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Σχέδιο έκθεσης (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την 
καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και για τους 
περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά (REACH), για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../... σχετικά με τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους

Πρόταση κανονισμού (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 110
Νομική βάση

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 95,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 95 και το άρθρο 175, παράγραφος 1 
σε σχέση με τον Τίτλο VII για την 
Αδειοδότηση και τον Τίτλο VIII για τους 
Περιορισμούς,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός βασίζεται στο άρθρο 95 που αφορά την εσωτερική αγορά. Πρωταρχικός στόχος 
των τίτλων για την αδειοδότηση και τους περιορισμούς του κανονισμού είναι η προστασία του 
περιβάλλοντος, επομένως η νομική βάση που ενδείκνυται για τους τίτλους αυτούς είναι το 
άρθρο 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 111
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Η ελεύθερη κυκλοφορία των ουσιών, 
υπό καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα και 
σε προϊόντα, αποτελεί ουσιώδη πτυχή της
εσωτερικής αγοράς και συμβάλλει σε 
μεγάλο βαθμό στην υγεία και στην ευημερία 
των καταναλωτών και των εργαζομένων και 
στα κοινωνικά και οικονομικά τους 
συμφέροντα καθώς και στην 
ανταγωνιστικότητα της χημικής 
βιομηχανίας.

(1) Η ελεύθερη κυκλοφορία των ουσιών, 
υπό καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα και 
σε προϊόντα, αποτελεί ουσιώδη πτυχή της 
εσωτερικής αγοράς και ένα σαφές και 
ισχυρό σύστημα καταχώρισης, 
αξιολόγησης και αδειοδότησης των 
χημικών ουσιών που θα βασίζεται σε 
σταδιακή κατάργηση των επικίνδυνων 
ουσιών μέσω της υποκατάστασης από 
ασφαλείς εναλλακτικές ουσίες μπορεί να 
συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην υγεία και 
στην ευημερία των καταναλωτών και των 
εργαζομένων και στα κοινωνικά και 
οικονομικά τους συμφέροντα καθώς και 
στην ανταγωνιστικότητα της χημικής 
βιομηχανίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εσωτερική αγορά από μόνη της δεν θα βελτιώσει την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.
Προς τούτο χρειάζεται μια ισχυρή πολιτική για τη σταδιακή κατάργηση των πλέον επικίνδυνων 
ουσιών το συντομότερο δυνατόν και την αντικατάστασή τους με ασφαλείς εναλλακτικές ουσίες.

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 112
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)
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(3α) Παρόλα αυτά, για ορισμένα μέρη του 
κανονισμού, η εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος 
είναι ο κύριος στόχος και το άρθρο 175, 
παράγραφος 1 είναι η νομική βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 175, παράγραφος 1 που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος προστίθεται ως 
νομική βάση και τούτο χρειάζεται να φαίνεται επίσης στις αιτιολογικές σκέψεις.

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

Τροπολογία 113
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 της υγείας του 
ανθρώπου, ιδίως της υγείας των 
εργαζομένων και της υγείας άλλων 
ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, και του 
περιβάλλοντος, είναι απαραίτητο να 
εξασφαλιστεί ότι οι ουσίες που παράγονται 
στην Κοινότητα συμμορφώνονται με την 
κοινοτική νομοθεσία ακόμη και αν 
εξάγονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι "η προστασία της υγείας των παιδιών από ασθένειες 
που συνδέονται με το περιβάλλον αποτελεί ουσιαστική επένδυση προκειμένου να  εξασφαλισθεί 
η δέουσα ανθρώπινη και οικονομική ανάπτυξη" (έκθεση Paulsen σχετικά με την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία) και ζήτησε ειδικούς περιορισμούς επί των χημικών 
ουσιών για τις ομάδες πληθυσμού υψηλού κινδύνου (έκθεση Ries σχετικά με το ευρωπαϊκό 
σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την υγεία). Το REACH πρέπει να θεωρηθεί ειδική 
ευκαιρία για την προστασία της υγείας όχι μόνον των εργαζομένων αλλά και εκείνων που είναι 
πιο ευάλωτοι στην έκθεση σε χημικές ουσίες. (Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer)

Στις 23 Φεβρουαρίου 2005 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το 
ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2004-2010 για το περιβάλλον και την υγεία (A6-0008/2005) στο 
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οποίο "καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλες οι πραγματοποιούμενες εκτιμήσεις 
κινδύνων θα εξετάζουν ειδικότερα τους κινδύνους για τα έμβρυα, τα νήπια και τα παιδιά σε 
περιπτώσεις πιθανής έκθεσης αυτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων". (Frédérique Ries, 
Chris Davies)

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 114
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 της υγείας του 
ανθρώπου, ιδίως της υγείας των 
εργαζομένων και του περιβάλλοντος, είναι 
απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι όλες οι 
ουσίες που παράγονται ή διατίθενται στην 
αγορά στην Κοινότητα συμμορφώνονται με 
την κοινοτική νομοθεσία ακόμη και αν 
εξάγονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το REACH πρέπει να ισχύει για όλες τις ουσίες ανεξάρτητα από τον τόπο παραγωγής τους για 
να εξασφαλισθεί η προστασία της υγείας του ανθρώπου, του περιβάλλοντος, των εργαζομένων 
καθώς και ίσοι όροι ανταγωνισμού για την βιομηχανία.

Τροπολογία: (Frédérique Ries, Chris Davies)

Τροπολογία 115
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Η αξιολόγηση της λειτουργίας των 
τεσσάρων βασικών νομοθετικών μέσων που 
διέπουν τα χημικά προϊόντα στην Κοινότητα 
[οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, 
συσκευασία και επισήμανση των 
επικινδύνων ουσιών, οδηγία 88/379/ΕΟΚ 

(5) Η αξιολόγηση της λειτουργίας των 
τεσσάρων βασικών νομοθετικών μέσων που 
διέπουν τα χημικά προϊόντα στην Κοινότητα 
[οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, 
συσκευασία και επισήμανση των 
επικινδύνων ουσιών, οδηγία 88/379/ΕΟΚ 
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του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 1988 για 
την προσέγγιση των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών που αφορούν την 
ταξινόμηση, τη συσκευασία και την 
επισήμανση των επικίνδυνων 
παρασκευασμάτων, (η οποία εντωμεταξύ 
αντικαταστάθηκε από την οδηγία 
1999/45/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 1999 
για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών που αφορούν την 
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των επικίνδυνων παρασκευασμάτων), 
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του 
Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1993 για την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων 
από τις υπάρχουσες ουσίες και οδηγία 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης 
Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν 
περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και 
χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων] εντόπισε σειρά 
προβλημάτων στη λειτουργία της κοινοτικής 
νομοθεσίας για τα χημικά, προβλήματα τα 
οποία οφείλονται στις διαφορές μεταξύ 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών που θίγουν 
άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
σε αυτό τον τομέα.

του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 1988 για 
την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών που αφορούν την 
ταξινόμηση, τη συσκευασία και την 
επισήμανση των επικίνδυνων 
παρασκευασμάτων, (η οποία εντωμεταξύ 
αντικαταστάθηκε από την οδηγία 
1999/45/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 1999 
για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών που αφορούν την 
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των επικίνδυνων παρασκευασμάτων), 
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του 
Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1993 για την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων 
από τις υπάρχουσες ουσίες και οδηγία 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης 
Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν 
περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και 
χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων] εντόπισε σειρά 
προβλημάτων στη λειτουργία της κοινοτικής 
νομοθεσίας για τα χημικά, προβλήματα τα 
οποία οφείλονται στις διαφορές μεταξύ 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών που θίγουν 
άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
σε αυτό τον τομέα καθώς και αποτυχία 
στην προστασία της δημόσιας υγείας και 
του περιβάλλοντος με μέτρα προφύλαξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναγνωρισθεί ότι το REACH καλύπτει τα γνωστά κενά που έχουν σχέση με την 
προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
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Τροπολογία: Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini και Sergio 
Berlato

Τροπολογία 116
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

(6α) Οι χημικές ουσίες που παράγονται σε 
τρίτες χώρες και εισάγονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπόκεινται  κατά 
μέγα μέρος στην υφιστάμενη κοινοτική 
νομοθεσία σχετικά με την προστασία της 
υγείας και του περιβάλλοντος και είναι 
απαραίτητο να ληφθούν όλα τα δυνατά 
μέτρα για να δοθεί ώθηση στην ευρωπαϊκή 
παραγωγή και να εξασφαλισθεί υψηλό 
επίπεδο προστασίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι υφιστάμενοι κανόνες της ΕΕ ορίζουν πολύ αυστηρότερες παραμέτρους για τους Ευρωπαίους 
παραγωγούς χημικών ουσιών από ό,τι για τους παραγωγούς εκτός της Κοινότητας. Πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος που ενέχουν για την υγεία και το περιβάλλον οι διαφορετικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις για Ευρωπαίους και μη Ευρωπαίους παραγωγούς.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 117
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

(7α) Ο στόχος του νέου συστήματος που θα 
εισαχθεί με τον κανονισμό αυτό είναι να 
εξετασθούν κατά προτεραιότητα οι πλέον 
επικίνδυνες ουσίες. Η απόδοση 
προτεραιότητας πρέπει να βασίζεται στον 
κίνδυνο που αναμένεται να δημιουργεί μια 
ουσία για την υγεία του ανθρώπου και το 
περιβάλλον. Η αποτίμηση της 
επικινδυνότητας και η αξιολόγηση του 
κινδύνου πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη 
τις επιπτώσεις των ουσιών στην ανάπτυξη 
του εμβρύου και στην υγεία γυναικών και 
παιδιών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι πολύ σαφές ότι με το REACH πρέπει να εξετασθούν πρώτα οι πλέον 
επικίνδυνες ουσίες με σκοπό να αντικατασταθούν με ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες.

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

Τροπολογία 118
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

(8α) Η διαχείριση των κινδύνων των 
ουσιών πρέπει να αφορούν εξίσου τις 
χημικές ουσίες που παρασκευάζονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εισαγόμενες 
ουσίες που παρασκευάζονται σε τρίτες 
χώρες, για να αποφευχθεί η ευνοϊκή 
μεταχείριση της μη ευρωπαϊκής 
παραγωγής και η προώθησή της εξαιτίας 
των υπέρμετρων επιβαρύνσεων που 
επιβάλλονται στους Ευρωπαίους 
παραγωγούς.

Or. it

Αιτιολόγηση

Υπάρχει κίνδυνος το σύστημα REACH, με την μορφή που το προτείνει η Επιτροπή, να ευνοήσει 
την εισαγωγή ορισμένων ειδών, ουσιών και παρασκευασμάτων που δεν υπόκεινται στους 
κανόνες προς τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται τα ισοδύναμα προϊόντα που 
παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Οι λιγότερο εκτεταμένοι έλεγχοι που απαιτούνται 
για τα εισαγόμενα προϊόντα τα καθιστούν φθηνότερα, επιτρέπουν τη χρήση ευρύτερου φάσματος 
πρώτων υλών και δεν παρέχουν καμιά εγγύηση ως προς την προστασία της υγείας και του 
περιβάλλοντος.

Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ ορίζει πολύ πιο αυστηρές παραμέτρους για τους Ευρωπαίους 
παραγωγούς χημικών ουσιών. Οι εισαγωγείς ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
υπόκεινται στους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 119
Αιτιολογική σκέψη 10
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(10) Οι διατάξεις για την αξιολόγηση 
προβλέπουν, σε συνέχεια της καταχώρισης, 
έλεγχο συμμόρφωσης της καταχώρισης με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και 
δυνατότητα παραγωγής περισσότερων 
πληροφοριών σχετικά με τις ιδιότητες των 
ουσιών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αξιολογούν τέτοιες ουσίες εάν έχουν λόγους 
να υποπτεύονται ότι ενέχουν κίνδυνο για 
την υγεία ή για το περιβάλλον, αφού τις 
έχουν συμπεριλάβει στα κυλιόμενα 
προγράμματά τους.

(10) Οι διατάξεις για την αξιολόγηση 
προβλέπουν, σε συνέχεια της καταχώρισης, 
έλεγχο συμμόρφωσης της καταχώρισης με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και 
δυνατότητα παραγωγής περισσότερων 
πληροφοριών σχετικά με τις ιδιότητες των 
ουσιών. Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
αξιολογεί τέτοιες ουσίες εάν έχει λόγους να 
υποπτεύεται ότι ενέχουν κίνδυνο για την 
υγεία ή για το περιβάλλον.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία που προτείνεται επί του άρθρου 38.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 120
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Οι διατάξεις για την αδειοδότηση 
προβλέπουν τη χορήγηση αδειών από την 
Επιτροπή για την διάθεση στην αγορά και 
για τη χρήση ουσιών που προκαλούν πολύ 
μεγάλη ανησυχία, όταν οι κίνδυνοι που 
παρουσιάζει η χρήση τους ελέγχονται 
επαρκώς ή όταν η χρήση τους μπορεί να 
αιτιολογηθεί για κοινωνικοοικονομικούς 
λόγους.

(12) Οι διατάξεις για την αδειοδότηση 
προβλέπουν τη χορήγηση αδειών από την 
Επιτροπή για την διάθεση στην αγορά και 
για τη χρήση ουσιών που προκαλούν πολύ 
μεγάλη ανησυχία για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, όταν δεν υπάρχουν 
ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες, όταν η 
χρήση των ουσιών αυτών μπορεί να 
αιτιολογηθεί με βάση κοινωνικοοινομικούς 
λόγους και όταν οι κίνδυνοι που 
παρουσιάζει η χρήση τους ελέγχονται 
επαρκώς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να τονισθεί ότι η αδειοδότηση έχει προσωρινό μόνον χαρακτήρα.
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Τροπολογία: Dan Jørgensen, Åsa Westlund και Riitta Myller

Τροπολογία 121
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Οι διατάξεις για την αδειοδότηση 
προβλέπουν τη χορήγηση αδειών από την 
Επιτροπή για την διάθεση στην αγορά και 
για τη χρήση ουσιών που προκαλούν πολύ 
μεγάλη ανησυχία, όταν οι κίνδυνοι που 
παρουσιάζει η χρήση τους ελέγχονται 
επαρκώς ή όταν η χρήση τους μπορεί να 
αιτιολογηθεί για κοινωνικοοικονομικούς 
λόγους.

(12) Οι διατάξεις για την αδειοδότηση 
προβλέπουν τη χορήγηση αδειών από την 
Επιτροπή για την διάθεση στην αγορά και 
για τη χρήση ουσιών που προκαλούν πολύ 
μεγάλη ανησυχία, όταν δεν διατίθενται 
κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες και όταν η χρήση τους μπορεί 
να αιτιολογηθεί για κοινωνικοοικονομικούς 
λόγους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη πρέπει να επιβεβαιώνει το στόχο της διαδικασίας αδειοδότησης.
Η αδειοδότηση τότε μόνο θα μπορέσει να προσφέρει το υψηλό επίπεδο προστασίας που 
απαιτείται, αν αντικαθιστά τις ουσίες που η χρήση τους προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία με 
κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες, όποτε τούτο είναι δυνατόν.  Η διατήρηση της έννοιας του 
"επαρκούς ελέγχου" υποστηρίζει τη συνέχιση της χρήσης και της ελευθέρωσης στο περιβάλλον 
ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική 
αναγκαιότητα που απορρέει από τις χρήσεις τους και από το εάν υπάρχουν ασφαλέστερες 
εναλλακτικές επιλογές.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, 
Péter Olajos, Boguslaw Sonik, Αντώνιος Τρακατέλλης, Renate Sommer και Erna Hennicot-

Schoepges

Τροπολογία 122
Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Η πείρα έχει καταδείξει ότι δεν είναι 
σκόπιμο να απαιτείται από τα κράτη μέλη να 
αξιολογούν τους κινδύνους όλων των 
χημικών ουσιών. Η ευθύνη αυτή θα πρέπει 
επομένως να ανατεθεί κατ'αρχάς στις 
επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν 
ουσίες αλλά μόνο για ποσότητες που 
υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο, ώστε να 
μπορούν να επωμιστούν το σχετικό φόρτο.
Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου, σύμφωνα με την 

(16) Η πείρα έχει καταδείξει ότι δεν είναι 
σκόπιμο να απαιτείται από τα κράτη μέλη να 
αξιολογούν τους κινδύνους όλων των 
χημικών ουσιών. Η ευθύνη αυτή θα πρέπει 
επομένως να ανατεθεί κατ'αρχάς στις 
επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν 
ουσίες αλλά μόνο για ποσότητες που 
υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο, ώστε να 
μπορούν να επωμιστούν το σχετικό φόρτο.
Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου, σύμφωνα με την 
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αξιολόγηση κινδύνου που διενεργούν για τις 
ουσίες τους.

αξιολόγηση κινδύνου που διενεργούν για τις 
ουσίες τους. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει 
να κοινοποιούν την ασφαλή χρήση των 
ουσιών και των παρασκευασμάτων τους 
που βασίζεται σε αξιολόγηση κινδύνου με 
κατάλληλο τρόπο στον τελικό χρήστη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση στον τελικό χρήστη των απαραίτητων πληροφοριών και συμβουλών για να 
μπορεί να κάνει ασφαλή χρήση και να διαχειρίζεται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τον 
κίνδυνο έχει ουσιαστική σημασία.

Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 41, 41α, 42 και 43.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 123
Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Η πείρα έχει καταδείξει ότι δεν είναι 
σκόπιμο να απαιτείται από τα κράτη μέλη να 
αξιολογούν τους κινδύνους όλων των 
χημικών ουσιών. Η ευθύνη αυτή θα πρέπει 
επομένως να ανατεθεί κατ'αρχάς στις 
επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν 
ουσίες αλλά μόνο για ποσότητες που 
υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο, ώστε να 
μπορούν να επωμιστούν το σχετικό φόρτο.
Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου, σύμφωνα με την 
αξιολόγηση κινδύνου που διενεργούν για τις 
ουσίες τους.

(16) Η πείρα έχει καταδείξει ότι δεν είναι 
σκόπιμο να απαιτείται από τα κράτη μέλη να 
αξιολογούν τους κινδύνους όλων των 
χημικών ουσιών. Η ευθύνη αυτή θα πρέπει 
επομένως να ανατεθεί κατ'αρχάς στις 
επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν 
ουσίες αλλά μόνο στην περίπτωση ουσιών 
που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία ή 
για ποσότητες που υπερβαίνουν ένα 
ορισμένο όριο, ώστε να μπορούν να 
επωμιστούν το σχετικό φόρτο. Οι 
επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν 
τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου, σύμφωνα με την αξιολόγηση 
κινδύνου που διενεργούν για τις ουσίες τους.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, οι κίνδυνοι πρέπει να 
αξιολογούνται ακόμη και όταν πρόκειται για ποσότητες κάτω του ενός τόνου κατ' έτος. Ακόμη 
και σε μικρές ποσότητες αυτές οι ουσίες μπορεί να προκαλέσουν σημαντική βλάβη στο 
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περιβάλλον και την υγεία (δέσμη προτεραιοτήτωνBlokland).

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 124
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Η επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 
γίνεται συνήθως με ποσότητες κάτω του 
ενός τόνου κατ’ έτος, οπότε δεν υπάρχει 
λόγος εξαίρεσής της, δεδομένου ότι δεν 
χρειάζεται να καταχωρίζονται έτσι και 
αλλιώς οι ουσίες σε αυτές τις ποσότητες.
Ωστόσο, για να ενθαρρυνθεί η καινοτομία, η 
έρευνα και η ανάπτυξη προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής θα πρέπει να 
εξαιρεθεί από την υποχρέωση καταχώρισης 
για ορισμένο χρονικό διάστημα κατά το 
οποίο μια ουσία δεν διατίθεται ακόμη στην
αγορά σε απροσδιόριστο αριθμό πελατών, 
επειδή η εφαρμογή της ουσίας σε 
παρασκευάσματα ή σε προϊόντα απαιτεί 
ακόμη να διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα και 
ανάπτυξη από μικρό αριθμό γνωστών 
πελατών.

(19) Η επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 
γίνεται συνήθως με ποσότητες κάτω του 
ενός τόνου κατ’ έτος, οπότε δεν υπάρχει 
λόγος εξαίρεσής της στην περίπτωση 
ουσιών που προκαλούν μεγάλη ανησυχία, 
απλώς ανησυχία ή μικρή ανησυχία, 
δεδομένου ότι οι ουσίες αυτές δεν 
χρειάζεται να καταχωρίζονται έτσι και 
αλλιώς σε αυτές τις ποσότητες. Ωστόσο οι 
ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία πρέπει να εξαιρούνται δεδομένου 
ότι αυτές οι ουσίες πρέπει να 
καταχωρίζονται. Ωστόσο, για να 
ενθαρρυνθεί η καινοτομία, η έρευνα και η 
ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών 
παραγωγής θα πρέπει να εξαιρεθεί από την 
υποχρέωση καταχώρισης για ορισμένο 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο μια ουσία 
δεν διατίθεται ακόμη στην αγορά σε 
απροσδιόριστο αριθμό πελατών, επειδή η 
εφαρμογή της ουσίας σε παρασκευάσματα ή 
σε προϊόντα απαιτεί ακόμη να διενεργηθεί 
περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη από μικρό 
αριθμό γνωστών πελατών.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, οι κίνδυνοι πρέπει να 
αξιολογούνται ακόμη και όταν πρόκειται για ποσότητες κάτω του ενός τόνου κατ' έτος. Ακόμη 
και σε μικρές ποσότητες αυτές οι ουσίες μπορεί να προκαλέσουν σημαντική βλάβη στο 
περιβάλλον και την υγεία. Δεδομένου ότι αυτές οι ουσίες εμπίπτουν στο REACH, πρέπει να 
εφαρμόζονται εξαιρέσεις σε σχέση με την επιστημονική έρευνα και τις επιστημονικές εξελίξεις 
στις οποίες γίνεται χρήση (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 125
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)

(19α) Η ενσωμάτωση ουσιών σε διεργασίες 
παραγωγής μεγάλης κλίμακας και η 
τροποποίηση τεχνικών μεθόδων είναι 
πολύπλοκες διεργασίες. Με τον τρόπο αυτό 
αποκτώνται σημαντικές γνώσεις όσον 
αφορά τις ουσίες, οι οποίες πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση 
του φακέλου καταχώρισης, παραδείγματος 
χάριν σε σχέση με τη χρήση της ουσίας.
Για πολλές ουσίες ο φάκελος καταχώρισης 
μπορεί επομένως να καταρτισθεί μόνον 
λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις 
πληροφορίες. Για να ενθαρρυνθεί η 
καινοτομία πρέπει επομένως να ορισθεί 
μεταβατική περίοδος για την καταχώριση 
νέων ουσιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Έχει σχέση με την εισαγωγή νέου άρθρου 19α.

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 126
Αιτιολογική σκέψη 20

(20) Επειδή οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς 
προϊόντων θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για 
τα προϊόντα τους, είναι σκόπιμο να 
επιβληθεί απαίτηση καταχώρισης ουσιών οι 
οποίες πρόκειται να ελευθερωθούν από
προϊόντα. Όταν πρόκειται για ουσίες που 
είναι πιθανό να ελευθερωθούν από 
προϊόντα σε αρκετά υψηλές ποσότητες και 
με τέτοιο τρόπο που να βλάπτεται η 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, πρέπει 
να στέλνεται κοινοποίηση στον Οργανισμό, 
ο οποίος θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να 
ζητεί την υποβολή καταχώρισης.

(20) Επειδή οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς 
προϊόντων θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για 
τα προϊόντα τους, είναι σκόπιμο να 
επιβληθεί απαίτηση καταχώρισης 
επικίνδυνων ουσιών στα προϊόντα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα αντιπροσωπεύουν πρωταρχική πηγή έκθεσης σε χημικές ουσίες. Η χρήση 
επικίνδυνων ουσιών σε προϊόντα πρέπει να υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 127
Αιτιολογική σκέψη 20

(20) Επειδή οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς 
προϊόντων θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για 
τα προϊόντα τους, είναι σκόπιμο να 
επιβληθεί απαίτηση καταχώρισης ουσιών οι 
οποίες πρόκειται να ελευθερωθούν από
προϊόντα. Όταν πρόκειται για ουσίες που 
είναι πιθανό να ελευθερωθούν από 
προϊόντα σε αρκετά υψηλές ποσότητες και 
με τέτοιο τρόπο που να βλάπτεται η 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, πρέπει 
να στέλνεται κοινοποίηση στον Οργανισμό, 
ο οποίος θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να 
ζητεί την υποβολή καταχώρισης.

(20) Επειδή οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς 
προϊόντων θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για 
τα προϊόντα τους, είναι σκόπιμο να 
επιβληθεί απαίτηση καταχώρισης ουσιών 
στα προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα αντιπροσωπεύουν πρωταρχική πηγή έκθεσης σε χημικές ουσίες. Η χρήση ουσιών 
σε προϊόντα πρέπει να υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης.

Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 5 και 6 από τους ίδιους βουλευτές.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 128
Αιτιολογική σκέψη 20

(20) Επειδή οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς 
προϊόντων θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για 
τα προϊόντα τους, είναι σκόπιμο να 
επιβληθεί απαίτηση καταχώρισης ουσιών οι 

(20) Επειδή οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς 
προϊόντων θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για 
τα προϊόντα τους, είναι σκόπιμο να 
επιβληθεί απαίτηση καταχώρισης ουσιών 
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οποίες πρόκειται να ελευθερωθούν από
προϊόντα. Όταν πρόκειται για ουσίες που 
είναι πιθανό να ελευθερωθούν από προϊόντα 
σε αρκετά υψηλές ποσότητες και με τέτοιο 
τρόπο που να βλάπτεται η ανθρώπινη υγεία 
ή το περιβάλλον, πρέπει να στέλνεται 
κοινοποίηση στον Οργανισμό, ο οποίος θα 
πρέπει να εξουσιοδοτείται να ζητεί την 
υποβολή καταχώρισης.

στα προϊόντα. Όταν πρόκειται για ουσίες 
που είναι πιθανό να ελευθερωθούν από 
προϊόντα σε αρκετά υψηλές ποσότητες ή επί 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και με 
τέτοιο τρόπο που να βλάπτεται η ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον, πρέπει να στέλνεται 
κοινοποίηση στον Οργανισμό, ο οποίος θα 
πρέπει να εξουσιοδοτείται να ζητεί την 
υποβολή καταχώρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ελευθέρωση, είτε εσκεμμένη είτε όχι, δεν μπορεί να ελεγχθεί πριν από την καταχώριση αλλά 
μόνον μετά από αυτήν. Εκτός από την έκθεση σε υψηλές δόσεις είναι επίσης αναγκαίο να 
εξετασθεί η σχετικά χαμηλή έκθεση επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 129
Αιτιολογική σκέψη 24

(24) Οι απαιτήσεις παραγωγής πληροφοριών 
για ουσίες θα πρέπει να διαβαθμίζονται 
ανάλογα με τον όγκο παραγωγής ή 
εισαγωγής μιας ουσίας, επειδή η ποσότητα 
αποτελεί ένδειξη της πιθανότητας έκθεσης 
του ανθρώπου και του περιβάλλοντος στις 
ουσίες, θα πρέπει δε να περιγράφονται 
λεπτομερώς.

(24) Οι απαιτήσεις παραγωγής πληροφοριών 
για ουσίες θα πρέπει να διαβαθμίζονται 
ανάλογα με τον όγκο παραγωγής ή 
εισαγωγής μιας ουσίας και τον βαθμό 
ανησυχίας, επειδή βάσει δεδομένων για τη 
χρήση και την επικινδυνότητα, η ποσότητα 
αποτελεί ένδειξη της πιθανότητας έκθεσης 
του ανθρώπου και του περιβάλλοντος στις 
ουσίες, καθώς και του κινδύνου που 
συνδέεται με αυτήν την έκθεση, θα πρέπει 
δε να περιγράφονται λεπτομερώς.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η ποσότητα είναι μια από τις πτυχές που δίνουν κάποια ένδειξη για την πιθανότητα έκθεσης του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος σε συγκεκριμένη ουσία. Καλύτερη εικόνα αυτής της έκθεσης 
μπορεί να ληφθεί συνδυάζοντας τον βαθμό ανησυχίας με την ποσότητα. Η πιθανότητα έκθεσης 
του ανθρώπου και του περιβάλλοντος μπορεί να αξιολογηθεί πιο αποτελεσματικά με βάση 
δεδομένα για τη χρήση και την επικινδυνότητα . Εάν χρησιμοποιείται ο βαθμός ανησυχίας, οι 
ουσίες υψηλότερου κινδύνου μπορούν να αντιμετωπισθούν κατά πρώτο λόγο (δέσμη 
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προτεραιοτήτων Blokland).

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 130
Αιτιολογική σκέψη 24

(24) Οι απαιτήσεις παραγωγής πληροφοριών 
για ουσίες θα πρέπει να διαβαθμίζονται 
ανάλογα με τον όγκο παραγωγής ή 
εισαγωγής μιας ουσίας, επειδή η ποσότητα 
αποτελεί ένδειξη της πιθανότητας έκθεσης 
του ανθρώπου και του περιβάλλοντος στις 
ουσίες, θα πρέπει δε να περιγράφονται 
λεπτομερώς.
.

(24) Οι απαιτήσεις παραγωγής πληροφοριών 
για ουσίες θα πρέπει να διαβαθμίζονται 
ανάλογα με τον όγκο παραγωγής ή 
εισαγωγής μιας ουσίας, επειδή η ποσότητα 
αποτελεί ένδειξη της πιθανότητας έκθεσης 
του ανθρώπου και του περιβάλλοντος στις 
ουσίες, θα πρέπει δε να περιγράφονται 
λεπτομερώς.

Εάν υπάρχουν αξιολογήσεις κινδύνου με 
βάση τη χρήση στην πράξη της εν λόγω 
ουσίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να λαμβάνεται υπόψη η πείρα που πραγματικά αποκτάται στη διάρκεια των 
εκατοντάδων ετών κατά τα οποία χρησιμοποιούνται ορισμένες χημικές ουσίες.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 131
Αιτιολογική σκέψη 24α (νέα)

(24α) Η απαίτηση κοινοποίησης για τις 
ουσίες πολύ χαμηλού όγκου παραγωγής 
είναι επιθυμητή προκειμένου να 
γνωρίζουμε ποιες ουσίες παράγονται 
πραγματικά και τι στοιχεία υπάρχουν για 
αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια απλή απαίτηση κοινοποίησης για ουσίες μεταξύ 10 κιλών και ενός τόνου κατ' έτος πρέπει 
να προστεθεί στο REACH ούτως ώστε εν τέλει να υπάρχει εικόνα των συνολικών ποσοτήτων 
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των υφισταμένων ουσιών που παράγονται στην πραγματικότητα και των διαθέσιμων στοιχείων 
σχετικά με αυτές. Βάσει του REACH υπό την τρέχουσα μορφή του έχουμε στοιχεία μόνον για 
περίπου 30 000 ουσίες που παράγονται σε ποσότητες άνω του ενός τόνου.

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Ευρετήριο των Ουσιών που υπάρχουν στο Εμπόριο (Einecs) απαριθμεί 
περισσότερες από 100 000 υφιστάμενες ουσίες.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 132
Αιτιολογική σκέψη 26α (νέα)

(26α) Με γνώμονα τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) τα κράτη μέλη 
πρέπει να θεσπίσουν μέτρα για την παροχή 
ειδικής - και εάν χρειασθεί 
χρηματοοικονομικής - αρωγής στις 
επιχειρήσεις αυτές για τη διενέργεια των 
δοκιμών που χρειάζονται για τη συλλογή 
των απαιτούμενων πληροφοριών βάσει του 
παρόντος κανονισμού.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο να μπορούν τα κράτη μέλη να παρέχουν στις ΜΜΕ ειδική 
αρωγή, περιλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής αρωγής εάν χρειασθεί.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 133
Αιτιολογική σκέψη 31

(31) Για να δημιουργηθεί ένα 
εναρμονισμένο, απλό σύστημα, όλες οι 
καταχωρίσεις θα πρέπει να υποβάλλονται 
στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός θα 
διενεργεί έλεγχο πληρότητας για όλες τις 
καταχωρίσεις και θα αναλαμβάνει την 
ευθύνη για κάθε τελική απόρριψη 
καταχώρισης, ώστε να ακολουθείται μια 
συνεπής προσέγγιση και να 

(31) Για να δημιουργηθεί ένα 
εναρμονισμένο, απλό σύστημα, όλες οι 
καταχωρίσεις θα πρέπει να υποβάλλονται 
στον Οργανισμό. Για να εξασφαλισθεί ότι 
οι υποβολές στοιχείων είναι συνεπείς, 
πλήρεις και καλής ποιότητας, πρέπει να 
διενεργείται ανεξάρτητος λογιστικός 
έλεγχος πριν από την υποβολή στον 
Οργανισμό. Ο Οργανισμός πρέπει να
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χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά οι 
πόροι.

αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε τελική 
απόρριψη καταχώρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος δεν υπάρχει υποχρεωτική αξιολόγηση της ποιότητας και του περιεχομένου 
των φακέλων καταχώρισης, καθώς ο Οργανισμός θα ελέγχει μόνον την πληρότητα (άρθρο 
18(2)). Δεδομένου ότι σε πρόσφατη αξιολόγηση των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών 
διαπιστώθηκε ότι μόνον 31% των δελτίων δεδομένων ασφαλείας ήσαν απολύτως ακριβή, έχει 
ζωτική σημασία να διενεργείται ανεξάρτητος έλεγχος πριν από την υποβολή των στοιχείων 
ώστε να διευκολύνεται το έργο του Οργανισμού.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 134
Αιτιολογική σκέψη 33α (νέα)

(33α) Η κοινή χρήση και/ή η κοινή 
υποβολή δεδομένων των δοκιμών με 
σπονδυλωτά και άλλων πληροφοριών που 
μπορεί να προλαμβάνει τις δοκιμές σε ζώα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική για να 
διασφαλίζεται η αποφυγή των 
επικαλύψεων δοκιμών με πειραματόζωα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι υποχρεωτική η κοινοχρησία των δεδομένων από τις δοκιμές και άλλων 
πληροφοριών με πειραματόζωα που μπορεί να αποτρέπουν τις δοκιμές με πειραματόζωα, 
προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και να διασφαλίζεται η 
αποφυγή των επικαλύψεων δοκιμών με πειραματόζωα Τούτο διασφαλίζει τη συνέπεια προς το 
άρθρο 24 παρ. 5, δεύτερο μέρος (για τις μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες), και τη δήλωση ότι η 
κοινοχρησία δεδομένων είναι υποχρεωτική σε σχέση με τα πειράματα με ζώα, στη σελίδα 10 της 
αιτιολογικής έκθεσης.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 135
Αιτιολογική σκέψη 34α (νέα)
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(34a) Για την προώθηση των δοκιμών 
χωρίς πειραματόζωα, η Επιτροπή τα 
κράτη μέλη και η βιομηχανία θα πρέπει να 
διαθέσουν περισσότερους πόρους στην 
ανάπτυξη, την επικύρωση και την αποδοχή 
δοκιμών χωρίς πειραματόζωα. Μέρος των 
τελών που καταβάλλονται στον Οργανισμό 
θα πρέπει να διατίθεται για το σκοπό αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην αιτιολογική έκθεση η προώθηση των δοκιμών χωρίς πειραματόζωα συγκαταλέγεται στους 
στόχους της πρότασης, ωστόσο το νομοθετικό κείμενο δεν περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξή 
της.  Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνεται καμιά αναφορά σε αύξηση της χρηματοδότησης για 
προγράμματα αντικατάστασης των δοκιμών με πειραματόζωα.

Τροπολογία: Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 136
Αιτιολογική σκέψη 34α (νέα)

(34α) Σύμφωνα με τον στόχο της 
προώθησης μεθόδων δοκιμών χωρίς ζώα, 
η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και η 
βιομηχανία πρέπει να αυξήσουν τους 
πόρους και τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν στην επίσπευση της 
ανάπτυξης και επικύρωσης αυτών των 
εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο στόχος που τίθεται από τον ανά χείρας κανονισμό της προώθησης μεθόδων δοκιμών χωρίς 
ζώα πρέπει να αντανακλάται στο κείμενο του κανονισμού, ιδίως έχοντας υπόψη την έλλειψη 
πόρων και προσπαθειών στον τομέα αυτό και την αργή πρόοδο της ανάπτυξης και αποδοχής 
εναλλακτικών μεθόδων.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 137
Αιτιολογική σκέψη 37α (νέα)
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(37α) Για να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα της κοινοτικής 
βιομηχανίας και για να διασφαλισθεί ότι ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται όσο το 
δυνατόν πιο αποτελεσματικά, είναι 
σκόπιμο να προβλέπεται κοινοχρησία 
δεδομένων μεταξύ καταχωριζόντων στη 
βάση δίκαιης αντιστάθμισης.

Or. en

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 138
Αιτιολογική σκέψη 39α (νέα)

(39α) Εάν ένας δυνητικός καταχωρίζων 
και/ή μέλος ενός ΦΑΠΟ δεν καταβάλει το 
μερίδιο του κόστους μελέτης που 
συνεπάγεται δοκιμές επί σπονδυλωτών ή 
άλλης μελέτης που μπορεί να αποτρέπει τις 
δοκιμές σε πειραματόζωα, δεν πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να καταχωρίζει την 
ουσία του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση συμμόρφωσης προς την υποχρέωση κοινοχρησίας δεδομένων από δοκιμές 
με ζώα και την αποφυγή επικαλυπτόμενων δοκιμών, (α) ένας δυνητικός καταχωρίζων και/ή 
μέλος ενός ΦΑΠΟ δεν πρέπει να επιτρέπεται να μην καταβάλλει το μερίδιό του στο κόστος και 
στη συνέχεια να πραγματοποιεί επικαλυπτόμενες δοκιμές με ζώα.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 139
Αιτιολογική σκέψη 40α (νέα)

(40α) Εάν ο κάτοχος μελέτης που 
συνεπάγεται δοκιμές σε σπονδυλωτά ή 
άλλης μελέτης που μπορεί να αποτρέπει τις 
δοκιμές σε ζώα, δεν θέτει τη μελέτη στη 
διάθεση του Οργανισμού και/ή άλλων 
δυνητικών καταχωριζόντων, δεν πρέπει να 
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του επιτρέπεται να καταχωρίζει την ουσία 
του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση συμμόρφωσης προς την υποχρέωση κοινοχρησίας δεδομένων από δοκιμές 
με ζώα και την αποφυγή επικαλυπτόμενων δοκιμών, ο κάτοχος μελέτης που συνεπάγεται 
δοκιμές σε σπονδυλωτά δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αρνείται να δώσει τη μελέτη αυτή 
σε άλλους συμμετέχοντες σε ΦΑΠΟ προκειμένου να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 140
Αιτιολογική σκέψη 40α (νέα)

(40a) Η μη διάθεση στον Οργανισμό και/ή 
άλλους δυνητικούς καταχωρίζοντες 
στοιχείων από πειράματα σε σπονδυλωτά ή 
άλλων στοιχείων που μπορεί να 
αποτρέψουν δοκιμές με πειραματόζωα 
συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος του 
ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών της μελέτης 
για καταχώριση της συγκεκριμένης ουσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική κοινοχρησία των στοιχείων από δοκιμές με σπονδυλωτά πειραματόζωα πρέπει 
να συνδέεται με κυρώσεις.  Σε περίπτωση άρνησης κοινοχρησίας για την αποφυγή 
επικαλυπτόμενων δοκιμών με πειραματόζωα, οι καταχωρίζοντες και/ή οι δυνητικοί 
καταχωρίζοντες που αρνούνται να κοινοποιήσουν μελέτη η οποία θα μπορούσε να αποτρέψει 
δοκιμές με πειραματόζωα με τον Οργανισμό ή άλλους καταχωρίζοντες δεν θα πρέπει να έχουν 
δικαίωμα καταχώρισης της συγκεκριμένης ουσίας.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 
Péter Olajos, Bogusław Sonik, Αντώνιος Τρακατέλλης, Renate Sommer και Erna Hennicot-

Schoepges

Τροπολογία 141
Αιτιολογική σκέψη 41

Μέρος της ευθύνης για τη διαχείριση των Μέρος της ευθύνης για τη διαχείριση των 
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κινδύνων από τις ουσίες αντιπροσωπεύει η 
γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις 
ουσίες αυτές σε άλλους επαγγελματίες· οι 
πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιούνται 
επίσης για να είναι σε θέση οι εν λόγω άλλοι 
επαγγελματίες να ανταποκριθούν στις δικές 
τους ευθύνες.

κινδύνων από τις ουσίες αντιπροσωπεύει η 
γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις 
ουσίες αυτές σε άλλους επαγγελματίες και 
σε μη επαγγελματίες με τα πλέον 
κατάλληλα μέσα· οι πληροφορίες πρέπει να 
γνωστοποιούνται επίσης για να είναι σε 
θέση οι εν λόγω άλλοι επαγγελματίες να 
ανταποκριθούν στις δικές τους ευθύνες κατά 
τη διαχείριση των κινδύνων και τη χρήση 
των ουσιών και παρασκευασμάτων 
αντιστοίχως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα κατάλληλο και συνεπές σύστημα κοινοποίησης με βάση τον κίνδυνο θα παράσχει στους 
καταναλωτές τις αναγκαίες πληροφορίες και συμβουλές για να έχουν τη δυνατότητα να 
διαχειρίζονται ασφαλώς και αποτελεσματικά τον κίνδυνο όταν χρησιμοποιούν μια ουσία ή 
παρασκεύασμα που περιέχει χημικά.

Συνδέεται με τις τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 16, 42 και 43.

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 142
Αιτιολογική σκέψη 41

Μέρος της ευθύνης για τη διαχείριση των 
κινδύνων από τις ουσίες αντιπροσωπεύει η 
γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις 
ουσίες αυτές σε άλλους επαγγελματίες· οι 
πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιούνται 
επίσης για να είναι σε θέση οι εν λόγω άλλοι
επαγγελματίες να ανταποκριθούν στις δικές 
τους ευθύνες.

Μέρος της ευθύνης για τη διαχείριση των 
κινδύνων από τις ουσίες αντιπροσωπεύει η 
γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις 
ουσίες αυτές σε άλλους επαγγελματίες και 
σε μη επαγγελματίες με τα πλέον 
κατάλληλα δυνατά μέσα· οι πληροφορίες 
πρέπει να γνωστοποιούνται επίσης για να 
είναι σε θέση οι εν λόγω επαγγελματίες να 
ανταποκριθούν στις δικές τους ευθύνες όσον 
αφορά τη χρήση ουσιών και 
παρασκευασμάτων και τη διαχείριση ή 
εξάλειψη των κινδύνων.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ένα κατάλληλο και συνεκτικό σύστημα κοινοποίησης με επίκεντρο τους κινδύνους θα παράσχει 
στους καταναλωτές τις αναγκαίες πληροφορίες και συμβουλές για να διαχειρίζονται ασφαλώς 
και αποτελεσματικά τον κίνδυνο που συνδέεται με κάποια ουσία ή παρασκεύασμα.

Τροπολογία: (Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjφstedt)

Τροπολογία 143
Αιτιολογική σκέψη 41α (νέα)

(41 α) Η ανάπτυξη ενός κατάλληλου και 
συνεκτικού συστήματος επικοινωνίας θα 
παράσχει στους καταναλωτές τις 
αναγκαίες πληροφορίες και συμβουλές για 
να μπορούν να διαχειρίζονται με ασφαλή 
και αποτελεσματικό τρόπο τους κινδύνους 
που συνδέονται με τη χρήση χημικών 
ουσιών, παρασκευασμάτων ή προϊόντων 
που προέρχονται από αυτές. Πρέπει επίσης 
να αξιολογηθεί η δυνατότητα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών μέσω 
ιστοθέσεων στο Διαδίκτυο ούτως ώστε να 
καλύπτεται το δικαίωμα των 
καταναλωτών να είναι ενημερωμένοι όσον 
αφορά τα προϊόντα που χρησιμοποιούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ελαφρώς αναθεωρημένη διατύπωση της τροπολογίας 9 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Bogusław Sonik, Αντώνιος Τρακατέλλης, Renate Sommer και Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 144
Αιτιολογική σκέψη 41α (νέα)

(41α) Η κοινοποίηση των κινδύνων 
αποτελεί ζωτικής σημασίας μέρος της 
διεργασίας ενημέρωσης και παροχής 
συμβουλών στο κοινό σχετικά με το πώς 
μπορεί να διαχειρισθεί πιθανούς κινδύνους 
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και επομένως να χρησιμοποιήσει μια ουσία 
ή ένα παρασκεύασμα με ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα.  Η κοινοποίηση 
κινδύνων απαιτεί κατανόηση εκ μέρους 
των παρασκευαστών των αναγκών 
ενημέρωσης των χρηστών και την 
επακόλουθη παροχή αυτής της 
ενημέρωσης, των συμβουλών και της 
βοήθειας για την υποστήριξη της 
ασφαλούς χρήσης της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος από τον τελικό χρήστη.  
Η ανάπτυξη ενός σχετικού συστήματος 
κοινοποίησης με βάση τον κίνδυνο, 
περιλαμβανομένης της παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών 
χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, 
ιστοθέσεις και εκπαιδευτικές εκστρατείες, 
πρέπει να επιδιωχθεί για να υλοποιηθεί το 
δικαίωμα των καταναλωτών να γνωρίζουν 
στοιχεία σχετικά με τις ουσίες και τα 
παρασκευάσματα που χρησιμοποιούν.  
Τούτο θα ενισχύσει περαιτέρω την ασφαλή 
χρήση ουσιών και παρασκευασμάτων και 
την εμπιστοσύνη σε αυτά. Ένα τέτοιο 
σύστημα θα είναι πολύτιμο για τις 
οργανώσεις καταναλωτών κατά την 
κατάρτιση πλαισίου που θα θίγει τις 
πραγματικές ανησυχίες των καταναλωτών 
μέσω του REACH καθώς και για την 
βιομηχανία όσον αφορά τη δημιουργία 
εμπιστοσύνης στον καταναλωτή κατά την 
χρήση ουσιών και παρασκευασμάτων που 
περιέχουν χημικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα κατάλληλο και συνεκτικό σύστημα κοινοποίησης με βάση τον κίνδυνο θα παρέχει στους 
καταναλωτές τις αναγκαίες πληροφορίες και συμβουλές για να έχουν τη δυνατότητα να 
διαχειρίζονται ασφαλώς και αποτελεσματικά τον κίνδυνο όταν χρησιμοποιούν μια ουσία ή 
παρασκεύασμα που περιέχει χημικά.

Συνδέεται με τις τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 69 και 70 και στο άρθρο 73-2i α.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
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Bogusław Sonik, Αντώνιος Τρακατέλλης, Renate Sommer και Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 145
Αιτιολογική σκέψη 42

(42) Επειδή το ισχύον δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας χρησιμοποιείται ήδη ως εργαλείο 
επικοινωνίας στο πλαίσιο της αλυσίδας 
εφοδιασμού ουσιών και παρασκευασμάτων, 
είναι σκόπιμο να αναπτυχθεί περαιτέρω και 
να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του 
συστήματος που θεσπίζει ο παρών 
κανονισμός.

(42) Επειδή το ισχύον δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας χρησιμοποιείται ήδη ως εργαλείο 
επικοινωνίας στο πλαίσιο της αλυσίδας 
εφοδιασμού ουσιών και παρασκευασμάτων, 
είναι σκόπιμο να αναπτυχθεί περαιτέρω και 
να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του 
συστήματος που θεσπίζει ο παρών 
κανονισμός. Ωστόσο, πρέπει να εξετασθούν 
και άλλες μέθοδοι κοινοποίησης 
πληροφοριών για τους κινδύνους και την 
ασφαλή χρήση ουσιών και 
παρασκευασμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 16, 41 και 43.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Bogusław Sonik, Αντώνιος Τρακατέλλης, Renate Sommer και Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 146
Αιτιολογική σκέψη 43

(43) Για να υπάρχει μια αλυσίδα ευθυνών, οι 
μεταγενέστεροι χρήστες θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των κινδύνων 
που ενέχουν οι δικές τους χρήσεις των 
ουσιών, εάν οι χρήσεις αυτές δεν 
καλύπτονται από το δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας που έχουν παραλάβει από τους 
προμηθευτές τους, εκτός εάν οι εν λόγω 
μεταγενέστεροι χρήστες λαμβάνουν πιο 
αυστηρά μέτρα προστασίας από εκείνα που 
συνιστούν οι προμηθευτές τους ή εκτός εάν 
οι προμηθευτές τους δεν όφειλαν να 
αξιολογήσουν τους κινδύνους αυτούς ή να 
παράσχουν πληροφορίες για τους κινδύνους 
αυτούς. Για τον ίδιο λόγο, οι μεταγενέστεροι 
χρήστες θα πρέπει να διαχειρίζονται τους 
κινδύνους από τις δικές τους χρήσεις των 

(43) Για να υπάρχει μια αλυσίδα ευθυνών, οι 
μεταγενέστεροι χρήστες θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των κινδύνων 
που ενέχουν οι δικές τους χρήσεις των 
ουσιών, εάν οι χρήσεις αυτές δεν 
καλύπτονται από το δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας που έχουν παραλάβει από τους 
προμηθευτές τους, εκτός εάν οι εν λόγω 
μεταγενέστεροι χρήστες λαμβάνουν πιο 
αυστηρά μέτρα προστασίας από εκείνα που 
συνιστούν οι προμηθευτές τους ή εκτός εάν 
οι προμηθευτές τους δεν όφειλαν να 
αξιολογήσουν τους κινδύνους αυτούς ή να 
παράσχουν πληροφορίες για τους κινδύνους 
αυτούς. Για τον ίδιο λόγο, οι μεταγενέστεροι 
χρήστες θα πρέπει να διαχειρίζονται τους 
κινδύνους από τις δικές τους χρήσεις των 
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ουσιών. ουσιών και να παρέχουν πληροφορίες για 
την ασφαλή χρήση τους σε όλο το μήκος 
της αλυσίδας εφοδιασμού μέχρι τον 
τελευταίο χρήστη - τον καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 16, 41 και 42.

Τροπολογία: John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 147
Αιτιολογική σκέψη 44

(44) Οι απαιτήσεις για τη διενέργεια 
αξιολογήσεων χημικής ασφάλειας από 
μεταγενέστερους χρήστες θα πρέπει επίσης 
να περιγράφονται αναλυτικά, ώστε να 
μπορούν αυτοί να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους.

(44) Οι απαιτήσεις για τη διενέργεια 
αξιολογήσεων χημικής ασφάλειας από 
μεταγενέστερους χρήστες θα πρέπει επίσης 
να περιγράφονται αναλυτικά, ώστε να 
μπορούν αυτοί να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους. Ο μεταγενέστερος 
χρήστης προβαίνει σε αναφορά των 
κινδύνων όπως τονίζεται στην αξιολόγηση 
χημικής ασφάλειας με τα πλέον 
αποτελεσματικά και σχετικά μέσα για τον 
χρήστη της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος σε δεδομένο σημείο της 
αλυσίδας εφοδιασμού/κύκλου ζωής και 
παρέχει συμβουλές για την ασφαλή χρήση 
για τους καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλισθεί ότι χρησιμοποιούνται τα πλέον κατάλληλα μέσα (επισήμανση, ιστοθέσεις, 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας, κ.λπ.) για να κοινοποιούνται οι κίνδυνοι την πλέον κατάλληλη 
στιγμή, δηλαδή κατά την παραγωγή, διανομή, χρήση ή διάθεση.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 148
Αιτιολογική σκέψη 47
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(47) Εάν οι απαιτήσεις πληροφοριών 
ισχύσουν αυτόματα, θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί σημαντικός αριθμός ζώων 
σε δοκιμές για να εκπληρωθούν οι 
μεγαλύτερες απαιτήσεις πληροφοριών για 
ορισμένες ουσίες. Στην περίπτωση αυτή το 
κόστος των δοκιμών μπορεί να είναι 
σημαντικό για τις επιχειρήσεις. Γι’αυτό, η 
παραγωγή τέτοιων πληροφοριών πρέπει να 
είναι προσαρμοσμένη στις πραγματικές 
ανάγκες πληροφοριών· γι’ αυτό το σκοπό, 
κατά την αξιολόγηση θα απαιτείται από τα 
μεν κράτη μέλη να προπαρασκευάζουν 
αποφάσεις από δε τον Οργανισμό να 
αποφασίζει για τα προγράμματα δοκιμών 
που προτείνουν οι παραγωγοί και οι 
εισαγωγείς τέτοιων ουσιών. Το κράτος 
μέλος στο οποίο γίνεται η παραγωγή ή η 
εισαγωγή της ουσίας θα πρέπει να είναι 
αρμόδιο για την αξιολόγηση των προτάσεων 
δοκιμών.

(47) Εάν οι απαιτήσεις πληροφοριών 
ισχύσουν αυτόματα, θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί σημαντικός αριθμός ζώων 
σε δοκιμές για να εκπληρωθούν οι 
απαιτήσεις πληροφοριών στα 
Παραρτήματα V έως VΙΙΙ. Στην περίπτωση 
αυτή το κόστος των δοκιμών μπορεί να είναι 
σημαντικό για τις επιχειρήσεις. Γι’αυτό, η 
παραγωγή τέτοιων πληροφοριών πρέπει να 
είναι προσαρμοσμένη στις πραγματικές 
ανάγκες πληροφοριών· γι’ αυτό το σκοπό, 
κατά την αξιολόγηση θα απαιτείται από τα 
μεν κράτη μέλη να προπαρασκευάζουν 
αποφάσεις από δε τον Οργανισμό να 
αποφασίζει για τα προγράμματα δοκιμών 
που προτείνουν οι παραγωγοί και οι 
εισαγωγείς. Το κράτος μέλος στο οποίο 
γίνεται η παραγωγή ή η εισαγωγή της ουσίας 
θα πρέπει να είναι αρμόδιο για την 
αξιολόγηση των προτάσεων δοκιμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτροπή δοκιμών σε ζώα και για την εξοικονόμηση κόστους για τη βιομηχανία, και 
επειδή δεδομένα από δοκιμές με ζώα πρέπει να παρέχονται εάν χρειάζονται για την αξιολόγηση 
της ασφαλείας μιας ουσίας, πρέπει να αποτιμώνται οι προτάσεις δοκιμών που ενέχουν δοκιμές 
σε σπονδυλωτά για την εκπλήρωση των απαιτήσεων πληροφοριών που περιέχονται στα 
Παραρτήματα V έως VΙΙ σε σχέση με όλες τις ουσίες. 

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 149
Αιτιολογική σκέψη 47α (νέα)

(47α) Για την αποτροπή δοκιμών σε ζώα, 
οιαδήποτε πρόταση ενέχουσα δοκιμές σε 
σπονδυλωτά για την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι 
ανοικτές προς σχολιασμό από πλευράς των 
ενδιαφερομένων μερών επί 90 ημέρες. Η 
αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
της τον σχολιασμό αυτό όταν εξετάζει την 
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πρόταση δοκιμής και συντάσσει την 
απόφασή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμπειρία από το πρόγραμμα Υψηλής Ποσότητας Παραγωγής Χημικών Ουσιών στις ΗΠΑ 
έδειξε ότι αυτή η διαδικασία συμβάλλει σημαντικά στην αποτροπή των δοκιμών σε ζώα.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 150
Αιτιολογική σκέψη 47α (νέα)

(47a) Για την πρόληψη των δοκιμών με 
πειραματόζωα και την εξοικονόμηση του 
κόστους, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν στη 
διάθεσή τους διάστημα 90 ημερών για να 
υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τις 
προτάσεις για δοκιμές με σπονδυλωτά 
πειραματόζωα. Οι παρατηρήσεις που θα 
υποβληθούν κατά το διάστημα αυτό πρέπει 
να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα Υψηλής Ποσότητας Παραγωγής Χημικών Ουσιών στις ΗΠΑ απέδειξε τη θετική 
επίπτωση που έχει η παραχώρηση χρονικής περιόδου για την υποβολή παρατηρήσεων από τους 
ενδιαφερομένους για την πρόληψη των δοκιμών με πειραματόζωα και την εξοικονόμηση του 
κόστους.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 151
Αιτιολογική σκέψη 47β (νέα)

(47β) Για την πρόληψη των δοκιμών με 
πειραματόζωα και την εξοικονόμηση του 
κόστους, οι αρμόδιες εθνικές αρχές καλούν 
σε διαβούλευση το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων 
(ECVAM) όποτε εξετάζουν προτάσεις 
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δοκιμών που περιλαμβάνουν σπονδυλωτά 
πειραματόζωα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της ραγδαίας εξέλιξης του συγκεκριμένου επιστημονικού τομέα, κατά την 
αξιολόγηση προτάσεων δοκιμών θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών 
επικαιροποιημένες γνώσεις ειδικών, πείρα και ενημέρωση για την ανάπτυξη εναλλακτικών 
δοκιμών.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 152
Αιτιολογική σκέψη 47β (νέα)

(47β) Για την πρόληψη των δοκιμών με 
πειραματόζωα, πρέπει η αρμόδια αρχή να 
συμβουλεύεται το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων 
(ECVAM) κατά την προετοιμασία της 
απόφασής της σχετικά με πρόταση 
δοκιμών υποβληθείσα από (έναν) 
καταχωρίζοντα(οντες) η οποία 
περιλαμβάνει σπονδυλωτά πειραματόζωα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τις συνεχείς εξελίξεις στον τομέα των εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών, οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει να συμβουλεύονται ειδικούς με επικαιροποιημένες γνώσεις, πείρα και 
ενημέρωση για εναλλακτικές δοκιμές.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 153
Αιτιολογική σκέψη 49

(49) Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να 
εξουσιοδοτείται να απαιτεί περαιτέρω 
πληροφορίες από τους παραγωγούς, τους 
εισαγωγείς ή τους μεταγενέστερους χρήστες 
για ουσίες για τις οποίες υπάρχει υπόνοια ότι 

(49) Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να 
εξουσιοδοτείται να απαιτεί περαιτέρω 
πληροφορίες από τους παραγωγούς, τους 
εισαγωγείς ή τους μεταγενέστερους χρήστες 
για ουσίες για τις οποίες υπάρχει υπόνοια ότι 
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ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή το 
περιβάλλον, μεταξύ άλλων, λόγω της 
παρουσίας τους στην εσωτερική αγορά σε 
μεγάλες ποσότητες, με βάση τις 
αξιολογήσεις που έχουν διενεργήσει οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να 
προγραμματίσουν και να διαθέσουν πόρους 
γι' αυτό το σκοπό με τη θέσπιση 
κυλιόμενων προγραμμάτων. Εάν 
παρουσιαστεί κίνδυνος από τη χρήση 
απομονώσιμων ενδιάμεσων στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής, ο οποίος 
αντιστοιχεί στο επίπεδο ανησυχίας που 
προκαλεί η χρήση ουσιών που υπόκεινται σε 
αδειοδότηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν 
περαιτέρω πληροφορίες, όποτε 
αιτιολογείται.

ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή το 
περιβάλλον, μεταξύ άλλων, λόγω της 
παρουσίας τους στην εσωτερική αγορά σε 
μεγάλες ποσότητες, με βάση τις 
αξιολογήσεις που έχει διενεργήσει ο ίδιος.
Ο Οργανισμός υποχρεούται να 
προγραμματίσει και να διαθέσει πόρους γι' 
αυτό το σκοπό. Εάν παρουσιαστεί κίνδυνος 
από τη χρήση απομονώσιμων ενδιάμεσων 
στις εγκαταστάσεις παραγωγής, ο οποίος 
αντιστοιχεί στο επίπεδο ανησυχίας που 
προκαλεί η χρήση ουσιών που υπόκεινται σε 
αδειοδότηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν 
περαιτέρω πληροφορίες, όποτε 
αιτιολογείται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 38.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies και Carl Schlyter

Τροπολογία 154
Αιτιολογική σκέψη 50

(50) Η συλλογική συμφωνία μεταξύ των 
αρχών των κρατών μελών για τα σχέδια 
αποφάσεών τους παρέχει τη βάση 
λειτουργίας ενός αποτελεσματικού 
συστήματος που σέβεται την αρχή της 
επικουρικότητας ενώ διαφυλάσσει την 
εσωτερική αγορά. Εάν ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη ή ο Οργανισμός δεν συμφωνούν 
με ένα σχέδιο απόφασης, θα πρέπει να 
υπόκειται σε μια κεντρική διαδικασία. Ο 
Οργανισμός θα πρέπει να λαμβάνει τις 
αποφάσεις που προκύπτουν από την 
εφαρμογή αυτών των διαδικασιών.

(50) Η συμφωνία στο πλαίσιο της 
επιτροπής των κρατών μελών του 
Οργανισμού επί σχεδίου απόφασης παρέχει 
τη βάση λειτουργίας ενός αποτελεσματικού 
συστήματος που σέβεται την αρχή της 
επικουρικότητας ενώ διαφυλάσσει την 
εσωτερική αγορά. Εάν ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη ή ο Οργανισμός δεν συμφωνούν 
με ένα σχέδιο απόφασης, θα πρέπει να 
υπόκειται σε μια κεντρική διαδικασία. Ο 
Οργανισμός θα πρέπει να λαμβάνει τις 
αποφάσεις που προκύπτουν από την 
εφαρμογή αυτών των διαδικασιών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αναθεωρημένη διατύπωση της τροπολογίας 11 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 155
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 και του περιβάλλοντος οι ουσίες που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία θα πρέπει 
να αντικαθίστανται από ουσίες που δεν 
δημιουργούν κίνδυνο για την υγεία του 
ανθρώπου και το περιβάλλον. Αν δεν 
συμβαίνει αυτό, οι ουσίες που προκαλούν 
πολύ μεγάλη ανησυχία μπορούν να 
αδειοδοτούνται μόνον για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 
τρία έτη 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Για να ενθαρρυνθεί η αντικατάσταση, οι κανόνες πρέπει να είναι σαφείς στις εταιρείες και 
στους χρήστες.
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Τροπολογία: Frédérique Ries, Chris Davies

Τροπολογία 156
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, ιδιαίτερα των ευάλωτων 
πληθυσμών, και του περιβάλλοντος οι 
ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
προφύλαξη και να αδειοδοτούνται μόνον
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 
αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας σε όλη την εσωτερική 
αγορά, είναι σκόπιμο να είναι η Επιτροπή 
αρμόδια για την αδειοδότηση αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την αδειοδότηση πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους ευάλωτους πληθυσμούς.
Πέραν τούτου, η διαδικασία αδειοδότησης θα εξασφαλίσει το απαιτούμενο υψηλό επίπεδο 
προστασίας μόνον εάν αντικαταστήσει τις ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία με 
ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες όπου αυτό είναι δυνατόν.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 157
Αιτιολογική σκέψη 52
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(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, ιδιαίτερα των ευάλωτων 
πληθυσμών, και του περιβάλλοντος οι 
ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία θα πρέπει να αδειοδοτούνται 
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 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την αδειοδότηση πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους ευάλωτους πληθυσμούς.

Η απαίτηση αδειοδότησης θα εξασφαλίσει το απαιτούμενο υψηλό επίπεδο προστασίας μόνον 
εάν αντικαταστήσει τις ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία με ασφαλέστερες 
εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες όπου αυτό είναι δυνατόν. Τούτο είναι σύμφωνο με 
παρόμοιες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις (π.χ. νομοθεσία για βιοκτόνα, επικίνδυνες ουσίες σε 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, υγεία των εργαζομένων). Η διατήρηση του εναλλακτικού 
στόχου να "ελέγχονται επαρκώς" οι κίνδυνοι σημαίνει ότι προσυπογράφεται η συνέχεια της 
χρήσης και ελευθέρωσης ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία ακόμη κι όταν 
υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές.
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Τροπολογία: Dan Jørgensen, Åsa Westlund και Riitta Myller

Τροπολογία 158
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 
αρχές 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, ιδιαίτερα των ευάλωτων 
πληθυσμών, 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 
αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας σε όλη την εσωτερική 
αγορά, είναι σκόπιμο να είναι η Επιτροπή 
αρμόδια για την αδειοδότηση αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δηλώσει κατά το παρελθόν "ότι η προστασία της υγείας των 
παιδιών από ασθένειες που συνδέονται με το περιβάλλον αποτελεί ουσιαστική επένδυση 
προκειμένου να  εξασφαλισθεί η δέουσα ανθρώπινη και οικονομική ανάπτυξη", (Έκθεση 
σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία A5-0193/2004 Marit
Paulsen).
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Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 159
Αιτιολογική σκέψη 53α (νέα)

(53α) Βασική προϋπόθεση για την 
αδειοδότηση επικίνδυνης ουσίας είναι να 
μην υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές 
επιλογές.  Μια αδειοδότηση πρέπει να είναι 
χρονικά περιορισμένη και θα λειτουργεί ως 
κίνητρο για την ανάπτυξη ασφαλέστερων 
εναλλακτικών επιλογών και την προώθηση 
της καινοτομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το REACH πρέπει να προωθεί συνεχώς την περιβαλλοντική καινοτομία με την ανάπτυξη 
ασφαλέστερων εναλλακτικών επιλογών.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 160
Αιτιολογική σκέψη 61α (νέα)

(61α) Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
συμβάλει στην πρόληψη των 
επαγγελματικών νόσων που έχουν σχέση με 
την έκθεση σε χημικές ουσίες και την 
χρήση αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να επενδύσει σε μεθόδους 
αποτοξίνωσης για την θεραπεία 
επαγγελματικών νόσων που έχουν σχέση με 
χημικές ουσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το REACH πρέπει να οδηγήσει σε καλύτερη προστασία των εργαζομένων.
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 
Péter Olajos, Bogusław Sonik, Αντώνιος Τρακατέλλης, Renate Sommer και Erna Hennicot-

Schoepges

Τροπολογία 161
Αιτιολογική σκέψη 69

(69) Ο Οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί 
κεντρικά ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 
νομοθεσία για τα χημικά όπως και η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και η 
επιστημονική βάση στην οποία στηρίζεται 
είναι αξιόπιστες μεταξύ των εμπλεκόμενων 
παραγόντων και του κοινού.  Συνεπώς, είναι 
βασικό στοιχείο η εμπιστοσύνη στον 
Οργανισμό από πλευράς κοινοτικών 
οργάνων, κρατών μελών, ευρέος κοινού και 
ενδιαφερόμενων μερών. Γι’ αυτό το λόγο, 
έχει ζωτική σημασία να εξασφαλιστεί η 
ανεξαρτησία του, η υψηλή επιστημονική, 
τεχνική και ρυθμιστική του ικανότητα, η 
διαφάνεια και η αποτελεσματικότητά του.

(69) Ο Οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί 
κεντρικά ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 
νομοθεσία για τα χημικά όπως και η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και η 
επιστημονική βάση στην οποία στηρίζεται 
είναι αξιόπιστες μεταξύ των εμπλεκόμενων 
παραγόντων και του κοινού ώστε το 
ευρύτερο κοινό και όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να έχουν εμπιστοσύνη στην ασφάλεια 
των χημικών ουσιών και 
παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούν.
Είναι επίσης βασικό να συντονίζεται η 
κοινοποίηση για το REACH, την εκτέλεσή 
του και τους κινδύνους.  Συνεπώς, είναι 
βασικό στοιχείο η εμπιστοσύνη στον 
Οργανισμό από πλευράς κοινοτικών 
οργάνων, κρατών μελών, ευρέος κοινού και 
ενδιαφερόμενων μερών. Γι’ αυτό το λόγο, 
έχει ζωτική σημασία να εξασφαλιστεί η 
ανεξαρτησία του, η υψηλή επιστημονική, 
τεχνική και ρυθμιστική του ικανότητα, η 
εμπειρογνωμοσύνη της κοινοποίησης, η 
διαφάνεια και η αποτελεσματικότητά του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 41α  και 70 και στο άρθρο 73-2i α 
(νέο).

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 162
Αιτιολογική σκέψη 69

(69) Ο Οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί 
κεντρικά ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 
νομοθεσία για τα χημικά όπως και η 

(69) Ο Οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί 
κεντρικά ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 
νομοθεσία για τα χημικά όπως και η 
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διαδικασία λήψης αποφάσεων και η 
επιστημονική βάση στην οποία στηρίζεται 
είναι αξιόπιστες μεταξύ των εμπλεκόμενων 
παραγόντων και του κοινού. Συνεπώς, είναι 
βασικό στοιχείο η εμπιστοσύνη στον 
Οργανισμό από πλευράς κοινοτικών 
οργάνων, κρατών μελών, ευρέος κοινού και 
ενδιαφερόμενων μερών. Γι’ αυτό το λόγο, 
έχει ζωτική σημασία να εξασφαλιστεί η 
ανεξαρτησία του, η υψηλή επιστημονική, 
τεχνική και ρυθμιστική του ικανότητα, η 
διαφάνεια και η αποτελεσματικότητά του.

διαδικασία λήψης αποφάσεων και η 
επιστημονική βάση στην οποία στηρίζεται 
είναι αξιόπιστες μεταξύ των εμπλεκόμενων 
παραγόντων και του κοινού ώστε το κοινό 
και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν 
εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των ουσιών 
και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούν.
Πρέπει επίσης να διαδραματίζει κεντρικό 
ρόλο στο συντονισμό της κοινοποίησης 
γύρω από το REACH και την εφαρμογή 
του. Συνεπώς, είναι βασικό στοιχείο η 
εμπιστοσύνη στον Οργανισμό από πλευράς 
κοινοτικών οργάνων, κρατών μελών, ευρέος 
κοινού και ενδιαφερόμενων μερών. Γι’ αυτό 
το λόγο, έχει ζωτική σημασία να 
εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία του, η υψηλή 
επιστημονική, τεχνική και ρυθμιστική του 
ικανότητα καθώς και οι βάσιμες 
ικανότητες σε θέματα κοινοποίησης, η 
διαφάνεια και η αποτελεσματικότητά του.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ένα κατάλληλο και συνεκτικό σύστημα κοινοποίησης με επίκεντρο την αντικειμενικότητα και 
την επιστημονική συνάφεια των παρεχόμενων πληροφοριών, θα παράσχει στους καταναλωτές 
τις αναγκαίες πληροφορίες και συμβουλές για να διαχειρίζονται ασφαλώς και αποτελεσματικά 
τον κίνδυνο που συνδέεται με κάποια ουσία ή παρασκεύασμα.

Συνδέεται με την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 41.

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 163
Αιτιολογική σκέψη 70

(70) Η δομή του Οργανισμού θα πρέπει να 
είναι κατάλληλη για την επιτέλεση των 
καθηκόντων που θα του ανατεθούν. Η 
εμπειρία από συναφείς κοινοτικούς 
οργανισμούς προσφέρει κάποια στοιχεία 
αναφοράς, ωστόσο η δομή θα πρέπει να 
είναι προσαρμοσμένη για να καλύπτει τις 

(70) Η δομή του Οργανισμού θα πρέπει να 
είναι κατάλληλη για την επιτέλεση των 
καθηκόντων που θα του ανατεθούν. Η 
εμπειρία από συναφείς κοινοτικούς 
οργανισμούς προσφέρει κάποια στοιχεία 
αναφοράς, ωστόσο η δομή θα πρέπει να 
είναι προσαρμοσμένη για να καλύπτει τις 
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ειδικές ανάγκες του παρόντος κανονισμού. ειδικές ανάγκες του παρόντος κανονισμού.

Επ' αυτού, πρέπει να δημιουργηθεί εντός 
του Οργανισμού ένα κέντρο αριστείας 
ειδικευμένο στην κοινοποίηση των 
κινδύνων που συνδέονται με ορισμένες 
ουσίες και παρασκευάσματα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να προβλεφθεί η δημιουργία εντός του Οργανισμού ενός κέντρου ειδικευμένου 
στην κοινοποίηση των κινδύνων που συνδέονται με ορισμένες ουσίες και παρασκευάσματα.

Συνδέεται με τις τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 41 και 69.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, 
Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Boguslaw Sonik, Αντώνιος Τρακατέλλης, Renate Sommer

και Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 164
Αιτιολογική σκέψη 70

(70) Η δομή του Οργανισμού θα πρέπει να 
είναι κατάλληλη για την επιτέλεση των 
καθηκόντων που θα του ανατεθούν. Η 
εμπειρία από συναφείς κοινοτικούς 
οργανισμούς προσφέρει κάποια στοιχεία 
αναφοράς, ωστόσο η δομή θα πρέπει να 
είναι προσαρμοσμένη για να καλύπτει τις 
ειδικές ανάγκες του παρόντος κανονισμού.

(70) Η δομή του Οργανισμού θα πρέπει να 
είναι κατάλληλη για την επιτέλεση των 
καθηκόντων που θα του ανατεθούν. Η 
εμπειρία από συναφείς κοινοτικούς 
οργανισμούς προσφέρει κάποια στοιχεία 
αναφοράς, ωστόσο η δομή θα πρέπει να 
είναι προσαρμοσμένη για να καλύπτει τις 
ειδικές ανάγκες του παρόντος κανονισμού.
Επ' αυτού, τούτο πρέπει να περιλάβει τη 
δημιουργία κέντρου αριστείας στην 
κοινοποίηση των κινδύνων εντός του 
Οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 69 και 70 και στο άρθρο 73-2i α.
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Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 165
Αιτιολογική σκέψη 73

(73) Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να 
διαθέτει τις απαραίτητες αρμοδιότητες για 
να καταρτίζει τον προϋπολογισμό του, να 
ελέγχει την εκτέλεσή του, να ορίζει τη 
διάρθρωση και το ύψος των τελών, να 
καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό, να 
θεσπίζει δημοσιονομικούς κανονισμούς και 
να διορίζει το γενικό διευθυντή.

(73) Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να 
διαθέτει τις απαραίτητες αρμοδιότητες για 
να καταρτίζει τον προϋπολογισμό του, να 
ελέγχει την εκτέλεσή του, να ορίζει τη 
διάρθρωση και το ύψος των τελών, να 
καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό, να 
θεσπίζει δημοσιονομικούς κανονισμούς και 
να διορίζει το γενικό διευθυντή. Σύμφωνα 
με τον στόχο για προώθηση των δοκιμών 
χωρίς πειραματόζωα, μέρος των τελών 
πρέπει να διατεθούν στην ανάπτυξη 
μεθόδων δοκιμών χωρίς πειραματόζωα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί ο στόχος του παρόντος κανονισμού περί προώθησης των δοκιμών χωρίς 
πειραματόζωα, χρειάζεται να διατεθούν περισσότεροι πόροι για την ανάπτυξη μεθόδων 
δοκιμών χωρίς ζώα που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού περί ενημέρωσης.

Τροπολογία: Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Τροπολογία 166
Αιτιολογική σκέψη 73

(73) Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να 
διαθέτει τις απαραίτητες αρμοδιότητες για 
να καταρτίζει τον προϋπολογισμό του, να 
ελέγχει την εκτέλεσή του, να ορίζει τη 
διάρθρωση και το ύψος των τελών, να 
καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό, να 
θεσπίζει δημοσιονομικούς κανονισμούς και 
να διορίζει το γενικό διευθυντή.

(73) Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να 
διαθέτει τις απαραίτητες αρμοδιότητες για 
να καταρτίζει τον προϋπολογισμό του, να 
ελέγχει την εκτέλεσή του, να ορίζει τη 
διάρθρωση και το ύψος των τελών, να 
καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό, να 
θεσπίζει δημοσιονομικούς κανονισμούς και 
να διορίζει το γενικό διευθυντή. Σύμφωνα 
με τον στόχο της προώθησης μεθόδων 
δοκιμών χωρίς ζώα, πρέπει να διατεθεί η 
κατάλληλη χρηματοδότηση βάσει του 
Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα 
στην ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων.



AM\565896EL.doc 39/99 PE 357.816v01-00

EL

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την προώθηση μεθόδων δοκιμών χωρίς ζώα, πρέπει να διατεθεί η κατάλληλη 
χρηματοδότηση βάσει του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα στην ανάπτυξη 
εναλλακτικών μεθόδων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων περί ενημέρωσης που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 167
Αιτιολογική σκέψη 77α (νέα)

(77α) Για να προωθηθούν οι δοκιμές χωρίς 
πειραματόζωα, ο Οργανισμός πρέπει να 
έχει εντολή αναπτύξει και να εφαρμόσει 
πολιτική για ανάπτυξη, την επικύρωση και 
νομική αποδοχή μεθόδων χωρίς δοκιμές με 
πειραματόζωα και να διασφαλίσει τη 
χρήση τους σε ευφυή σταδιακή αξιολόγηση 
κινδύνων για να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Για 
το σκοπό αυτό ο Οργανισμός πρέπει να 
περιλάβει μια επιτροπή για εναλλακτικές 
μεθόδους δοκιμών που θα απαρτίζεται από 
ειδικούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων 
(ECVAM), των οργανώσεων προστασίας 
των ζώων και άλλων σχετικών 
ενδιαφερομένων, ώστε να συγκεντρώσει 
την ευρύτερη δυνατή και κατάλληλη
επιστημονική και τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει στην 
Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του παρόντος κανονισμού για προώθηση των δοκιμών χωρίς πειραματόζωα πρέπει 
να περιληφθεί στην αποστολή και το έργο του οργανισμού για να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του. Για τον λόγο αυτό πρέπει να συσταθεί μια επιτροπή εντός του 
Οργανισμού που θα αποτελείται από ειδικούς για την επιτέλεση των καθηκόντων που 
συνδέονται με την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών και την εφαρμογή τους.
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Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 168
Αιτιολογική σκέψη 89

(89) Οι πόροι θα πρέπει να συγκεντρωθούν 
στην αντιμετώπιση ουσιών που προκαλούν 
τη μεγαλύτερη ανησυχία. Γι’αυτό, στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ θα 
προστίθενται ουσίες μόνον όταν πληρούν 
τα κριτήρια ταξινόμησης των 
καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων ή τοξικών 
για την αναπαραγωγή ουσιών 
κατηγορίας 1, 2 ή 3 ή των 
ευαισθητοποιητικών ουσιών του 
αναπνευστικού συστήματος. Θα πρέπει να 
προβλεφθεί η δυνατότητα για τις αρμόδιες 
αρχές να υποβάλλουν προτάσεις στον 
Οργανισμό. Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
γνωμοδοτεί για την εκάστοτε πρόταση, ενώ 
τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να έχουν 
την ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις.
Στη συνέχεια η Επιτροπή θα πρέπει να 
λαμβάνει απόφαση.

(89) Για να δοθεί ευκαιρία στα κράτη μέλη 
να υποβάλουν προτάσεις για 
εναρμονισμένη ταξινόμηση μιας ουσίας 
στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ ή στο Παράρτημα Ι της 
Οδηγίας 1999/45/ΕΚ, πρέπει να ετοιμάσουν 
φάκελο σύμφωνο με λεπτομερείς 
απαιτήσεις. Ο φάκελος θα πρέπει να 
αιτιολογεί γιατί πρέπει να αναληφθεί δράση 
σε κοινοτικό επίπεδο. Ο Οργανισμός θα 
πρέπει να γνωμοδοτεί για την εκάστοτε 
πρόταση, ενώ τα ενδιαφερόμενα μέρη θα 
πρέπει να έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν 
παρατηρήσεις. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα 
πρέπει να λαμβάνει απόφαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περιστολή της εναρμονισμένης ταξινόμησης σε ουσίες καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή 
τοξικές και σε ευαισθητοποιητικές ουσίες του αναπνευστικού συστήματος είναι υπερβολικά 
περιορισμένη. Υπάρχουν πολύ περισσότερες σχετικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και 
στο περιβάλλον. Η ταξινόμηση έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ αμφιλεγόμενη, εξαιρετικά 
αμφιλεγόμενη για να αφεθεί μόνον στην βιομηχανία. Η εναρμονισμένη ταξινόμηση επιτρέπει 
την επίλυση συγκρούσεων χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια και επομένως εξοικονομεί πόρους.

Τροπολογία: Frédérique Ries και Chris Davies

Τροπολογία 169
Αιτιολογική σκέψη 89

(89) Οι πόροι θα πρέπει να συγκεντρωθούν 
στην αντιμετώπιση ουσιών που προκαλούν 
τη μεγαλύτερη ανησυχία.  Γι’αυτό, στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ θα 
προστίθενται ουσίες μόνον όταν πληρούν τα 
κριτήρια ταξινόμησης των καρκινογόνων, 

(89) Οι πόροι θα πρέπει να συγκεντρωθούν 
στην αντιμετώπιση ουσιών που προκαλούν 
τη μεγαλύτερη ανησυχία.  Γι’αυτό, στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ θα 
προστίθενται ουσίες όταν πληρούν τα 
κριτήρια ταξινόμησης των καρκινογόνων, 
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μεταλλαξιογόνων ή τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών κατηγορίας 1, 2 ή 3 ή
των ευαισθητοποιητικών ουσιών του 
αναπνευστικού συστήματος.  Θα πρέπει να 
προβλεφθεί η δυνατότητα για τις αρμόδιες 
αρχές να υποβάλλουν προτάσεις στον 
Οργανισμό. Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
γνωμοδοτεί για την εκάστοτε πρόταση, ενώ 
τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να έχουν 
την ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις.
Στη συνέχεια η Επιτροπή θα πρέπει να 
λαμβάνει απόφαση.

μεταλλαξιογόνων ή τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών κατηγορίας 1, 2 ή 3,
των ευαισθητοποιητικών ουσιών του 
αναπνευστικού συστήματος ή 
αναγνωρισμένες από έγκυρες 
επιστημονικές μελέτες ως απειλή για την 
υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.. Θα 
πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα για τις 
αρμόδιες αρχές να υποβάλλουν προτάσεις 
στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός θα πρέπει 
να γνωμοδοτεί για την εκάστοτε πρόταση, 
ενώ τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να 
έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν 
παρατηρήσεις. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα 
πρέπει να λαμβάνει απόφαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλοί υγειονομικοί παράγοντες δεν έχουν επί του παρόντος ακόμη εντοπισθεί πλήρως ή δεν 
διέπονται από επιστημονικά πρωτόκολλα για τη δοκιμή επιπτώσεων που δεν είναι κοινώς 
αποδεκτές, για παράδειγμα πολλοί διαταράκτες του νευρικού συστήματος.  Πρέπει πάντα να 
υπάρχει δυνατότητα για προσθήκη μιας ουσίας εάν θεωρείται ότι συνιστά απειλή για την υγεία 
του ανθρώπου.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 170
Αιτιολογική σκέψη 90α (νέα)

(90α) Το REACH πρέπει να δώσει τη 
δυνατότητα στους πολίτες, στους 
εργαζόμενους και στους καταναλωτές να 
είναι βέβαιοι ότι οιοδήποτε προϊόν 
διατίθεται στην αγορά της Κοινότητας 
είναι ασφαλές και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 
να εκτεθούν σε χημικές ουσίες σε 
ποσότητες ή μίγματα που παρουσιάζουν 
κίνδυνο για την υγεία τους ή το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προς πώληση προϊόντα πρέπει να είναι ασφαλή για τους καταναλωτές. Το REACH πρέπει να 
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δώσει αυτή την εγγύηση.

Τροπολογία: Frederika Brepoels, Anja Weisgerber

Τροπολογία 171
Αιτιολογική σκέψη 91

(91) Οι πολίτες της Κοινότητας θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες για τα 
χημικά στα οποία μπορεί να εκτίθενται ώστε 
να λαμβάνουν ενημερωμένοι τις αποφάσεις 
τους σχετικά με τα χημικά που θα 
χρησιμοποιούν. Ένας διαφανής τρόπος για 
να το επιτύχουν αυτό είναι να αποκτήσουν 
δωρεάν και εύκολη πρόσβαση στα βασικά 
μη εμπιστευτικά δεδομένα που τηρούνται 
στη βάση δεδομένων του Οργανισμού, στα 
οποία συμπεριλαμβάνονται σύντομες 
περιγραφές των επικίνδυνων ιδιοτήτων, 
απαιτήσεις επισήμανσης και σχετική 
κοινοτική νομοθεσία, περιλαμβανομένων 
των εγκεκριμένων χρήσεων και των μέτρων 
διαχείρισης του κινδύνου.

(91) Οι πολίτες της Κοινότητας θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες για τα 
χημικά στα οποία μπορεί να εκτίθενται ώστε 
να λαμβάνουν ενημερωμένοι τις αποφάσεις 
τους σχετικά με τα χημικά που θα 
χρησιμοποιούν. Ένας διαφανής τρόπος για 
να το επιτύχουν αυτό είναι να αποκτήσουν, 
στη γλώσσα τους (υπό την προϋπόθεση ότι 
είναι επίσημη γλώσσα της ΕΕ), δωρεάν και 
εύκολη πρόσβαση στα βασικά μη 
εμπιστευτικά δεδομένα που τηρούνται στη 
βάση δεδομένων του Οργανισμού, στα 
οποία συμπεριλαμβάνονται σύντομες 
περιγραφές των επικίνδυνων ιδιοτήτων, 
απαιτήσεις επισήμανσης και σχετική 
κοινοτική νομοθεσία, περιλαμβανομένων 
των εγκεκριμένων χρήσεων και των μέτρων 
διαχείρισης του κινδύνου.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι του REACH περιλαμβάνουν την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος. Έχει τεράστια σημασία οι πολίτες να μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για 
τις χημικές ουσίες σε γλώσσα κατανοητή σε αυτούς.

Τροπολογία: Anne Ferreira και Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 172
Αιτιολογική σκέψη 91

(91) Οι πολίτες της Κοινότητας θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες για τα 
χημικά στα οποία μπορεί να εκτίθενται ώστε 
να λαμβάνουν ενημερωμένοι τις αποφάσεις 

(91) Οι πολίτες της Κοινότητας θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες για τα 
χημικά στα οποία μπορεί να εκτίθενται ώστε 
να λαμβάνουν ενημερωμένοι τις αποφάσεις 
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τους σχετικά με τα χημικά που θα 
χρησιμοποιούν. Ένας διαφανής τρόπος για 
να το επιτύχουν αυτό είναι να αποκτήσουν 
δωρεάν και εύκολη πρόσβαση στα βασικά 
μη εμπιστευτικά δεδομένα που τηρούνται 
στη βάση δεδομένων του Οργανισμού, στα 
οποία συμπεριλαμβάνονται σύντομες 
περιγραφές των επικίνδυνων ιδιοτήτων, 
απαιτήσεις επισήμανσης και σχετική 
κοινοτική νομοθεσία, περιλαμβανομένων 
των εγκεκριμένων χρήσεων και των μέτρων 
διαχείρισης του κινδύνου.

τους σχετικά με τα χημικά που θα 
χρησιμοποιούν. Ένας διαφανής τρόπος για 
να το επιτύχουν αυτό είναι να αποκτήσουν 
δωρεάν και εύκολη πρόσβαση στα βασικά 
μη εμπιστευτικά δεδομένα που τηρούνται 
στη βάση δεδομένων του Οργανισμού, στα 
οποία συμπεριλαμβάνονται σύντομες 
περιγραφές των επικίνδυνων ιδιοτήτων, 
απαιτήσεις επισήμανσης και σχετική 
κοινοτική νομοθεσία, περιλαμβανομένων 
των εγκεκριμένων χρήσεων και των μέτρων 
διαχείρισης του κινδύνου. Ο Οργανισμός 
και τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν 
την πρόσβαση σε πληροφορίες σύμφωνα με 
την Οδηγία 2003/4/ΕΚ και τον Κανονισμό 
(ΕΚ) 1049/2001 για την πρόσβαση του 
κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες 
καθώς και στη σύμβαση του ΟΗΕ/ΕΟΚ 
για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη 
συμμετοχή του κοινού στη λήψη 
αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα 
(Σύμβαση Aarhus) στην οποία η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο 
μέρος.

Or. fr

Τροπολογία: Guido Sacconi και Chris Davies

Τροπολογία 173
Αιτιολογική σκέψη 100α (νέα)

(100α) Απόβλητα, όπως ορίζονται στην 
Οδηγία 75/442/ΕΟΚ και στις 
τροποποιήσεις αυτής, δεν είναι ουσία, 
παρασκεύασμα ή προϊόν κατά την έννοια 
του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Καθίσταται σαφές ότι τα απόβλητα δεν εμπίπτουν στο πεδίο του κανονισμού για το REACH.
(Guido Sacconi)
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Τα απόβλητα εξ ορισμού αποκλείονται από το REACH επειδή δεν είναι ούτε ουσία ούτε 
παρασκεύασμα. (Chris Davies)

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

Τροπολογία 174
Αιτιολογική σκέψη 104α (νέα)

(104a) Για πρακτικούς λόγους, εξαιρούνται 
τα απόβλητα και τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται ως δευτερογενείς 
πρώτες ύλες ή ως πηγή ενέργειας. Η 
δημιουργία αξίας ("αξιοποίηση") από 
απόβλητα και υλικά που χρησιμοποιούνται 
ως δευτερογενείς πρώτες ύλες ή ως πηγή 
ενέργειας σε δραστηριότητες ανάκτησης, 
συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της 
ΕΕ για αειφόρο ανάπτυξη. Το REACH δεν 
πρέπει να εισαγάγει απαιτήσεις που θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να 
παρεμποδίσουν την ανακύκλωση και την 
ανάκτηση και, συνεπώς, να αυξήσουν την 
ανάγκη για μη ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των αποβλήτων ή των δευτερογενών πρώτων υλών στο πεδίο του REACH θα 
επέβαλε δυσανάλογες απαιτήσεις στην ανακύκλωση ή την ανάκτηση χωρίς να προσφέρει 
οιοδήποτε επιπρόσθετο όφελος στην υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον.  Εκτός αυτού, τα 
απόβλητα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται ως δευτερογενείς πρώτες ύλες πρέπει να 
εξαιρούνται από το REACH επειδή διέπονται από τη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα και θα 
ήταν αντίθετο προς τους περιβαλλοντικούς στόχους να ενταχθούν στο REACH.

Τροπολογία: Liam Aylward

Τροπολογία 175
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει διατάξεις 
σχετικά με τις ουσίες κατά την έννοια του 
άρθρου 3, παράγραφος 1. Οι διατάξεις αυτές 

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει διατάξεις 
σχετικά με τις ουσίες κατά την έννοια του 
άρθρου 3, παράγραφος 1. Οι διατάξεις αυτές 
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εφαρμόζονται στην παραγωγή, εισαγωγή, 
διάθεση στην αγορά ή χρήση των εν λόγω 
ουσιών είτε είναι υπό καθαρή μορφή είτε σε 
παρασκευάσματα είτε σε προϊόντα, εάν έτσι 
ορίζεται.

εφαρμόζονται στην εισαγωγή και διάθεση 
στην αγορά των εν λόγω ουσιών είτε είναι 
υπό καθαρή μορφή είτε σε 
παρασκευάσματα, εάν έτσι ορίζεται, είτε σε 
προϊόντα, εάν η λειτουργία του προϊόντος 
απαιτεί ελευθέρωση της ουσίας. Κατ' 
εξαίρεση όπως διατυπώνεται στο άρθρο 6, 
αυτές οι διατάξεις δεν ισχύουν για 
προϊόντα όπως ορίζονται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πιο κατάλληλη και εφαρμόσιμη νομοθεσία για ουσίες που παράγονται αλλά δεν διατίθενται 
στην αγορά(μόνον εξάγονται, εσωτερική Ε&Α, ορισμένα ενδιάμεσα): οι διοικητικές 
επιβαρύνσεις για καταχώριση πρέπει να αποφεύγονται για να διασφαλισθεί η 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ. Οι ουσίες που παρασκευάζονται και 
χρησιμοποιούνται ελέγχονται βάσει της κατάλληλης νομοθεσίας για την υγεία, την ασφάλεια και 
το περιβάλλον, π.χ. Νομοθεσία για χημικούς παράγοντες και νομοθεσία σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC). Οι αναγκαίες πληροφορίες για την 
προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος υπάρχουν επομένως στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και είναι έτοιμες για επιθεώρηση από τις αρχές κατόπιν αιτήσεως.

Τα προϊόντα δεν καλύπτονται από το REACH επειδή το REACH επικεντρώνεται σε ουσίες.
Πάντως προς αποφυγή συγχύσεων τα προϊόντα ως τοιαύτα πρέπει να τίθενται ρητώς εκτός του 
πεδίου του REACH, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6. Τα προϊόντα καλύπτονται ήδη 
εκτεταμένα και αναλυτικά από άλλη νομοθεσία της ΕΕ (όπως η οδηγία για τη γενική ασφάλεια 
των προϊόντων, η οδηγία για την ευθύνη του προϊόντος) και η νομοθεσία για την προστασία των 
εργαζομένων.  Πέραν αυτών, οι ουσίες που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ με σκοπό να 
ενσωματωθούν ή να περιληφθούν σε προϊόντα θα παραμείνουν ασφαλώς στο πεδίο του
REACH.

Τροπολογία: Dorette Corbey + Anne Ferreira και Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 176
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 1, παράγραφος 2

2. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία 
των προαναφερόμενων ουσιών στην κοινή 
αγορά ουσιών.

2. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία 
των προαναφερόμενων ουσιών στην κοινή 
αγορά ουσιών σύμφωνα με το καθήκον 
μέριμνας.
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Or. xm

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τον σημαντικό αριθμό χημικών ουσιών και χρήσεων που δεν θα καλύπτονται 
από τις διατάξεις του REACH - περιλαμβανομένων περίπου 70 000 ουσιών που παράγονται σε 
ποσότητες μικρότερες του ενός τόνου ετησίως - χρειάζεται μια γενική αρχή περί καθήκοντος 
μέριμνας για να καθορισθεί η ευθύνη της βιομηχανίας για τον ασφαλή χειρισμό και χρήση όλων 
των ουσιών. Θα εφαρμόζεται σε όλες τις ουσίες (ανεξάρτητα από την ποσότητα παραγωγής), 
πράγμα που συνεπάγεται ότι αναμένεται από τη βιομηχανία όχι απλώς να πληροί τις ειδικές 
υποχρεώσεις βάσει του REACH, αλλά και να αναλαμβάνει τις βασικές κοινωνικές, οικονομικές 
και περιβαλλοντικές ευθύνες της ιδιότητας του επιχειρηματία.  Αυτές οι ειδικές διατάξεις θα 
προσφέρουν επίσης την απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου στις εταιρείες για να εκπληρώνουν το 
καθήκον μέριμνας. Συνδέεται με την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 20.(Corbey)

Συνδέεται με την επαναφορά του καθήκοντος μέριμνας. Το σύστημα REACH δεν καλύπτει όλες 
τις χημικές ουσίες. Περίπου 70 000 εξαιρούνται δυνητικώς από το πεδίο του κανονισμού (διότι 
παράγονται σε ποσότητα μικρότερη του ενός τόνου).  Συνεπώς η επιτακτική ανάγκη προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος υπαγορεύει την επιβολή του γενικού καθήκοντος 
μέριμνας στους παρασκευαστές χημικών προϊόντων και στους μεταγενέστερους χρήστες πράγμα 
που συνεπάγεται ότι πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις για την ασφάλεια της χρήσης. (Ferreira και 
άλλοι)

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Åsa Westlund και Riitta Myller

Τροπολογία 177
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 1, παράγραφος 3

3. Ο παρών κανονισμός βασίζεται στην 
αρχή ότι αποτελεί ευθύνη των παραγωγών, 
των εισαγωγέων και των μεταγενέστερων 
χρηστών να εξασφαλίζουν ότι οι ουσίες που 
παράγουν, διαθέτουν στην αγορά, εισάγουν 
ή χρησιμοποιούν δεν βλάπτουν την 
ανθρώπινη υγεία ούτε το περιβάλλον. Οι 
διατάξεις του στηρίζονται στην αρχή της 
προφύλαξης.

3. Παραγωγοί, εισαγωγείς και 
μεταγενέστεροι χρήστες διασφαλίζουν ότι 
οι ουσίες δεν βλάπτουν την ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον παρέχοντας τις 
αναγκαίες πληροφορίες και προβλέποντας 
μέτρα που λαμβάνονται σε κάθε 
περίπτωση, από την παραγωγή, εισαγωγή, 
διάθεση στην αγορά ή χρήση ουσιών, υπό 
καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε 
προϊόντα. Αυτά τα μέτρα βασίζονται στην 
αρχή της προφύλαξης και κατά την 
επιλογή ουσιών για παραγωγή και χρήση, 
οι παραγωγοί και μεταγενέστεροι χρήστες 
επιλέγουν την ασφαλέστερη διαθέσιμη 
ουσία.
Οι υποχρεώσεις στην παράγραφο 1 ισχύουν 
στο βαθμό που δεν θεωρούνται παράλογες 
όταν λαμβάνονται υπόψη τα οφέλη της 
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δράσης για την υγεία ή το περιβάλλον σε 
σύγκριση με το κόστος της ανάληψης 
δράσης.
Οι παρασκευαστές, εισαγωγείς και 
μεταγενέστεροι χρήστες τηρούν μητρώα 
της χρήσης χημικών που είναι απαραίτητα 
σε σχέση με το καθήκον τους για υπεύθυνη 
μέριμνα. Τα μητρώα αυτά τηρούνται και 
κοινοποιούνται κατά τρόπο διαφανή για 
όσο χρονικό διάστημα η ουσία 
παρασκευάζεται, εισάγεται, διατίθεται 
στην αγορά ή χρησιμοποιείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το REACH εξετάζει μερικές μόνον χημικές ουσίες και μερικές χρήσεις. Για τον λόγο αυτό 
θεωρείται σημαντικό να επιβληθεί γενικό καθήκον μέριμνας σε όλους τους παραγωγούς 
χημικών και στους χρήστες. Τούτο θα κωδικοποιήσει απλώς τις εθελούσιες δεσμεύσεις της 
βιομηχανίας χημικών (π.χ. πρόγραμμα υπεύθυνης μέριμνας).

Η δήλωση στο άρθρο 1, παράγραφος 3 της πρότασης REACH θα μπορούσε να είχε γίνει ήδη σε 
σχέση με την υπάρχουσα νομοθεσία για τα χημικά αλλά το REACH εισάγει επίσης νέα στοιχεία 
που αποτελούν μετάθεση της ευθύνης στη βιομηχανία, ιδίως οι απαιτήσεις σχετικά με δεδομένα 
για τα υπάρχοντα χημικά, εκθέσεις χημικής ασφάλειας, αδειοδότηση και κατάλογος 
ταξινόμησης και επισήμανσης. Επομένως το άρθρο 1, παράγραφος 3 είναι σωστό ως δήλωση 
αλλά δεν αποτελεί υποχρέωση μέριμνας που προσθέτει κάτι στις άλλες απαιτήσεις στο REACH.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 178
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 1, παράγραφος 3

3. Ο παρών κανονισμός βασίζεται στην 
αρχή ότι αποτελεί ευθύνη των παραγωγών, 
των εισαγωγέων και των μεταγενέστερων 
χρηστών να εξασφαλίζουν ότι οι ουσίες που 
παράγουν, διαθέτουν στην αγορά, εισάγουν 
ή χρησιμοποιούν δεν βλάπτουν την 
ανθρώπινη υγεία ούτε το περιβάλλον. Οι 
διατάξεις του στηρίζονται στην αρχή της 
προφύλαξης.

3. Οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι 
μεταγενέστεροι χρήστες μιας ουσίας στη 
βασική μορφή της ή υπό μορφή 
συστατικού στοιχείου παρασκευάσματος ή 
προϊόντος, υποχρεούνται να παράγουν, να 
εισάγουν ή να χρησιμοποιούν την εν λόγω 
ουσία ή να τη διαθέτουν στην αγορά κατά 
τρόπο που να διασφαλίζει ότι, υπό ευλόγως 
προβλεπόμενες συνθήκες, δεν πρόκειται να 
προκληθεί βλάβη στην ανθρώπινη υγεία ή 
το περιβάλλον.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για απαίτηση και όχι για αρχή. Κάθε εταιρεία πρέπει να είναι υπεύθυνη για τα 
προϊόντα που παράγει και διαθέτει στην αγορά. Δεδομένου ότι στον παρόντα κανονισμό οι 
κίνδυνοι καθορίζονται μόνον για 10 000 από τις 100 000 σταδιακά εισαγόμενες ουσίες, πρέπει 
κατ' αρχήν να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για την αξιολόγηση των 
κινδύνων των άλλων ουσιών.

Amendment by Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Αντώνιος Τρακατέλλης, 

María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer και Erna 
Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 179
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 1, παράγραφος 3

3. Ο παρών κανονισμός βασίζεται στην αρχή 
ότι αποτελεί ευθύνη των παραγωγών, των 
εισαγωγέων και των μεταγενέστερων 
χρηστών να εξασφαλίζουν ότι οι ουσίες που 
παράγουν, διαθέτουν στην αγορά, εισάγουν 
ή χρησιμοποιούν δεν βλάπτουν την 
ανθρώπινη υγεία ούτε το περιβάλλον. Οι 
διατάξεις του στηρίζονται στην αρχή της 
προφύλαξης.

3. Ο παρών κανονισμός βασίζεται στην αρχή 
ότι αποτελεί ευθύνη των παραγωγών, των 
εισαγωγέων και των μεταγενέστερων 
χρηστών να εξασφαλίζουν ότι οι ουσίες που 
παράγουν, διαθέτουν στην αγορά, εισάγουν 
ή χρησιμοποιούν δεν βλάπτουν την 
ανθρώπινη υγεία ούτε το περιβάλλον υπό 
συνήθεις και ευλόγως προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης. Οι διατάξεις του 
στηρίζονται στην αρχή της προφύλαξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι συνεπές με τον ορισμό του "ασφαλούς προϊόντος" όπως ορίζεται στην οδηγία για τη 
γενική ασφάλεια των προϊόντων (2001/95/ΕΚ) και είναι απαραίτητο να καθορισθεί το πλαίσιο 
και τα όρια στα οποία ισχύει το θέμα του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 180
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 1, παράγραφος 3α (νέα)

3a. Ο παρών κανονισμός αποβλέπει σε 
υψηλό επίπεδο προστασίας και στηρίζεται 
στις αρχές της προληπτικής δράσης, της 
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επανόρθωσης των καταστροφών του 
περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην 
πηγή, καθώς και στην αρχή "ο ρυπαίνων 
πληρώνει".

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το κείμενο είναι παρόμοιο με εκείνο που υπάρχει στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, άρθρο 174.2 το οποίο ορίζει τις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας.  Το REACH αποτελεί βασικό μέρος αυτής της νομοθεσίας.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, María Sornosa 
Martínez και María Isabel Salinas García

Τροπολογία 181
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 1, παράγραφοι 3α και 3β (νέες)

3a. Κάθε παρασκευαστής, εισαγωγέας ή 
μεταγενέστερος χρήστης που προβαίνει ή 
σκοπεύει να προβεί σε ενέργειες που 
συνεπάγονται τη χρήση ουσίας, 
παρασκευάσματος ή προϊόντος που 
περιέχει την εν λόγω ουσία ή το 
παρασκεύασμα, περιλαμβανομένης της 
κατασκευής, εισαγωγής και εφαρμογής 
αυτού, ο οποίος γνωρίζει ή θα μπορούσε 
ευλόγως να είχε προβλέψει ότι οι εν λόγω 
ενέργειες θα μπορούσαν να έχουν 
αρνητικές συνέπειες για την ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον, καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια που μπορεί ευλόγως να 
απαιτηθεί από αυτόν για να αποτρέψει, να 
περιορίσει ή να επανορθώσει τις συνέπειες 
αυτές.
3β. Κάθε παρασκευαστής, εισαγωγέας ή 
μεταγενέστερος χρήστης που παρέχει, κατά 
την άσκηση του επαγγέλματός του ή της 
επιχειρηματικής δράσης του, μια ουσία ή 
παρασκεύασμα ή προϊόν που περιέχει την 
εν λόγω ουσία ή παρασκεύασμα σε 
παρασκευαστή, εισαγωγέα ή 
μεταγενέστερο χρήστη πρέπει στο βαθμό 
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που αποτελεί λογική απαίτηση, να 
διασφαλίζει επαρκή κοινοποίηση και 
ανταλλαγή πληροφοριών, 
περιλαμβανομένης όπου χρειάζεται της 
τεχνικής αρωγής, που είναι ευλόγως 
απαραίτητες για την πρόληψη, περιορισμό 
ή επανόρθωση των δυσμενών επιπτώσεων
στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εισάγει την αρχή του καθήκοντος μέριμνας.

Τροπολογία: Anne Ferreira και Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 182
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 1, παράγραφος 3α (νέα)

3α. Κάθε παραγωγός, εισαγωγέας ή 
μεταγενέστερος χρήστης χρησιμοποιεί τις 
πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του ή 
τις πληροφορίες που μπορεί ευλόγως να 
θεωρηθεί ότι πρέπει να έχει στη διάθεσή 
του, για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 
του κατ' εφαρμογή των ανωτέρω 
διατάξεων.  Η ανταλλαγή πληροφοριών και 
η κοινοποίηση που εμφαίνεται πιο πάνω 
πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
δεδομένα:
(i) τα απαιτούμενα δεδομένα με σκοπό τη 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού· 

(ii) περιγραφή των ελάχιστων αναγκαίων 
μέτρων για την πρόληψη ή τον περιορισμό 
των επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία του 
ανθρώπου και στο περιβάλλον όσον αφορά 
ευλόγως προβλέψιμες ενέργειες που 
συνεπάγονται τη χρήση ουσίας, 
παρασκευάσματος ή προϊόντος που 
περιέχει την εν λόγω ουσία ή το 
παρασκεύασμα·
(iii) Κάθε παραγωγός, εισαγωγέας ή 
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μεταγενέστερος χρήστης τηρεί 
επικαιροποιημένα μητρώα που περιέχουν 
που περιέχουν τις πληροφορίες οι οποίες 
εμφαίνονται στην παράγραφο 1, μεταξύ 
άλλων την ονομασία υπό την οποία οι 
ουσίες κυκλοφορούν στο εμπόριο ή τα 
παρασκευάσματα ή τα προϊόντα που 
περιέχουν αυτές τις ουσίες, 
παρασκευάσματα, την χημική ταυτότητα 
των ουσιών, τη σύνθεση των 
παρασκευασμάτων και ενδεχομένως τις 
εκθέσεις χημικής ασφάλειας καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για τη 
συμμόρφωση προς τον παρόντα 
κανονισμό.
Κάθε παραγωγός, εισαγωγέας ή 
μεταγενέστερος χρήστης πρέπει κατόπιν 
αιτήσεως της αρμόδιας αρχής του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος, να 
επιτρέπει στην αρχή αυτή την πρόσβαση 
στα μητρώα που εμφαίνονται στην 
παράγραφο (iii) αυτού του άρθρου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η σωστή τήρηση μητρώων από τις εταιρείες που συμμετέχουν στην παραγωγή και διάθεση στην 
αγορά χημικών ουσιών είναι βασική απαίτηση για την εφαρμογή και την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του REACH. Αυτή η ρήτρα απλώς καθιστά δημόσιες τις 
απαιτήσεις περί ορθής πρακτικής και δεν προκαλεί επιπρόσθετο κόστος στη βιομηχανία.

Τροπολογία: Anne Ferreira και Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 183
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 1, παράγραφος 3β (νέα)

3β. Οι ευθύνες που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό για τους παραγωγούς, 
τους εισαγωγείς και τους μεταγενέστερους 
χρήστες στηρίζονται στη θεμιτή 
εμπιστοσύνη των χρηστών σε επαρκείς 
πληροφορίες που βασίζονται στις πλέον 
πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις τη 
στιγμή κατά την οποία η ουσία, το 
παρασκεύασμα ή το προϊόν διατέθηκε στην 
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αγορά, και κοινοποιήθηκαν σε όλα τα 
στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού.
Στη βάση αυτή, παραγωγοί, εισαγωγείς και 
μεταγενέστεροι χρήστες λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να αποτρέπουν την 
παραγωγή, εισαγωγή, διάθεση στην αγορά 
ή χρήση σε παρασκευάσματα ή προϊόντα 
ουσιών επιβλαβών για την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον. Η επιλογή 
ουσιών για παραγωγή και χρήση από 
παραγωγούς και μεταγενέστερους χρήστες 
βασίζεται στην ασφαλέστερη διαθέσιμη 
επιλογή λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό 
κόστος και την απαιτούμενη απόδοση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο βαθμό που η πρόταση REACH δεν καλύπτει όλες τις χημικές ουσίες (π.χ. ουσίες κάτω του 
ενός τόνου κατ' έτος), ισχύει η αρχή της προφύλαξης τόσο για την αντιστάθμιση της έλλειψης 
πληροφοριών όσο και για την πρόβλεψη μέτρων μείωσης των κινδύνων. Η αρχή της 
προφύλαξης εξασφαλίζει ότι οι παραγωγοί χημικών ουσιών παράγουν και προσφέρουν βασικές 
πληροφορίες ασφάλειας για όλες τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούν ανεξάρτητα από το εάν 
έχουν καταχωρηθεί ή όχι. Αυτή η τροπολογία θα παγιώσει τις εθελούσιες δεσμεύσεις της 
χημικής βιομηχανίας.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 184
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 1, παράγραφος 3α (νέα)

3a. Παραγωγοί, εισαγωγείς και 
μεταγενέστεροι χρήστες εξασφαλίζουν ότι 
συντάσσονται οι αναγκαίες πληροφορίες 
και λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για να 
αποφεύγεται πρόκληση βλάβης στην υγεία 
του ανθρώπου ή στο περιβάλλον από την 
παραγωγή, εισαγωγή, διάθεση στην αγορά 
ή χρήση ουσιών υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκευάσματα ή σε προϊόντα υπό 
ευλόγως προβλέψιμες χρήση και συνθήκες.
3β. Παραγωγοί, εισαγωγείς και 
μεταγενέστεροι χρήστες τηρούν αρχεία που 
είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση προς 
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την παράγραφο 3α. Αυτά τα αρχεία 
τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών 
και του Οργανισμού κατόπιν αιτήσεως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το REACH δεν καλύπτει όλες τις χημικές ουσίες. Μπορεί να εξαιρούνται από την εφαρμογή του 
έως και 70.000 χημικές ουσίες (εκείνες κάτω του ενός τόνου). Είναι σημαντικό για την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος να επιβληθεί γενικό καθήκον 
μέριμνας στους κατασκευαστές και τους χρήστες χημικών ουσιών για την τεκμηρίωση της 
ασφαλούς χρήσης. Τούτο είχε προβλεφθεί στη Λευκή Βίβλο και στο σχέδιο που υποβλήθηκε για 
τη χρήση του διαδικτύου και υποστηρίχθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Όμως, στο 
REACH, το καθήκον μέριμνας υποβαθμίσθηκε από μια νομική υποχρέωση σε μια μη δυνάμενη 
να εφαρμοσθεί αρχή. Αυτή η τροπολογία επιδιώκει να επαναφέρει τη νομικώς δεσμευτική 
διάταξη.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García και Inés Ayala Sender

Τροπολογία 185
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 1, παράγραφος 3α (νέα)

(3α) Η εκτέλεση και λειτουργία των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού δεν 
πρέπει σε καμιά περίπτωση να οδηγήσει σε 
αύξηση του γραφειοκρατικού και 
διοικητικού φόρτου στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της γραφειοκρατίας για τις ΜΜΕ σε σχέση με την εφαρμογή του κανονισμού πρέπει 
να παραμείνει στο ελάχιστο.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García και Inés Ayala Sender

Τροπολογία 186
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 1, παράγραφος 3β (νέα)
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(3β) Κατά την εκτέλεση του παρόντος 
κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
καταρτίζει μηχανισμούς για την παροχή 
βοήθειας και υποστήριξης στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να διευκολυνθεί η εκτέλεση των διατάξεων αυτού του κανονισμού και έχοντας υπόψη την 
πολυπλοκότητά του, πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο καθιέρωσης μηχανισμών για παροχή 
βοήθειας και στήριξης στις ΜΜΕ ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του κανονισμού στην 
πράξη.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 187
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 1, άρθρο1α (νέο)

Άρθρο 1 α (νέο)
Καθήκον υπεύθυνης μέριμνας

1. Κάθε παραγωγός, εισαγωγέας ή 
μεταγενέστερος χρήστης που προβαίνει ή 
σκοπεύει να προβεί σε ενέργειες που 
συνεπάγονται τη χρήση ουσίας, 
παρασκευάσματος ή προϊόντος που 
περιέχει την εν λόγω ουσία ή το 
παρασκεύασμα, περιλαμβανομένης της 
παραγωγής, εισαγωγής και εφαρμογής 
αυτού, ο οποίος γνωρίζει ή θα μπορούσε 
ευλόγως να είχε προβλέψει ότι οι εν λόγω 
ενέργειες θα μπορούσαν να έχουν 
αρνητικές συνέπειες για την ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον, λαμβάνει όλα τα 
αναγκαία μέτρα προς αποφυγή πρόκλησης 
βλάβης στην υγεία και το περιβάλλον.
2. Κάθε παραγωγός, εισαγωγέας ή 
μεταγενέστερος χρήστης που παρέχει μια 
ουσία ή παρασκεύασμα ή προϊόν που 
περιέχει την εν λόγω ουσία ή 
παρασκεύασμα σε παραγωγό, εισαγωγέα ή 
μεταγενέστερο χρήστη διασφαλίζει επαρκή 
κοινοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών, 
περιλαμβανομένης όπου χρειάζεται της 
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τεχνικής αρωγής, με σκοπό να αποφευχθεί 
πρόκληση βλάβης στην υγεία και το 
περιβάλλον.
3. Τήρηση αρχείου:
(α) Όλοι οι παραγωγοί, εισαγωγείς ή 
μεταγενέστεροι χρήστες χρησιμοποιούν τις 
πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους ή 
τις οποίες ευλόγως αναμένεται ότι μπορεί 
να έχουν στη διάθεσή τους για να 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις 
πληροφοριών δυνάμει της παραγράφου 2.
Επ' αυτού η ανταλλαγή και κοινοποίηση 
πληροφοριών που εμφαίνεται στην 
παράγραφο 2 περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα 
ακόλουθα στοιχεία:
(i) στοιχεία που ευλόγως χρειάζονται για να 
καταστεί δυνατή η συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό·
(ii) περιγραφή των ελάχιστων αναγκαίων 
μέτρων για την πρόληψη ή τον περιορισμό 
των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του 
ανθρώπου και στο περιβάλλον όσον αφορά 
ευλόγως προβλέψιμες ενέργειες που 
συνεπάγονται τη χρήση ουσίας, 
παρασκευάσματος ή προϊόντος που 
περιέχει την εν λόγω ουσία ή το 
παρασκεύασμα.
(β) Όλοι οι παραγωγοί, εισαγωγείς ή 
μεταγενέστεροι χρήστες τηρούν 
επικαιροποιημένο αρχείο που περιέχει τις 
πληροφορίες οι οποίες εμφαίνονται στην 
παράγραφο 1, περιλαμβανομένων των 
εμπορικών ονομασιών των ουσιών, 
παρασκευασμάτων ή προϊόντων που 
περιέχουν τέτοιες ουσίες ή 
παρασκευάσματα, της χημικής ταυτότητας 
των ουσιών, της σύνθεσης των 
παρασκευασμάτων, κατά περίπτωση των 
εκθέσεων χημικής ασφάλειας καθώς και 
άλλες πληροφορίες που χρειάζονται για τη 
συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.
(γ) Όλοι οι παραγωγοί, εισαγωγείς ή 
μεταγενέστεροι χρήστες, κατόπιν αιτήσεως 
των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους 
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στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, παρέχουν 
στις αρχές αυτές πρόσβαση στα αρχεία που 
εμφαίνονται στην παράγραφο 2 αυτού του 
άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τον σημαντικό αριθμό χημικών ουσιών και χρήσεων που δεν θα καλύπτονται 
από τις διατάξεις του REACH - περιλαμβανομένων περίπου 70.000 ουσιών που παράγονται σε 
ποσότητες μικρότερες του ενός τόνου ετησίως - χρειάζεται μια γενική αρχή περί καθήκοντος 
μέριμνας για να καθορισθεί η ευθύνη της βιομηχανίας για τον ασφαλή χειρισμό και χρήση όλων 
των ουσιών. Θα εφαρμόζεται σε όλες τις ουσίες (ανεξάρτητα από την ποσότητα παραγωγής), 
πράγμα που συνεπάγεται ότι αναμένεται από τη βιομηχανία όχι απλώς να πληροί τις ειδικές 
υποχρεώσεις βάσει του REACH, αλλά και να αναλαμβάνει τις βασικές κοινωνικές, οικονομικές 
και περιβαλλοντικές ευθύνες της ιδιότητας του επιχειρηματία.  Αυτές οι ειδικές διατάξεις θα 
προσφέρουν επίσης την απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου στις εταιρείες για να εκπληρώνουν το 
καθήκον μέριμνας.

Τροπολογία: Liam Aylward

Τροπολογία 188
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

1. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται: 1. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:
(γ) στα μη απομονώσιμα ενδιάμεσα. (γ) στα ενδιάμεσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα ενδιάμεσα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του REACH. Τα ενδιάμεσα 
παρασκευάζονται για βιομηχανική χρήση μόνον και υπάρχει ειδική νομοθεσία που εξετάζει τις 
πτυχές της παρασκευής και του ελέγχου τους που έχουν σχέση με το περιβάλλον και την υγεία 
κοινού και εργαζομένων:

• Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 1998 για την προστασία της υγείας 
και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε 
χημικούς παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)· 

• Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες·

• Διεθνείς/ΕΚ ρυθμίσεις όσον αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 14, 15, 16 και 18 από τον ίδιο βουλευτή.
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Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 189
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γα) και (γ β) (νέα)

(γα) στα απόβλητα, όπως ορίζονται στις 
οδηγίες 75/442/ΕΟΚ και 91/689/ΕΟΚ
(γβ) σε τρόφιμα και ζωοτροφές, όπως 
ορίζονται στον Κανονισμό (EΚ) αριθ.
178/2002

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλά απόβλητα είναι σημαντική πρώτη ύλη για αρκετές βιομηχανίες. Η συμπερίληψη των 
αποβλήτων στο REACH θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τον τομέα της 
ανακύκλωσης.
Τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές πρέπει επίσης να εξαιρεθούν από το REACH καθώς την 
ασφάλειά τους εγγυάται ήδη η υφιστάμενη νομοθεσία της Κοινότητας.

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

Τροπολογία 190
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γα) (νέο)

(γα) στις ουσίες που χρησιμοποιούνται για 
έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής σε όλα τα επίπεδα 
της αλυσίδας εφοδιασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος δεν απαιτείται από τους παραγωγούς και εισαγωγείς να καταχωρίζουν ουσίες 
που χρησιμοποιούνται για Ε&Α.
Τούτο πρέπει να επεκταθεί για να περιλάβει μεταγενέστερους χρήστες ουσιών. 
Η επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξη πρέπει να αποκλεισθούν ολοσχερώς από το REACH σε 
όλη την πρόταση και σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού προς το συμφέρον της 
προώθησης της καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.
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Τροπολογία: Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini και Sergio 
Berlato

Τροπολογία 191
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γβ) (νέο)

(γβ) στις ουσίες που χρησιμοποιούνται υπό 
καθαρή μορφή είτε σε παρασκευάσματα 
είτε σε προϊόντα και για τις οποίες οι 
πτυχές που αφορούν το περιβάλλον ή την 
υγεία του ανθρώπου καλύπτονται στη 
νομοθεσία όπως καταγράφεται στο 
Παράρτημα Ιγ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να περιορισθεί ο φόρτος διπλών διαδικασιών και διπλής υποβολής εκθέσεων, το πεδίο του
REACH πρέπει να διακρίνεται σαφώς από ρυθμιστικούς τομείς που καλύπτονται ήδη επαρκώς 
και καταλλήλως από ειδική νομοθεσία της Κοινότητας. Μόνον οι χρήσεις και οι επιπτώσεις 
στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον που καλύπτονται επαρκώς από άλλη κοινοτική 
νομοθεσία πρέπει να εξαιρείται από το συνολικό πεδίο του REACH.

Τροπολογία: Philippe Busquin + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Péter Olajos, Αντώνιος Τρακατέλλης, Renate Sommer και Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 192
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γα) (νέο)

(γα) στα απόβλητα προς ανακύκλωση, 
όπως ορίζονται στην οδηγία 91/156/ΕΟΚ, 
Παράρτημα ΙΙΒ

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα απόβλητα ελέγχονται ήδη και υπόκεινται σε διαχείριση δυνάμει άλλης κοινοτικής και 
διεθνούς νομοθεσίας για τα απόβλητα. Η συμπερίληψη των αποβλήτων που προορίζονται για 
ανακύκλωση σε δαπανηρές διεργασίες δοκιμών και καταχώρισης θα μπορούσε να αποτελέσει 
σοβαρή απειλή για τον τομέα της ανακύκλωσης και να έχει αποτρεπτική επίδραση στην 
εισαγωγή και χρήση, π.χ. παλαιοσίδηρου από χάλυβα. Είναι επομένως σε αντίθεση με τη 
δέσμευση της Επιτροπής για αειφόρο ανάπτυξη και καλύτερη χρήση των πόρων.
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Τροπολογία: Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders Wijkman, 
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Miroslav Ouzký + 

Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato  + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis και Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 193
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γα) (νέο)

(γα) σε ουσίες, παρασκευάσματα ή 
προϊόντα που είναι απόβλητα όπως 
ορίζεται στην οδηγία 91/156/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 19911 για 
την τροποποίηση της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ 
περί των στερεών αποβλήτων, ή που είναι 
δευτερογενείς πρώτες ύλες που παράγονται 
από απόβλητα κατά τις διεργασίες 
ανάκτησης ή ως πηγή ενέργειας, σύμφωνα 
με το άρθρο 3, παράγραφος 1(β) της 
οδηγίας 91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
18ης Μαρτίου 1991.
1ΕΕ L 78, 26.3.1991, σ. 32

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των αποβλήτων ή των δευτερογενών πρώτων υλών στο πεδίο του REACH θα 
επέβαλε δυσανάλογες απαιτήσεις στην ανακύκλωση ή την ανάκτηση χωρίς να προσφέρει 
οιοδήποτε επιπρόσθετο όφελος στην υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον.  Εκτός αυτού, τα 
απόβλητα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται ως δευτερογενείς πρώτες ύλες πρέπει να 
εξαιρούνται από το REACH επειδή διέπονται από τη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα και θα 
ήταν αντίθετο προς τους περιβαλλοντικούς στόχους να ενταχθούν στο REACH. (Sonik και 
άλλοι)

Τα απόβλητα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται ως δευτερογενείς πρώτες ύλες ή ως πηγή 
ενέργειας στις διεργασίες ανάκτησης όπως ορίζονται στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα ή 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο του REACH 
επειδή καλύπτονται επαρκώς από την κοινοτική νομοθεσία για τα απόβλητα.

Πέραν τούτου, οι κίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον από τις διεργασίες 
ανάκτησης όπως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΑ της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα ελέγχονται 
επαρκώς βάσει της οδηγίας του Συμβουλίου 1996/61 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη 
και έλεγχο της ρύπανσης η οποία απαιτεί αυτές οι εγκαταστάσεις να λαμβάνουν άδεια 
λειτουργίας. Η οδηγία 91/156/ΕΟΚ εισάγει την έννοια των "δευτερογενών πρώτων υλών που 
παράγονται από απόβλητα". (Foglietta και άλλοι +  Schnellhardt)

Με την τροπολογία αποφεύγεται η διπλή νομοθεσία στον ίδιο τομέα και η αποθάρρυνση της 
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ανακύκλωσης και ανάκτησης. Η τομεακή νομοθεσία για τα απόβλητα είναι σύμφωνη με τις 
διατάξεις του REACH από την άποψη της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα απόβλητα εξαιρούνται από αδειοδότηση και περιορισμούς αλλά 
όχι από καταχώριση. Η καταχώριση των αποβλήτων δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό και πρέπει 
να εξαιρεθεί από το πεδίο του REACH. Κατά τον ίδιο τρόπο οι δευτερογενείς πρώτες ύλες 
διέπονται ήδη από το ρυθμιστικό πλαίσιο της οδηγίας 91/156/ΕΟΚ. Αυτή η τροπολογία 
συνδέεται με άλλες τροπολογίες στα άρθρα του Τίτλου Ι: Γενικά θέματα (Vernola και άλλοι)

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

Τροπολογία 194
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γα) (νέο)

(γα) σε ουσίες που παραμένουν σε 
παρασκευάσματα και προϊόντα που 
παρήχθησαν με ανακυκλωμένα 
παρασκευάσματα ή προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή των απαιτήσεων του REACH σε ανακυκλωμένο χαρτί θα έθετε εν κινδύνω τις 
προσπάθειες της ΕΚ να αυξήσει την ανακύκλωση του χαρτιού.  Επιπλέον, οι ουσίες που 
παραμένουν σε ανακυκλωμένο χαρτί (μετά την ανακύκλωση) προέρχονται από παραγωγή και 
μετατροπή παρθένου χαρτοπολτού. Επομένως αυτές οι ουσίες έχουν ήδη υποβληθεί στις 
απαιτήσεις του REACH κατά την πρώτη πραγωγή/μετατροπή και αξιολογήθηκαν με σκοπό να 
χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή και μετατροπή χαρτιού. Θα δημιουργηθεί άσκοπος φόρτος 
εργασίας για την ανάλυση, καταχώριση, αξιολόγηση και κοινοποίηση αυτών των ουσιών και 
πάλι για μια θεωρητικά παρόμοια χρήση.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt και Anne Laperrouze

Τροπολογία 195
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γα) (νέο)

(γα) σε ουσίες, παρασκευάσματα ή 
προϊόντα που είναι απόβλητα όπως 
ορίζεται στην οδηγία 75/442/ΕΟΚ.

Or. xm
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Αιτιολόγηση

Τα απόβλητα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο του REACH καθώς καλύπτονται ήδη από επί 
μέρους νομοθετικές πράξεις της Κοινότητας. Τούτο πάντως δεν αίρει τις απαιτήσεις για τον 
παραγωγό ή τον εισαγωγέα μιας ουσίας όσον αφορά την κατάσταση των αποβλήτων στην 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας (βλ. τροπολογία 4για το Παράρτημα Ι, παράγραφος 0.2).
(Dagmar Roth-Behrendt)
Αποφεύγεται η διπλή νομοθεσία. Η τομεακή νομοθεσία για τα απόβλητα είναι σύμφωνη με τις 
διατάξεις του REACH από την άποψη της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα απόβλητα εξαιρούνται από αδειοδότηση και περιορισμούς αλλά 
όχι από καταχώριση. Η καταχώριση των αποβλήτων δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό και πρέπει 
να ενταχθεί στο πεδίο του REACH. (Anne Laperrouze)

Τροπολογία: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 196
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γα) και (γ β) (νέα)

(γα) σε ουσίες που ταξινομούνται ως 
απόβλητα κατά την έννοια της οδηγίας του 
Συμβουλίου 75/442/ΕΟΚ·
(γβ) σε ουσίες που παράγονται ή εισάγονται 
σε ποσότητες μικρότερες των 10 τόνων 
κατ' έτος κατά παραγωγό ή εισαγωγέα·

Or. de

Αιτιολόγηση

1. Πρέπει να αποφεύγεται η επανάληψη των διατάξεων.  Οι επιμέρους ρυθμίσεις για τα 
απόβλητα είναι ανάλογες με τις διατάξεις του REACH όσον αφορά την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Τα απόβλητα πρέπει επομένως να εξαιρεθούν 
παντελώς από το σύστημα REACH.

2. Οι ουσίες σε ποσότητες κάτω του κατωφλίου των 10 τόνων κατ' έτος μπορούν να εξαιρεθούν 
πλήρως από το πεδίο των απαιτήσεων του REACH. Τούτο θα ελαφρύνει τον φόρτο για τις 
ΜΜΕ και θα συμβάλει στο να επικεντρωθούν οι κανόνες  στις σημαντικές ποσότητες.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 197
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γα) (νέο)
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(γα) σε πρώτες ύλες που απαντούν στη 
φύση και δεν κυκλοφορούν ευρέως στην 
αγορά και οι οποίες χρησιμοποιούνται 
μόνον σε επαγγελματικές εφαρμογές σε 
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην οδηγία
96/61/ΕΟΚ·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι οργανικές και ανόργανες πρώτες ύλες περιέχουν, στην καθαρή τους μορφή, ουσίες ΚΜΤ.
Αυτές οι εξαιρετικά ποικίλες ύλες χρησιμοποιούνται μόνον σε επαγγελματικές εφαρμογές στην 
παραγωγή ουσιών ή παρασκευασμάτων. Πέραν τούτου, οι κανόνες για τις σχετικές 
εγκαταστάσεις ορίζονται στη νομοθεσία σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης (οδηγία 96/61/ΕΟΚ) παράλληλα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ στους τομείς της 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία και του περιβάλλοντος. Οι επιφυλάξεις σχετικά με τη χρήση 
των φυσικών πρώτων υλών λαμβάνονται επομένως δεόντως υπόψη στην υφιστάμενη 
νομοθεσία.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 198
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γα) (νέο)

(γα) στη μεταφορά ουσιών και 
παρασκευασμάτων σιδηροδρομικώς, 
οδικώς, μέσω πλωτών οδών, δια θαλάσσης 
ή αεροπορικώς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ήδη μεγάλος αριθμός νομοθετικών πράξεων για τη μεταφορά και δεν πρέπει να 
διπλασιασθεί με το REACH. Δεν ήταν ποτέ στόχος του REACH να τροποποιήσει τους κανόνες 
που ισχύουν στον τομέα των μεταφορών - επομένως πρέπει να εξαιρεθεί για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία: Robert Sturdy

Τροπολογία 199
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γα) (νέο)

(γα) στα απόβλητα προς τελική διάθεση, 
όπως ορίζεται στην οδηγία 91/156/ΕΟΚ, 
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Παράρτημα ΙΙΑ

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των δευτερογενών πρώτων υλών στο πεδίο του REACH θα αποθαρρύνει την 
ανακύκλωση μερικών κραμάτων μετάλλων. Το REACH πρέπει να καταστήσει σαφές ότι τα 
υλικά που ορίζονται ως απόβλητα πρέπει να παραμείνουν εκτός του πεδίου του REACH. Τούτο 
θα εξασφαλίσει επίσης ότι δεν θα διπλασιασθούν οι προσπάθειες για τη νομοθεσία σχετικά με 
τα απόβλητα.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 200
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχεία (γα), (γβ), (γγ) και (γδ) (νέα)

(γβ) σε τρόφιμα και ζωοτροφές σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 178/2002·
(γβ) σε πρόσθετα τροφίμων σύμφωνα με 
την Οδηγία 89/107/ΕΟΚ·
(γγ) σε αρτυματικές ύλες σύμφωνα με την 
Οδηγία 88/388/ΕΟΚ·
(γδ) σε πρόσθετα ζωοτροφών σύμφωνα με 
τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1831/2003·

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την ενσωμάτωση αυτής της εξαίρεσης από το πεδίο του REACH, είναι δυνατόν να 
διαγραφούν όλες οι ποικίλες εξαιρέσεις στα κεφάλαια για την καταχώριση και αδειοδότηση.

Τροπολογία: Holger Krahmer και Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 201
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γα) (νέο)

(γα) σε ουσίες που χρησιμοποιούνται ως 
αντίδοτο σε απρόβλεπτα προβλήματα που 
θα καταλήξουν σε υποβαθμίσεις της 
ποιότητας ή σε σταμάτημα της 
παραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι:
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(i) δεν είναι δυνατόν να προηγηθεί 
καταχώριση λόγω εκτάκτου ανάγκης, και
(ii) διενεργείται καταχώριση 
μεταγενεστέρως εάν είναι πιθανόν να 
επαναληφθεί η χρήση της ουσίας, και
(iii) η απρόβλεπτη τηρεί την υφιστάμενη 
νομοθεσία για την ασφάλεια των 
εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα απρόβλεπτα προβλήματα με χημικές διεργασίες μπορεί να απαιτούν άμεση αντίδραση ούτως 
ώστε να αποφευχθεί παραγωγή κακής ποιότητας ή ακόμη και σταμάτημα της παραγωγής
('trouble-shooting'). Η έννοια της προηγούμενης καταχώρισης για χρήσεις ουσίας μπορεί να 
τηρηθεί μόνον με την υπόθεση όλα τα πιθανά προβλήματα και οι απαιτούμενες λύσεις είναι 
προβλέψιμα. Τούτο όμως δεν ισχύει. Χρειάζεται επομένως εξαίρεση για αντιμετώπιση των 
προβλημάτων ('trouble-shooting') η οποία όμως πρέπει να παραμένει εντός αυστηρών ορίων 
ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί "παραθυράκι" στο σύστημα REACH. Οι τρεις αθροιστικές 
προϋποθέσεις που προτείνονται θα αποτρέψουν το πρόβλημα αυτό.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 
Péter Olajos, Anja Weisgerber, Αντώνιος Τρακατέλλης, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podesta, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik και Anne Laperrouze

Τροπολογία 202
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 1α (νέα)

(1α) Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στο βαθμό που μια ουσία χρησιμοποιείται:
- σε φαρμακευτικά προϊόντα για 
ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση σύμφωνα 
με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2309/931, του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 και της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3·
- σε τρόφιμα σύμφωνα με το πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού 178/2002/ΕΚ 
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και της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1988 για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών στον τομέα των αρτυμάτων που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα 
τρόφιμα και των βασικών υλικών από τα 
οποία παρασκευάζονται, 
περιλαμβανομένων των πρόσθετων 
τροφίμων σύμφωνα με την οδηγία του 
Συμβουλίου 89/107/ΕΟΚ και των 
αρτυματικών υλών σύμφωνα με την 
απόφαση της Επιτροπής 1999/217/ΕΚ· 
- σε ζωοτροφές σύμφωνα με το πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού του 
Συμβουλίου 1837/2003, περιλαμβανομένων 
των προσθέτων σύμφωνα με το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας τους Συμβουλίου
70/524/ΕΟΚ·
- σε προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται 
στη διατροφή των ζώων, σύμφωνα με το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ4

του Συμβουλίου·
- σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα·
- σε υλικά που έρχονται σε επαφή με 
τρόφιμα, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας 89/109/ΕΟΚ του Συμβουλίου·
- σε προϊόντα φυτοπροστασίας, σύμφωνα 
με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου·
- σε βιοκτόνα σύμφωνα με το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 98/8/ΕΟΚ·
1ΕΕ L 214, 24.8.1993, σ. 1.
2ΕΕ L 311, 28.11.2001, σ. 1.
3 ΕΕ L 311, 28.11.2001, σ. 67.
4ΕΕ L 213, 21.7.1982, σ. 8.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Για λόγους απλοποίησης και ενοποίησης, όλες οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής πρέπει να 
περιλαμβάνονται σε μία διάταξη. Οι εξαιρέσεις αυτές βρίσκονται ως επί το πλείστον διάσπαρτες 
στο κείμενο (βλ. άρθρα 4, 8 και 53) και εν μέρει συνδέονται στενά με διατάξεις εξαίρεσης (για 
παράδειγμα, τρόφιμα είναι παρασκευάσματα που αποτελούνται από συστατικά τροφών και 
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πρόσθετα τροφών. Τα πρόσθετα τροφίμων εξαιρούνται από την καταχώριση αλλά όχι και τα 
συστατικά τροφίμων ή οι μέθοδοι επεξεργασίας. Δεν υπάρχει λόγος να ισχύουν διαφορετικοί 
κανόνες για αυτά).

Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 4, 8 και 53-5. (Oomen-Ruijten και άλλοι + Anne 
Laperrouze)

Οι ουσίες που διέπονται ήδη από αντίστοιχους και δεόντως ενοποιημένους, κάθετους 
κανονισμούς πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο του κανονισμού REACH. Αυτή η τροπολογία 
συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες στα άρθρα του Τίτλου Ι:  Γενικά θέματα (Vernola και άλλοι)

Τροπολογία: Martin Callanan

Τροπολογία 203
Τίτλος I, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφοι 1α, 1β 1γ (νέες)

1a. Οι διατάξεις των Τίτλων II, III, V και 
VI δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που μια 
ουσία παρασκευάζεται ή εισάγεται για 
χρήση στα ακόλουθα τελικά προϊόντα ή 
στον βαθμό που μια ουσία έχει 
χρησιμοποιηθεί σε αυτά:
(a) σε φαρμακευτικά προϊόντα για 
ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση σύμφωνα 
με το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 726/2004, της Οδηγίας 
2001/82/EΚ και της Οδηγίας 2001/83/EΚ·
(β) σε τρόφιμα, όπως ορίζονται στον 
Κανονισμό (EΚ) αριθ. 178/2002 
συμπεριλαμβανομένων:
(i) των προσθέτων τροφίμων, σύμφωνα με 
το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 
89/107/EΟΚ·
(ii) της αρτυματικών υλών σε τρόφιμα, 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της 
Απόφασης της Επιτροπής 1999/217/EΚ·
(γ) σε ζωοτροφές· συμπεριλαμβανομένων
(i) των προσθέτων ζωοτροφών σύμφωνα 
με το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 1831/2003 για τα πρόσθετα που 
προορίζονται για ζωοτροφές· και
(ii) των προϊόντων διατροφής των ζώων, 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της 
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Οδηγίας 82/471/EΟΚ·
(δ) σε υλικά που προορίζονται να έλθουν σε 
επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με το πεδίο 
εφαρμογής του Κανονισμού (EΚ) αριθ.
2004/1935·
(ε) σε καλλυντικά σύμφωνα με το πεδίο 
εφαρμογής της Οδηγίας 76/768/EΟΚ·
(στ) σε ιατρικά βοηθήματα σύμφωνα με το 
πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 
90/358/EΟΚ, 93/42/EΟΚ ή 98/79/EΚ·
(ζ) σε προϊόντα φυτοπροστασίας σύμφωνα 
με το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 
91/414/EΟΚ·
(η) σε βιοκτόνα προϊόντα σύμφωνα με το 
πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 98/8/EΚ·
1β. Οι διατάξεις του Τίτλου VII δεν 
εφαρμόζονται στις χρήσεις ουσιών που 
περιλαμβάνονται στην παράγραφος 2a 
(νέα) και επί πλέον στις κάτωθι χρήσεις:
(a) χρήσεις ως απομονωμένα ενδιάμεσα 
προϊόντα ή μεταφερόμενα απομονωμένα 
ενδιάμεσα προϊόντα·
(β) χρήση ως καύσιμα κινητήρων που 
καλύπτονται από την Οδηγία 98/70/EΚ·
(γ) χρήσεις ως καύσιμα σε κινητές ή 
σταθερές εγκαταστάσεις καύσης 
προϊόντων ορυκτελαίων και χρήση ως 
καύσιμα σε κλειστά συστήματα.
1γ. Οι διατάξεις των Τίτλων IV και X δεν 
εφαρμόζονται για τα σκευάσματα που 
μνημονεύονται στα σημεία (a) έως (στ) της 
παραγράφου 2α ή σε ουσίες σε αυτά τα 
σκευάσματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες ουσίες που διέπονται ήδη από άλλες νομοθετικές πράξεις της Κοινότητας 
εξαιρούνται από διάφορες απαιτήσεις του REACH.  Για παράδειγμα, τα καλλυντικά, τα υλικά 
που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, τα βιοκτόνα προϊόντα και τα προϊόντα 
φυτοπροστασίας και τα ιατρικά βοηθήματα διέπονται ήδη από επί μέρους κοινοτική νομοθεσία 
και, συνεπώς, πρέπει να εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταχώρισης.  Επί του παρόντος, 
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εξαιρέσεις από τις διάφορες απαιτήσεις βρίσκονται διάσπαρτες σε όλο το κείμενο και ιδιαίτερα:
• στον Τίτλο II, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 4, παράγραφος 1
• στον Τίτλο VII, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 53, παράγραφοι 5 και 6.

Είναι δύσκολο επομένως να προσδιορισθεί το πεδίο των εξαιρέσεων το οποίο είναι και 
κάπως ασαφές.  Η προτεινόμενη τροπολογία την οποία εισηγείται η Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας συγκεντρώνει όλες τις εξαιρέσεις σε ένα μέρος, υπό τον νέο Τίτλο Ι, 
Κεφάλαιο Ι, άρθρο 2.  Αυτή η ενοποίηση και αποσαφήνιση:

• αποφεύγει τις περιττές διαδικασίες διασφαλίζοντας ότι το REACH δεν διπλασιάζει την 
υφιστάμενη νομοθεσία·

• βελτιώνει τη λειτουργικότητα με το να διευκολύνει τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα να 
καθορίζουν τι καλύπτεται και αποφεύγει πιθανές συγχύσεις και σφάλματα.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 204
Τίτλος I, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφοι 1α, 1β (νέες)

1a. Οι διατάξεις των Τίτλων του παρόντος 
κανονισμού για την καταχώριση, 
αξιολόγηση, κοινοχρησία δεδομένων, 
πληροφορίες στην αλυσίδα εφοδιασμού, 
μεταγενέστερους χρήστες και αδειοδότηση 
δεν εφαρμόζονται στο βαθμό που μια ουσία 
χρησιμοποιείται στα ακόλουθα προϊόντα ή 
ως τέτοιο προϊόν:

(α) σε φαρμακευτικά προϊόντα για 
ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση σύμφωνα 
με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2309/93, της οδηγίας 
2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου·
(β) σε τρόφιμα σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 178/2002, και 
- σε πρόσθετα τροφίμων, σύμφωνα με το 
πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας του 
Συμβουλίου 89/107/EΟΚ και σε
- σε αρτυματικές ύλες σε τρόφιμα, 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της 
Απόφασης της Επιτροπής 1999/217/EΚ·
(γ) σε ζωοτροφές· συμπεριλαμβανομένων 
- των προσθέτων ζωοτροφών σύμφωνα με 
το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (EΚ) 
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αριθ. 1831/2003 για τα πρόσθετα που 
προορίζονται για προϊόντα διατροφής των 
ζώων· και
- των προϊόντων διατροφής των ζώων, 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της 
Οδηγίας 82/471/EΟΚ·
(δ) σε προϊόντα φυτοπροστασίας σύμφωνα 
με το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 
91/414/EΟΚ·
(ε) σε βιοκτόνα προϊόντα σύμφωνα με το 
πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 98/8/EΚ·
(στ) σε ιατρικά βοηθήματα σύμφωνα με το 
πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 
90/385/EΟΚ, 93/42/EΟΚ ή 98/79/EΚ·
(ζ) σε υλικά που προορίζονται να έλθουν σε 
επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με το πεδίο 
εφαρμογής του Κανονισμού (EΚ) αριθ.
2004/1935.
1β. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας 
περί των χώρων εργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού πρέπει να συγκεντρωθούν στο 
άρθρο 2 ούτως ώστε οι επιχειρήσεις που δεν θα εφαρμόσουν το REACH να μην είναι 
υποχρεωμένες να μελετήσουν όλη την πρόταση αλλά θα μπορούν γρήγορα να αποφασίσουν εάν 
έχουν κάποιες υποχρεώσεις.

Για να αποφευχθεί ο διπλασιασμός του έργου για επιχειρήσεις και αρχές, όλες αυτές οι ουσίες 
που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα που διέπονται από ειδική κοινοτική νομοθεσία (όπως 
ζιζανιοκτόνα, ιατροτεχνολογικά βοηθήματα και υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα) 
πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των τίτλων για την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση, τις πληροφορίες στην αλυσίδα εφοδιασμού και τις υποχρεώσεις 
των μεταγενέστερων χρηστών.

Αντί της μνείας μερικών μεμονωμένων σχετικών οδηγιών της νομοθεσίας για τους χώρους 
εργασίας, είναι σκόπιμο να διασφαλισθεί με γενική μνεία ότι υπερισχύουν όλες οι υφιστάμενες 
νομοθετικές πράξεις στον τομέα αυτό.
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Τροπολογία: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 205
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη:

διαγράφεται

(α) της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου·
(β) της οδηγίας 90/394/EOK·
(γ) της οδηγίας 98/24/EΚ του 
Συμβουλίου·
(δ) της κοινοτικής νομοθεσίας που 
διέπει τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών 
και επικίνδυνων ουσιών σε 
παρασκευάσματα σιδηροδρομικώς, 
οδικώς, δια πλωτών οδών, δια θαλάσσης ή 
αεροπορικώς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις στους δύο τομείς (νομοθεσία για την υγεία και 
ασφάλεια κατά την εργασία και για τις μεταφορές) δεν εφαρμόζονται παράλληλα. Η πρόταση 
κανονισμού απαιτεί οι διατάξεις να εφαρμόζονται ταυτόχρονα στον ίδιο τομέα.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 206
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 2 (δ)

(δ) της κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει 
τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών και 
επικίνδυνων ουσιών σε παρασκευάσματα 
σιδηροδρομικώς, οδικώς, δια πλωτών 
οδών, δια θαλάσσης ή αεροπορικώς.

Διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απορρέει από την τροπολογία στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γα) νέο.



AM\565896EL.doc 71/99 PE 357.816v01-00

EL

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 207
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (δ) α (νέο)

(δα) της κοινοτικής νομοθεσίας για το 
περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το REACH δεν αποσκοπεί στο να εναρμονίσει τις διατάξεις όσον αφορά την προστασία των 
εργαζομένων (βλ. στοιχεία (α), (β), και (γ)) και την κοινοτική νομοθεσία για τη μεταφορά 
επικίνδυνων ουσιών. Το REACH παρέχει πληροφορίες σχετικά με ουσίες οι οποίες διευκολύνουν 
την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των εργαζομένων και για τις μεταφορές, που 
ισχύει και εφαρμόζεται αμετάβλητη. Το ίδιο ισχύει για την περιβαλλοντική νομοθεσία που 
πρέπει επομένως να προστεθεί.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 
Péter Olajos, Anja Weisgerber, Αντώνιος Τρακατέλλης, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges και Anne Laperrouze

Τροπολογία 208
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 2α (νέα)

2a. Άλλες ουσίες εκτός από εκείνες που 
εξαιρούνται από το πεδίο του κανονισμού 
δυνάμει του ανωτέρω άρθρου 2 
εξαιρούνται από το πεδίο των Τίτλων II, 
VI, VII και VIII, όπως προσδιορίζεται σε 
καθένα από τους Τίτλους αυτούς, επειδή οι 
επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον εξετάζονται επαρκώς από 
άλλες νομοθετικές πράξεις της Κοινότητας.
Ο κατάλογος των ουσιών που εξαιρούνται 
με τον τρόπο αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί 
με απόφαση της Επιτροπής, που θα 
εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που 
εμφαίνεται στο άρθρο 130, παράγραφος 3, 
βάσει σύστασης του Οργανισμού ή με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτή η γενική ρήτρα ορίζει (1) τα κριτήρια εξαίρεσης ("επάρκεια", όπως συχνά εμφαίνεται στην 
αιτιολογική έκθεση) και (2) μηχανισμό για την εύκολη προσαρμογή του καταλόγου των 
εξαιρέσεων στα κριτήρια αυτά (για την επίλυση των διαφορών μεταξύ του REACH και της 
τομεακής νομοθεσίας που θα μπορούσαν να ανακύψουν σε μεταγενέστερο στάδιο και για να 
ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της τομεακής νομοθεσίας της ΕΕ). Αυτή ήταν επίσης η προσέγγιση που 
υιοθετήθηκε στην οδηγία του Συμβουλίου 92/32/ΕΟΚ (7η τροποποίηση της οδηγίας για τις 
επικίνδυνες ουσίες).

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

Τροπολογία 209
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 2α (νέα)

(2α) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
κάθε ουσία, προϊόν και παρασκεύασμα που 
εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στη 
βάση του δίκαιου και θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ οντοτήτων που 
παράγουν ουσίες, προϊόντα και 
παρασκευάσματα στα κράτη μέλη και 
οντοτήτων που παράγουν ουσίες, προϊόντα 
και παρασκευάσματα σε τρίτες χώρες και 
τα εισάγουν, υπό οιαδήποτε μορφή, στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε περίπτωση κατά την οποία η εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού τείνει να 
δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για 
τις εισαγωγές αυτές α σε σχέση με τις 
ουσίες, τα παρασκευάσματα και τα 
προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη, η 
Επιτροπή εγκρίνει όλα τα απαραίτητα
μέτρα για να αποκαταστήσει την ίση 
μεταχείριση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Υπάρχει κίνδυνος το σύστημα REACH, με την μορφή που το προτείνει η Επιτροπή, να ευνοήσει 
την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων, ουσιών και παρασκευασμάτων που δεν υπόκεινται στους 
κανόνες προς τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται τα ισοδύναμα προϊόντα που 
παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Οι λιγότερο εκτεταμένοι έλεγχοι που απαιτούνται 
για τα εισαγόμενα προϊόντα τα καθιστούν φθηνότερα, επιτρέπουν τη χρήση ευρύτερου φάσματος 
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πρώτων υλών και δεν παρέχουν καμιά εγγύηση ως προς την προστασία της υγείας και του 
περιβάλλοντος.

Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ ορίζει πολύ πιο αυστηρές παραμέτρους για τους Ευρωπαίους 
παραγωγούς χημικών ουσιών. Οι εισαγωγείς ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
υπόκεινται στους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 210
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 2α (νέα)

(2α) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των απαγορεύσεων και 
περιορισμών που ορίζονται στην οδηγία 
του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ, όπως 
τροποποιήθηκε, όσον αφορά:
α) την απαγόρευση δοκιμών σε ζώα 
τελικών καλλυντικών προϊόντων και των 
συστατικών ή συνδυασμών συστατικών 
αυτών των προϊόντων· και
β) την εμπορία καλλυντικών προϊόντων 
των οποίων μερικά ή όλα τα συστατικά ή η 
τελική σύνθεση, δοκιμάσθηκαν σε ζώα.
Στο βαθμό που ουσίες που 
χρησιμοποιούνται μόνον ως καλλυντικά 
προϊόντα καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό, δεν επιτρέπονται δοκιμές σε 
ζώα με σκοπό οιαδήποτε απαιτούμενη από 
τον κανονισμό αξιολόγηση όσον αφορά 
αυτές τις ουσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 18 του εισηγητή αποσαφηνίζοντας ότι ο σκοπός είναι να 
προληφθούν οι δοκιμές σε ζώα σχετικά με καλλυντικά προϊόντα που έχει απαγορευθεί δυνάμει 
της 7ης τροποποίησης της οδηγίας για τα καλλυντικά που θα εισαχθεί εκ νέου δια του REACH.
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Amendment by Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis και Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 211
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 2α (νέα)

(2α) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
κάθε ουσία, προϊόν και παρασκεύασμα που 
εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει σε καμιά 
περίπτωση να δημιουργήσει διαφορές ως 
προς την μεταχείριση μεταξύ ουσιών, 
προϊόντων και παρασκευασμάτων που 
παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ουσιών, προϊόντων και παρασκευασμάτων 
που παράγονται σε τρίτες χώρες αλλά 
εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Επιτροπή των ΕΚ ορίζει κατευθυντήριες 
γραμμές για τη διασφάλιση της εφαρμογής 
αυτής της διάταξης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το σύστημα REACH υπό την προτεινόμενη από την Επιτροπή μορφή προσφέρει περιορισμένη 
προστασία στην ευρωπαϊκή παραγωγή έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού από μη ευρωπαϊκές 
χώρες. Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ ορίζει πολύ πιο αυστηρές παραμέτρους για τους 
Ευρωπαίους παραγωγούς χημικών ουσιών. Οι εισαγωγείς ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τους Ευρωπαίους παραγωγούς.  
Αυτή η τροπολογία ζητεί να καθιερωθεί ισορροπημένο ρυθμιστικό πλαίσιο τόσο για τους 
Ευρωπαίους όσο και για τους μη Ευρωπαίους παραγωγούς.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt και Chris Davies

Τροπολογία 212
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, παράγραφος 2α (νέα)

2a. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των απαγορεύσεων και 
περιορισμών που ορίζονται στην οδηγία 
του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ, όπως 
τροποποιήθηκε, όσον αφορά:
(α) τις δοκιμές σε ζώα της τελικής 
σύνθεσης των καλλυντικών προϊόντων ή 
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μερικών ή όλων των συστατικών αυτών 
των προϊόντων· και
β) την εμπορία καλλυντικών προϊόντων 
των οποίων μερικά ή όλα τα συστατικά ή η 
τελική σύνθεση αυτών, δοκιμάσθηκαν σε 
ζώα.
Στο βαθμό που ουσίες που 
χρησιμοποιούνται ως καλλυντικά προϊόντα 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
δεν επιτρέπονται δοκιμές σε ζώα με σκοπό 
οιαδήποτε απαιτούμενη από τον κανονισμό 
αξιολόγηση όσον αφορά αυτές τις ουσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στη διασφάλιση της εφαρμογής της 7ης τροποποίησης της 
οδηγίας για τα καλλυντικά με τις διατάξεις της σχετικά με την απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα 
και την εμπορία προϊόντων που βασίζονται σε δοκιμές σε ζώα.

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

Τροπολογία 213
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 3, παράγραφος 1

1. ουσία νοείται ένα χημικό στοιχείο και οι 
ενώσεις του σε φυσική κατάσταση ή όπως 
λαμβάνονται από οποιαδήποτε διεργασία 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου κάθε 
πρόσθετου που είναι απαραίτητο για τη 
διατήρηση της σταθερότητας της ουσίας και 
κάθε πρόσμειξης που προέρχεται από τη 
χρησιμοποιούμενη διεργασία, 
αποκλειόμενου κάθε διαλύτη που μπορεί να 
διαχωριστεί, χωρίς να επηρεάσει τη 
σταθερότητα της ουσίας ή να μεταβάλει τη 
σύνθεσή της·

1. ουσία νοείται ένα χημικό στοιχείο και οι 
ενώσεις του σε φυσική κατάσταση ή όπως 
λαμβάνονται από οποιαδήποτε διεργασία 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου κάθε 
πρόσθετου που είναι απαραίτητο για τη 
διατήρηση της σταθερότητας της ουσίας και 
κάθε πρόσμειξης που εμφανίζεται μετά από 
τη χρησιμοποιούμενη διεργασία ή απαντά 
στη φύση και εξάγεται ως μέρος της 
ουσίας, αποκλειόμενου κάθε διαλύτη που 
μπορεί να διαχωριστεί, χωρίς να επηρεάσει 
τη σταθερότητα της ουσίας ή να μεταβάλει 
τη σύνθεσή της·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση χρησιμοποιεί έναν ορισμό για την "ουσία" που βασίζεται σε νομοθεσία η οποία 
αποσκοπεί κυρίως στη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για τα χημικά που παρασκευάζει ο 
άνθρωπος.  Επομένως, ο ορισμός της "ουσίας" στην πρόταση εξαιρεί από τις απαιτήσεις της 
προσμίξεις που "προέρχονται από τη χρησιμοποιούμενη διεργασία".  Πρέπει να καταστεί σαφές 
ότι αυτή η εξαίρεση επεκτείνεται σε προσμίξεις που απαντούν στη φύση.

Στην πράξη θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους παραγωγούς χάρτου και πορώδους χάρτου να 
συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις του προτεινόμενου κανονισμού REACH για κάθε μια από 
τις φυσικές προσμίξεις που εξάγονται από κοινού με την κυτταρίνη από το ξύλο.

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 214
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 3, παράγραφος 1

1. ουσία νοείται ένα χημικό στοιχείο και οι 
ενώσεις του σε φυσική κατάσταση ή όπως 
λαμβάνονται από οποιαδήποτε διεργασία 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου κάθε 
πρόσθετου που είναι απαραίτητο για τη 
διατήρηση της σταθερότητας της ουσίας και 
κάθε πρόσμειξης που προέρχεται από τη 
χρησιμοποιούμενη διεργασία, 
αποκλειόμενου κάθε διαλύτη που μπορεί να 
διαχωριστεί, χωρίς να επηρεάσει τη 
σταθερότητα της ουσίας ή να μεταβάλει τη 
σύνθεσή της·

1. ουσία νοείται ένα χημικό στοιχείο και οι 
ενώσεις του σε φυσική κατάσταση ή όπως 
λαμβάνονται από οποιαδήποτε διεργασία 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου κάθε 
πρόσθετου που είναι απαραίτητο για τη 
διατήρηση της σταθερότητας της ουσίας και 
κάθε πρόσμειξης που προέρχεται από τη 
χρησιμοποιούμενη διεργασία, 
αποκλειόμενου κάθε διαλύτη που μπορεί να 
διαχωριστεί, χωρίς να επηρεάσει τη 
σταθερότητα της ουσίας ή να μεταβάλει τη 
σύνθεσή της. Οι ουσίες περιλαμβάνουν 
προϊόντα που περιέχουν μια ουσία είτε σε 
καθαρή μορφή είτε σε παρασκεύασμα στην 
περίπτωση που αυτή η ουσία προορίζεται 
να ελευθερωθεί υπό συνήθεις και ευλόγως 
προβλέψιμες συνθήκες χρήσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προϊόντα που ελευθερώνουν σκόπιμα ουσίες, επί παραδείγματι περιέκτες μελάνης ή 
πυροσβεστήρες, πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλες απαιτήσεις.  Οι ίδιες διατάξεις πρέπει να 
εφαρμόζονται για τις εν λόγω ουσίες ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι οι ουσίες αυτές 
ευρίσκονται εντός περιέκτη ή συσκευασίας και ελευθερώνονται εν συνεχεία. Εάν δεν 
τροποποιηθεί η παρούσα διάταξη, αυτή η κατηγορία προϊόντων θα υπόκειται σε λιγότερες 
απαιτήσεις σε σχέση με άλλα προϊόντα.
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 
Anja Weisgerber, Αντώνιος Τρακατέλλης, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, 

Philippe Busquin + Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 215
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 2

2. παρασκεύασμα νοείται ένα μείγμα ή 
διάλυμα που αποτελείται από δύο ή 
περισσότερες ουσίες·

2. παρασκεύασμα νοείται ένα μείγμα ή 
διάλυμα που αποτελείται από δύο ή 
περισσότερες ουσίες· τα κράματα είναι 
ειδικοί τύποι παρασκευασμάτων που 
πρέπει να αξιολογούνται με βάσει τις δικές 
τους εγγενείς ιδιότητες·

Or. xm

Αιτιολόγηση

Τα κράματα στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ θεωρούνται "παρασκευάσματα" από τη στιγμή 
που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες ουσίες (μέταλλα). Όμως, οι μεμονωμένες ουσίες 
τήκονται από κοινού για να σχηματίσουν κράμα με νέα κρυσταλλική δομή από το οποίο δεν 
μπορούν να διαχωρισθούν με μηχανικά μέσα και το οποίο έχει εντελώς διαφορετικές ιδιότητες 
από τις αρχικές ουσίες. Όταν το κράμα κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου η νέα κρυσταλλική 
δομή του και οι ειδικές ιδιότητές του παραμένουν.

Τα κράματα εφόσον είναι παρασκευάσματα δεν χρειάζεται να καταχωρίζονται αλλά η ασφάλεια 
της χρήσης μετάλλων στα κράματα (η πλέον συχνή χρήση των μετάλλων) χρειάζεται 
οπωσδήποτε να αξιολογείται. Για να προσδιορισθεί σωστά ο δυνητικός κίνδυνος κατά την 
εξέταση των κραμάτων, πρέπει αυτά να αξιολογούνται βάσει τις δικές τους νέες εγγενείς 
ιδιότητες και όχι σύμφωνα με τους δυνητικούς κινδύνους των μεμονωμένων ουσιών από τις 
οποίες αποτελούνται. Λόγω αυτού, η Επιτροπή των ΕΚ εκλήθη στην οδηγία για τα επικίνδυνα 
παρασκευάσματα (1999/45/ΕΚ), να ερευνήσει την ανάγκη για ειδική μέθοδο ταξινόμησης των 
κραμάτων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες χημικές ιδιότητές τους.

Μολονότι στο Παράρτημα Ι της πρότασης REACH αναγνωρίζεται ότι τα κράματα είναι "ειδικά 
παρασκευάσματα", τούτο δεν προσδιορίζεται στο νομοθετικό μέρος του σχεδίου κειμένου.
Χωρίς την παραδοχή ότι είναι ειδικά παρασκευάσματα, τα περίπου 30 000 κράματα που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο θα αξιολογούνται εσφαλμένα επειδή θα κρίνονται σύμφωνα με τις 
ιδιότητες των μεμονωμένων συστατικών τους. Τούτο θα οδηγήσει σε ανακριβή ενημέρωση που 
θα περάσει σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Η ανάπτυξη και κοινοποίηση ακριβών 
πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους ουσιών και παρασκευασμάτων αποτελεί έναν από τους 
πρωταρχικούς στόχους της πρότασης REACH και έχει κεντρική σημασία για το καθήκον 
μέριμνας των παραγωγών κραμάτων. (Oomen-Ruijten κ.ά.)

Στην πρόταση της Επιτροπής για το REACH όπως έχει τώρα, τα κράματα αντιμετωπίζονται ως 
"παρασκευάσματα", καθώς αποτελούνται από μία ή περισσότερες ουσίες (μέταλλα). Πάντως, 
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στο κράμα οι μεμονωμένες ουσίες τήκονται και σχηματίζουν ένα νέο, αόρατο κρυσταλλικό 
πλέγμα από το οποίο δεν μπορούν πλέον να διαχωρισθούν με μηχανικά μέσα και το οποίο έχει 
εντελώς διαφορετικές ιδιότητες από τις αρχικές ουσίες. Η διεργασία ψύξης σε θερμοκρασία 
δωματίου τέλος εδραιώνει τη νέα δομή και τις ειδικές ιδιότητες του κράματος (Krahmer κ.ά.).

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 
Anja Weisgerber, Αντώνιος Τρακατέλλης, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges και 

Philippe Busquin

Τροπολογία 216
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 2α (νέα)

2a. κράμα νοείται μεταλλική ύλη, ομογενής 
σε μακροσκοπική κλίμακα, αποτελούμενη 
από δύο ή περισσότερα στοιχεία 
συνδυασμένα κατά τρόπον ώστε ο 
διαχωρισμός τους να μην είναι άμεσα 
δυνατός με μηχανικά μέσα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα Ηνωμένα Έθνη συμφώνησαν επί ενός ορισμού για τα κράματα στο πλαίσιο του συστήματος  
οικουμενικής εναρμόνισης για την ταξινόμηση και την επισήμανση των επικίνδυνων χημικών 
(GHS) το οποίο ενέκρινε η Υποεπιτροπή Εμπειρογνωμόνων για το GHS του Οικονομικού και 
Κοινωνικού Συμβουλίου των ηνωμένων Εθνών τον Δεκέμβριο 2002 και δημοσίευσε τον 
Μάρτιο 2003. Αυτός ο ορισμός πρέπει να περιληφθεί στο REACH ως νέος ορισμός.

Η Επιτροπή συμφώνησε ότι χρειάζεται ένα έγγραφο τεχνικής καθοδήγησης (TGD), το οποίο 
πρέπει να καταρτίσει η βιομηχανία σε συνεννόηση με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την 
αξιολόγηση των "μετάλλων", δηλαδή μέταλλα, κράματα και ανόργανες μεταλλικές ενώσεις. Ένα 
τέτοιο έγγραφο δεν είναι δυνατόν να αναφέρεται στην νομοθεσία αλλά πρέπει να υπάρχει σαφής 
σύνδεση μεταξύ της νομοθεσίας και των υλικών στα οποία εφαρμόζεται το έγγραφο. Οι 
ανόργανες μεταλλικές ουσίες και τα μέταλλα είναι "ουσίες" όπως ορίζονται στο άρθρο 3, αλλά 
τα κράματα δεν ορίζονται.

Τροπολογία: Robert Sturdy

Τροπολογία 217
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 2α (νέα)

(2α) απαντώσες στη φύση νοούνται ουσίες 
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που απαντούν στη φύση, δεν είναι 
μεταποιημένες, έχουν υποστεί μεταποίηση 
με  χειροκίνητα, βαρυτικά ή μηχανικά 
μέσα, ή με διάλυση στο νερό ή με 
επίπλευση ή με θέρμανση αποκλειστικά για 
την απομάκρυνση του νερού, ή εξάγονται 
από τον αέρα με οιοδήποτε μέσο χωρίς 
χημική μεταβολή της ουσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του REACH πρέπει επίσης να περιλάβει ορισμό για τις 
απαντούσες στη φύση ουσίες.

Τροπολογία: Liam Aylward και Avril Doyle

Τροπολογία 218
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 3

3. προϊόν νοείται ένα αντικείμενο που 
αποτελείται από μία ή περισσότερες ουσίες 
ή παρασκευάσματα, το οποίο κατά τη 
διαδικασία παραγωγής αποκτά 
συγκεκριμένο σχήμα, επιφάνεια ή 
σχεδιασμό που καθορίζει την τελική 
χρηστική λειτουργία του σε μεγαλύτερο 
βαθμό από ό,τι την καθορίζει η χημική του 
σύνθεση·

3. προϊόν νοείται ένα αντικείμενο 
κατασκευασμένο από τον άνθρωπο που 
περιέχει ή αποτελείται από ουσία(ες) και/ή 
παρασκεύασμα(τα) το οποίο κατά τη 
διαδικασία παραγωγής αποκτά 
συγκεκριμένο σχήμα, επιφάνεια ή 
σχεδιασμό σχετικό με την τελική χρηστική 
λειτουργία του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος από την Επιτροπή ορισμός απομακρύνεται σημαντικά από τον ορισμό που 
χρόνια τώρα χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ορίσει ένα προϊόν. Έχει σημασία να 
γίνεται αξιόπιστη διάκριση μεταξύ ουσιών/παρασκευασμάτων και τελικών προϊόντων· η φράση 
που προτείνεται "που καθορίζει την τελική χρηστική λειτουργία του σε μεγαλύτερο βαθμό από 
ό,τι την καθορίζει η χημική του σύνθεση" θα δημιουργήσει σύγχυση. Η τροπολογία στον ορισμό 
αντανακλά καλύτερα το τί σημαίνει στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού.
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Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis και Holger Krahmer

Τροπολογία 219
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 3

3. προϊόν νοείται ένα αντικείμενο που 
αποτελείται από μία ή περισσότερες ουσίες 
ή παρασκευάσματα, το οποίο κατά τη 
διαδικασία παραγωγής αποκτά 
συγκεκριμένο σχήμα, επιφάνεια ή 
σχεδιασμό που καθορίζει την τελική 
χρηστική λειτουργία του σε μεγαλύτερο 
βαθμό από ό,τι την καθορίζει η χημική του 
σύνθεση·

3. προϊόν νοείται ένα αντικείμενο που 
αποτελείται από μία ή περισσότερες ουσίες 
ή παρασκευάσματα, το οποίο κατά τη 
διαδικασία παραγωγής αποκτά 
συγκεκριμένο σχήμα, επιφάνεια ή 
σχεδιασμό που καθορίζει την τελική 
χρηστική λειτουργία του σε μεγαλύτερο 
βαθμό από ό,τι την καθορίζει η χημική του 
σύνθεση· Σύνθετα είδη που αποτελούνται 
από περισσότερα του ενός προϊόντα 
θεωρούνται συλλογή προϊόντων.
Υποχρεώσεις όσον αφορά προϊόντα που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό 
ισχύουν για προϊόντα όταν πωλούνται 
μεταξύ ξεχωριστών νομικών προσώπων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται σαφήνεια ως προς το τί είναι προϊόν, ιδιαίτερα όσον αφορά σύνθετα είδη τα οποία 
στην πραγματικότητα αποτελούν συλλογή προϊόντων. Η προτεινόμενη διευκρίνιση θα 
εξασφαλίσει ότι λαμβάνονται μέτρα το συντομότερο δυνατόν στην αλυσίδα εφοδιασμού για να 
προβληθούν οι υποχρεώσεις του REACH και να προληφθεί η υποτίμηση των υποχρεώσεων.

Τροπολογία: Chris Davies και Frédérique Ries

Τροπολογία 220
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 3, παράγραφος 8α (νέα)

"παραγωγός προϊόντος" νοείται φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που

- παράγει και πωλεί με το δικό του 
εμπορικό σήμα

- μεταπωλεί με το δικό του εμπορικό σήμα 
ένα προϊόν που παράγεται από άλλον 
προμηθευτή, μεταπωλητή που δεν 
θεωρείται ο παραγωγός εάν το σήμα του 
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εργοστασίου εμφαίνεται στο προϊόν.

- σε επαγγελματική βάση εισάγει στην 
κοινοτική αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το REACH λειτουργεί με ορισμούς για παραγωγούς/εισαγωγείς και μεταγενέστερους χρήστες 
χημικών ουσιών. Είναι ανάγκη να περιληφθούν λειτουργικοί ορισμοί για εισαγωγείς και 
παραγωγούς προϊόντων που ασχολούνται επίσης με τα πρακτικά θέματα των υποχρεώσεων του 
REACH για παραγωγούς με δικό τους εμπορικό σήμα. Για να εξασφαλισθεί λειτουργικότητα ο 
ορισμός του παραγωγού πρέπει να βασίζεται στη διατύπωση που χρησιμοποιείται στις 
υπάρχουσες οδηγίες της ΕΕ.

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Τροπολογία 221
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 12

12. χρήση νοείται οποιαδήποτε μεταποίηση, 
ενσωμάτωση σε παρασκεύασμα 
(τυποποίηση), κατανάλωση, αποθήκευση, 
διατήρηση, κατεργασία, γέμισμα δοχείων, 
μεταφορά από το ένα δοχείο στο άλλο, 
ανάμειξη, παραγωγή προϊόντος ή 
οποιαδήποτε άλλη χρησιμοποίηση·

12. χρήση νοείται οποιαδήποτε μεταποίηση, 
ενσωμάτωση σε παρασκεύασμα 
(τυποποίηση), κατανάλωση, αποθήκευση, 
διατήρηση, κατεργασία, γέμισμα δοχείων, 
μεταφορά από το ένα δοχείο στο άλλο, 
ανάμειξη, παραγωγή προϊόντος ή 
οποιαδήποτε άλλη επαρκώς καθορισμένη 
χρησιμοποίηση·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι χρήσης πρέπει να ορίζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε σε συνδυασμό με τις κατηγορίες 
έκθεσης, να συμβάλλουν στην επίτευξη ενός πρακτικού συστήματος REACH.

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Τροπολογία 222
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 3, παράγραφος 13α (νέα)

13a. κατηγορία έκθεσης νοείται η 
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ταξινόμηση των υποθέσεων έκθεσης 
σύμφωνα με κατηγορίες που καθορίζονται 
με βάση τις ιδιότητες των ουσιών και τα 
δεδομένα έκθεσης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή των κατηγοριών έκθεσης συμβάλλει στην προβολή των υποχρεώσεων στους 
μεταγενέστερους χρήστες. Τα πιθανά κριτήρια κατηγοριοποίησης συνεπάγονται τη συγκέντρωση 
των χρήσεων ουσιών με συγκρίσιμα πρότυπα έκθεσης (επίπεδο, συχνότητα, διάρκεια και οδός 
έκθεσης). Με τη βοήθεια των κατηγοριών έκθεσης, οι μεμονωμένες χρήσεις μπορεί να 
ανατίθενται σε ομάδες για τις οποίες είναι δυνατή μια τυποποιημένη αξιολόγηση έκθεσης.
Τούτο σημαίνει ότι η αξιολόγηση μεμονωμένων φάσεων του κύκλου ζωής ενός προϊόντος 
μπορεί να καθίσταται περιττή δεδομένου ότι μόνον η πραγματική έκθεση είναι ουσιαστικός 
παράγοντας στην αποτίμηση του κινδύνου.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 223
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 3, παράγραφος 13α (νέα)

13a. Κατηγορία έκθεσης νοείται 
κατηγοριοποίηση σύμφωνα με μια ομάδα 
χρήσεων. Μια κατηγορία έκθεσης 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους:

• τύπος έκθεσης: δια του στόματος, δια 
του δέρματος, εισπνοή, περιβάλλον, 
κλειστό σύστημα

• διάρκεια της έκθεσης: μία και μόνη 
φορά - σπάνια, συχνή - διαρκής

• χρήστες: επαγγελματίας, τελικός 
καταναλωτής·

Or. de

Αιτιολόγηση

Χωρίς κατηγορίες έκθεσης που να έχουν καθορισθεί σαφώς και θεσπισθεί, οι μεταγενέστεροι 
χρήστες χημικών ουσιών δεν θα έχουν ασφάλεια δικαίου και δεν θα δύνανται να 
προγραμματίζουν με εμπιστοσύνη. Η κανονιστική ρύθμιση πρέπει επομένως να περιέχει 
κατάλογο κατηγοριών έκθεσης που θα εκτείνεται σε όλους τους τομείς και θα καλύπτει όλες τις 
χρήσεις. Τούτο όχι μόνον θα αυξήσει την πρακτική αξία  του συστήματος αλλά και θα παράσχει 
στους μεταγενέστερους χρήστες ασφάλεια δικαίου και σε πολύ μεγάλο βαθμό θα επιλύσει τα 



AM\565896EL.doc 83/99 PE 357.816v01-00

EL

προβλήματα της προστασίας της τεχνογνωσίας.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 224
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 14, εισαγωγικό μέρος

14. ενδιάμεσο νοείται μια ουσία η οποία 
παρασκευάζεται και καταναλώνεται ή 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο 
χημικών διεργασιών με σκοπό να 
μετατραπεί σε άλλη ουσία (στο εξής 
σύνθεση)·

14. ενδιάμεσο νοείται μια ουσία η οποία 
παρασκευάζεται και καταναλώνεται ή 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο 
χημικών διεργασιών με σκοπό να 
μετατραπεί σε άλλη ουσία (στο εξής 
σύνθεση) είτε από τον παραγωγό του είτε εξ 
ονόματος αυτού ή από άλλους παραγωγούς 
χημικών που αγοράζουν το ενδιάμεσο για 
τον σκοπό αυτό. Η ποσότητα της ουσίας 
που χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο 
υπόκειται στις διατάξεις του Τίτλους IV 
ενώ η ποσότητα που πωλείται για ειδικές 
άλλες χρήσεις υπόκειται στις διατάξεις του 
Τίτλου ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές ουσίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως ως ενδιάμεσα στην παραγωγή άλλων 
χημικών ουσιών ή πολυμερών. Ένα χημικό ενδιάμεσο μπορεί να χρησιμοποιείται εντός του 
ιδίου νομικού προσώπου ΄που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του και μπορεί επίσης να 
πωλείται σε τρίτους ως πρώτη ύλη για μετατροπή στις δικές τους εγκαταστάσεις.  Και στις δύο 
περιπτώσεις, η ουσία όταν χρησιμοποιείται ως χημικό ενδιάμεσο, χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 
της ορθής πρακτικής παραγωγής από τη χημική βιομηχανία υπό συνθήκες που προνοούν για την 
ασφάλεια της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 225
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 14 (γ)

14 (γ) μεταφερόμενο απομονώσιμο 
ενδιάμεσο νοείται μια ενδιάμεση ουσία που 
δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια του μη 
απομονώσιμου ενδιάμεσου και η οποία 
μεταφέρεται ή παραδίδεται σε άλλες 

14 (γ) μεταφερόμενο απομονώσιμο 
ενδιάμεσο νοείται μια ενδιάμεση ουσία που 
δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια του μη 
απομονώσιμου ενδιάμεσου και η οποία 
μεταφέρεται ή παραδίδεται σε άλλες 
εγκαταστάσεις παραγωγής, ανεξαρτήτως 
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εγκαταστάσεις παραγωγής· του εάν η κυριότητα του ενδιάμεσου 
μεταφέρεται από ένα νομικό πρόσωπο σε 
άλλο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3.14 (β) και (γ) παρέχουν ορισμούς για απομονώσιμο ενδιάμεσο στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής και για μεταφερόμενο απομονώσιμο ενδιάμεσο . Το άρθρο 3.15 ορίζει την 
"εγκατάσταση" ως μια ενιαία τοποθεσία στην οποία  μέρος της υποδομής και των 
εγκαταστάσεων χρησιμοποιούνται από κοινού.  Ούτε το 3.14 (β) ούτε το (γ) καθιστούν σαφές 
εάν επιτρέπεται μεταφορά κυριότητας του ενδιάμεσου μεταξύ νομικών προσώπων.  Εάν δεν 
ισχύει τούτο είναι πιθανό ότι ένα ενδιάμεσο που μεταφέρεται και χρησιμοποιείται εντός ενός 
νομικού προσώπου θα υπόκειται στον Τίτλο IV ενώ το ίδιο ενδιάμεσο που πωλείται σε άλλο 
νομικό πρόσωπο, είτε στην ίδια εγκατάσταση είτε σε απόσταση, θα υπόκειται στον Τίτλο ΙΙ.

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

Τροπολογία 226
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 14α (νέα)

14a. μη χημικώς τροποποιημένη ουσία 
νοείται μια ουσία της οποίας η χημική 
δομή παραμένει αμετάβλητη, ακόμη κι αν 
έχει υποστεί χημική διεργασία - για 
παράδειγμα, όταν μια ουσία υφίσταται 
χημική επεξεργασία με σκοπό την 
απομάκρυνση προσμίξεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση εξαιρεί από την καταχώριση ουσίες "που απαντούν στη φύση εάν δεν έχουν 
τροποποιηθεί χημικώς κατά την παραγωγή τους".  Η βασική πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται 
για παραγωγή χάρτου και χαρτονιού είναι ο πολτός κυτταρίνης που είναι φυσικής προέλευσης.
Μέρος του πολτού κυτταρίνης μπορεί να παράγεται με διάλυση ή μαλάκωμα του ρητινώδους 
υλικού μεταξύ των ινών και με τον τρόπο αυτό να διευκολύνεται ο διαχωρισμός τους.  Το 
REACH πρέπει να καθιστά σαφές ότι αυτή η χημική διεργασία δεν τροποποιεί χημικώς τον 
πολτό κυτταρίνης.
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Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 227
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 19

19. αρμόδια αρχή νοείται η αρχή ή οι αρχές 
ή οι φορείς που έχουν οριστεί από τα κράτη 
μέλη για να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό·

19. αρμόδια αρχή νοείται ο κεντρικός 
οργανισμός που έχει οριστεί για να 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τον παρόντα κανονισμό·

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, όλες οι διαδικασίες 
REACH πρέπει να διενεργούνται από τον κεντρικών οργανισμό χημικών προϊόντων.

Τροπολογία: Guido Sacconi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Αντώνιος Τρακατέλλης, Renate Sommer και Erna Hennicot-

Schoepges

Τροπολογία 228
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 20, εισαγωγικό μέρος

20. σταδιακά εισαγόμενη ουσία νοείται μια 
ουσία η οποία κατά τη δεκαπενταετία που 
προηγείται της έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού ανταποκρίνεται σε 
ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια:

20. σταδιακά εισαγόμενη ουσία νοείται μια 
ουσία η οποία κατά την περίοδο από 18 
Σεπτεμβρίου 1981 έως την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού 
ανταποκρίνεται σε ένα τουλάχιστον από τα 
ακόλουθα κριτήρια:

Or. it

Αιτιολόγηση

Το EINECS καταγράφει τις ουσίες που κυκλοφορούν στην αγορά στις 18 Σεπτεμβρίου 1981.
Εάν ληφθεί υπόψη αυτή η ημερομηνία ως σημείο αναφοράς, οι παραγωγοί δεν θα υποχρεούνται 
να αποδεικνύουν ότι η ουσία κυκλοφορούσε πράγματι στην αγορά κατά τη δεκαπενταετία που 
προηγείται της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 229
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 22
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22. έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής νοείται οποιαδήποτε 
επιστημονική ανάπτυξη σε σχέση με την 
ανάπτυξη ενός προϊόντος ή με την 
περαιτέρω ανάπτυξη μιας ουσίας για την 
οποία χρησιμοποιείται πιλοτικό εργοστάσιο 
ή δοκιμές παραγωγής για την ανάπτυξη της 
διαδικασίας παραγωγής ή/και για τη δοκιμή 
των τομέων εφαρμογής της ουσίας·

22. έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής νοείται οποιαδήποτε 
επιστημονική ανάπτυξη σε σχέση με την 
ανάπτυξη ενός προϊόντος ή με την 
περαιτέρω ανάπτυξη μιας ουσίας, υπό 
καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε 
προϊόντα, για την οποία χρησιμοποιείται 
πιλοτικό εργοστάσιο ή δοκιμές παραγωγής 
για την ανάπτυξη της διαδικασίας 
παραγωγής ή/και για τη δοκιμή των τομέων 
εφαρμογής της ουσίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία διευκρινίζει ότι προϊόντα και διεργασίες που σχετίζονται με έρευνα και 
ανάπτυξη δύνανται να καλύπτουν ουσίες υπό καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα και σε 
προϊόντα. Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 4α, 7 και 34 (4).

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 230
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 22

22. έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής νοείται οποιαδήποτε 
επιστημονική ανάπτυξη σε σχέση με την 
ανάπτυξη ενός προϊόντος ή με την 
περαιτέρω ανάπτυξη μιας ουσίας για την 
οποία χρησιμοποιείται πιλοτικό εργοστάσιο 
ή δοκιμές παραγωγής για την ανάπτυξη της 
διαδικασίας παραγωγής ή/και για τη δοκιμή 
των τομέων εφαρμογής της ουσίας·

22. έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής νοείται οποιαδήποτε 
επιστημονική ανάπτυξη (περιλαμβανομένων 
παρασκευασμάτων και προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται για πρότυπες δοκιμές 
υπό πραγματικές συνθήκες) σε σχέση με 
την ανάπτυξη ενός προϊόντος ή με την 
περαιτέρω ανάπτυξη μιας ουσίας για την 
οποία χρησιμοποιείται πιλοτικό εργοστάσιο 
ή δοκιμές παραγωγής για την ανάπτυξη της 
διαδικασίας παραγωγής ή/και για τη δοκιμή 
των τομέων εφαρμογής της ουσίας·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αλλαγή αποσαφηνίζει ότι η ανάπτυξη προϊόντων περιλαμβάνει επίσης 
παρασκευάσματα και προϊόντα που χρησιμοποιούνται για πρότυπες δοκιμές υπό πραγματικές 
συνθήκες.
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Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 231
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 23

23. επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
νοείται κάθε επιστημονικός πειραματισμός, 
ανάλυση ή χημική έρευνα που 
πραγματοποιείται σε ελεγχόμενες συνθήκες 
σε ποσότητα κάτω τους ενός τόνου 
κατ’έτος·

23. επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
νοείται κάθε επιστημονικός πειραματισμός, 
ανάλυση ή χημική έρευνα που 
πραγματοποιείται σε ελεγχόμενες συνθήκες·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το όριο του ενός τόνου περιορίζει ασκόπως την ελευθερία στον τομέα της επιστήμης και της 
έρευνας.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 232
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 24

24. ιδία χρήση του καταχωρίζοντος νοείται 
οποιαδήποτε βιομηχανική ή επαγγελματική 
χρήση γίνεται από τον καταχωρίζοντα·

24. κατηγορία έκθεσης του καταχωρίζοντος
νοείται κατηγορία έκθεσης που καλύπτει 
την βιομηχανική ή επαγγελματική χρήση 
από τον καταχωρίζοντα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία που προτείνεται για το άρθρο 3(13α).

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

Τροπολογία 233
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 25

25. προσδιοριζόμενη χρήση νοείται η χρήση 
μιας ουσίας υπό καθαρή μορφή ή σε 

25. προσδιοριζόμενη χρήση νοείται η χρήση 
μιας ουσίας που εκφράζεται βάσει των 
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παρασκεύασμα ή η χρήση ενός 
παρασκευάσματος, η οποία προβλέπεται από 
φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού, 
περιλαμβανομένης της ιδίας χρήσης του 
φορέα, ή η οποία του έχει γνωστοποιηθεί 
γραπτώς από αμέσως μεταγενέστερο 
χρήστη, καλύπτεται δε από το δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας που έχει 
γνωστοποιηθεί στον εν λόγω μεταγενέστερο 
χρήστη·

εγγενών χημικών ιδιοτήτων της ίδιας της 
ουσίας, υπό καθαρή μορφή ή σε 
παρασκεύασμα ή η χρήση ενός 
παρασκευάσματος, η οποία προβλέπεται από 
φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού ή η οποία 
του έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς από 
αμέσως μεταγενέστερο χρήστη, καλύπτεται 
δε από το δελτίο δεδομένων ασφαλείας που 
έχει γνωστοποιηθεί στον εν λόγω 
μεταγενέστερο χρήστη·

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της προσδιοριζόμενης χρήσης δεν πρέπει να περιλαμβάνει την "ιδία χρήση" 
δεδομένου ότι η υποχρέωση για κοινοποίηση ειδικής χρήσης συχνά συνεπάγεται αποκάλυψη 
τεχνικής στρατηγικής και άδικη έκθεση στον ανταγωνισμό. Αυτό το εμπόδιο παρακάμπτεται 
μέσω της αναφοράς σε εγγενείς ιδιότητες. Αυτή η τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες στα άρθρα του Τίτλου Ι: Γενικά Θέματα

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 234
Οριζόντια τροπολογία

ανεπιθύμητη χρήση μη υποστηριζόμενη χρήση
(Αυτή η τροπολογία ισχύει για το σύνολο του 
υπό εξέταση νομοθετικού κειμένου, 
περιλαμβανομένων των παραρτημάτων· η 
έγκρισή της απαιτεί τεχνικές προσαρμογές σε 
ολόκληρο το κείμενο)

Or. it

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την έννοια της "ανεπιθύμητης χρήσης, η οποία από νομική άποψη είναι πολύ 
ασαφής, από τον όρο "μη υποστηριζόμενη χρήση". Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 
2(26) του ίδιου συντάκτη.
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Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 235
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 26

26. ανεπιθύμητη χρήση νοείται μια χρήση 
από μεταγενέστερους χρήστες η οποία 
αντενδείκνυται από τον καταχωρίζοντα·

26. μη υποστηριζόμενη χρήση σημαίνει ότι 
υπάρχει περιορισμός της χρήσης κατά την 
έννοια του Τίτλου VIII ή απόφαση που 
συνδέεται με τον κίνδυνο έκθεσης, σχετικά 
με τη μη συμπερίληψή της στον ορισμό της 
προσδιοριζόμενης χρήσης. Ο παραγωγός 
και/ή εισαγωγέας κοινοποιεί στους 
πρωτογενείς χρήστες την απόφαση αυτή 
και τους λόγους αυτής τουλάχιστον 18 
μήνες πριν από τη λήξη των περιόδων που 
εμφαίνονται στο άρθρο 21, παράγραφοι 1 
και 2·

Or. it

Αιτιολόγηση

Συνδυασμός με την απόφαση να μην υποστηριχθεί μια χρήση για λόγους που βασίζονται στους 
κινδύνους και όχι σε οικονομικούς παράγοντες. Ο νέος ορισμός έχει σημασία για τη διασφάλιση 
ότι όλες οι ασφαλείς και προσδιοριζόμενες χρήσεις μιας ουσίας καταχωρίζονται.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Bogusław Sonik, Αντώνιος Τρακατέλλης, Renate Sommer και Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 236
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 26

26. ανεπιθύμητη χρήση νοείται μια χρήση 
από μεταγενέστερους χρήστες η οποία 
αντενδείκνυται από τον καταχωρίζοντα·

26. μη υποστηριζόμενη χρήση νοείται μια 
χρήση από μεταγενέστερους χρήστες την 
οποία ο καταχωρίζων δύναται 
δικαιολογημένα να μη συνιστά διότι την 
θεωρεί ανασφαλή και οικονομικώς μη 
βιώσιμη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λέξεις "ανεπιθύμητη χρήση" παραπέμπουν σε συναισθηματικό μάλλον παρά σε επιστημονικό 
και νομικό συσχετισμό.  Οι καταχωρίζοντες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μη συνιστούν τις 
χρήσεις τις οποίες θεωρούν ανασφαλείς ή οικονομικώς μη βιώσιμες αλλά όχι τις χρήσεις που 
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απλώς δεν επιθυμούν να καταχωρίσουν.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 237
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 26

26. ανεπιθύμητη χρήση νοείται μια χρήση 
από μεταγενέστερους χρήστες η οποία 
αντενδείκνυται από τον καταχωρίζοντα·

26. ανεπιθύμητη χρήση νοείται μια χρήση 
από μεταγενέστερους χρήστες η οποία 
αντενδείκνυται από τον καταχωρίζοντα με 
την παροχή επιστημονικώς 
τεκμηριωμένων επιχειρημάτων κατά της 
χρήσης αυτής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία θα ενισχύσει τη θέση των μεταγενέστερων χρηστών εντός της αλυσίδας 
εφοδιασμού. Διευκρινίζει ότι οι καταχωρίζοντες μπορούν να περιορίζουν τη χρήση μιας ουσίας 
από τον μεταγενέστερο χρήστη εφόσον υπάρχει ορθός επιστημονικός λόγος - ιδίως όσον αφορά 
την υγεία του ανθρώπου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 238
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 26

26. ανεπιθύμητη χρήση νοείται μια χρήση 
από μεταγενέστερους χρήστες η οποία 
αντενδείκνυται από τον καταχωρίζοντα·

26. ανεπιθύμητη κατηγορία έκθεσης νοείται 
μια κατηγορία έκθεσης για χρήση από 
μεταγενέστερους χρήστες η οποία 
αντενδείκνυται από τον καταχωρίζοντα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία που προτείνεται για το άρθρο 3(13α).
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Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 239
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 28

28. κατ’ έτος νοείται κατά ημερολογιακό 
έτος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά·

28. κατ' έτος νοείται κατά ημερολογιακό 
έτος. Εκτός από την περίπτωση νέων 
ουσιών, και εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, 
οι κατ' έτος ποσότητες υπολογίζονται 
βάσει του μέσου όγκου παραγωγής για τα 
τρία αμέσως προηγούμενα ημερολογιακά 
έτη κατά τη διάρκεια των οποίων η ουσία 
έχει πραγματικά παραχθεί από τον 
παραγωγό·

Or. it

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να εισαχθεί κάποια ελαστικότητα στο σύστημα REACH για να λαμβάνονται 
υπόψη οι διακυμάνσεις του όγκου παραγωγής. Η τροπολογία εξαλείφει επίσης τον κίνδυνο που 
διατρέχει μια εταιρεία να είναι ξαφνικά υποχρεωμένη να εκπληρώσει πιο αυστηρές ή λιγότερο 
αυστηρές απαιτήσεις που οφείλονται σε αυτές τις διακυμάνσεις της ζήτησης. Για ουσίες που δεν 
είχαν προηγουμένως παραχθεί, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνον το τρέχον έτος.

Τροπολογία: Robert Sturdy

Τροπολογία 240
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 29α (νέα)

29a. το Ισοδύναμο Έκθεσης Όγκου 
Παραγωγής αντιπροσωπεύει την 
εκτιμώμενη έκθεση των καταναλωτών 
(διαφορετική από εκείνη των εργαζομένων 
που συμμετέχουν στην παραγωγή, 
παρασκευή και μεταφορά) σε ουσία, και 
υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό της 
ποσότητας της ουσίας που παράγεται ή 
εισάγεται κατ' έτος κατά παραγωγό ή 
εισαγωγέα, επί το ποσοστό της ετήσιας 
ποσότητας που θα οδηγήσει σε έκθεση του 
καταναλωτή στην ουσία. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα προτεραιότητα που βασίζεται αποκλειστικά στην ποσότητα δεν είναι δυνατόν να 
θεωρείται δίκαιη ένδειξη επείγουσας κατάστασης ούτε δυνητικού κινδύνου.  Ο πολύ μεγάλος 
αριθμός ορυκτών και μεταλλευμάτων και άλλων φυσικών παράγωγων προϊόντων θα 
κατακλύσει το σύστημα κατά την πρώτη φάση της καταχώρισης.  Επομένως, το να βασισθεί το 
χρονοδιάγραμμα καταχώρισης αυστηρά στην ποσότητα που παράγεται ή εισάγεται ετησίως θα 
οδηγήσει κατά πάσα πιθανότητα σε καθυστέρηση των δοκιμών των χημικών ουσιών που 
παρασκευάζονται από τον άνθρωπο τις οποίες προτίθεται να καλύψει το REACH. Χρειάζεται 
ορισμός του Ισοδυνάμου Έκθεσης Όγκου Παραγωγής όπως και στο άρθρο 21.

Τροπολογία: Robert Sturdy

Τροπολογία 241
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 29α (νέα)

29α. απόβλητα νοούνται οι ουσίες, 
παρασκευάσματα ή προϊόντα που 
καλύπτονται από την οδηγία του 
Συμβουλίου 75/442/ΕΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί ορισμός των αποβλήτων προς βελτίωση της σαφήνειας.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 242
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 29α (νέα)

29α. χημικά απόβλητα νοούνται ουσίες ή 
παρασκευάσματα που ανακύπτουν κατά τη 
διάρκεια της παραγωγής χημικών 
προϊόντων για τα οποία δεν υπάρχει 
ωφέλιμη χρήση και τα οποία πρέπει να 
διατεθούν επαγγελματικώς σε 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων 
που υπόκειται σε ρυθμιστικό πλαίσιο όπως 
προβλέπεται σε άλλες νομοθετικές πράξεις.
Τα χημικά απόβλητα όπως ορίζονται 
ανωτέρω αποκλείονται από τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία, οι προτάσεις REACH δεν προβλέπουν γενική εξαίρεση 
για τα απόβλητα. Είναι όμως απαραίτητο να διευκρινισθεί η θέση των αποβλήτων στον 
κανονισμό και επομένως απαιτείται ορισμών των αποβλήτων.

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

Cortines, María del Pilar Ayuso González + Alessandro Foglietta. Adriana Poli Bortone, 
Cristiana Muscardini και Sergio Berlato

Τροπολογία 243
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 29α (νέα)

29a. μικρομεσαίες επιχειρήσεις νοούνται οι 
επιχειρήσεις όπως ορίζονται στη σύσταση 
2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προς όφελος της ορθής εφαρμογής των κανόνων χρειάζεται να περιληφθεί ορισμός των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι συμμετέχοντες στη 
διαδικασία. Αυτή η τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες στα άρθρα του Τίτλου Ι: 
Γενικά θέματα.  (Vernola και άλλοι)

Υπάρχει το ενδεχόμενο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βρεθούν σε δυσμενή θέση στο πλαίσιο 
του συστήματος REACH. Πρέπει επομένως να περιληφθεί ειδική διαδικασία που θα 
εφαρμόζεται σε αυτές τις επιχειρήσεις και έπεται ότι οι ορισμοί πρέπει να περιλαμβάνουν 
περιγραφή του όρου που θα χρησιμοποιείται.
Αυτή η τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία που εισάγει νέο άρθρο 35α. (Foglietta κ.ά.)

Τροπολογία: Liam Aylward

Τροπολογία 244
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 29α (νέα)

29a.  Βιομηχανική χρήση χαμηλού 
κινδύνου/χαμηλής έκθεσης νοείται η 
βιομηχανική χρήση την οποία η αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους στην επικράτεια 
του οποίου πραγματοποιείται η 
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βιομηχανική χρήση έχει θεωρήσει 
ικανοποιητική, η οποία θα μειώσει στο 
ελάχιστο τεχνικώς δυνατό το επίπεδο 
έκθεσης των εργαζομένων σε ουσίες και 
απορρίψεις, εκπομπές ή άλλη ελευθέρωση 
ουσιών στο περιβάλλον και η οποία δεν θα 
συνιστά σημαντικό κίνδυνο για το 
εργαζόμενους, το κοινό ή το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται σαφής ορισμός βιομηχανικών χρήσεων χαμηλού κινδύνου/χαμηλής έκθεσης για να 
διασφαλισθεί η σαφής και συνεκτική εφαρμογή των διατάξεων για ουσίες βιομηχανικής χρήσης 
χαμηλού κινδύνου/χαμηλής έκθεσης του άρθρο 57 που καλύπτει τη χορήγηση αδειών. Τούτο θα 
συμβάλει στη σαφή και διαφανή εφαρμογή του κανονισμού ώστε η αδειοδότηση των ουσιών να 
διενεργείται βάσει της αξιολόγησης των κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και το 
περιβάλλον.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 245
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 29α (νέα)

29a. κατάλογος ουσιών νοείται κατάλογος 
που τηρείται από τον Οργανισμό και 
περιέχει, για κάθε ουσία που έχει 
προκαταχωρισθεί, στοιχεία σχετικά με την 
ουσία, τμήματα δε αυτού του καταλόγου 
σχετικά με την ουσία και τις χρήσεις της 
δημοσιεύονται υπό τη μορφή 
αποσπασμάτων στο Διαδίκτυο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να αποφεύγονται περιττές και διπλές δαπάνες, ιδιαίτερα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο 
Οργανισμός πρέπει να συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με μια ουσία σε κατάλογο ουσιών και, 
όπου χρειάζεται, να ζητεί περαιτέρω στοιχεία.
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Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 246
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 29β (νέα)

29β. επίπεδο προτεραιότητας νοείται ένα 
από τα τρία επίπεδα στα οποία 
κατατάσσεται κάθε ουσία στο πλαίσιο της 
προκαταχώρισης και καταχώρισης 
σύμφωνα με τα κριτήρια τοξικότητας, 
ποσοτικού επιπέδου και χρήσης σύμφωνα 
με το Παράρτημα IVa, και το οποίο 
αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα στον 
καθορισμό του χρονικού πλαισίου για την 
επεξεργασία βάσει του κινδύνου καθώς και 
της ποσότητας των απαιτούμενων 
δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να μπορούν να καταρτισθούν κατάλογοι προτεραιότητας βάσει του κινδύνου, στο πλαίσιο 
της καταχώρισης και ιδιαίτερα της προκαταχώρισης, η τοξικότητα και η έκθεση πρέπει, εκτός 
από τη συνολική ποσότητα, να αξιολογούνται σύμφωνα με νέο Παράρτημα IVα.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 247
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 29γ (νέα)

29γ. κατηγορία χρήσης και έκθεσης νοείται 
η συνδυασμένη κατηγοριοποίηση των 
χρήσεων σύμφωνα με τις βιομηχανικές, 
επαγγελματικές και καταναλωτικές 
χρήσεις και της έκθεσης σύμφωνα με τις 
οδούς απορρόφησης για τους ανθρώπους 
και τις οδούς δια των οποίων οι ουσίες 
εισάγονται στο περιβάλλον και σύμφωνα με 
τη διάρκεια και τη συχνότητα της έκθεσης 
όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ιαα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να υιοθετηθεί μια προσέγγιση με βάση περισσότερο τον κίνδυνο και όχι απλώς αναφορά 
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στην ποσότητα, εισάγονται κατηγορίες χρήσης και έκθεσης σύμφωνα με το Παράρτημα Ιαα.

Τροπολογία: Frédérique Ries και Chris Davies

Τροπολογία 248
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 29α (νέα)

29a. ευάλωτοι πληθυσμοί νοούνται τα 
ευαίσθητα άτομα μεταξύ άλλων τα νεογνά, 
τα βρέφη, τα παιδιά, οι έγκυες, οι 
θηλάζουσες μητέρες, τα ευπαθή άτομα και 
τα άτομα με ανεπάρκεια του 
ανοσοποιητικού συστήματος, οι 
ηλικιωμένοι, τα άτομα με μεμονωμένες 
γενετικές ευπάθειες και άλλες 
προσδιορισμένες ομάδες ανησυχίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των ευάλωτων πληθυσμών έχει σημασία για να εξασφαλισθεί ότι προσδιορίζονται οι 
ευαίσθητοι πληθυσμοί και ότι μπορούν αναλόγως να ληφθούν μέτρα για να μειωθούν οι 
κίνδυνοι για τους πληθυσμούς αυτούς και η έκθεσή τους.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 249
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 29α (νέα)

29a. Ευάλωτοι πληθυσμοί νοούνται τα 
ευαίσθητα άτομα περιλαμβανομένων των 
νεογνών, βρεφών, παιδιών, εγκύων, 
θηλαζουσών μητέρων και ηλικιωμένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ορισμός των ευάλωτων πληθυσμών για να εξασφαλισθεί ότι εντοπίζονται 
ευαίσθητοι πληθυσμοί και ότι μπορούν αναλόγως να ληφθούν μέτρα για να μειωθούν οι 
κίνδυνοι για τους πληθυσμούς αυτούς. Ο ορισμός βασίζεται στις ομάδες πληθυσμού υψηλού 
κινδύνου όπως χρησιμοποιείται στο πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά 
με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την υγεία (έκθεση Ries).
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 250
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 29α (νέα)

29a. έκθεση νοείται η επαφή των 
ανθρώπων ή του περιβάλλοντος με ουσίες 
λόγω της ελευθέρωσης υπό κανονικές και 
ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες χρήσης.
Για την αξιολόγηση της έκθεσης, η έκθεση 
συγκεντρώνεται κατά προτίμηση σε 
κατηγορίες έκθεσης λαμβάνοντας υπόψη 
τις διαφορετικές χρήσεις και τα σχετικά με 
τη διαχείριση του κινδύνου μέτρα. Αυτές οι 
κατηγορίες μπορούν να κατατάσσονται σε 
ειδικότερες περιπτώσεις όπου χρειάζεται 
με σκοπό την δέουσα αξιολόγηση της 
έκθεσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

παράλληλα με τις εγγενείς ιδιότητες μιας ουσίας, η χρήση αυτής και η έκθεση σε αυτές τις 
ουσίες αποτελούν βασικά στοιχεία για το REACH. Ενώ παρέχεται ορισμός της χρήσης στην 
πρόταση, λείπει ο ορισμός της έκθεσης.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 251
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 29β (νέα)

29β. κατηγορία έκθεσης νοούνται οι τρόποι 
έκθεσης που διαφοροποιούνται ανάλογα με 
την σχετική με τον άνθρωπο οδό (δια του 
στόματος, δια του δέρματος, δια της 
εισπνοής), το περιβάλλον (αέρας, νερό, 
έδαφος, πανίδα και χλωρίδα μιας 
περιοχής), το επίπεδο ικανότητας για 
θέσπιση μέτρων ελέγχου της έκθεσης 
(βιομηχανική, επαγγελματική, ιδιωτική) 
και την πιθανή έκθεση από την άποψη της 
διάρκειας, συχνότητας και του μεγέθους 
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όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 1γ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να είναι δυνατή η διενέργεια μιας αξιολόγησης της έκθεσης για διάφορες χρήσεις, 
εισάγονται επίσης ορισμοί των κατηγοριών έκθεσης και των υποθετικών σεναρίων έκθεσης. Με 
τη χρήση κατηγοριών και/ή υποθέσεων έκθεσης η αξιολόγηση της έκθεσης δύναται να 
απλουστευθεί σημαντικά (βλ. συνημμένο έγγραφο εργασίας ως εξήγηση). Για να είναι δυνατόν 
να έχουμε κοινή κατανόηση και δομή για τις κατηγορίες αυτές (ειδικά για τις ΜΜΕ), είναι 
απαραίτητο να περιγράφονται τουλάχιστον οι αρχές σε Παράρτημα του REACH και να μην 
περιορισθούμε μόνον σε περιγραφή σε έγγραφο καθοδήγησης όπως σκόπευε η Επιτροπή.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 252
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 29γ (νέα)

29γ. υποθετική περίπτωση έκθεσης νοείται 
η περιγραφή ειδικής έκθεσης που οφείλεται 
σε ορισμένη χρήσης μιας ουσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στο νέο στοιχείο 29β του ιδίου βουλευτή.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 253
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παράγραφος 29α (νέα)

29a. προϊόν φυτικής προέλευσης νοείται 
μια σύνθετη ουσία που λαμβάνεται με την 
υποβολή ολόκληρου του φυτού ή μέρους 
αυτού σε φυσική επεξεργασία όπως η 
εκχύλιση, η απόσταξη, η συμπίεση, ο 
κλασματικός διαχωρισμός, η απομάκρυνση 
ξένων ουσιών, ο εμπλουτισμός ή η ζύμωση, 
η σύνθεση των οποίων ποικίλλει 
συναρτήσει του τύπου και του είδους του 
φυτού, των συνθηκών υπό τις οποίες 
καλλιεργείται το φυτό και λαμβάνεται η 
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εσοδεία του και της μεθόδου διεργασίας 
που χρησιμοποιείται· 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να περιληφθεί ακριβής ορισμός του προϊόντος φυτικής προέλευσης για να 
ορισθεί πλαίσιο εξαίρεσης και δημιουργίας ασφάλειας δικαίου.

Τα προϊόντα φυτικής προέλευσης δεν είναι προϊόντα από χημική άποψη όπως προσδιορίζεται 
στην πρόταση της Επιτροπής και επομένως πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ αυτών και των 
άλλων ουσιών που καλύπτονται από το REACH.


