.
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