
AM\565935EL.doc PE 357.823v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

4.5.2005 PE 357.823v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 594-739 ΜΕΡΟΣ V - Τίτλος VΙΙ

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

Πρόταση κανονισμού (COM(2003) 644 - C6-0530/2003 -2003/0256(COD)) - τροποποιητική 
πράξη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία : Guido Sacconi, Chris Davies

Τροπολογία 594
Άρθρο  52

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

Σκοπός του παρόντος τίτλου είναι να 
εγγυηθεί ότι οι ουσίες που προκαλούν πολύ 
μεγάλη ανησυχία αντικαθίστανται από 
ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες, εφόσον υπάρχουν. Εφόσον δεν 
υπάρχουν οι εναλλακτικές αυτές ουσίες και 
σε περίπτωση που τα οφέλη για την 
κοινωνία αντισταθμίζουν τους κινδύνους 
που ενέχει η χρήση αυτών των ουσιών, 
σκοπός του παρόντος τίτλου είναι να 
εξασφαλίσει ότι η χρήση ουσιών που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία 
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ελέγχεται επαρκώς και ότι προωθούνται 
εναλλακτικές ουσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναθεωρημένη διατύπωση της τροπολογίας 50 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία : Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 595
Άρθρο  52

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

Σκοπός του παρόντος τίτλου είναι να 
εγγυηθεί ότι οι κίνδυνοι από τις ουσίες που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία 
ελέγχονται επαρκώς.  Όταν τούτο είναι 
εφικτό, αυτές οι ουσίες αντικαθίστανται από 
κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες. Ο παρών Τίτλος 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαλειφθεί η έμφαση που δίδεται στην εσωτερική αγορά. Το REACH ήδη 
περιλαμβάνει ρήτρα για την ελεύθερη κυκλοφορία (άρθρο 125) και βασίζεται στη νομική βάση 
της Συνθήκης για την εσωτερική αγορά. Ο ειδικός αυτός τίτλος αφορά το να επιτρέπεται ούτως 
ή άλλως η χρήση χημικών προϊόντων που είναι γνωστό ότι προξενούν βλάβες. Η αρχή της 
προφύλαξης αναφέρεται στις γενικές διατάξεις του REACH αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
περιληφθεί στις διατάξεις περί αδειοδότησης.

Τροπολογία : Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Τροπολογία 596
Άρθρο  52
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Σκοπός του παρόντος τίτλου είναι να 
εγγυηθεί την καλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ουσιών 
εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως ότι οι 
κίνδυνοι από τις ουσίες που προκαλούν 
πολύ μεγάλη ανησυχία ελέγχονται επαρκώς 
ή ότι αυτές οι ουσίες αντικαθίστανται από 
κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες.

Σκοπός του παρόντος τίτλου είναι να 
εγγυηθεί ότι ουσίες που προκαλούν πολύ 
μεγάλη ανησυχία αντικαθίστανται από 
κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες, εφόσον υπάρχουν, ή ότι 
αναπτύσσονται αυτού του είδους οι 
εναλλακτικές επιλογές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της αδειοδότησης είναι να εγγυάται μάλλον την προστασία της υγείας και του 
περιβάλλοντος παρά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, που αποτελεί στόχο στον οποίο 
στηρίζεται ολόκληρη η νομοθεσία της ΕΕ, αλλά δεν συνδέεται με κάποια ειδική διάταξη του 
REACH.
Η αδειοδότηση θα παράσχει υψηλό επίπεδο προστασίας μόνον εφόσον στοχεύει στην 
αντικατάσταση των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία με κατάλληλες εναλλακτικές 
ουσίες. Η διατήρηση της έννοιας του επαρκούς ελέγχου θα ενισχύσει τη συνέχιση της χρήσης 
και της ελευθέρωσης στο περιβάλλον ουσιών, ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική 
αναγκαιότητα και από την ύπαρξη ή μη ασφαλέστερων εναλλακτικών επιλογών.

Τροπολογία : Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 597
Άρθρο  52

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

Σκοπός του παρόντος τίτλου είναι να 
εγγυηθεί πρώτον ότι οι ουσίες που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία 
αντικαθίστανται από ασφαλέστερες 
εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες, εφόσον 
υπάρχουν. Δεύτερον, εφόσον δεν υπάρχουν 
οι εναλλακτικές αυτές ουσίες αλλά τα 
οφέλη για την κοινωνία αντισταθμίζουν σε 
μεγάλο βαθμό τους κινδύνους που ενέχει η 
χρήση αυτών των ουσιών, σκοπός του 
παρόντος τίτλου είναι να εξασφαλίσει ότι η 
χρήση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία ελέγχεται επαρκώς, και τρίτον, 
ότι αναπτύσσονται εναλλακτικές ουσίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Η υποκατάσταση θα πρέπει να έχει το προβάδισμα 
έναντι του "επαρκούς ελέγχου", σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια των 
εργαζομένων, τα βιοκτόνα και ορισμένες επικίνδυνες ουσίες σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό.  Το να έχει ο "επαρκής έλεγχος" το προβάδισμα σημαίνει ότι ουσίες που προκαλούν 
πολύ μεγάλη ανησυχία θα μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται ή να 
ελευθερώνονται στο περιβάλλον, ακόμη κι αν τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη είναι μικρά ή 
υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές. Θα πρέπει να προέχει η υποκατάσταση και στη 
συνέχεια να ακολουθούν οι έλεγχοι όταν η υποκατάσταση δεν είναι εφικτή και η ουσία παρέχει 
σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη.

Τροπολογία : Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 598
Άρθρο  52α (νέο)

52a. Η υποκατάσταση πρέπει να 
εξετάζεται στο τέλος της διαδικασίας, μετά 
την αξιολόγηση από τον Οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό καθίσταται σαφές ότι η υποκατάσταση έρχεται στο τέλος της διαδικασίας 
και δεν αποτελεί αφετηρία. Οι νέες ουσίες πρέπει να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις με αυτές τις 
οποίες υποκαθιστούν.

Τροπολογία : Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 599
Άρθρο 53, παράγραφος 1, εισαγωγή

1. Ένας παραγωγός, ένας εισαγωγέας ή ένας 
μεταγενέστερος χρήστης δεν διαθέτει μια 
ουσία στην αγορά για χρήση ούτε τη 
χρησιμοποιεί ο ίδιος, εάν η ουσία 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα XIII, εκτός 
εάν:

1. Ένας παραγωγός, ένας εισαγωγέας ή ένας 
μεταγενέστερος χρήστης δεν διαθέτει μια 
ουσία στην αγορά για χρήση ούτε την εξάγει 
ούτε τη χρησιμοποιεί ο ίδιος, εάν η ουσία 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα XIII, εκτός 
εάν:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις αυτές πρέπει να εφαρμόζονται επίσης σε περίπτωση που μια εταιρεία στην ΕΕ 
παρασκευάζει αλλά δεν διαθέτει την ουσία στην αγορά της ΕΕ, αλλά αντίθετα προβαίνει στην 
άμεση εξαγωγή της.

Τροπολογία : Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Dorette Corbey

Τροπολογία 600
Άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

(β) η χρήση(-εις) της ουσίας υπό καθαρή 
μορφή ή σε παρασκεύασμα ή η 
ενσωμάτωσή της σε προϊόν, για την οποία 
η ουσία διατίθεται στην αγορά ή για την 
οποία τη χρησιμοποιεί ο ίδιος, έχει 
εξαιρεθεί από την απαίτηση αδειοδότησης 
του ίδιου του παραρτήματος XIII, 
σύμφωνα με το άρθρο 55, παράγραφος 2· 
είτε

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να επιτρέπονται γενικές εξαιρέσεις από τη διαδικασία, δεδομένου ότι αυτό σημαίνει 
ότι επιτρέπεται η αδειοδότηση χωρίς αξιολόγηση των οφελών για κάθε περίπτωση χωριστά ή 
των μειονεκτημάτων των χρήσεων αυτών ή της ύπαρξης ενδεχόμενων εναλλακτικών επιλογών.
Με τον τρόπο αυτό αφαιρούνται τρία ζωτικά στοιχεία στην εισαγωγή των οποίων στόχευε η 
αδειοδότηση: υποκατάσταση όταν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές, αιτιολόγηση για τη 
συνέχιση της χρήσης και διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων (Carl Schlyter & άλλοι).

Έτσι εξασφαλίζεται συνοχή (η διαγραφή του άρθρου 55, παράγραφος 2 και στοιχεία 4(β) και 
1(ε)) για να αποφεύγεται η εξαίρεση για συγκεκριμένες χρήσεις και να διασφαλίζεται ότι η 
διαδικασία αδειοδότησης αποτελεί το γενικό πλαίσιο για όλα τα χημικά προϊόντα που 
προκαλούν μεγάλη ανησυχία και τα οποία πληρούν τα κριτήρια της αδειδότησης. (Dorette 
Corbey).

Τροπολογία : Jonas Sjöstedt  + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 601
Άρθρο 53, παράγραφος 2α (νέα)

2. (2α) Η εισαγωγή και κυκλοφορία στην 
αγορά ενός προϊόντος που περιέχει ουσία η 
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οποία περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 
XIII θεωρείται χρήση αυτής της ουσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα πρέπει να καλύπτονται από τις απαιτήσεις αυτές περί αδειοδότησης και όχι μόνο οι 
ουσίες. Οι εισαγωγείς προϊόντων πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις και όχι σε 
λιγότερες απαιτήσεις διότι οι ουσίες είναι μέρος ενός προϊόντος. Εάν δεν διορθωθεί τούτο θα 
απειλείται σοβαρά η υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η ανταγωνιστικότητα 
ειδικών τομέων της βιομηχανίας (Jonas Sjostedt).

Η πρόταση REACH δεν καθορίζει διατάξεις για εισαγόμενα προϊόντα που περιέχουν ουσίες που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, για τις οποίες χρειάζεται άδεια. Οι εισαγωγείς προϊόντων 
πρέπει να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όπως οι άλλοι παραγωγοί της ΕΕ για να προστατεύεται 
πραγματικά η υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Εάν δεν διορθωθεί τούτο θα απειλείται 
σοβαρά η υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η ανταγωνιστικότητα ειδικών 
τομέων της βιομηχανίας (Jonas Sjostedt).

Τροπολογία : Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, 
Boguslaw Sonik, Renate Sommer + Anne Laperrouze

Τροπολογία 602
Άρθρο 53, παράγραφος 4

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στη χρήση ουσιών για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης ή για 
έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής σε ποσότητες που 
δεν υπερβαίνουν τον ένα τόνο κατ’ έτος.

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στη χρήση ουσιών για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης ή για 
έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εξαιρούνται δεδομένου 
ότι το REACH πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε ουσίες  που παρασκευάζονται υπό τον όρο ότι θα 
διατεθούν στην κοινοτική αγορά.  Οι ουσίες που προορίζονται για έρευνα και ανάπτυξη 
προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής δεν πρέπει να περιορίζονται στον ένα τόνο. Τούτο θα 
περιόριζε την καινοτομία.

Η επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη θα πρέπει να εξαιρούνται, διότι το REACH θα πρέπει να 
εφαρμόζεται αποκλειστικά στις παρασκευαζόμενες ουσίες που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.
Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στην έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών 
παραγωγής δεν πρέπει να περιορίζονται στον ένα τόνο, προκειμένου να μην προδικάζεται ποιες  
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ποσότητες χρειάζονται για τον πειραματισμό και την ανάπτυξη (Anne Laperrouze).

Τροπολογία : Anja Weisgerber

Τροπολογία 603
Άρθρο 53, παράγραφος 4

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στη χρήση ουσιών για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης ή για 
έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής σε ποσότητες που 
δεν υπερβαίνουν τον ένα τόνο κατ’ έτος.

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στη χρήση ουσιών για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης ή για 
έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής σε ποσότητες που 
απαιτούνται για τους σκοπούς της έρευνας 
και της ανάπτυξης που είναι 
προσανατολισμένες στα προϊόντα και τις 
διαδικασίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες που προορίζονται για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών 
παραγωγής δεν πρέπει να περιορίζονται στον ένα τόνο. Τούτο θα αναχαίτιζε την καινοτομία.

Τροπολογία : Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 604
Άρθρο 53, παράγραφος 5, εισαγωγή

Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στις ακόλουθες χρήσεις ουσιών:

Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στις ακόλουθες χρήσεις ουσιών, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα προβλεπόμενα μέτρα 
παρέχουν επίπεδο προστασίας τουλάχιστον 
ισοδύναμο με αυτό που θεσπίζει ο Τίτλος 
VΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εξετάζει τα διαφορετικά επίπεδα ρύθμισης που καλύπτουν οι εξαιρέσεις που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 53, παράγραφος 5 και ανάγει τη διαδικασία αδειοδότησης σε 
κοινό κανόνα.
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Τροπολογία : Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar 

Roth-Behrendt

Τροπολογία 605
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχείο (α)

(a) χρήσεις σε προϊόντα φυτοπροστασίας, 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ· 

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόταση της Επιτροπής (α) έως (στ) :  οι ουσίες αυτές πρέπει να εξαιρούνται από ολόκληρο το 
πεδίο εμβέλειας του REACH, βλέπε άρθρο 2.

Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 2, 4 και 8.

Τροπολογία : Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 606
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχείο (α)

(α) χρήσεις σε προϊόντα φυτοπροστασίας, 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ·

(α) χρήσεις ως ενεργών προϊόντων
φυτοπροστασίας, σύμφωνα με το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια αυστηρή διαδικασία αδειοδότησης είναι τμήμα ζωτικής σημασίας του REACH. Μόνο έτσι 
θα έχουν κίνητρο οι επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να βρουν εναλλακτικές επιλογές στη 
χρήση χημικών προϊόντων που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Ο κατάλογος αυτός 
εξαιρέσεων είναι απαράδεκτος. Εάν υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι ώστε να επιτραπεί η χρήση 
μιας ουσίας τότε μπορεί να παρέχεται η άδεια.
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Τροπολογία : Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar 

Roth-Behrendt

Τροπολογία 607
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχείο (β)

(β) χρήσεις σε καλλυντικά προϊόντα, 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 98/8/ΕΟΚ·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόταση της Επιτροπής (α) έως (στ) :  οι ουσίες αυτές πρέπει να εξαιρούνται από ολόκληρο το 
πεδίο εμβέλειας του REACH, βλέπε άρθρο 2.

Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 2, 4 και 8.

Τροπολογία : Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 608
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχείο (β)

(β) χρήσεις σε καλλυντικά προϊόντα, 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 98/8/ΕΟΚ·

(β) χρήσεις ως ενεργών καλλυντικών 
προϊόντων, σύμφωνα με το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 98/8/ΕΟΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια αυστηρή διαδικασία αδειοδότησης είναι τμήμα ζωτικής σημασίας του REACH. Μόνο έτσι 
θα έχουν κίνητρο οι επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να βρουν εναλλακτικές επιλογές στη 
χρήση χημικών προϊόντων που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Ο κατάλογος αυτός 
εξαιρέσεων είναι απαράδεκτος. Εάν υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι ώστε να επιτραπεί η χρήση 
μιας ουσίας τότε μπορεί να παρέχεται η άδεια.

Τροπολογία : Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar 

Roth-Behrendt

Τροπολογία 609
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχείο (γ)
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(γ) χρήσεις ως φαρμακευτικών προϊόντων 
για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση, 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 και των 
οδηγιών 2001/82/ΕΚ και 2001/83/ΕΚ·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόταση της Επιτροπής (α) έως (στ) :  οι ουσίες αυτές πρέπει να εξαιρούνται από ολόκληρο το 
πεδίο εμβέλειας του REACH, βλέπε άρθρο 2.

Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 2, 4 και 8.

Τροπολογία : Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Jonas Sjöstedt + Anne 

Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 610
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχείο (δ)

(δ) χρήσεις ως πρόσθετων σε τρόφιμα, 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 89/107/ΕΟΚ·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε aιτιολόγηση ανωτέρω.

Τροπολογία : Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar 

Roth-Behrendt

Τροπολογία 611
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχείο (ε)

(ε) χρήσεις ως πρόσθετων σε ζωοτροφές, 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 70/524/ΕΟΚ·

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε aιτιολόγηση ανωτέρω.

Τροπολογία : Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar 

Roth-Behrendt

Τροπολογία 612
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχείο (στ)

(στ) χρήσεις ως αρτυματικών υλών σε 
τρόφιμα, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής 
της απόφασης 1999/217/EΚ·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε aιτιολόγηση ανωτέρω.

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

Τροπολογία 613
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχείο (ζ)

(ζ) χρήσεις ως απομονώσιμων ενδιάμεσων 
στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή 
μεταφερόμενων·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια αυστηρή διαδικασία αδειοδότησης είναι τμήμα ζωτικής σημασίας του REACH. Μόνο έτσι 
θα έχουν κίνητρο οι επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να βρουν εναλλακτικές επιλογές στη 
χρήση χημικών προϊόντων που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Ο κατάλογος αυτός 
εξαιρέσεων είναι απαράδεκτος. Εάν υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι ώστε να επιτραπεί η χρήση 
μιας ουσίας τότε μπορεί να παρέχεται η άδεια (Jonas Sjostedt).

Τα ενδιάμεσα που πληρούν τα κριτήρια των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία 
ενδέχεται να προξενούν βλάβες και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να εξαιρούνται από την 
αδειοδότηση (Carl Schlyter &άλλοι).
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Έχει σημασία να εξετάζεται ευρύ φάσμα χρήσεων των σχετικών χημικών ουσιών, ιδιαίτερα 
καλύπτοντας τις νομοθετικές εκείνες πράξεις που δεν εξετάζουν τους περιβαλλοντικούς 
αντίκτυπους των ουσιών, αλλά επίσης καλύπτοντας άλλες πιθανές πηγές ελευθέρωσης και 
έκθεσης. Για παράδειγμα, η ρήτρα σύμφωνα με την οποία τα ενδιάμεσα δεν μπορούν να 
υπαχθούν σε αδειοδότηση πρέπει να αρθεί, διότι οι εκπομπές κατά τη μεταφορά προς και από 
τις εγκαταστάσεις παραγωγής μπορεί να είναι σημαντικές. (Άρθρο  53(5)(ζ)) (Frederique Ries 
& άλλοι).

Τροπολογία : Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 614
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχείο (ζ)

ζ) χρήσεις ως απομονώσιμων ενδιάμεσων 
στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή 
μεταφερόμενων·

ζ) χρήσεις ως απομονώσιμων ενδιάμεσων 
στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή 
μεταφερόμενων ακόμη και σε ποσότητες 
παραγωγής/εισαγωγής άνω των 1000 
τόνων ετησίως·  

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινίζεται ότι ως μεταφερόμενα απομονώσιμα ενδιάμεσα νοούνται και αυτά που 
υπερβαίνουν τους 1000 τόνους ετησίως. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που υποβλήθηκαν στα άρθρα που περιλαμβάνονται στο Τίτλο VΙΙ: Αδειοδότηση 

Τροπολογία : Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 615
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχείο (η)

(η) χρήσεις ως καυσίμων κινητήρων που 
καλύπτονται από την οδηγία 98/70/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια αυστηρή διαδικασία αδειοδότησης είναι τμήμα ζωτικής σημασίας του REACH. Μόνο έτσι 
θα έχουν κίνητρο οι επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να βρουν εναλλακτικές επιλογές στη 
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χρήση χημικών προϊόντων που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Ο κατάλογος αυτός 
εξαιρέσεων είναι απαράδεκτος. Εάν υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι ώστε να επιτραπεί η χρήση 
μιας ουσίας τότε μπορεί να παρέχεται η άδεια (Jonas Sjostedt).

Τροπολογία : Jonas Sjöstedt + Werner Langen

Τροπολογία 616
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχείο (θ)

(θ) χρήσεις ως καυσίμων σε κινητές ή 
σταθερές εγκαταστάσεις καύσης 
ορυκτελαίων και χρήση ως καυσίμων σε 
κλειστά συστήματα.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε aιτιολόγηση ανωτέρω.

Τροπολογία : Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, + Werner Langen + Anne 

Laperrouze

Τροπολογία 617
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχείο (θ)α (νέο)

(θα) ουσίες που δεν υπόκεινται σε 
καταχώριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέο στοιχείο (θα): η διαδικασία αδειοδότησης πρέπει να περιορίζεται μόνο στις 
καταχωρισμένες ουσίες. Ως εκ τούτου, οι εξαιρέσεις που ισχύουν για την καταχώριση πρέπει να 
ισχύουν και για την αδειοδότηση.

Η διαδικασία αδειοδότησης αφορά τις καταχωρισμένες ουσίες. Οι εξαιρέσεις που ισχύουν για 
την καταχώριση πρέπει να ισχύουν και για την αδειοδότηση.
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Τροπολογία : Robert Sturdy

Τροπολογία 618
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχείο (θ)α (νέο)

(θα) χρήσεις ορυκτών, μεταλλευμάτων και 
εμπλουτισμένων υλικών κατά τη μεταφορά 
προς, ή κατά την επεξεργασία σε, 
εγκαταστάσεις που διέπονται από την 
οδηγία 96/61/ΕΚ και στις οποίες 
εφαρμόζεται επίσης η κοινοτική νομοθεσία 
για την προστασία της υγείας των 
εργαζομένων και του κοινού, εκτός των 
ουσιών που υπάγονται σε ειδική ρύθμιση 
περί χημικών προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ορυκτά, τα μεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα υλικά που δεν ενέχουν κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία ή το περιβάλλον πρέπει να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις περί καταχώρισης και 
αδειοδότησης. Λόγω της φυσικής τους κατάστασης, η καταχώριση ή η αδειοδότηση δεν θα είχαν 
αντίκτυπο στην παρουσία ή την περιεκτικότητα των ορυκτών σε ουσίες που προκαλούν 
ανησυχία.  Η απλή εξαίρεσή τους από τις απαιτήσεις περί καταχώρισης δεν θα μείωνε τη 
διοικητική επιβάρυνση δεδομένου ότι, με βάση το παρόν σχέδιο, η εξαίρεση από την 
καταχώριση δεν σημαίνει αυτόματα εξαίρεση από την αδειοδότηση.

Τροπολογία : John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 619
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχείο (θ)α (νέο)

(θα) χρήσεις μετάλλων, περιλαμβανομένων 
των εμπλουτισμένων μετάλλων, σε 
συμπαγή μορφή σύμφωνη με την εξαίρεση 
από την επισήμανση με βάση την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ, Παράρτημα VI, στοιχείο 8.3 
και στοιχείο 9.3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα μέταλλα και εμπλουτισμένα μέταλλα σε συμπαγή μορφή, και όχι, π.χ. υπό 
μορφή σκόνης, ενέχουν περιορισμένους κινδύνους λόγω της φύσεώς τους. Θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να είναι επιλέξιμα για αξιολόγηση μέσω απλοποιημένης διαδικασίας, εκτός εάν 
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υπάρχουν ενδείξεις για δυνητικούς κινδύνους που δικαιολογούν λεπτομερέστερη αξιολόγηση. Η 
πληθώρα χρήσεων των μετάλλων, ιδίως στη μορφή εμπλουτισμένων μετάλλων (περίπου 
30.000) θα μπορούσε να διαταράξει τη διαδικασία αδειοδότησης εφόσον δεν υπάρξει 
απλοποιημένο σύστημα.

Τροπολογία : Anja Weisgerber

Τροπολογία 620
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχείο (θ)

θα) χρήσεις σε συσσωρευτές, σύμφωνα με 
το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 91/157/ΕΟΚ·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χρήση ουσιών σε συσσωρευτές ρυθμίζεται ήδη από τον Τίτλο VΙΙ και την οδηγία 91/157/ΕΚ. 
Κατά συνέπεια, εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης.

Τροπολογία : Fredérique Ries, Chris Davies + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Τροπολογία 621
Άρθρο 53, παράγραφος 5, νέα υποπαράγραφος

Στο βαθμό που τα μέτρα αυτά 
εξασφαλίζουν τουλάχιστον ελέγχους τόσο 
αυστηρούς όσο προβλέπεται στον Τίτλο 
VΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να εξετάζεται ευρύ φάσμα χρήσεων των σχετικών χημικών ουσιών, ιδιαίτερα 
καλύπτοντας τις νομοθετικές εκείνες πράξεις που δεν εξετάζουν τους περιβαλλοντικούς 
αντίκτυπους των ουσιών, αλλά επίσης καλύπτοντας άλλες πιθανές πηγές ελευθέρωσης και 
έκθεσης. Για παράδειγμα, η ρήτρα σύμφωνα με την οποία τα ενδιάμεσα δεν μπορούν να 
υπαχθούν σε αδειοδότηση πρέπει να αρθεί, διότι οι εκπομπές κατά τη μεταφορά προς και από 
τις εγκαταστάσεις παραγωγής μπορεί να είναι σημαντικές. (Άρθρο  53(5)(ζ)).
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Τροπολογία : Johannes Blokland

Τροπολογία 622
Άρθρο 53, παράγραφος 5α (νέα)

5a. Ένας παραγωγός, εισαγωγέας ή 
μεταγενέστερος χρήστης μπορεί να ορίσει 
έναν τρίτο ο οποίος πρέπει να 
συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τον Τίτλο αυτό για 
λογαριασμό του παραγωγού, εισαγωγέα ή 
μεταγενέστερου χρήστη· 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή εξασφαλίζεται ότι μπορεί να γίνει χρήση τρίτου.

Τροπολογία : Johannes Blokland

Τροπολογία 623
Άρθρο 53, παράγραφος 5β (νέα)

5β. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν για 
τα ορυκτά, μεταλλεύματα και 
εμπλουτισμένα υλικά κατά τη μεταφορά 
προς, ή κατά την επεξεργασία τους σε, 
εγκαταστάσεις που διέπονται από την 
οδηγία 96/61/ΕΚ .  

Or. nl

Αιτιολόγηση

Τα ορυκτά, μεταλλεύματα και εμπλουτισμένα υλικά θα πρέπει να εξαιρεθούν από την απαίτηση 
αδειοδότησης.
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Τροπολογία : Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Τροπολογία 624
Άρθρο 53, παράγραφος 6

6. Για τις ουσίες που υπόκεινται σε 
αδειοδότηση μόνο επειδή ανταποκρίνονται 
στα κριτήρια του άρθρου 54, στοιχεία α), 
β) και γ), ή επειδή προσδιορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 54, στοιχείο στ), 
μόνο λόγω της επικινδυνότητας για την 
ανθρώπινη υγεία, οι παράγραφοι 1 και 2 
του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται 
στις ακόλουθες χρήσεις τους:

Διαγράφεται

(α) χρήσεις σε καλλυντικά προϊόντα, 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 76/768/ΕΟΚ·

(β) χρήσεις σε υλικά που έρχονται σε 
επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 89/109/ΕΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να επιτρέπονται γενικές εξαιρέσεις από τη διαδικασία, δεδομένου ότι αυτό σημαίνει 
ότι επιτρέπεται η αδειοδότηση χωρίς αξιολόγηση των οφελών για κάθε περίπτωση χωριστά ή 
των μειονεκτημάτων των χρήσεων αυτών ή της ύπαρξης ενδεχόμενων εναλλακτικών επιλογών.
Με τον τρόπο αυτό αφαιρούνται δύο ζωτικά στοιχεία στην εισαγωγή των οποίων στόχευε η 
αδειοδότηση: η αιτιολόγηση της συνέχισης της χρήσης και η διαφάνεια στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

Τροπολογία : Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Τροπολογία 625
Άρθρο 53, παράγραφος 6, εισαγωγή

6.Για τις ουσίες που υπόκεινται σε 
αδειοδότηση μόνο επειδή ανταποκρίνονται 
στα κριτήρια του άρθρου 54, στοιχεία α), β) 
και γ), ή επειδή προσδιορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 54, στοιχείο στ), μόνο λόγω 
της επικινδυνότητας για την ανθρώπινη 

6. Για τις ουσίες που υπόκεινται σε 
αδειοδότηση μόνο επειδή ανταποκρίνονται 
στα κριτήρια του άρθρου 54, στοιχεία α), β) 
και γ) μόνο λόγω της επικινδυνότητας για 
την ανθρώπινη υγεία, οι παράγραφοι 1 και 2 
του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις 
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υγεία, οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες 
χρήσεις τους: 

ακόλουθες χρήσεις τους:

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των ενδοκρινικών διαταρακτών.  
Ο καθορισμός περαιτέρω κριτηρίων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 54, στοιχείο δ) 
και στοιχείο ε) πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση επιστημονικά δεδομένα ώστε να μην 
οδηγηθούμε σε αυθαίρετες αποφάσεις. Επιπλέον, οι ουσίες που περιλαμβάνονται στο στοιχείο 
β) έχουν ήδη αποκλεισθεί στην τροπολογία στο άρθρο 2. Εξάλλου, οι ουσίες που έχουν ήδη 
ρυθμιστεί από τις αντίστοιχες κάθετες ρυθμίσεις, που καλώς έχουν θεσπισθεί, πρέπει να 
αποκλεισθούν από το πεδίο εφαρμογής του REACH. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις 
άλλες τροπολογίες που υποβλήθηκαν για τα άρθρα που περιλαμβάνονται στο Τίτλο VΙΙ:
Αδειοδότηση.

Τροπολογία : Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 626
Άρθρο 53, παράγραφος 6, στοιχείο (β)

β) χρήσεις σε υλικά που έρχονται σε επαφή 
με τρόφιμα, σύμφωνα με το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 89/109/ΕΟΚ.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των ενδοκρινικών διαταρακτών.  
Ο καθορισμός περαιτέρω κριτηρίων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 54, στοιχείο δ) 
και στοιχείο ε) πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση επιστημονικά δεδομένα ώστε να μην 
οδηγηθούμε σε αυθαίρετες αποφάσεις. Επιπλέον, οι ουσίες που περιλαμβάνονται στο στοιχείο 
β) έχουν ήδη εξαιρεθεί στην τροπολογία στο άρθρο 2. Εξάλλου, οι ουσίες που έχουν ήδη 
ρυθμιστεί από τις αντίστοιχες κάθετες ρυθμίσεις, που καλώς έχουν θεσπισθεί, πρέπει να 
αποκλεισθούν από το πεδίο εφαρμογής του REACH. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις 
άλλες τροπολογίες που υποβλήθηκαν για τα άρθρα που περιλαμβάνονται στο Τίτλο VΙΙ:
Αδειοδότηση (Marcello Vernola και άλλοι).

Συνέπεια των αλλαγών που προτείνονται στο άρθρο 2 (Dagmar Roth-Behrendt).
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Τροπολογία : Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký

Τροπολογία 627
Άρθρο 53, παράγραφος 7, εισαγωγή

Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στη χρήση ουσιών σε παρασκευάσματα:

Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στη χρήση ουσιών σε παρασκευάσματα ή σε 
προϊόντα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθούν επίσης όρια συγκέντρωσης για τις ουσίες στα προϊόντα.  Η διάκριση 
που κάνει η πρόταση για τις ουσίες στα προϊόντα δεν αιτιολογείται από τοξικολογικά ή 
οικοτοξικολογικά κριτήρια. Επιπλέον, σε αντίθεση με τις ουσίες στα παρασκευάσματα, η έκθεση  
σε προϊόντα απαιτεί ένα μέσο όρο εξαγωγής και, κατά συνέπεια, η έκθεση περιορίζεται ακόμη 
περισσότερο.

Τροπολογία : Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Τροπολογία 628
Άρθρο 53, παράγραφος 7, στοιχείο (α)

α) όταν οι συγκεντρώσεις των ουσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 54, στοιχεία δ), ε) 
και στ), δεν υπερβαίνουν το όριο του 0,1%·

α) όταν οι συγκεντρώσεις των ουσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 54, στοιχεία δ), ε), 
δεν υπερβαίνουν το όριο του 0,1%·

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός περαιτέρω κριτηρίων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 54, στοιχείο δ) 
και στοιχείο ε) πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση επιστημονικά δεδομένα ώστε να μην 
οδηγηθούμε σε αυθαίρετες αποφάσεις. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που υποβλήθηκαν για τα άρθρα που περιλαμβάνονται στο Τίτλο VΙΙ: Αδειοδότηση.

Τροπολογία : Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Werner Langen + Anne Laperrouze

Τροπολογία 629
Άρθρο 53, παράγραφος 7α (νέα)
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7α. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει όταν μια 
ουσία χρησιμοποιείται ως τοιαύτη σε 
παρασκεύασμα ή σε προϊόν που πληροί 
τους όρους ή τους περιορισμούς του 
Παραρτήματος ΧVΙ ή του Παραρτήματος 
ΧVΙΙ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι οι αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί από το Συμβούλιο Υπουργών 
της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ ή θα ληφθούν στο 
μέλλον από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 130 - Επιτροπολογία - δεν 
πρέπει να τεθούν σε περαιτέρω συζήτηση. Δεν πρέπει να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια της 
Επιτροπής το καθήκον να αποφασίσει κατά πόσον και μέχρι ποίου βαθμού θα εξαιρούνται 
ουσίες και χρήσεις οι οποίες έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης. Η παρούσα 
τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα του Τίτλου VII:
Αδειοδότηση (Marcello Vernola και άλλοι + Alessandro Foglietta και άλλοι).

Στην προτεινόμενη διατύπωση του άρθρου 53, παράγραφος 8 διευκρινίζεται ότι οι αποφάσεις 
που έχουν ήδη ληφθεί από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
βάσει της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ ή θα ληφθούν στο μέλλον από την Επιτροπή σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 130 - Επιτροπολογία - δεν πρέπει να τεθούν σε περαιτέρω συζήτηση.
Δεν πρέπει να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής το καθήκον να αποφασίσει κατά 
πόσον και μέχρι ποίου βαθμού θα εξαιρούνται ουσίες και χρήσεις οι οποίες έχουν ήδη 
αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης (Werner Langen).

Τροπολογία : Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 630
Άρθρο 53 α (νέο)

Άρθρο  53a
Το Παράρτημα XIII(a) αποτελεί κατάλογο 
των ουσιών για τις οποίες είναι γνωστό ότι 
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 54, εν 
αναμονή της διαδικασίας αδειοδότησης.
Αμέσως μετά την κίνηση της διαδικασίας 
αδειοδότησης, οι ουσίες θα περιληφθούν 
στο Παράρτημα ΧΙΙΙ(β), σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 55(1).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η διαφάνεια και να ενθαρρυνθεί η λήψη εθελοντικών μέτρων από τους 
μεταγενέστερους χρήστες και η προώθηση ασφαλέστερων εναλλακτικών λύσεων, προτείνεται 
όλες οι αναγνωρισμένες ως πληρούσες τα κριτήρια αδειοδότησης χημικές ουσίες να 
προστίθενται αμέσως στον κατάλογο ουσιών που αιτούνται αδειοδότησης (=Παράρτημα 
XIIIa).
Εν συνεχεία, μετά τη θέσπιση των προτεραιοτήτων από τον Οργανισμό, οι ουσίες θα 
μετακινούνται στο Παράρτημα XIII(β) στο οποίο καθορίζονται οι ημερομηνίες λήξης και οι 
προθεσμίες των αιτήσεων αδειοδότησης.

Τροπολογία : Guido Sacconi

Τροπολογία 631
Άρθρο 53 α (νέο)

Άρθρο 53α
Κατάλογος ουσιών που υπόκεινται σε 

αδειοδότηση
Το Παράρτημα ΧΙΙΙ περιλαμβάνει 
κατάλογο των ουσιών που υπόκεινται σε 
αδειοδότηση· ο κατάλογος του 
παραρτήματος ΧΙΙΙα περιλαμβάνει τις 
ουσίες που αιτούνται αδειοδότησης για τις 
οποίες η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία 
αδειοδότησης, οι ουσίες περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο του Παραρτήματος XIIIβ, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 55, 
παράγραφος 1. Οι κατάλογοι αυτοί τίθενται 
στη διάθεση του κοινού στον ιστότοπο του 
Οργανισμού.

Or. it

Αιτιολόγηση

Συμπληρώνει την τροπολογία 51 του σχεδίου έκθεσης. Με τη διάθεση των καταλόγων αυτών 
στο κοινό, η διαδικασία αδειοδότησης καθίσταται διαφανέστερη και οι μεταπωλητές μπορούν 
να διαχειρίζονται καλύτερα τις προμήθειες. Αποφεύγεται επίσης το ενδεχόμενο να παραμένουν 
στην αγορά απαγορευμένες χημικές ουσίες.
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Τροπολογία : Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 632
Άρθρο 54, εισαγωγή

Οι ακόλουθες ουσίες μπορούν να 
περιληφθούν στο παράρτημα ΧΙΙΙ σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 55:

Με την επιφύλαξη των υφιστάμενων ή 
μελλοντικών περιορισμών, οι ακόλουθες 
ουσίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα
ΧΙΙΙ(α) σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 56:

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται εν μέρει με τις τροπολογίες στο άρθρο 53α νέο.

Δεδομένης της καθιέρωσης καταλόγου ουσιών που αιτούνται αδειοδότησης, η διαδικασία 
ένταξης στους καταλόγους χρειάζεται τροποποίηση.

Τροπολογία : Guido Sacconi

Τροπολογία 633
Άρθρο 54, εισαγωγή

Οι ακόλουθες ουσίες μπορούν να 
περιληφθούν στο παράρτημα ΧΙΙΙ σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 55:

Οι ακόλουθες ουσίες περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα ΧΙΙΙα σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 56:

Or. it

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά το αντίστοιχο τμήμα της τροπολογίας 52 του εισηγητή.

Τροπολογία : Holger Krahmer + 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, Miroslav 
Mikolášik + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Τροπολογία 634
Άρθρο 54, στοιχείο (α)

(α) ουσίες που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνες 
κατηγορίας 1 ή 2, σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ·

(α) ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνες κατηγορίας 1 ή 2, σύμφωνα με 
την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια προγραμματισμού, στην άδεια θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται ότι οι ουσίες έχουν υποβληθεί σε ταξινόμηση ή ότι τουλάχιστον έχουν υποστεί 
ορθή επιστημονική αξιολόγηση (Holger Krahmer).

Θα πρέπει να υπάρχει νομικά δεσμευτική απόφαση για την ταξινόμηση (με βάση την απόφαση 
εναρμονισμένης ταξινόμησης όπως τα ΜRL κατ. 1 και 2 πριν να υποβληθεί η ουσία για 
αδειοδότηση. Διαφορετικά θα αμφισβητηθούν οι  αποφάσεις της/ων επιτροπής/ών του κράτους 
μέλους που είναι αρμόδια/ες για την ταξινόμηση των ουσιών ΜRL κατ. 1 και 2. Θα πρέπει να 
υπάρχει ασφάλεια δικαίου - ιδίως όσον αφορά το διεθνές εμπόριο. Η παρούσα τροπολογία 
συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που υποβλήθηκαν για τα άρθρα που περιλαμβάνονται στο 
Τίτλο VΙΙ: Αδειοδότηση (Alessandro Foglietta και άλλοι + Marcello Vernola και άλλοι).
Θα πρέπει να υπάρχει νομικά δεσμευτική απόφαση για την ταξινόμηση (με βάση την απόφαση 
εναρμονισμένης ταξινόμησης όπως τα ΜRL της κατηγορίας 1 και 2 πριν να υποβληθεί η ουσία 
για αδειοδότηση (ΕΕ ή μελλοντικά στο GΗS). Διαφορετικά θα αμφισβητηθούν οι  αποφάσεις 
της/ων επιτροπής/ών του κράτους μέλους που είναι αρμόδια/ες για την ταξινόμηση των ουσιών 
ΜRL κατ. 1, 2 και 3. Θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου - ιδίως όσον αφορά το διεθνές 
εμπόριο (Horst Schnellhardt).

Ζωτική σημασία για τη λειτουργία του REACH έχει το να εστιάζεται η αδειοδότηση στα χημικά 
προϊόντα για τα οποία έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι προξενούν βλάβες στην ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον. Η αδειοδότηση πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις χημικές ουσίες εκείνες 
που πράγματι ενέχουν κίνδυνο, όπως προκύπτει από προηγούμενες χρήσεις που τεκμηριώνονται 
στην καταχώριση. Το γεγονός και μόνο ότι μια χημική ουσία παρουσιάζει εγγενή 
επικινδυνότητα δεν πρέπει να οδηγεί σε κόστος και γραφειοκρατία συνδεόμενη με την 
αδειοδότηση, εκτός εάν η προτεινόμενη ή εικαζόμενη μεταγενέστερη χρήση συνιστά κίνδυνο.

Για το λόγο αυτό, έχει επιτακτική σημασία να αδειοδοτούνται οι χημικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές διαδικασίες υψηλού ελέγχου ή χαμηλής έκθεσης/χαμηλού 
κινδύνου. Η χρήση των εν λόγω ουσιών ενέχει μικρό ή ανύπαρκτο κίνδυνο για τους 
εργαζομένους, το κοινό ή το περιβάλλον. Προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του 
REACH, θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια ότι οι επιτρεπτοί “επαρκώς ελεγχόμενοι”  κίνδυνοι 
περιλαμβάνουν βιομηχανικές διαδικασίες χαμηλής έκθεσης/χαμηλού κινδύνου (Liam Aylward).
Η ουσία πρέπει να υπόκειται σε απόφαση ταξινόμησης κατ' αντιπαράθεση (ΕΕ ή μελλοντικά 
Σύστημα Οικουμενικής Εναρμόνισης) πριν να υπόκειται σε αδειοδότηση. Ειδάλλως, οι αρχές 
που είναι αρμόδιες για την ταξινόμηση σε κοινοτικό επίπεδο θα παρακάμπτονταν. Πρέπει να 
αποφεύγεται κάθε νομική αβεβαιότητα, ιδίως όσον αφορά το διεθνές εμπόριο.
Η ενσωμάτωση ουσιών άλλων από αυτές των παραγράφων α) έως ε) δεν είναι ούτε εφικτή ούτε 
απαραίτητη. Τούτο θα οδηγούσε σε μια διαδικασία αδειοδότησης με βάση αυθαίρετα κριτήρια, 
που θα συνιστούσε πηγή νομικής αβεβαιότητας (Anne Laperrouze).

Τροπολογία : Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
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Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Τροπολογία 635
Άρθρο 54, στοιχείο (β)

(β) ουσίες που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ταξινόμησης ως μεταλλαξιογόνες 
κατηγορίας 1 ή 2, σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ·

(β) ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως 
μεταλλαξιογόνες κατηγορίας 1 ή 2, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε aιτιολόγηση ανωτέρω.

Τροπολογία : Holger Krahmer + 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, Miroslav 
Mikolášik + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Τροπολογία 636
Άρθρο 54, στοιχείο (γ)

(γ) ουσίες που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ταξινόμησης ως τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

(γ) ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως τοξικές 
για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε aιτιολόγηση ανωτέρω.

Τροπολογία : Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 637
Άρθρο 54, στοιχείο (γ)α (νέο)

(γ)α ουσίες που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ταξινόμησης ως 
ευαισθητοποιητικές ουσίες, σύμφωνα με 
την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·



AM\565935EL.doc 25/94 PE 357.823v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ευαισθητοποιητικές ουσίες και οι πολύ ισχυρές τοξικές ουσίες που δημιουργούν χρόνια 
προβλήματα θα πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της αδειοδότησης.

Τροπολογία : Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 638
Άρθρο 54, στοιχείο (γ)β (νέο)

(γ)β  ουσίες που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ταξινόμησης ως επιβλαβείς 
ουσίες, σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ευαισθητοποιητικές ουσίες και οι πολύ ισχυρές τοξικές ουσίες που δημιουργούν χρόνια 
προβλήματα θα πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της αδειοδότησης.

Τροπολογία : Johannes Blokland

Τροπολογία 639
Άρθρο 54, στοιχείο (δ)

δ) ουσίες που είναι ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές βάσει των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο 
παράρτημα XII·

δ) ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες ΑΒΤ και αΑαΒ είναι ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία.

Τροπολογία : Johannes Blokland + Liam Aylward

Τροπολογία 640
Άρθρο 54, στοιχείο (ε)
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(ε) ουσίες που είναι άκρως ανθεκτικές και 
άκρως βιοσυσσωρεύσιμες, βάσει των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο 
παράρτημα XII·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 54 περιλαμβάνει έξι κατηγορίες χημικών ουσιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση. Οι 
δύο τελευταίες κατηγορίες χημικών ουσιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση δεν πληρούν το 
κριτήριο της αποδεδειγμένης βλάβης στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον σύμφωνα με 
σαφείς και επακριβείς παραμέτρους και για το λόγο αυτό πρέπει να διαγραφούν.
Οι άκρως ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες (αΑαΒ) ουσίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 54 (ε) με βάση μόνο τις φυσιοχημικές τους ιδιότητες. Η ενσωμάτωση της 
κατηγορίας αΑαΒ θα δημιουργούσε περιορισμούς για τις ουσίες χωρίς να έχουν διαπιστωθεί 
επιβλαβείς  συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, (Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως
το ασβέστιο στα οστά και τα δόντια, η βιοσυσσώρευση και η ανθεκτικότητα είναι ευκταία). Το 
άρθρο 54 (ε) υπερβαίνει κατά πολύ τα δέοντα και τα απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων 
της νομοθεσίας και, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να απαλειφθεί ως δυσανάλογο και αντίθετο στη 
δημόσια τάξη.
Οι ουσίες ΑΒΤ και αΑαΒ είναι ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (Johannes 
Blokland).

Τροπολογία : Anne Laperrouze

Τροπολογία 641
Άρθρο 54, στοιχείο (ε)

ε) ουσίες που είναι άκρως ανθεκτικές και
άκρως βιοσυσσωρεύσιμες, βάσει των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο παράρτημα 
XII·

ε) ουσίες που είναι άκρως ανθεκτικές, 
άκρως βιοσυσσωρεύσιμες και άκρως 
τοξικές, βάσει των κριτηρίων που 
καθορίζονται στο παράρτημα XII·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ουσία πρέπει να υπόκειται σε απόφαση ταξινόμησης κατ' αντιπαράθεση (ΕΕ ή μελλοντικά 
Σύστημα Οικουμενικής Εναρμόνισης) πριν να υπόκειται σε αδειοδότηση. Ειδάλλως, οι αρχές 
που είναι αρμόδιες για την ταξινόμηση σε κοινοτικό επίπεδο θα παρακάμπτονταν. Πρέπει να 
αποφεύγεται κάθε νομική αβεβαιότητα, ιδίως όσον αφορά το διεθνές εμπόριο.
Η ενσωμάτωση ουσιών άλλων από αυτές των παραγράφων α) έως ε) δεν είναι ούτε εφικτή ούτε 
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απαραίτητη. Τούτο θα οδηγούσε σε μια διαδικασία αδειοδότησης με βάση αυθαίρετα κριτήρια, 
που θα συνιστούσε πηγή νομικής αβεβαιότητας.

Τροπολογία : Liam Aylward + Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik +Alessandro 

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Anne Laperrouze

Τροπολογία 642
Άρθρο 54, στοιχείο (στ)

(στ) ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής ή με ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ιδιότητες ή 
με άκρως ανθεκτικές και άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμες ιδιότητες, οι οποίες δεν 
πληρούν τα κριτήρια των στοιχείων δ) και 
ε), ωστόσο προσδιορίζονται ως ουσίες που 
προκαλούν σοβαρές και μη αναστρέψιμες 
βλάβες στον άνθρωπο ή στο περιβάλλον, 
αντίστοιχες με εκείνες που προκαλούν 
άλλες ουσίες, περιλαμβάνονται στα 
στοιχεία α) έως ε) σε περιπτωσιολογική 
βάση, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 56.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 54 (στ) περιορίζει τις ουσίες που προκαλούν εξίσου μεγάλη ανησυχία σε μια 
περιπτωσιολογική βάση. Ελλείψει αντικειμενικών κριτηρίων, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
από τα κράτη μέλη ώστε να επιβληθούν σε επιλεγμένες, για πολιτικούς λόγους, ουσίες οι 
περιορισμοί της αδειοδότησης με βάση ελάχιστα ή ανύπαρκτα επιστημονικά στοιχεία. Το άρθρο 
54 (στ) συνιστά ρητή και αθέμιτη εκχώρηση εξουσίας. Επιπλέον, η απουσία αντικειμενικών 
κριτηρίων και η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε περιπτωσιολογική βάση δεν διαφωτίζουν τη 
ρυθμιζόμενη κοινότητα σε σχέση με το κατά πόσον μια ουσία υπόκειται σε αδειοδότηση ή όχι.
Υπό τη μορφή  που έχει, το άρθρο 54 (στ) αδυνατεί να παράσχει τη στοιχειώδη ασφάλεια 
δικαίου στη νομοθεσία και πρέπει να απαλειφθεί (Liam Aylward).

Δεν υπάρχουν κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των ενδοκρινικών διαταρακτών.  
Ο καθορισμός περαιτέρω κριτηρίων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 54, στοιχείο δ) 
και στοιχείο ε) πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση επιστημονικά δεδομένα ώστε να μην 
οδηγηθούμε σε αυθαίρετες αποφάσεις. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που υποβλήθηκαν για τα άρθρα που περιλαμβάνονται στο Τίτλο VΙΙ: Αδειοδότηση 
(Marcello Vernola και άλλοι + Alessandro Foglietta και άλλοι).

Η ουσία πρέπει να υπόκειται σε απόφαση ταξινόμησης κατ' αντιπαράθεση (ΕΕ ή μελλοντικά 
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Σύστημα Οικουμενικής Εναρμόνισης) πριν να υπόκειται σε αδειοδότηση. Ειδάλλως, οι αρχές 
που είναι αρμόδιες για την ταξινόμηση σε κοινοτικό επίπεδο θα παρακάμπτονταν. Πρέπει να
αποφεύγεται κάθε νομική αβεβαιότητα, ιδίως όσον αφορά το διεθνές εμπόριο.
Η ενσωμάτωση ουσιών άλλων από αυτές των παραγράφων α) έως ε) δεν είναι ούτε εφικτή ούτε 
απαραίτητη. Τούτο θα οδηγούσε σε μια διαδικασία αδειοδότησης με βάση αυθαίρετα κριτήρια, 
που θα συνιστούσε πηγή νομικής αβεβαιότητας (Anne Laperrouze).

Τροπολογία : Holger Krahmer

Τροπολογία 643
Άρθρο 54, στοιχείο (στ)

(στ) ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής ή με ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ιδιότητες ή 
με άκρως ανθεκτικές και άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμες ιδιότητες, οι οποίες δεν 
πληρούν τα κριτήρια των στοιχείων δ) και 
ε), ωστόσο προσδιορίζονται ως ουσίες που 
προκαλούν σοβαρές και μη αναστρέψιμες 
βλάβες στον άνθρωπο ή στο περιβάλλον, 
αντίστοιχες με εκείνες που προκαλούν άλλες 
ουσίες, περιλαμβάνονται στα στοιχεία α) 
έως ε) σε περιπτωσιολογική βάση, σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 56.

Ουσίες που προκαλούν σοβαρές και μη 
αναστρέψιμες βλάβες στον άνθρωπο ή στο 
περιβάλλον, αντίστοιχες με εκείνες που 
προκαλούν άλλες ουσίες, μπορούν να 
περιλαμβάνονται στα στοιχεία α) έως ε) σε 
περιπτωσιολογική βάση, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 56, με βάση μια 
ορθή επιστημονική αξιολόγηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια προγραμματισμού, στην άδεια θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται ότι οι ουσίες έχουν υποβληθεί σε ταξινόμηση ή ότι τουλάχιστον έχουν υποστεί 
ορθή επιστημονική αξιολόγηση.

Τροπολογία : Richard Seeber

Τροπολογία 644
Άρθρο 54, στοιχείο (στ)

(στ) ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής ή με ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ιδιότητες ή 
με άκρως ανθεκτικές και άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμες ιδιότητες, οι οποίες δεν 
πληρούν τα κριτήρια των στοιχείων δ) και 

(στ) ουσίες που προκαλούν σοβαρούς 
κινδύνους και σοβαρές και μη 
αναστρέψιμες βλάβες στον άνθρωπο ή στο 
περιβάλλον, αντίστοιχες με εκείνες που 
προκαλούν άλλες ουσίες που 
περιλαμβάνονται στα στοιχεία α) έως ε) σε 
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ε), ωστόσο προσδιορίζονται ως ουσίες που 
προκαλούν σοβαρές και μη αναστρέψιμες 
βλάβες στον άνθρωπο ή στο περιβάλλον, 
αντίστοιχες με εκείνες που προκαλούν άλλες 
ουσίες που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α) 
έως ε) σε περιπτωσιολογική βάση, σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 56.

περιπτωσιολογική βάση, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 56, με βάση μια 
ορθή επιστημονική αξιολόγηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς επιστημονική και με βάση τους κινδύνους αξιολόγηση των ουσιών που μπορούν να 
υπόκεινται στην αδειοδότηση, το στοιχείο αυτό θα εξέθετε ολόκληρη τη διαδικασία 
αδειοδότησης σε αυθαίρετα κριτήρια, περιορίζοντας έτσι την ασφάλεια δικαίου και 
υπονομεύοντας τη σύνολη φιλοσοφία του REACH.

Τροπολογία : Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 645
Άρθρο 54, στοιχείο (στ)

(στ) ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής ή με ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ιδιότητες ή 
με άκρως ανθεκτικές και άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμες ιδιότητες, οι οποίες δεν 
πληρούν τα κριτήρια των στοιχείων δ) και 
ε), ωστόσο προσδιορίζονται ως ουσίες που 
προκαλούν σοβαρές και μη αναστρέψιμες 
βλάβες στον άνθρωπο ή στο περιβάλλον, 
αντίστοιχες με εκείνες που προκαλούν 
άλλες ουσίες, περιλαμβάνονται στα στοιχεία 
α) έως ε) σε περιπτωσιολογική βάση, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 56.

στ) ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής ή με ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ιδιότητες ή 
με άκρως ανθεκτικές και άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμες ιδιότητες, οι οποίες δεν 
πληρούν τα κριτήρια των στοιχείων δ) και 
ε), ωστόσο προσδιορίζονται ως ουσίες που 
προκαλούν παρόμοιο βαθμό ανησυχίας με
ουσίες που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α) 
έως ε) σε περιπτωσιολογική βάση, σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 56.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή τοποθετεί σε πιο χαμηλό επίπεδο την ανησυχία που απαιτείται να προκαλεί 
μια ουσία πριν να επιτραπεί η προσθήκη της στο Παράρτημα VΙΙΙ. Είναι απαράδεκτη η 
απαίτηση να έχει η ουσία μη αναστρέψιμες βλάβες. Είναι προτιμότερη μια ελαστικότερη 
διατύπωση.
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Τροπολογία : Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 646
Άρθρο 54, στοιχείο (στ)

(στ) ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής ή με ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ιδιότητες ή 
με άκρως ανθεκτικές και άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμες ιδιότητες, οι οποίες δεν 
πληρούν τα κριτήρια των στοιχείων δ) και 
ε), ωστόσο προσδιορίζονται ως ουσίες που 
προκαλούν σοβαρές και μη αναστρέψιμες 
βλάβες στον άνθρωπο ή στο περιβάλλον, 
αντίστοιχες με εκείνες που προκαλούν 
άλλες ουσίες, περιλαμβάνονται στα στοιχεία 
α) έως ε) σε περιπτωσιολογική βάση, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 56.

στ) ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής ή με ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες ή τοξικές ιδιότητες, οι 
οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια των 
στοιχείων δ) και ε), ωστόσο προσδιορίζονται 
ως ουσίες που προκαλούν αντίστοιχο βαθμό 
ανησυχίας με ουσίες που περιλαμβάνονται 
στα στοιχεία α) έως ε) σε περιπτωσιολογική 
βάση, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 56.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται εν μέρει με τις τροπολογίες στο άρθρο 53α νέο.

Δεδομένης της καθιέρωσης καταλόγου ουσιών που αιτούνται αδειοδότησης, η διαδικασία 
ένταξης στους καταλόγους χρειάζεται τροποποίηση.

Οι ευαισθητοποιητικές ουσίες και οι πολύ ισχυρές τοξικές ουσίες που δημιουργούν χρόνια 
προβλήματα θα πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της αδειοδότησης.

Η παράγραφος στ) είναι υπερβολικά περιοριστική και απαιτεί αποδείξεις για σοβαρές και μη 
αναστρέψιμες βλάβες προκειμένου να υπόκεινται οι ουσίες αυτές σε αδειοδότηση. Τούτο 
αντιβαίνει στην αρχή της προληπτικής δράσης. Η προτεινόμενη διατύπωση συμβαδίζει με τον 
ορισμό των επικίνδυνων ουσιών που περιλαμβάνεται στον κατάλογο ιεράρχησης της οδηγίας 
πλαίσιο για το νερό.

Τροπολογία : Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise Grossetête, 
Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Τροπολογία 647
Άρθρο 54, στοιχείο (στ)α (νέο)

(στ)α ουσίες που είναι πρόσθετα που 
χρησιμοποιούνται στα προϊόντα καπνού 
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κατά την έννοια του άρθρου 2, 
παράγραφος 1 και του άρθρου 2, 
παράγραφος 5 της οδηγίας 2001/37 για την 
προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την 
παραγωγή, την παρουσίαση και την 
πώληση των προϊόντων καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο το σενάριο έκθεσης όσο και οι επιβλαβείς συνέπειες των πρόσθετων καπνού δεν 
δικαιολογούν καμία εξαίρεση από την υποχρέωση καταχώρισης των ουσιών αυτών.

Τροπολογία : Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 648
Άρθρο 54 α (νέο)

Άρθρο 54 α (νέο)
Αναθεώρηση των ουσιών που πρέπει να 
περιληφθούν στο παράρτημα XIII
Το νωρίτερο έξι χρόνια μετά την έναρξη 
ισχύος του κανονισμού αυτού, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από την 
Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία και 
τους Περιβαλλοντικούς Κινδύνους 
(ΕΕΥΠΚ) να γνωμοδοτήσει σχετικά με την 
ανάγκη ή μη προσθήκης 
συμπληρωματικών επιστημονικών 
κριτηρίων στο άρθρο 54 του κανονισμού 
αυτού και τα παραρτήματά του και να 
υποδείξει κατευθύνσεις για τα κριτήρια 
αυτά.
Με βάση τη γνωμοδότηση της ΕΕΥΠΚ, η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλει πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
για την τροποποίηση των κατηγοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 54, έτσι ώστε να 
καλύπτουν άλλες ουσίες που προκαλούν 
αντίστοιχο επίπεδο ανησυχίας όταν οι 
ιδιότητές τους μπορούν να προσδιορισθούν 
με σαφή επιστημονικά κριτήρια βάσει 
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διεθνώς επικυρωμένων μεθόδων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να εξασφαλίζεται αφενός ασφάλεια δικαίου και αφετέρου ότι οι περιορισμοί στη 
διαδικασία αδειοδότησης επικεντρώνονται σε ουσίες οι οποίες, κατά την εξέτασή  τους βάσει 
σαφώς καθορισμένων επιστημονικών κριτηρίων που έχουν επικυρωθεί σε διεθνές επίπεδο, 
όπως ο ΟΟΣΑ, αποδείχτηκε ότι έχουν αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον.  

Τροπολογία : Richard Seeber

Τροπολογία 649
Άρθρο 55

Συμπερίληψη ουσιών στο παράρτημα XIII Καταγραφή ουσιών στο παράρτημα XIII

1. Όποτε λαμβάνεται απόφαση για τη 
συμπερίληψη στο παράρτημα ΧΙΙΙ ουσιών 
που αναφέρονται στο άρθρο 54, η απόφαση 
λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 130, παράγραφος 3. Η απόφαση 
προσδιορίζει για κάθε ουσία:

1. Οι προϋποθέσεις, που θεσπίζονται με 
βάση τις αιτήσεις αδειοδότησης, που 
καθορίζουν το πλαίσιο για την κυκλοφορία 
στην αγορά και τη χρήση ουσιών που 
υπόκεινται σε αδειοδότηση, αναφέρονται 
στο Παράρτημα ΧΙΙΙ.

(α) την ταυτότητα της ουσίας· 
(β) τις εγγενείς ιδιότητες της ουσίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 54· 
(γ) τις μεταβατικές ρυθμίσεις:
(i) την ημερομηνία (ή ημερομηνίες) από 
την οποία απαγορεύεται η διάθεση στην 
αγορά και η χρήση της ουσίας, εκτός εάν 
χορηγηθεί άδεια, η οποία στο εξής 
αναφέρεται ως «ημερομηνία λήξης»· 
(ii) την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες, 
τουλάχιστον δεκαοκτώ μήνες πριν από την 
ημερομηνία(-ες) λήξης, πριν από τις οποίες 
πρέπει να παραληφθούν οι αιτήσεις 
αδειοδότησης χρήσεων τις οποίες ο αιτών 
επιθυμεί να συνεχίσει ή για τις οποίες 
επιθυμεί να εξακολουθήσει να διαθέτει τις 
ουσίες στην αγορά μετά την ημερομηνία(-
ες) λήξης· οι συνεχιζόμενες αυτές χρήσεις 
θα επιτραπούν μετά την ημερομηνία λήξης 
ώσπου να ληφθεί η απόφαση σχετικά με 
την αίτηση αδειοδότησης·
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(δ) περιόδους αναθεώρησης για ορισμένες 
χρήσεις, κατά περίπτωση· 
(ε) χρήσεις ή κατηγορίες χρήσεων που 
εξαιρούνται από την απαίτηση 
αδειοδότησης, εάν υπάρχουν τέτοιες, και 
όροι που ισχύουν για τις εξαιρέσεις αυτές, 
εάν υπάρχουν.
2. Από την απαίτηση αδειοδότησης 
μπορούν να εξαιρεθούν χρήσεις ή 
κατηγορίες χρήσεων. Για να καθοριστούν 
οι εξαιρέσεις αυτές θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη ιδίως τα εξής:

2.  Οι ουσίες των οποίων όλες οι χρήσεις 
έχουν απαγορευθεί, βάσει του τίτλου VIII ή 
άλλης κοινοτικής νομοθεσίας, δεν μπορούν 
να χρησιμοποιούνται υπό τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στο Παράρτημα ΧΙΙΙ.

(α) η ισχύουσα ειδική κοινοτική νομοθεσία 
που επιβάλλει ελάχιστες απαιτήσεις 
σχετικά με την προστασία της υγείας ή του 
περιβάλλοντος για τη χρήση της ουσίας, 
όπως είναι τα υποχρεωτικά όρια 
επαγγελματικής έκθεσης, τα όρια 
εκπομπών κτλ·
(β) οι ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις για 
τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και 
διαχειριστικών μέτρων που εξασφαλίζουν 
τη συμμόρφωση με τυχόν σχετικά πρότυπα 
υγείας, ασφάλειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος σε σχέση με τη χρήση της 
ουσίας.
3. Πριν από τη λήψη απόφασης για τη 
συμπερίληψη ουσιών στο παράρτημα XIII, 
ο Οργανισμός συνιστά ουσίες οι οποίες θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν κατά 
προτεραιότητα, αναφέροντας για καθεμία 
τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
παράγραφο 1. Προτεραιότητα συνήθως 
δίνεται σε ουσίες:
α) με ιδιότητες ΑΒΤ ή αΑαΒ·
β) που χρησιμοποιούνται ευρέως ως μέσο 
διασποράς·
(γ ) που χρησιμοποιούνται σε μεγάλες 
ποσότητες.
Ο αριθμός των ουσιών που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα XIII και 
οι ημερομηνίες που ορίζονται βάσει της 
παραγράφου 1 λαμβάνουν υπόψη τους την 
ικανότητα του Οργανισμού να 
διεκπεραιώνει αιτήσεις στον προβλεπόμενο 
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χρόνο.
4. Πριν ο Οργανισμός αποστείλει τη 
σύστασή του στην Επιτροπή, τη 
δημοσιεύει στον ιστότοπό του, 
περιλαμβάνοντας σαφώς την ημερομηνία 
δημοσίευσης. Ο Οργανισμός καλεί όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν 
παρατηρήσεις εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης, ιδίως σχετικά με 
τα εξής:
α) την πλήρωση των κριτηρίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 54 στοιχεία δ), ε) 
και στ)· 
β) τις χρήσεις που θα πρέπει να εξαιρεθούν 
από την απαίτηση αδειοδότησης.
Ο Οργανισμός επικαιροποιεί τη σύστασή 
του λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις 
που παρέλαβε.
5. Μετά τη συμπερίληψη μιας ουσίας στο 
παράρτημα XIII, η ουσία αυτή δεν 
υπόκειται σε νέους περιορισμούς βάσει της 
διαδικασίας που περιγράφεται στον τίτλο 
VIII, η οποία καλύπτει τους κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον 
από τη χρήση της ουσίας, λόγω των 
εγγενών ιδιοτήτων της, που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα XIII.
6. Οι ουσίες των οποίων όλες οι χρήσεις 
έχουν απαγορευθεί, βάσει του τίτλου VIII ή 
άλλης κοινοτικής νομοθεσίας, δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧIII ή 
αφαιρούνται από αυτό.

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση αδειοδότησης δεν πρέπει να βασίζεται  στην καταγραφή αλλά μάλλον σε 
καθορισμένες επικίνδυνες ιδιότητες: Με την καταγραφή είναι μάλλον απίθανο να υπάρξουν νέα 
ευρήματα, ενώ παράλληλα απαιτούνται πολύς χρόνος και πόροι. Η προσέγγιση αυτή φαίνεται 
απολύτως ανεπαρκής.
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Τροπολογία : Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 650
Άρθρο 55, παράγραφος 1, εισαγωγή

1. Όποτε λαμβάνεται απόφαση για τη 
συμπερίληψη στο παράρτημα ΧΙΙΙ ουσιών 
που αναφέρονται στο άρθρο 54, η απόφαση 
λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 130, παράγραφος 3. Η απόφαση 
προσδιορίζει για κάθε ουσία

1. Όποτε λαμβάνεται απόφαση για τη 
συμπερίληψη στο παράρτημα ΧΙΙΙ ουσιών 
που αναφέρονται στο άρθρο 54 οι οποίες 
προηγουμένως έχουν καταχωρισθεί βάσει 
του Τίτλου ΙΙ, η απόφαση λαμβάνεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 130, 
παράγραφος 3. Η απόφαση προσδιορίζει για 
κάθε ουσία

Or. it

Αιτιολόγηση

Μόνο οι καταχωρισμένες ουσίες πρέπει να υπόκεινται σε αδειοδότηση. Οι μη καταχωρισμένες 
ουσίες δεν μπορούν ούτως ή άλλως ούτε να παραχθούν ούτε να εισαχθούν. Η συμπερίληψη των 
ουσιών αυτών θα καθιστούσε το σύστημα ανεφάρμοστο. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με 
τις άλλες τροπολογίες που υποβλήθηκαν για τα άρθρα που περιλαμβάνονται στο Τίτλο VΙΙ:
Αδειοδότηση.

Τροπολογία : Johannes Blokland

Τροπολογία 651
Άρθρο 55, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(α) την ταυτότητα της ουσίας· (α) την ταυτότητα της ουσίας ή των ουσιών, 
σύμφωνα με τα σημεία 2.1 και 2.2 του 
παραρτήματος IV·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η ταυτότητα της ουσίας που θα περιληφθεί στην απόφαση πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια.
Το Παράρτημα ΙV παρέχει σαφή ένδειξη της ταυτότητας μιας ουσίας.
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Τροπολογία : Dorette Corbey

Τροπολογία 652
Άρθρο 55, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

δ) περιόδους αναθεώρησης για ορισμένες 
χρήσεις, κατά περίπτωση·

δ) περιόδους αναθεώρησης που δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 3 έτη, για όλες τις 
χρήσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Υποστήριξη της θέσης του εισηγητή στην τροπολογία του 55. Όλες οι άδειες πρέπει να έχουν 
όρια, μέχρι τρία έτη, αναλόγως της ανάπτυξης ασφαλέστερων εναλλακτικών επιλογών ή 
τεχνολογιών. Αν δεν υπάρχουν τακτές περίοδοι αναθεώρησης θα απολεσθεί το κίνητρο της 
καινοτομίας και η ανάπτυξη ασφαλέστερων μεθόδων.

Τροπολογία : Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Τροπολογία 653
Άρθρο 55, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

δ) περιόδους αναθεώρησης για ορισμένες 
χρήσεις, κατά περίπτωση·

δ) περιόδους αναθεώρησης που δεν θα 
υπερβαίνουν τα 5 έτη, για όλες τις χρήσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εύλογο όλες οι άδειες να χορηγούνται προσωρινά, επειδή η περιοδική αναθεώρηση θα 
επιτρέπει (και θα ενθαρρύνει) την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο (π.χ. θα λαμβάνονται 
υπόψη οι νέες πληροφορίες για τους κινδύνους, την έκθεση, τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη και 
την ύπαρξη εναλλακτικών ουσιών). Όλες οι άδειες πρέπει να έχουν χρονικά όρια και να 
αναθεωρούνται κάθε πέντε έτη το πολύ, αναλόγως της ανάπτυξης ασφαλέστερων εναλλακτικών 
επιλογών ή τεχνολογιών. Χωρίς τακτικές περιόδους αναθεώρησης η κεκτημένη ταχύτητα για την 
εύρεση ασφαλέστερων εναλλακτικών ουσιών θα χαθεί.

Τροπολογία : Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Dorette Corbey

Τροπολογία 654
Άρθρο 55, παράγραφος 1, στοιχείο (ε)

(ε) χρήσεις ή κατηγορίες χρήσεων που 
εξαιρούνται από την απαίτηση 

Διαγράφεται



AM\565935EL.doc 37/94 PE 357.823v01-00

EL

αδειοδότησης, εάν υπάρχουν τέτοιες, και 
όροι που ισχύουν για τις εξαιρέσεις αυτές, 
εάν υπάρχουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να επιτρέπονται γενικές εξαιρέσεις από τη διαδικασία, δεδομένου ότι αυτό σημαίνει 
ότι επιτρέπεται η αδειοδότηση χωρίς αξιολόγηση των οφελών για κάθε περίπτωση χωριστά ή 
των μειονεκτημάτων των χρήσεων αυτών ή της ύπαρξης ενδεχόμενων εναλλακτικών επιλογών.
Με τον τρόπο αυτό αφαιρούνται τρία ζωτικά στοιχεία στην εισαγωγή των οποίων στόχευε η 
αδειοδότηση: υποκατάσταση όταν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές, αιτιολόγηση για τη 
συνέχιση της χρήσης και διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων (Carl Schlyter & άλλοι).

Έτσι εξασφαλίζεται συνοχή με τις τροπολογίες 15 και 16 (η διαγραφή του άρθρου 55, 
παράγραφοι 2 και 4(β) για να αποφεύγεται η εξαίρεση για συγκεκριμένες χρήσεις και να 
διασφαλίζεται ότι η διαδικασία αδειοδότησης αποτελεί το γενικό πλαίσιο για όλα τα χημικά 
προϊόντα που προκαλούν μεγάλη ανησυχία και τα οποία πληρούν τα κριτήρια της αδειοδότησης.
(Dorette Corbey).

Τροπολογία : Dorette Corbey + Jonas Sjöstedt + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller 
+ Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 655
Άρθρο 55, παράγραφος 2

2. Από την απαίτηση αδειοδότησης 
μπορούν να εξαιρεθούν χρήσεις ή 
κατηγορίες χρήσεων. Για να καθοριστούν 
οι εξαιρέσεις αυτές θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη ιδίως τα εξής:

Διαγράφεται

(α) η ισχύουσα ειδική κοινοτική νομοθεσία 
που επιβάλλει ελάχιστες απαιτήσεις 
σχετικά με την προστασία της υγείας ή του 
περιβάλλοντος για τη χρήση της ουσίας, 
όπως είναι τα υποχρεωτικά όρια 
επαγγελματικής έκθεσης, τα όρια 
εκπομπών κτλ·
(β) οι ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις για 
τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και 
διαχειριστικών μέτρων που εξασφαλίζουν 
τη συμμόρφωση με τυχόν σχετικά πρότυπα 
υγείας, ασφάλειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος σε σχέση με τη χρήση της 
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ουσίας.
Οι εξαιρέσεις μπορεί να υπόκεινται σε 
όρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό επιτρέπει απροσδιόριστες γενικευμένες εξαιρέσεις από τη διαδικασία 
αδειοδότησης χωρίς να διευκρινίζει επακριβώς τους όρους και ανοίγει το δρόμο για 
καταχρηστικές εξαιρέσεις. Η διαδικασία αδειοδότησης πρέπει να αποτελεί το γενικό πλαίσιο για 
όλες τις ουσίες που πληρούν τα κριτήρια,  για να εξασφαλίζεται για κάθε περίπτωση χωριστά 
αξιολόγηση των οφελών  ή των μειονεκτημάτων των χρήσεών τους ή της ύπαρξης ενδεχόμενων 
εναλλακτικών επιλογών (Dorette Corbey).

Είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθεί ο έλεγχος των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία και, ει δυνατόν, να υποκατασταθούν με ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές. Η 
αδειοδότηση είναι το εργαλείο που διαθέτει το REACH για την επίτευξη του στόχου αυτού.
Εξαιρέσεις χρήσεων ή κατηγοριών χρήσεων πρέπει να εξετάζονται μόνο σε τομείς όπου άλλη 
νομοθεσία παρέχει συγκρίσιμο επίπεδο υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. (Jonas 
Sjostedt).

Δεν πρέπει να επιτρέπονται γενικές εξαιρέσεις από τη διαδικασία, δεδομένου ότι αυτό σημαίνει 
ότι επιτρέπεται η αδειοδότηση χωρίς αξιολόγηση των οφελών για κάθε περίπτωση χωριστά ή 
των μειονεκτημάτων των χρήσεων αυτών ή της ύπαρξης ενδεχόμενων εναλλακτικών επιλογών.
Με τον τρόπο αυτό αφαιρούνται τρία ζωτικά στοιχεία στην εισαγωγή των οποίων στόχευε η 
αδειοδότηση: υποκατάσταση όταν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές, αιτιολόγηση για τη 
συνέχιση της χρήσης και διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων (Dan Jorgensen & άλλοι + Carl 
Schlyter & άλλοι).

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

Τροπολογία 656
Άρθρο 55, παράγραφος 2, στοιχείο (β)α (νέο)

βα) ειδικά μέτρα διαχείρισης του κινδύνου 
για την προστασία της υγείας και/ή του 
περιβάλλοντος, που καθορίζονται στο 
φάκελο της καταχώρισης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ορισμένες ουσίες ή χρήσεις που ελέγχονται ήδη δεόντως (π.χ. με τα όρια έκθεσης που 
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χρησιμοποιούνται υπό καλώς ελεγχόμενες βιομηχανικές συνθήκες) πρέπει να εξαιρούνται. Η 
παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ: Αδειοδότηση.

Τροπολογία : Robert Sturdy, Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 657
Άρθρο 55, παράγραφος 2, στοιχείο (β)α (νέο)

(βα) Αναλογικότητα του κινδύνου για την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, που 
συνδέεται με τις φυσικές μορφές κατά τη 
χρήση, όπως τα μέταλλα σε συμπαγή 
μορφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πραγματικοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που δημιουργούν τα 
μέταλλα και τα εμπλουτισμένα μέταλλα εξαρτώνται από τη μορφή τους. Για παράδειγμα, η 
σκόνη αλουμινίου μπορεί να είναι εκρηκτική, ενώ τα κουτιά αλουμινίου δεν είναι.  Η εφαρμογή 
των ίδιων κανονιστικών απαιτήσεων και στις δύο μορφές είναι δυσανάλογη σε σχέση με το 
δυνητικό κίνδυνο (Robert Sturdy).

Τα περισσότερα μέταλλα σε συμπαγή μορφή "παρουσιάζουν περιορισμένο κίνδυνο λόγω της 
φύσης τους" δηλώνει η Επιτροπή σε σχέση με την εξαίρεση των πολυμερών από την υποχρέωση 
καταχώρισης. Εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις δυνητικού κινδύνου που να αιτιολογούν 
λεπτομερέστερη αξιολόγηση συγκεκριμένων σεναρίων έκθεσης και προκειμένου να αποφεύγεται 
ενδεχόμενη πληθώρα διαδικασιών αδειοδότησης, για την αξιολόγησή τους θα πρέπει να 
εφαρμόζεται απλοποιημένη διαδικασία (Mojca Drcar Murko).

Τροπολογία : Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise Grossetête, 
Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Τροπολογία 658
Άρθρο 55, παράγραφος 2, νέα υποπαράγραφος

Οι εξαιρέσεις αυτές δεν ισχύουν για 
χρήσεις ή κατηγορίες χρήσεων για ουσίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 54 που είναι 
πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στα 
προϊόντα καπνού κατά την έννοια του 
άρθρου 2, παράγραφος 1 και του άρθρου 2, 
παράγραφος 5 της οδηγίας 2001/37 για την 
προσέγγιση των νομοθετικών, 



PE 357.823v01-00 40/93 AM\565935EL.doc

EL

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την 
παραγωγή, την παρουσίαση και την 
πώληση των προϊόντων καπνού, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 12 της εν λόγω 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο το σενάριο έκθεσης όσο και οι επιβλαβείς συνέπειες των πρόσθετων καπνού δεν 
δικαιολογούν καμία εξαίρεση από την υποχρέωση καταχώρισης των ουσιών αυτών.

Τροπολογία : Johannes Blokland

Τροπολογία 659
Άρθρο 55, παράγραφος 3, στοιχείο (α)

α) με ιδιότητες ΑΒΤ ή αΑαΒ· α) που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες ΑΒΤ και αΑαΒ είναι ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία.

Τροπολογία : Johannes Blokland

Τροπολογία 660
Άρθρο 55, παράγραφος 3, στοιχείο (β)

β) που χρησιμοποιούνται ευρέως ως μέσο
διασποράς· είτε

β) με ευρεία χρήση ως μέσου διασποράς· 
είτε

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες ΑΒΤ και αΑαΒ είναι ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία.
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Τροπολογία : Johannes Blokland

Τροπολογία 661
Άρθρο 55, παράγραφος 3, στοιχείο (γ)

(γ) που χρησιμοποιούνται σε μεγάλες 
ποσότητες.

(γ) με χρήση σε μεγάλες ποσότητες.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες ΑΒΤ και αΑαΒ είναι ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία.

Τροπολογία : Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise Grossetête, 
Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Τροπολογία 662
Άρθρο 55, παράγραφος 3, στοιχείο (γ)

(γ) που χρησιμοποιούνται σε μεγάλες 
ποσότητες.

(γ) που χρησιμοποιούνται σε μεγάλες 
ποσότητες ή 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σενάριο έκθεσης όσο και οι επιβλαβείς συνέπειες των πρόσθετων καπνού επιβάλλουν την 
κατά προτεραιότητα διεξαγωγή δοκιμών. Η μέριμνα των καπνοβιομηχανιών για την προστασία 
των δεδομένων δεν μπορεί να δικαιολογεί την εγκατάλειψη του κανόνα αυτού.  Επιπλέον δεν 
μπορεί να θεωρείται ότι τα 500 πρόσθετα ανά τσιγάρο υπερβαίνουν την ικανότητα του 
Οργανισμού.

Τροπολογία : Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 663
Άρθρο 55, παράγραφος 3, στοιχείο (γ)α (νέο)

(γα) ΚΜΤ κατηγορίας 1 και 2

Or. it
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Αιτιολόγηση

Τα ΚΜΤ κατηγορίας 1 και 2 πρέπει να ενταχθούν στο κατάλογο αυτό, δεδομένου ότι πρόκειται 
για ουσίες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα ΧΙΙΙ (βλέπε άρθρο 54, στοιχεία α), 
β) και γ). Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα 
άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ: Αδειοδότηση.

Τροπολογία : Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise Grossetête, 
Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Τροπολογία 664
Άρθρο 55, παράγραφος 3, στοιχείο (γ)α (νέο)

(γ)α ουσίες που είναι πρόσθετα που 
χρησιμοποιούνται στα προϊόντα καπνού 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
παράγραφος 1 και του άρθρου 2, 
παράγραφος 5 της οδηγίας 2001/37 για την 
προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την 
παραγωγή, την παρουσίαση και την 
πώληση των προϊόντων καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σενάριο έκθεσης όσο και οι επιβλαβείς συνέπειες των πρόσθετων καπνού επιβάλλουν την 
κατά προτεραιότητα διεξαγωγή δοκιμών. Η μέριμνα των καπνοβιομηχανιών για την προστασία 
των δεδομένων δεν μπορεί να δικαιολογεί την εγκατάλειψη του κανόνα αυτού.  Επιπλέον δεν 
μπορεί να θεωρείται ότι τα 500 πρόσθετα ανά τσιγάρο υπερβαίνουν την ικανότητα του 
Οργανισμού.

Τροπολογία : Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 665
Άρθρο 55, παράγραφος 3, τελευταία υποπαράγραφος

Ο αριθμός των ουσιών που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα XIII και 
οι ημερομηνίες που ορίζονται βάσει της 
παραγράφου 1 λαμβάνουν υπόψη τους την 
ικανότητα του Οργανισμού να 

Διαγράφεται
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διεκπεραιώνει αιτήσεις στον προβλεπόμενο 
χρόνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ικανότητα του Οργανισμού δεν πρέπει να αποτελεί περιοριστικό παράγοντα σε σχέση με τη 
δράση κατά ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία.

Τροπολογία : Werner Langen

Τροπολογία 666
Άρθρο 55, νέα υποπαράγραφος

Εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση της 
καταχώρισης ορισμένων ουσιών που 
πληρούν τα κριτήρια βάσει του άρθρου 54, 
ο Οργανισμός εξετάζει κατά πόσον, σε 
συνδυασμό με τις χρήσεις ή τη χρήση και 
τις κατηγορίες έκθεσης που έχει ορίσει ο 
καταχωρίζων, απαιτούνται νέοι 
περιορισμοί ή τροποποιήσεις στους 
υπάρχοντες περιορισμούς βάσει του Τίτλου 
VΙΙΙ. Εάν ο Οργανισμός καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι απαιτούνται νέοι 
περιορισμοί, συνιστά την εφαρμογή 
διαδικασίας περιορισμών σύμφωνα με τα 
άρθρα 60 έως 70. Εάν ο Οργανισμός κρίνει 
ότι οι χρήσεις που ορίζει ο καταχωρίζων 
υπόκεινται στον κατάλληλο έλεγχο, συνιστά 
την εξαίρεση από τους περιορισμούς 
αυτούς, λαμβανομένων υπόψη των 
απαιτήσεων που θεσπίζονται στο άρθρο 
55, παράγραφος 2. Οι εξαιρέσεις αυτές 
υπόκεινται σε αποφάσεις οι οποίες 
λαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3.
Η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη πρόταση 
δεν ισχύουν εφόσον η ο Οργανισμός έχει 
ήδη συστήσει την κατά προτεραιότητα 
συμπερίληψή της σύμφωνα με το άρθρο 
55, παράγραφος 3.
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Η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη πρόταση 
δεν ισχύουν εφόσον η ο Οργανισμός 
αποφανθεί ότι από τον υποβληθέντα 
φάκελο καταχώρισης δεν προκύπτουν 
επαρκείς λόγοι για την εφαρμογή 
επιταχυμένης  διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων. Η απόφαση κοινοποιείται 
στους ενδιαφερόμενους καταχωρίζοντες.
Οι καταχωρίζοντες καλούνται να 
υποβάλουν παρατηρήσεις εντός τριών 
μηνών. Ο Οργανισμός επικαιροποιεί 
τηναπόφασή του λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις αυτές.
Οι χρήσεις που ορίζει ο καταχωρίζων σε 
σχέση με τις οποίες ο Οργανισμός έχει 
κάνει τη σύσταση, σύμφωνα με τη δεύτερη 
και την τρίτη πρόταση, εντός της εξάμηνης 
περιόδου ή δεν έχει λάβει απόφαση, 
σύμφωνα με την πέμπτη πρόταση, 
θεωρούνται ως εξαιρούμενες κατά την 
έννοια του άρθρου 55, παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί πρέπει να έχουν το προβάδισμα έναντι των διαδικασιών αδειοδότησης:
εξασφαλίζουν μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας για το περιβάλλον και τον καταναλωτή σε 
συντομότερο χρονικό διάστημα, κατά τρόπο πιο κατανοητό και με ενιαία μορφή σε ολόκληρη 
την ΕΕ. Η αδειδότηση σε δύο στάδια είναι παρατεταμένη και γραφειοκρατική. Οι μεμονωμένες 
αποφάσεις βάσει της διαδικασίας αδειοδότησης θα είναι δυνατές μόνο στις περιπτώσεις που μια 
διαδικασία περιορισμών δεν θα μπορεί να παράσχει επαρκή βαθμό ασφάλειας.

Τροπολογία : Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Τροπολογία 667
Άρθρο 55, νέα υποπαράγραφος

Εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση της 
καταχώρισης ορισμένων ουσιών που 
πληρούν τα κριτήρια βάσει του άρθρου 54, 
ο Οργανισμός εξετάζει κατά πόσον, σε 
συνδυασμό με τις χρήσεις ή τη χρήση και 
τις κατηγορίες έκθεσης που έχει ορίσει ο 
καταχωρίζων, απαιτούνται νέοι 
περιορισμοί ή τροποποιήσεις στους 
υπάρχοντες περιορισμούς βάσει του Τίτλου 
VΙΙΙ. Εάν ο Οργανισμός καταλήξει στο 
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συμπέρασμα ότι απαιτούνται νέοι 
περιορισμοί, συνιστά την εφαρμογή 
διαδικασίας περιορισμών σύμφωνα με τα 
άρθρα 60 έως 70.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί πρέπει να έχουν το προβάδισμα έναντι των διαδικασιών αδειοδότησης:
εξασφαλίζουν μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας για το περιβάλλον και τον καταναλωτή σε 
συντομότερο χρονικό διάστημα, κατά τρόπο πιο κατανοητό και με ενιαία μορφή σε ολόκληρη 
την ΕΕ. Η αδειδότηση σε δύο στάδια είναι παρατεταμένη και γραφειοκρατική. Οι μεμονωμένες 
αποφάσεις βάσει της διαδικασίας αδειοδότησης θα είναι δυνατές μόνο στις περιπτώσεις που μια 
διαδικασία περιορισμών δεν θα μπορεί να παράσχει επαρκή βαθμό ασφάλειας.

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

Τροπολογία 668
Άρθρο 55, παράγραφος 4, στοιχείο (α)

α) την πλήρωση των κριτηρίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 54 στοιχεία δ), ε) 
και στ)·

(α) την πλήρωση των κριτηρίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 54 στοιχεία δ), ε)·

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των ενδοκρινικών διαταρακτών.  
Ο καθορισμός περαιτέρω κριτηρίων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 54, στοιχείο δ) 
και στοιχείο ε) πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση επιστημονικά δεδομένα ώστε να μην 
οδηγηθούμε σε αυθαίρετες αποφάσεις. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ:
Αδειοδότηση.

Τροπολογία : Dorette Corbey + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 669
Άρθρο 55, παράγραφος 4, στοιχείο (β)

(β) τις χρήσεις που θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από την απαίτηση 

Διαγράφεται
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αδειοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι εξασφαλίζεται συνοχή με την τροπολογία 15 ( διαγραφή του άρθρου 55, παράγραφος 2) 
για να αποφεύγεται η εξαίρεση για συγκεκριμένες χρήσεις και να διασφαλίζεται ότι η διαδικασία 
αδειοδότησης αποτελεί το γενικό πλαίσιο για όλα τα χημικά προϊόντα που προκαλούν μεγάλη 
ανησυχία και τα οποία πληρούν τα κριτήρια της αδειοδότησης. (Dorette Corbey).

Δεν πρέπει να επιτρέπονται γενικές εξαιρέσεις από τη διαδικασία, δεδομένου ότι αυτό σημαίνει 
ότι επιτρέπεται η αδειοδότηση χωρίς αξιολόγηση των οφελών για κάθε περίπτωση χωριστά ή 
των μειονεκτημάτων των χρήσεων αυτών ή της ύπαρξης ενδεχόμενων εναλλακτικών επιλογών.
Με τον τρόπο αυτό αφαιρούνται τρία ζωτικά στοιχεία στην εισαγωγή των οποίων στόχευε η 
αδειοδότηση: υποκατάσταση όταν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές, αιτιολόγηση για τη 
συνέχιση της χρήσης και διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων (Carl Schlyter & άλλοι).

Τροπολογία : Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Jonas Sjöstedt +Dorette Corbey 
+ Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 670
Άρθρο 55, παράγραφος 5

5. Μετά τη συμπερίληψη μιας ουσίας στο 
παράρτημα XIII, η ουσία αυτή δεν 
υπόκειται σε νέους περιορισμούς βάσει της
διαδικασίας που περιγράφεται στον τίτλο 
VIII, η οποία καλύπτει τους κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον 
από τη χρήση της ουσίας, λόγω των 
εγγενών ιδιοτήτων της, που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα XIII.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία αδειοδότησης δεν πρέπει να αποκλείει περαιτέρω περιορισμούς, εφόσον 
χρειάζεται, ιδίως όταν ανακύπτουν νέα επιστημονικά στοιχεία για ουσίες που προκαλούν πολύ 
μεγάλη ανησυχία και απαιτείται ταχεία δράση. Διαφορετικά, ούτε η αδειοδότηση ούτε οι 
απαγορεύσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται για καταχωρισμένες ουσίες προκειμένου να 
ελέγχονται χρήσεις οι οποίες έχουν εξαιρεθεί από την αδειοδότηση. Τούτο θα συνιστούσε 
οπισθοδρόμηση σε σχέση με την παρούσα κατάσταση, δεδομένου ότι οι περιοριστικές διατάξεις 
δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως δίχτυ ασφαλείας. Μέχρι στιγμής, οι απαγορεύσεις 
(οδηγία 76/769) έχουν αποδειχθεί απαραίτητες για τον έλεγχο ουσιών (π.χ. SCCPs και NPEΧ) 
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που έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό στις εγκαταστάσεις ΟΠΕΡ και σημειακές πηγές που 
καλύπτονται από την οδηγία πλαίσιο για το νερό. Ενδέχεται επίσης να υπάρχουν περιπτώσεις 
(διαφορετικές από τους ΑΟΡ) όπου μπορεί να είναι απαραίτητη μια ταχεία απόφαση με βάση τη 
διαδικασία περιορισμών και όχι η αδειοδότηση. (Dan Jorgensen & άλλοι).

Επιτρέπει περιορισμούς ακόμη κι όταν η ουσία περιλαμβάνεται στο Παράρτημα III  (Jonas 
Sjostedt).

Η διαδικασία αδειοδότησης δεν πρέπει να αποκλείει περαιτέρω κοινοτικούς περιορισμούς, 
εφόσον χρειάζεται, ιδίως όταν ανακύπτουν νέα επιστημονικά στοιχεία για ουσίες που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και απαιτείται ταχεία δράση. Επιπλέον, με τις διατάξεις 
αυτές δεν θα πρέπει να αίρονται τα δικαιώματα των μεμονωμένων κρατών μελών βάσει του 
άρθρου 95 (Dorette Corbey).

Τροπολογία : Anders Wijkman

Τροπολογία 671
Άρθρο 55, παράγραφος 5

Μετά τη συμπερίληψη μιας ουσίας στο 
παράρτημα XIII, η ουσία αυτή δεν υπόκειται 
σε νέους περιορισμούς βάσει της 
διαδικασίας που περιγράφεται στον τίτλο 
VIII, η οποία καλύπτει τους κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον 
από τη χρήση της ουσίας, λόγω των εγγενών 
ιδιοτήτων της, που προσδιορίζονται στο 
παράρτημα XIII.

Μετά τη συμπερίληψη μιας ουσίας στο 
παράρτημα XIII, η ουσία αυτή δεν υπόκειται 
σε νέους περιορισμούς βάσει της 
διαδικασίας που περιγράφεται στον τίτλο 
VIII, η οποία καλύπτει τους κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον 
από τη χρήση της ουσίας, λόγω των εγγενών 
ιδιοτήτων της, που προσδιορίζονται στο 
παράρτημα XIIΙ, εκτός εάν υποβληθούν 
στον Οργανισμό επιστημονικές 
πληροφορίες που καταδεικνύουν την 
ανάγκη να ληφθούν επειγόντως μέτρα για 
τον περαιτέρω περιορισμό της ουσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ένας μηχανισμός για να ελέγχονται οι χρήσεις καταχωρισμένων ουσιών οι οποίες 
έχουν εξαιρεθεί από την αδειοδότηση - με το κείμενο της Επιτροπής αίρεται κάθε δυνατότητα 
ελέγχου βάσει άλλων περιορισμών. Οι τροπολογίες 1-13 αποτελούν τμήμα δέσμης τροπολογιών 
που στοχεύουν όλες στην υποστήριξη της υποκατάστασης και της υποχρέωσης ευγενικής 
συμπεριφοράς.



PE 357.823v01-00 48/93 AM\565935EL.doc

EL

Τροπολογία : Chris Davies

Τροπολογία 672
Άρθρο 55, παράγραφος 5

Μετά τη συμπερίληψη μιας ουσίας στο 
παράρτημα XIII, η ουσία αυτή δεν υπόκειται 
σε νέους περιορισμούς βάσει της 
διαδικασίας που περιγράφεται στον τίτλο 
VIII, η οποία καλύπτει τους κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον 
από τη χρήση της ουσίας, λόγω των εγγενών 
ιδιοτήτων της, που προσδιορίζονται στο 
παράρτημα XIII.

Μετά τη συμπερίληψη μιας ουσίας στο 
παράρτημα XIII, η ουσία αυτή δεν υπόκειται 
σε νέους περιορισμούς βάσει της 
διαδικασίας που περιγράφεται στον τίτλο 
VIII, η οποία καλύπτει τους κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον 
από τη χρήση της ουσίας, λόγω των εγγενών 
ιδιοτήτων της, που προσδιορίζονται στο 
παράρτημα XIII.

Πλην εξαιρετικών περιστάσεων κατά τις 
οποίες ο Οργανισμός είναι πεπεισμένος ότι 
τα νέα επιστημονικά στοιχεία 
καταδεικνύουν πέρα από κάθε εύλογη 
αμφιβολία ότι απαιτείται επείγουσα δράση 
για να προληφθούν σημαντικές βλάβες 
στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία αδειοδότησης δεν πρέπει να αποκλείει περαιτέρω περιορισμούς, εφόσον 
χρειάζεται, ιδίως όταν ανακύπτουν νέα επιστημονικά στοιχεία για ουσίες που προκαλούν πολύ 
μεγάλη ανησυχία και απαιτείται ταχεία δράση.

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

Τροπολογία 673
Άρθρο  55, paragraph 6

6. Οι ουσίες των οποίων όλες οι χρήσεις 
έχουν απαγορευθεί, βάσει του τίτλου VIII ή 
άλλης κοινοτικής νομοθεσίας, δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧIII ή 
αφαιρούνται από αυτό.

6. Οι ουσίες των οποίων όλες οι χρήσεις 
έχουν απαγορευθεί ή περιορισθεί με άλλο 
τρόπο, βάσει του τίτλου VIII ή άλλης 
κοινοτικής νομοθεσίας και/ή έχουν 
εξαιρεθεί από τα άρθρα 55, παράγραφος 2 
ή 55, παράγραφος 3, στοιχείο α), δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧIII ή 
αφαιρούνται από αυτό, βάσει της 
διαδικασίας που ορίζει το άρθρο 130, 
παράγραφος 3.
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Οι ουσίες των οποίων η ταξινόμηση που 
απορρέει από την εφαρμογή της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ έχει αλλάξει και, κατά 
συνέπεια, δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια 
του άρθρου 54, πρέπει να αφαιρούνται από 
το Παράρτημα ΧΙΙΙ, βάσει της διαδικασίας 
που ορίζει το άρθρο 130, παράγραφος · 
αξιολόγηση. Τούτο ισχύει και στην 
περίπτωση που μια ουσία δεν πληροί πλέον 
τα κριτήρια του Παραρτήματος ΧΙΙ λόγω 
νέων επιστημονικών δεδομένων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 55, παράγραφος 6 της πρότασης της Επιτροπής, 
απαιτείται η συνεκτίμηση περαιτέρω λόγων προκειμένου να αφαιρεθούν ουσίες από το 
Παράρτημα ΧΙΙΙ, όπως π.χ.:

- να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί των χρήσεων βάσει του Τίτλου VΙΙΙ και όχι 
μόνο οι απαγορεύσεις·

- να λαμβάνοντα υπόψη και οι εξαιρέσεις χρήσεων ή κατηγοριών χρήσεων του 
άρθρου 55, παράγραφος 2 ή 55, παράγραφος 3, στοιχείο α)· δεν έχει νόημα να 
καταγράφονται ή να παραμένουν στον κατάλογο ουσίες του Παραρτήματος ΧΙΙΙ 
όταν απαγορεύονται, περιορίζονται ή εξαιρούνται·

- ενδέχεται η ταξινόμηση μιας ουσίας να τροποποιηθεί, π.χ. μια ουσία ΚΜΑ της 
κατηγορίας 1 ή 2 να μετακινηθεί στην 3 ή μια ουσία να μην πληροί πλέον τα 
κριτήρια του Παραρτήματος ΧΙΙ λόγω νέων επιστημονικών δεδομένων.  Στις 
περιπτώσεις αυτές πρέπει η ουσία να αφαιρείται από το Παράρτημα ΧΙΙΙ.

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ: Αδειοδότηση.

Τροπολογία : Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Τροπολογία 674
Άρθρο 55, παράγραφος 6

6. Οι ουσίες των οποίων όλες οι χρήσεις 
έχουν απαγορευθεί, βάσει του τίτλου VIII ή 
άλλης κοινοτικής νομοθεσίας, δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧIII ή 
αφαιρούνται από αυτό.

6. Οι ουσίες των οποίων όλες οι χρήσεις 
έχουν απαγορευθεί ή περιορισθεί με άλλο 
τρόπο, βάσει του τίτλου VIII ή άλλης 
κοινοτικής νομοθεσίας, δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧIII ή 
αφαιρούνται από αυτό.

Ουσίες των οποίων η ταξινόμηση που έχει 
αλλάξει σύμφωνα με την οδηγία 
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67/548/ΕΟΚ και, κατά συνέπεια, δεν 
πληρούν πλέον τα κριτήρια του άρθρου 54,  
αφαιρούνται από το Παράρτημα ΧΙΙΙ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι ώστε ορισμένες ουσίες να μην περιληφθούν στο Παράρτημα ΧΙΙΙ ή να 
διαγραφούν από αυτό. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι απαγορεύσεις αλλά και οι 
περιορισμοί χρήσης σύμφωνα με τον Τίτλο VΙΙΙ.

Τροπολογία : Richard Seeber

Τροπολογία 675
Άρθρο  56

1. Για τον προσδιορισμό των ουσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 54, στοιχεία δ), ε) 
και στ), εφαρμόζεται η διαδικασία που 
αναφέρεται στις παραγράφους 2 έως 7 του 
παρόντος άρθρου πριν από τη διατύπωση 
οποιωνδήποτε συστάσεων βάσει του 
άρθρου 55, παράγραφος 3.

Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση:

2. Die Kommission kann die Agentur 
bitten, ein Dossier in Übereinstimmung mit 
Anhang XIV für Stoffe auszuarbeiten, die 
ihrer Auffassung nach die Kriterien des 
Artikels 54 Buchstaben d), e) und f) 
erfüllen. Die Agentur hat dieses Dossier 
den Mitgliedstaaten zuzuleiten.

α) ουσίες που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνες 
κατηγορίας 1 ή 2, σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ·

3. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
προετοιμάσει έναν φάκελο, σύμφωνα με το 
παράρτημα XIV για ουσίες οι οποίες κατά 
τη γνώμη του ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια του άρθρου 54, στοιχεία δ), ε) και 
στ) και να τον διαβιβάσει στον Οργανισμό.
Ο Οργανισμός κυκλοφορεί τον εν λόγω 
φάκελο στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

β) ουσίες που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ταξινόμησης ως μεταλλαξιογόνες 
κατηγορίας 1 ή 2, σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ·

4. Εντός τριάντα ημερών από την 
κυκλοφορία του φακέλου τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη ή ο Οργανισμός μπορούν να 
διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά με τον 
προσδιορισμό της ουσίας που 
περιλαμβάνεται στο φάκελο προς τον 

γ) ουσίες που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ταξινόμησης ως τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·
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Οργανισμό.
5. Εάν ο Οργανισμός δεν παραλάβει 
παρατηρήσεις μπορεί να συμπεριλάβει την 
ουσία στις συστάσεις του, βάσει του 
άρθρου 55, παράγραφος 3.

δ) ουσίες που είναι ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές βάσει των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο 
παράρτημα XII·

6. Μόλις παραλάβει τις παρατηρήσεις 
άλλου κράτους μέλους ή με δική του 
πρωτοβουλία ο Οργανισμός παραπέμπει το 
φάκελο στην επιτροπή των κρατών μελών 
εντός δεκαπέντε ημερών από τη λήξη της 
περιόδου των τριάντα ημερών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4.

ε) ουσίες που είναι άκρως ανθεκτικές και 
άκρως βιοσυσσωρεύσιμες, βάσει των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο 
παράρτημα XII· 

7. Εάν, εντός τριάντα ημερών από την 
παραπομπή του φακέλου, η επιτροπή των 
κρατών μελών καταλήξει σε ομόφωνη 
συμφωνία σχετικά με τον προσδιορισμό, ο 
Οργανισμός μπορεί να συμπεριλάβει την 
ουσία αυτή στις συστάσεις του σύμφωνα 
με το άρθρο 55, παράγραφος 3. Εάν η 
επιτροπή των κρατών μελών δεν καταλήξει 
σε ομόφωνη συμφωνία, εκδίδει 
γνωμοδότηση εντός τριάντα ημερών από 
την παραπομπή. Ο Οργανισμός διαβιβάζει 
τη γνωμοδότηση στην Επιτροπή, 
ενημερώνοντάς την επίσης για την άποψη 
της μειοψηφίας στο πλαίσιο της επιτροπής 
των κρατών μελών.

στ) ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής ή με ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ιδιότητες ή 
με άκρως ανθεκτικές και άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμες ιδιότητες, οι οποίες δεν 
πληρούν τα κριτήρια των στοιχείων δ) και 
ε), ωστόσο προσδιορίζονται ως ουσίες που 
προκαλούν σοβαρές και μη αναστρέψιμες 
βλάβες στον άνθρωπο ή στο περιβάλλον, 
αντίστοιχες με εκείνες που προκαλούν 
άλλες ουσίες, περιλαμβάνονται στα 
στοιχεία α) έως ε) σε περιπτωσιολογική 
βάση, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 56.

ζ) ουσίες που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ταξινόμησης ως άκρως 
δηλητηριώδεις ή δηλητηριώδεις, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ· 
ζ) ουσίες που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ταξινόμησης ως άκρως 
ευαισθητοποιητικές, σύμφωνα με την 
οδηγία 67/548/ΕΟΚ· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει γενική υποχρεωτική αδειοδότηση για ορισμένες ιδιαίτερα επικίνδυνες 
ουσίες (περιλαμβανομένων των πολύ τοξικών, των τοξικών και των ευαισθητοποιητικών 
ουσιών). Σύμφωνα με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" οι καταχωρίζοντες πρέπει να 
αποδεικνύουν ότι οι εν λόγω ουσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια και ότι δεν 
υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές.
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Τροπολογία : Guido Sacconi + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Chris Davies

Τροπολογία 676
Άρθρο 56, τίτλος

Προσδιορισμός των ουσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 54, στοιχεία δ), ε) 
και στ)

Προσδιορισμός και συμπερίληψη στο 
Παράρτημα ΧΙΙΙ(α) των ουσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 54

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμπληρώνει την τροπολογία 52 του εισηγητή, προβλέποντας διαδικασία για τη συμπερίληψη 
στο Παράρτημα XIIIa (Guido Sacconi).

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο στο άρθρο 54 των ίδιων συντακτών.
Για να αυξηθεί η διαφάνεια και να ενθαρρυνθεί η λήψη εθελοντικών μέτρων από τους 
μεταγενέστερους χρήστες και η προώθηση ασφαλέστερων εναλλακτικών επιλογών, προτείνεται 
όλες οι αναγνωρισμένες ως πληρούσες τα κριτήρια αδειοδότησης χημικές ουσίες να 
προστίθενται αμέσως στον κατάλογο ουσιών που αιτούνται αδειοδότησης (=Παράρτημα XIIIa).
Αυτές που είναι γνωστό ότι πληρούν τα κριτήρια θα περιλαμβάνονται πάραυτα. Για αυτές που 
θα πρέπει να προσδιορισθούν, θα πρέπει να καθιερωθεί διαδικασία για την προσθήκη τους 
(Carl Schlyter & άλλοι).

Ουσίες που έχουν ήδη χαρακτηρισθεί ως επικίνδυνες (που ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα 
επιστημονικά κριτήρια) στο πλαίσιο άλλων συμβάσεων ή κανονισμών ή της οδηγία πλαίσιο για 
το νερό πρέπει να περιληφθούν στον κατάλογο ουσιών που αιτούνται αδειοδότησης.  Η πρόταση 
ως έχει δεν προβλέπει κανένα χρονικό όριο για τον εντοπισμό και την υποβολή των ουσιών που 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια αδειοδότησης προς αδειοδότηση βάσει της διαδικασίας· ως εκ 
τούτου, προτείνεται τρίμηνη περίοδος (Chris Davies).

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

Τροπολογία 677
Άρθρο 56, τίτλος

Προσδιορισμός των ουσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 54, στοιχεία δ), ε) 
και στ)

Προσδιορισμός των ουσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 54, στοιχεία δ), ε) 

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των ενδοκρινικών διαταρακτών.  
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Ο καθορισμός περαιτέρω κριτηρίων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 54, στοιχείο δ) 
και στοιχείο ε) πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση επιστημονικά δεδομένα ώστε να μην 
οδηγηθούμε σε αυθαίρετες αποφάσεις. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ:
Αδειοδότηση.

Τροπολογία : Guido Sacconi + Chris Davies

Τροπολογία 678
Άρθρο 56, παράγραφος -1 (νέα)

-1 (νέα) Ουσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 54 (α), (β) και (γ) περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα ΧΙΙΙα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε aιτιολόγηση ανωτέρω.

Τροπολογία : Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 679
Άρθρο 56, παράγραφος -1 (νέα)

-1. Ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 54 
(α), (β), (γ, (γ)α και (γ)β περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα ΧΙΙΙα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 54 των ίδιων συντακτών.
Για να αυξηθεί η διαφάνεια και να ενθαρρυνθεί η λήψη εθελοντικών μέτρων από τους 
μεταγενέστερους χρήστες και η προώθηση ασφαλέστερων εναλλακτικών επιλογών, προτείνεται 
όλες οι αναγνωρισμένες ως πληρούσες τα κριτήρια αδειοδότησης χημικές ουσίες να 
προστίθενται αμέσως στον κατάλογο ουσιών που είναι υποψήφιες για αδειοδότηση 
(=Παράρτημα XIIIa). Αυτές που είναι γνωστό ότι πληρούν τα κριτήρια θα περιλαμβάνονται 
πάραυτα. Για αυτές που θα πρέπει να προσδιορισθούν, θα πρέπει να καθιερωθεί διαδικασία για 
την προσθήκη τους.
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Τροπολογία : Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 680
Άρθρο 56, παράγραφος 1

1. Για τον προσδιορισμό των ουσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 54, στοιχεία δ), ε) 
και στ), εφαρμόζεται η διαδικασία που 
αναφέρεται στις παραγράφους 2 έως 7 του 
παρόντος άρθρου πριν από τη διατύπωση 
οποιωνδήποτε συστάσεων βάσει του άρθρου 
55, παράγραφος 3.

1. Για τον προσδιορισμό των ουσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 54, στοιχεία δ), ε), 
εφαρμόζεται η διαδικασία που αναφέρεται 
στις παραγράφους 2 έως 7 του παρόντος 
άρθρου πριν από τη διατύπωση 
οποιωνδήποτε συστάσεων βάσει του άρθρου 
55, παράγραφος 3.  

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των ενδοκρινικών διαταρακτών.  
Ο καθορισμός περαιτέρω κριτηρίων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 54, στοιχείο δ) 
και στοιχείο ε) πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση επιστημονικά δεδομένα ώστε να μην 
οδηγηθούμε σε αυθαίρετες αποφάσεις. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ:
Αδειοδότηση.

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

Τροπολογία 681
Άρθρο 56, παράγραφος 2

2. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον 
Οργανισμό να προετοιμάσει έναν φάκελο, 
σύμφωνα με το παράρτημα XIV, για ουσίες 
οι οποίες κατά τη γνώμη της 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια του άρθρου 
54, στοιχεία δ), ε) και στ). Ο Οργανισμός 
κυκλοφορεί τον εν λόγω φάκελο στα κράτη 
μέλη.

2. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον 
Οργανισμό να προετοιμάσει έναν φάκελο, 
σύμφωνα με το παράρτημα XIV, για ουσίες 
οι οποίες κατά τη γνώμη της 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια του άρθρου 
54, στοιχεία δ), ε). Ο Οργανισμός 
κυκλοφορεί τον εν λόγω φάκελο στα κράτη 
μέλη.

Or. it

Αιτιολόγηση

Βλέπε aιτιολόγηση ανωτέρω.
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Τροπολογία : Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 682
Άρθρο 56, παράγραφος 3

3. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
προετοιμάσει έναν φάκελο, σύμφωνα με το 
παράρτημα XIV για ουσίες οι οποίες κατά 
τη γνώμη του ανταποκρίνονται στα κριτήρια 
του άρθρου 54, στοιχεία δ), ε) και στ) και να 
τον διαβιβάσει στον Οργανισμό. Ο 
Οργανισμός κυκλοφορεί τον εν λόγω 
φάκελο στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

3. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
προετοιμάσει έναν φάκελο, σύμφωνα με το 
παράρτημα XIV για ουσίες οι οποίες κατά 
τη γνώμη του ανταποκρίνονται στα κριτήρια 
του άρθρου 54, στοιχεία δ), ε) και να τον 
διαβιβάσει στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός 
κυκλοφορεί τον εν λόγω φάκελο στα 
υπόλοιπα κράτη μέλη.

Or. it

Αιτιολόγηση

Βλέπε aιτιολόγηση ανωτέρω.

Τροπολογία : Françoise Grossetête

Τροπολογία 683
Άρθρο 56, παράγραφος 3α (νέα)

3a. Εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση 
της καταχώρισης μιας συγκεκριμένης 
ουσίας που ανταποκρίνεται στο άρθρο 54, 
ο Οργανισμός καθορίζει κατά πόσον 
απαιτούνται νέοι περιορισμοί ή 
τροποποίηση των υφιστάμενων 
περιορισμών βάσει του Τίτλου VΙΙΙ, σε 
σχέση με τις χρήσεις που προσδιορίζει ο  
καταχωρίζων. Στο βαθμό που ο 
Οργανισμός εκτιμά ότι απαιτούνται 
τέτοιου είδους περιορισμοί, συνιστά στην 
εφαρμογή της διαδικασίας περιορισμού 
σύμφωνα με τα άρθρα 66 έως 70. Εάν ο 
Οργανισμός εκτιμά ότι οι χρήσεις που 
προσδιορίζει ο καταχωρίζων ελέγχονται 
ορθώς, συνιστά εξαιρέσεις, θέτοντας έτσι 
σε εφαρμογή τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο άρθρο 55, παράγραφος 2. Οι εξαιρέσεις 
αυτές αποτελούν αντικείμενο αποφάσεων 
οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
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άρθρο 130, παράγραφος 3.
Τα στάδια 1-3 δεν εφαρμόζονται αν ο 
Οργανισμός είχε ήδη συστήσει την 
αντιμετώπιση της ουσίας ως ουσίας  
προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 55, 
παράγραφος 3. Τα στάδια 1-3 δεν 
εφαρμόζονται αν ο Οργανισμός αποφασίσει 
ότι ο φάκελος καταχώρισης για την ουσία 
αυτή δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες 
ώστε να είναι εφικτή η ταχεία λήψη 
απόφασης. Η απόφαση αυτή 
ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους 
καταχωρίζοντες οι οποίοι καλούνται να 
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός 
τριών μηνών. Ο Οργανισμός εκδίδει την 
απόφασή του λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις που παρέλαβε.
Οι χρήσεις που προσδιορίζει ο 
κατqχωρίζων για τις οποίες ο Οργανισμός 
δεν έχει διατυπώσει σύσταση σύμφωνα με 
το στάδιο 2 ή 3 ή δεν έχει εκδώσει 
απόφαση σύμφωνα με το στάδιο 5 εντός 
εξάμηνης προθεσμίας, θεωρούνται ότι 
εξαιρούνται, κατά την έννοια του άρθρου 
55, παράγραφος 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να αντιμετωπισθεί η έλλειψη ασφάλειας δικαίου μεταξύ των παραγωγών, εισαγωγών και 
χρηστών ουσιών που ανταποκρίνονται στα κριτήρια του άρθρου 54, προτείνεται η θέσπιση 
ειδικής διαδικασίας πριν να συστήσει ο οργανισμός τη συμπερίληψη της οικείας ουσίας στο 
Παράρτημα ΧΙΙΙ (άρθρο 55, παράγραφος 3) ως ουσίας προτεραιότητας. Η διαδικασία αυτή 
πρέπει να βασίζεται στην καταχώριση με στόχο να προσδιορίζονται "οι χρήσεις που 
προσδιορίζει ο καταχωρίζων (άρθρο 9α) (iii), ο οποίος:

Η "επιταχυμένη" αυτή διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει μόνο εφόσον ο φάκελος καταχώρισης 
παρέχει επαρκείς πληροφορίες για την αιτιολόγηση μιας τέτοιας απόφασης.  Σε περίπτωση που 
ο φάκελος καταχώρισης πληροί όλα τα κριτήρια του άρθρου 9, ο Οργανισμός θα πρέπει να 
είναι σε θέση να λαμβάνει τις αποφάσεις που επιτάσσει το προτεινόμενο άρθρο 55, παράγραφος 
3α. Εφόσον δεν ισχύει αυτό, π.χ. εάν η διαδικασία αξιολόγησης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, η 
διαδικασία συμπερίληψης στο Παράρτημα ΧΙΙΙ μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο μέσον.
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Τροπολογία : Françoise Grossetête

Τροπολογία 684
Άρθρο 56, παράγραφος 6

6. Οι ουσίες των οποίων όλες οι χρήσεις 
έχουν απαγορευθεί, βάσει του τίτλου VIII ή 
άλλης κοινοτικής νομοθεσίας, δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧIII ή 
αφαιρούνται από αυτό.

6. Οι ουσίες των οποίων όλες οι χρήσεις 
έχουν απαγορευθεί ή υπόκεινται σε 
περιορισμούς, βάσει του τίτλου VIII ή 
άλλης κοινοτικής νομοθεσίας και/ή 
εξαιρούνται βάσει του άρθρου 55, 
παράγραφος 2, ή 55, παράγραφος 3α, δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧIII ή 
αφαιρούνται από αυτό, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3.

Οι ουσίες των οποίων η ταξινόμηση που 
απορρέει από την εφαρμογή της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ έχει αλλάξει και, κατά 
συνέπεια, δεν ανταποκρίνονται πλέον στα 
κριτήρια του άρθρου 54, πρέπει να 
αφαιρούνται από το Παράρτημα ΧΙΙΙ, 
βάσει της διαδικασίας που ορίζει το άρθρο 
130, παράγραφος 3. Τούτο ισχύει και στην 
περίπτωση που μια ουσία δεν 
ανταποκρίνεται πλέον στα κριτήρια του 
Παραρτήματος ΧΙΙ λόγω νέων 
επιστημονικών δεδομένων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Απαιτείται η συνεκτίμηση των ακόλουθων δυνατοτήτων:

- θα πρέπει επίσης να ενσωματώνονται οι περιορισμοί των χρήσεων βάσει του Τίτλου VΙΙΙ και 
όχι μόνο οι απαγορεύσεις·

- πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εξαιρέσεις χρήσεων ή κατηγοριών χρήσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 55, παράγραφος 2 ή 55, παράγραφος 3, στοιχείο α)·  δεν έχει νόημα να καταγράφονται ή 
να παραμένουν στον κατάλογο ουσίες του Παραρτήματος ΧΙΙΙ όταν απαγορεύονται, 
περιορίζονται ή εξαιρούνται·
- ενδέχεται η ταξινόμηση μιας ουσίας να τροποποιηθεί, π.χ. μια ουσία ΚΜΑ της κατηγορίας 1 ή 
2 να μετακινηθεί στην 3 ή μια ουσία να μην πληροί πλέον τα κριτήρια του Παραρτήματος ΧΙΙ 
λόγω νέων επιστημονικών δεδομένων. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει η ουσία να αφαιρείται 
από το Παράρτημα ΧΙΙΙ.
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Τροπολογία : Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 685
Άρθρο 56, παράγραφος 7

7. Εάν, εντός τριάντα ημερών από την 
παραπομπή του φακέλου, η επιτροπή των 
κρατών μελών καταλήξει σε ομόφωνη 
συμφωνία σχετικά με τον προσδιορισμό, ο 
Οργανισμός μπορεί να συμπεριλάβει την 
ουσία αυτή στις συστάσεις του σύμφωνα με 
το άρθρο 55, παράγραφος 3. Εάν η επιτροπή 
των κρατών μελών δεν καταλήξει σε 
ομόφωνη συμφωνία, εκδίδει γνωμοδότηση 
εντός τριάντα ημερών από την παραπομπή.
Ο Οργανισμός διαβιβάζει τη γνωμοδότηση 
στην Επιτροπή, ενημερώνοντάς την επίσης 
για την άποψη της μειοψηφίας στο πλαίσιο 
της επιτροπής των κρατών μελών.

7. Εάν, εντός τριάντα ημερών από την 
παραπομπή του φακέλου, η επιτροπή των 
κρατών μελών καταλήξει σε συμφωνία με 
ειδική πλειοψηφία σχετικά με τον 
προσδιορισμό, ο Οργανισμός μπορεί να 
συμπεριλάβει την ουσία αυτή στις 
συστάσεις του σύμφωνα με το άρθρο 55, 
παράγραφος 3. Εάν η επιτροπή των κρατών 
μελών δεν καταλήξει σε συμφωνία με ειδική 
πλειοψηφία, εκδίδει γνωμοδότηση εντός 
τριάντα ημερών από την παραπομπή. Ο 
Οργανισμός διαβιβάζει τη γνωμοδότηση 
στην Επιτροπή, εντός 15 εργάσιμων 
ημερών, ενημερώνοντάς την επίσης για την 
άποψη της μειοψηφίας στο πλαίσιο της 
επιτροπής των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση με ειδική πλειοψηφία είναι πιο ενδεδειγμένη.

Τροπολογία : Guido Sacconi

Τροπολογία 686
Άρθρο 56, παράγραφος 7

7. Εάν, εντός τριάντα ημερών από την 
παραπομπή του φακέλου, η επιτροπή των 
κρατών μελών καταλήξει σε ομόφωνη 
συμφωνία σχετικά με τον προσδιορισμό, ο 
Οργανισμός μπορεί να συμπεριλάβει την 
ουσία αυτή στις συστάσεις του σύμφωνα με 
το άρθρο 55, παράγραφος 3. Εάν η επιτροπή 
των κρατών μελών δεν καταλήξει σε 
ομόφωνη συμφωνία, εκδίδει γνωμοδότηση 
εντός τριάντα ημερών από την παραπομπή.
Ο Οργανισμός διαβιβάζει τη γνωμοδότηση 
στην Επιτροπή, ενημερώνοντάς την επίσης 
για την άποψη της μειοψηφίας στο πλαίσιο 

7. 7. Εάν, εντός τριάντα ημερών από την 
παραπομπή του φακέλου, η επιτροπή των 
κρατών μελών καταλήξει σε συμφωνία με 
ειδική πλειοψηφία ότι η ουσία πληροί τα 
κριτήρια αδειοδότησης και πρέπει να 
περιληφθεί στο Παράρτημα XIIIβ, ο 
Οργανισμός συνιστά στην Επιτροπή, εντός 
15 εργάσιμων ημερών, τη συμπερίληψη 
της ουσίας στο Παράρτημα XIIIβ, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
55, παράγραφος 3. Εάν η επιτροπή των 
κρατών μελών δεν καταλήξει σε συμφωνία 
με ειδική πλειοψηφία, εκδίδει γνωμοδότηση 
εντός τριάντα ημερών από την παραπομπή.
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της επιτροπής των κρατών μελών. Ο Οργανισμός διαβιβάζει τη γνωμοδότηση 
στην Επιτροπή, εντός 15 εργάσιμων 
ημερών, ενημερώνοντάς την επίσης για την 
άποψη της μειοψηφίας στο πλαίσιο της 
επιτροπής των κρατών μελών, προκειμένου 
αυτή να λάβει απόφαση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Συμπληρώνει την τροπολογία 57 του εισηγητή, διευκρινίζοντας ότι, στην περίπτωση που 
επιτροπή δεν καταλήξει σε συμφωνία, η τελική απόφαση εναπόκειται στην Επιτροπή.

Τροπολογία : Guido Sacconi

Τροπολογία 687
Άρθρο 56, παράγραφος 7α (νέα)

7a.  Ουσίες που έχουν ταξινομηθεί 
πρόσφατα ως πληρούσες τα κριτήρια του 
άρθρου 54 (α), (β) και (γ) και ουσίες που 
έχουν προσδιορισθεί ως πληρούσες  τα 
κριτήρια του άρθρου 54 (δ), (ε) και (στ), 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧΙΙΙα 
εντός τριών μηνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμπληρώνει την τροπολογία 52 του εισηγητή, προβλέποντας διαδικασία για τη συμπερίληψη 
στο Παράρτημα XIIIa.

Τροπολογία : Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 688
Άρθρο 56, παράγραφος 7α (νέα)

7a. Ουσίες που έχουν ταξινομηθεί 
πρόσφατα ως πληρούσες τα κριτήρια του 
άρθρου 54 (α), (β), (γ), (γ)α και (γ)β και 
ουσίες που έχουν προσδιορισθεί ως 
πληρούσες  τα κριτήρια του άρθρου 54 (δ), 
(ε) και (στ), περιλαμβάνονται στο 
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παράρτημα ΧΙΙΙα εντός ενός μηνός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 54 των ίδιων συντακτών.
Για να αυξηθεί η διαφάνεια και να ενθαρρυνθεί η λήψη εθελοντικών μέτρων από τους 
μεταγενέστερους χρήστες και η προώθηση ασφαλέστερων εναλλακτικών επιλογών, προτείνεται 
όλες οι αναγνωρισμένες ως πληρούσες τα κριτήρια αδειοδότησης χημικές ουσίες να 
προστίθενται αμέσως στον κατάλογο ουσιών που αιτούνται αδειοδότησης (=Παράρτημα XIIIa).
Αυτές που είναι γνωστό ότι πληρούν τα κριτήρια θα περιλαμβάνονται πάραυτα. Για αυτές που 
θα πρέπει να προσδιορισθούν, θα πρέπει να καθιερωθεί διαδικασία για την προσθήκη τους.

Τροπολογία : Anders Wijkman

Τροπολογία 689
Άρθρο 57, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τις αιτήσεις 
αδειοδότησης, σύμφωνα με τον παρόντα 
τίτλο.

1. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τις αιτήσεις 
αδειοδότησης, σύμφωνα με τον παρόντα 
τίτλο. Στη λήψη των αποφάσεων αυτών 
εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 1(3).

Τροπολογία : Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anders Wijkman

Τροπολογία 690
Άρθρο 57, παράγραφος 2

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

Διαγράφεται
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ασφάλειας του αιτούντος.
Η Επιτροπή δεν εξετάζει τα εξής:

(a) τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον λόγω εκπομπών 
της ουσίας από εγκατάσταση στην οποία 
έχει χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με την 
οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου·

(β) τους κινδύνους για το υδατικό 
περιβάλλον και μέσω αυτού, λόγω 
απορρίψεων της ουσίας από σημειακή 
πηγή οι οποίες διέπονται από απαίτηση για 
προηγούμενη κανονιστική ρύθμιση, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 3, 
και από νομοθετικά μέτρα που θεσπίζονται 
βάσει του άρθρου 16 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου·

(γ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία από τη χρήση της ουσίας σε 
ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο διέπεται 
από την οδηγία 90/385/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, από την οδηγία 93/42/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου ή από την οδηγία 
98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση αδειοδότησης τότε μόνο θα μπορέσει να προσφέρει το υψηλό επίπεδο προστασίας 
που απαιτείται, αν στοχεύει στην αντικατάσταση ουσιών που η χρήση τους προκαλεί πολύ 
μεγάλη ανησυχία με κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες, όποτε τούτο είναι 
δυνατόν.  Η διατήρηση του εναλλακτικού στόχου να "ελέγχονται επαρκώς" οι κίνδυνοι 
σημαίνει ότι προσυπογράφεται η συνέχιση της χρήσης και της ελευθέρωσης στο περιβάλλον 
ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, ανεξάρτητα από τους κοινωνικοοικονομικούς 
ή άλλους λόγους για τις χρήσεις αυτές και από το εάν υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές 
επιλογές.
Η εξαίρεση (άρθρα 57, παρ. 2.α και 59, παρ. 6.α) για τις χρήσεις σε εγκαταστάσεις ΟΠΕΡ 
αποτελεί σοβαρό πρόβλημα που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη διαδικασία αδειοδότησης 
εξαιρώντας σημαντικούς τομείς χρήσης μιας ουσίας προς όφελος μιας διαδικασίας άδειας η 
οποία δεν μπορεί να συγκριθεί με το REACH. Η ρύθμιση με τιμές ορίων εκπομπών δεν είναι το 
κατάλληλο μέσο για την αντιμετώπιση των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία 
(ιδίως των ΑΒΤ και αΑαΒ) και δεν μπορεί να εξασφαλίσει υψηλό βαθμό προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Η χρήση τέτοιων ουσιών σε ιατρικά μηχανήματα 
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ενδέχεται να έχει έμμεσες συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία (και το περιβάλλον) τις οποίες δεν 
εξετάζουν οι ειδικές οδηγίες. (Jorgensen & άλλοι).

Είναι κοινός τόπος ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Ως εκ τούτου, η 
υποκατάσταση θα πρέπει να έχει το προβάδισμα έναντι του "επαρκούς ελέγχου", σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια των εργαζομένων, τα βιοκτόνα και ορισμένες 
επικίνδυνες ουσίες σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.  Πέραν των γενικών αμφιβολιών 
σχετικά με τη σκοπιμότητα του "επαρκούς ελέγχου", η έννοια αυτή είναι σαφές ότι δεν μπορεί 
να εφαρμοσθεί σε ουσίες που είναι ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες ή γενοτοξίνες χωρίς 
κατώτατο όριο.
Τα νομοθετικά μέσα που αναφέρονται εδώ δεν εξετάζουν την ύπαρξη ή μη υποκατάστατων και 
ως εκ τούτου δεν μπορούν να συγκριθούν με το REACH. (Schlyter & άλλοι)

Με τη διαγραφή του κειμένου αυτού επιτυγχάνεται σημαντική βελτίωση. Το να επιτρέπεται η 
αδειοδότηση ουσιών εφόσον "ελέγχονται επαρκώς" είναι σημαντική ατέλεια. Τούτο απειλεί την 
αποτελεσματικότητα, και ως εκ τούτου αίρει τη φερεγγυότητα, της αδειοδότησης ως 
προοδευτικού νομοθετικού εργαλείου.  Είναι επίσης απαράδεκτο να απαγορεύεται στην 
Επιτροπή να συνεκτιμήσει σειρά κινδύνων για το υδατικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
(Sjoestedt)

Μόλος καταστεί σαφές ότι οι άδειες λαμβάνουν πάντα υπόψη την κοινωνικοοικονομική 
αιτιολόγηση και την ύπαρξη ασφαλέστερων εναλλακτικών επιλογών, η χορήγηση αυτών των 
αδειών μπορεί να καταστεί υποχρεωτική. Οι άδειες πρέπει να χορηγούνται μόνον εφόσον δεν 
υπάρχει ασφαλέστερη εναλλακτική επιλογή, σαφής κοινωνική ανάγκη για τη χρήση της ουσίας 
και εφόσον εφαρμόζονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης και των απωλειών στο 
περιβάλλον (Anders Wijkman) .

Τροπολογία : Dorette Corbey

Τροπολογία 691
Άρθρο 57, παράγραφος 2

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

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

Η Επιτροπή δεν εξετάζει τα εξής:
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(a) τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον λόγω εκπομπών 
της ουσίας από εγκατάσταση στην οποία 
έχει χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με την 
οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου·

(β) τους κινδύνους για το υδατικό 
περιβάλλον και μέσω αυτού, λόγω 
απορρίψεων της ουσίας από σημειακή 
πηγή οι οποίες διέπονται από απαίτηση για 
προηγούμενη κανονιστική ρύθμιση, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 3, 
και από νομοθετικά μέτρα που θεσπίζονται 
βάσει του άρθρου 16 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου·

(γ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία από τη χρήση της ουσίας σε 
ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο διέπεται 
από την οδηγία 90/385/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, από την οδηγία 93/42/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου ή από την οδηγία 
98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση αδειοδότησης τότε μόνο θα μπορέσει να προσφέρει το υψηλό επίπεδο προστασίας 
που απαιτείται, αν στοχεύει στην αντικατάσταση ουσιών που η χρήση τους προκαλεί πολύ 
μεγάλη ανησυχία με κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες, όποτε τούτο είναι δυνατόν.
Η διατήρηση του εναλλακτικού στόχου να "ελέγχονται επαρκώς" οι κίνδυνοι σημαίνει ότι 
προσυπογράφεται η συνέχιση της χρήσης και της ελευθέρωσης στο περιβάλλον ουσιών που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, ανεξάρτητα από τους κοινωνικοοικονομικούς ή άλλους 
λόγους για τις χρήσεις αυτές και από το εάν υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές.

Τροπολογία : Liam Aylward

Τροπολογία 692
Άρθρο 57, παράγραφος 2

2. Άδεια χορηγείται όταν ο κίνδυνος από τη 
χρήση μιας ουσίας, για την ανθρώπινη υγεία 
ή για το περιβάλλον, λόγω των εγγενών 

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

ιδιοτήτων της ουσίας που ορίζονται στο 
παράρτημα XIII, ελέγχεται επαρκώς, 
σύμφωνα με το παράρτημα Ι, σημείο 6, και 
σύμφωνα με τα στοιχεία που το 
τεκμηριώνουν στην έκθεση χημικής 
ασφάλειας του αιτούντος. Για τους σκοπούς 
του παρόντος τμήματος, η βιομηχανική 
χρήση χαμηλού κινδύνου/χαμηλής έκθεσης 
πρέπει να ορίζεται ως επαρκώς 
ελεγχόμενη, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, 
τμήμα 6, και να μην χρειάζεται άλλη 
τεκμηρίωση. Βιομηχανική χρήση χαμηλού 
κινδύνου/χαμηλής έκθεσης είναι η 
βιομηχανική χρήση την οποία η αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους στην επικράτεια 
του οποίου πραγματοποιείται η 
βιομηχανική χρήση έχει θεωρήσει 
ικανοποιητική, η οποία μειώνει στο 
ελάχιστο τεχνικώς δυνατό το επίπεδο 
έκθεσης των εργαζομένων σε ουσίες και 
απορρίψεις, εκπομπές ή άλλη ελευθέρωση 
ουσιών στο περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον οι κατηγορίες του άρθρου 54 (ε) και (στ) δεν απαλειφθούν, ο κανονισμός θα πρέπει 
τουλάχιστον να τροποποιηθεί ώστε να ορίζει σαφώς τη διαδικασία της προσθήκης ουσιών που 
προξενούν πολύ μεγάλη ανησυχία προς αδειοδότηση, καθώς και τα κριτήρια και τις δοκιμές για 
τις αΑ αΒ, τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και "άλλες  ουσίες που προκαλούν αντίστοιχο 
βαθμό ανησυχίας".

Το άρθρο 57 ορίζει λεπτομερώς με ποιο τρόπο η Επιτροπή θα παρέχει ή θα αρνείται τις άδειες.
Το άρθρο αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να επιτρέπει την αδειοδότηση ουσιών σε
βιομηχανικές χρήσεις χαμηλού κινδύνου/χαμηλής έκθεσης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, τμήμα 
6.

Το άρθρο αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να επιτρέπει την αδειοδότηση ουσιών σε 
βιομηχανικές χρήσεις χαμηλού κινδύνου/χαμηλής έκθεσης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, τμήμα 
6.

Τροπολογία : Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 693
Άρθρο 57, παράγραφος 2, στοιχείο α)



AM\565935EL.doc 65/94 PE 357.823v01-00

EL

(α) τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον λόγω εκπομπών 
της ουσίας από εγκατάσταση στην οποία 
έχει χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με την 
οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας ΟΠΕΡ (οδηγία 96/61/ΕΚ) δεν μπορεί να 
αιτιολογεί την αυτόματη εξαίρεση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον 
στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης του REACH. Η συμμόρφωση προς την οδηγία 
ΟΠΕΡ δεν εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με το REACH.  Οι αιτήσεις εξαίρεσης θα είναι 
καλύτερα να εξετάζονται κατά περίπτωση.

Τροπολογία : Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 694
Άρθρο 57, παράγραφος 2 (β)

(β) τους κινδύνους για το υδατικό 
περιβάλλον και μέσω αυτού, λόγω 
απορρίψεων της ουσίας από σημειακή 
πηγή οι οποίες διέπονται από απαίτηση για 
προηγούμενη κανονιστική ρύθμιση, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 3, 
και από νομοθετικά μέτρα που θεσπίζονται 
βάσει του άρθρου 16 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο για το νερό δεν μπορεί να αιτιολογεί την 
αυτόματη εξαίρεση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον στο πλαίσιο της 
διαδικασίας αδειοδότησης του REACH. Η συμμόρφωση προς την οδηγία πλαίσιο για το νερό 
δεν εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με το REACH. Οι αιτήσεις εξαίρεσης θα είναι καλύτερα να 
εξετάζονται κατά περίπτωση.
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Τροπολογία : Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 695
Άρθρο 57, παράγραφος 3, εισαγωγή

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

3. Άδεια μπορεί να χορηγείται αν δεν 
υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες 
ή τεχνολογίες και καταδεικνύεται ότι τα 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη υπερτερούν 
των κινδύνων από τη χρήση της ουσίας για 
την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον 
και εάν έχουν, καθώς επίσης αν έχουν 
ληφθεί μέτρα για την ελαχιστοποίηση της 
έκθεσης. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται αφού 
εξεταστούν όλα τα στοιχεία που 
ακολουθούν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία αδειοδότησης αφορά τις ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Οι αρχές 
θα πρέπει να χορηγούν ειδική άδεια πριν να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια ουσία. Στις διατάξεις 
αυτές πρέπει να περιληφθεί η αρχή της υποκατάστασης. Προκειμένου να αδειοδοτείται μια 
ουσία, θα πρέπει πρώτα να τεκμηριώνεται ότι δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές επιλογές.

Τροπολογία : Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 696
Άρθρο 57, παράγραφος 3, εισαγωγή

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

3. Άδεια χορηγείται όταν καταδεικνύεται ότι 
τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη υπερτερούν 
σημαντικά των κινδύνων από τη χρήση της 
ουσίας για την ανθρώπινη υγεία, 
περιλαμβανομένης της υγείας των 
εργαζομένων και της υγείας ευάλωτων
πληθυσμών, ή για το περιβάλλον και όταν 
δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές 
ουσίες ή τεχνολογίες, καθώς επίσης αν 
έχουν ληφθεί μέτρα για την 
ελαχιστοποίηση της έκθεσης και των 
απορρίψεων, των εκπομπών και των 
απωλειών στο περιβάλλον. Η απόφαση 
αυτή λαμβάνεται αφού εξεταστούν όλα τα 
στοιχεία που ακολουθούν:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 57(2) των ίδιων συντακτών.
Μόλος καταστεί σαφές ότι οι άδειες λαμβάνουν πάντα υπόψη την κοινωνικοοικονομική 
αιτιολόγηση και την ύπαρξη ασφαλέστερων εναλλακτικών επιλογών, η χορήγηση αυτών των 
αδειών μπορεί να καταστεί υποχρεωτική. Οι άδειες πρέπει να χορηγούνται μόνον εφόσον δεν 
υπάρχει ασφαλέστερη εναλλακτική επιλογή, σαφής κοινωνική ανάγκη για τη χρήση της ουσίας 
και εφόσον εφαρμόζονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης και των απωλειών στο 
περιβάλλον.

Τροπολογία : Frédérique Ries, Chris Davies

Τροπολογία 697
Άρθρο 57, παράγραφος 3, εισαγωγή

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

3. Εάν η άδεια δεν μπορεί να χορηγηθεί 
βάσει της παραγράφου 2, επιτρέπεται να 
χορηγηθεί όταν καταδεικνύεται ότι τα 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη υπερτερούν 
των κινδύνων από τη χρήση της ουσίας για 
την ανθρώπινη υγεία περιλαμβανομένης 
ιδίως της υγείας ευάλωτων πληθυσμών, ή 
για το περιβάλλον και όταν δεν υπάρχουν 
κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες, καθώς επίσης αν έχουν ληφθεί 
μέτρα για τη μείωση των συνδυασμών 
έκθεσης και των εκπομπών στο 
περιβάλλον. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται 
αφού εξεταστούν όλα τα στοιχεία που 
ακολουθούν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολίτες στην ΕΕ συνειδητοποιούν ότι στην πραγματικότητα εκτίθενται σε πολλά διαφορετικά 
μείγματα ρύπων. Πάντα θα υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ της πραγματικής έκθεσης και 
των εργαστηριακών δοκιμών. Κατά συνέπεια, οι άδειες πρέπει να χορηγούνται μόνον όταν δεν 
υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές ή τεχνολογίες, αλλά υπάρχει ισχυρή βούληση για 
τη μείωση ή την εξάλειψη συνδυασμών ρύπων.
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Τροπολογία : Anders Wijkman

Τροπολογία 698
Άρθρο 57, παράγραφος 3, εισαγωγή

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

3. Άδεια χορηγείται όταν καταδεικνύεται 
ότι τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη 
υπερτερούν των κινδύνων από τη χρήση της 
ουσίας για την ανθρώπινη υγεία ή για το 
περιβάλλον και όταν δεν υπάρχουν 
κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες, καθώς επίσης αν έχουν ληφθεί 
μέτρα για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης
και των απορρίψεων, των εκπομπών και 
των απωλειών στο περιβάλλον. Η απόφαση 
αυτή λαμβάνεται αφού εξεταστούν όλα τα 
στοιχεία που ακολουθούν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόλις καταστεί σαφές ότι οι άδειες λαμβάνουν πάντα υπόψη την κοινωνικοοικονομική 
αιτιολόγηση και την ύπαρξη ασφαλέστερων εναλλακτικών επιλογών, η χορήγηση αυτών των 
αδειών μπορεί να καταστεί υποχρεωτική. Οι άδειες πρέπει να χορηγούνται μόνον εφόσον δεν 
υπάρχει ασφαλέστερη εναλλακτική επιλογή, σαφής κοινωνική ανάγκη για τη χρήση της ουσίας 
και εφόσον εφαρμόζονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης και των απωλειών στο 
περιβάλλον.

Τροπολογία : John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 699
Άρθρο 57, παράγραφος 3, στοιχείο (β)

(β) τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που 
προκύπτουν από τη χρήση της ουσίας και οι 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες από την 
άρνηση χορήγησης άδειας έτσι όπως 
καταδεικνύονται από τον αιτούντα ή άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

(β) τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που 
προκύπτουν από τη χρήση της ουσίας και οι 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες και άλλες 
συνέπειες που συνδέονται με την αειφορία, 
από την άρνηση χορήγησης άδειας έτσι 
όπως καταδεικνύονται από τον αιτούντα ή 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος κοινωνικοοικονομικές δεν καλύπτει απαραίτητα την πλήρη αξιολόγηση των συνεπειών 
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που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οι συνέπειες που συνδέονται με την αειφορία θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν παράγοντες όπως απόδοση της ενεργειακής πηγής, ενεργειακή απόδοση, 
απόδοση σε επίπεδο αερίων θερμοκηπίου, ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και ανακύκλωση.

Τροπολογία : John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 700
Άρθρο 57, παράγραφος 3, στοιχείο (δ)

(δ) οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με 
τους κινδύνους για την υγεία ή για το 
περιβάλλον τυχόν εναλλακτικών ουσιών ή 
τεχνολογιών.

(δ) οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με 
τους κινδύνους για την υγεία ή για το 
περιβάλλον και τις κοινωνικοοικονομικές 
συνέπειες και άλλες συνέπειες που 
συνδέονται με την αειφορία, που αφορούν 
τη χρήση τυχόν εναλλακτικών ουσιών ή
τεχνολογιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν συνέπειας, θα πρέπει να απαιτούνται πληροφορίες για τις κοινωνικοοικονομικές 
συνέπειες και άλλες συνέπειες που συνδέονται με την αειφορία, τυχόν εναλλακτικών ουσιών ή 
τεχνολογιών.

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

Τροπολογία 701
Άρθρο 57, παράγραφος 4

4. Δεν αδειοδοτείται μια χρήση όταν η 
άδεια συνιστά χαλάρωση ενός περιορισμού 
που ορίζεται στο παράρτημα XVI.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι οι αποφάσεις τις οποίες έχει ήδη λάβει  το Συμβούλιο Υπουργών 
της ΕΕ με βάση την οδηγία 76/769/ΕΟΚή που θα λάβει μελλοντικά η Επιτροπή με βάση τη 
διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 130 - Επιτροπολογία - δεν πρέπει να αποτελούν 
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αντικείμενο περαιτέρω συζητήσεων. Δεν πρέπει να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια της 
Επιτροπής το καθήκον να αποφασίσει κατά πόσον και μέχρι ποίου βαθμού θα εξαιρούνται 
ουσίες και χρήσεις ή οποίες έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης. Η παρούσα 
τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ: Αδειοδότηση.  Για τις ουσίες αυτές είναι προτιμότερη η 
διατήρηση υψηλού επιπέδου προφύλαξης. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ:
Αδειοδότηση.   

Τροπολογία : Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Τροπολογία 702
Άρθρο 57, παράγραφος 6

6. Οι άδειες μπορεί να υπόκεινται σε όρους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιόδων 
επανεξέτασης ή/και παρακολούθησης. Οι 
άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 συνήθως έχουν προθεσμία.

6. Οι άδειες υπόκεινται σε περιόδους 
επανεξέτασης και σε ημερομηνίες 
λήξης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Χωρίς περιοδική επανεξέταση, η ενθάρρυνση της καινοτομίας για την αναζήτηση 
ασφαλέστερων εναλλακτικών επιλογών θα εκλείψει.

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

Τροπολογία 703
Άρθρο 57, παράγραφος 6

6. Οι άδειες μπορεί να υπόκεινται σε όρους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιόδων 
επανεξέτασης ή/και παρακολούθησης. Οι 
άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 συνήθως έχουν προθεσμία.  

6. Οι άδειες μπορεί να υπόκεινται σε όρους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιόδων 
επανεξέτασης ή/και παρακολούθησης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται χρονικό όριο δεδομένου ότι οι αποφάσεις για την έκδοση άδειας μπορούν ήδη 
να αναθεωρούνται ανά πάσα στιγμή και να τροποποιούνται ή ακόμη και να ακυρώνονται. Ένα 
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χρονικό όριο θα αποτελούσε μόνο επιπλέον επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και τις αρχές. Η 
παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ: Αδειοδότηση.

Τροπολογία : Anders Wijkman

Τροπολογία 704
Άρθρο 57, παράγραφος 6

6. Οι άδειες μπορεί να υπόκεινται σε όρους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιόδων 
επανεξέτασης ή/και παρακολούθησης. Οι 
άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 συνήθως έχουν προθεσμία.

6. 6. Οι άδειες υπόκεινται σε περιόδους 
επανεξέτασης και υποβολής σχεδίων 
υποκατάστασης και μπορεί να υπόκεινται 
και σε άλλους όρους, μεταξύ των οποίων
και σε παρακολούθηση. Οι άδειες έχουν 
χρονικό περιορισμό, με μέγιστη διάρκεια 
τα επτά έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της τροπολογίας 61.

Τροπολογία : Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 705
Άρθρο 57, παράγραφος 6

6. Οι άδειες μπορεί να υπόκεινται σε όρους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιόδων 
επανεξέτασης ή/και παρακολούθησης. Οι 
άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 συνήθως έχουν προθεσμία.

6. Οι άδειες υπόκεινται σε περιόδους 
επανεξέτασης και υποβολής σχεδίων 
υποκατάστασης και μπορούν να υπόκεινται 
και σε άλλους όρους, μεταξύ των οποίων 
και σε παρακολούθηση.
Οι άδειες έχουν χρονικό περιορισμό, με 
μέγιστη διάρκεια τα πέντε έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ταυτόσημη με την τροπολογία 61 του βουλευτή Sacconi. 61. Είναι απαραίτητος ο καθορισμός 
χρονικού ορίου για τις άδειες. Παρόμοιες διατάξεις συναντώνται στη νομοθεσία για τα 
βιοκτόνα και τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Με τον τρόπο αυτό, παρέχονται 
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κίνητρα για καινοτομία και την ανάπτυξη ασφαλέστερων εναλλακτικών επιλογών.

Τροπολογία : Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Τροπολογία 706
Άρθρο 57, παράγραφος 6

Οι άδειες μπορεί να υπόκεινται σε όρους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιόδων 
επανεξέτασης ή/και παρακολούθησης. Οι 
άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 συνήθως έχουν προθεσμία.
Οι άδειες υπόκεινται σε περιόδους 
επανεξέτασης.

6. Οι άδειες υπόκεινται σε περιόδους 
επανεξέτασης και απαιτήσεις για σχέδιο 
υποκατάστασης και μπορεί να υπόκεινται 
σε άλλους όρους, περιλαμβανομένων των 
απαιτήσεων για παρακολούθηση. Οι άδειες 
υπόκεινται σε χρονικό περιορισμό, με 
μέγιστη διάρκεια τα πέντε έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εύλογο όλες οι άδειες να χορηγούνται προσωρινά, επειδή η περιοδική αναθεώρηση θα 
επιτρέπει (και θα ενθαρρύνει) την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο (π.χ. θα λαμβάνονται 
υπόψη οι νέες πληροφορίες για τους κινδύνους, την έκθεση, τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη και 
την ύπαρξη εναλλακτικών ουσιών). Όλες οι άδειες πρέπει να έχουν χρονικά όρια και να 
αναθεωρούνται κάθε πέντε έτη το πολύ, αναλόγως της ανάπτυξης ασφαλέστερων εναλλακτικών 
επιλογών ή τεχνολογιών. Χωρίς τακτικές περιόδους αναθεώρησης η κεκτημένη ταχύτητα για την 
εύρεση ασφαλέστερων εναλλακτικών ουσιών θα χαθεί.

Τροπολογία : Dorette Corbey

Τροπολογία 707
Άρθρο 57, παράγραφος 6

6. Οι άδειες μπορεί να υπόκεινται σε όρους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιόδων 
επανεξέτασης ή/και παρακολούθησης. Οι 
άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 συνήθως έχουν προθεσμία.

6. 6. Οι άδειες υπόκεινται σε περιόδους 
επανεξέτασης και υποβολής σχεδίων 
υποκατάστασης και μπορεί να υπόκεινται 
και σε άλλους όρους, μεταξύ των οποίων
και σε παρακολούθηση. Οι άδειες έχουν 
χρονικό περιορισμό, με μέγιστη διάρκεια τα 
τρία έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενισχύει τη θέση του εισηγητή στην τροπολογία 61. Οι άδειες πρέπει να έχουν χρονικό 
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περιορισμό ώστε να υπάρχει κίνητρο καινοτομίας.

Τροπολογία : Johannes Blokland

Τροπολογία 708
Άρθρο 57, παράγραφος 6

6. Οι άδειες μπορεί να υπόκεινται σε όρους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιόδων 
επανεξέτασης ή/και παρακολούθησης.  Οι 
άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 συνήθως έχουν προθεσμία.

6. Οι άδειες μπορεί να υπόκεινται σε όρους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιόδων 
επανεξέτασης ή/και παρακολούθησης.  Οι 
άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 έχουν προθεσμία.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι άδειες υπόκεινται πάντα σε χρονικό όριο.

Τροπολογία : Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 709
Άρθρο 57, παράγραφος 7, στοιχείο (γ)α (νέο)

(γα) τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η 
άδεια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι άδειες πρέπει να χορηγούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή η περιοδική 
αναθεώρηση θα επιτρέπει (και θα ενθαρρύνει) την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο (π.χ. 
θα λαμβάνονται υπόψη οι νέες πληροφορίες για τους κινδύνους, την έκθεση, τα 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη και την ύπαρξη εναλλακτικών ουσιών). Χωρίς τακτικές περιόδους 
αναθεώρησης η κεκτημένη ταχύτητα για την εύρεση ασφαλέστερων εναλλακτικών ουσιών θα 
χαθεί. Το σχέδιο υποκατάστασης πρέπει να αποτελεί μέρος κάθε άδειας.

Τροπολογία : Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 710
Άρθρο 57, παράγραφος 7, στοιχείο (δ)
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(δ) τυχόν όρους υπό τους οποίους 
χορηγείται η άδεια·

(δ) τους όρους υπό τους οποίους χορηγείται 
η άδεια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε aιτιολόγηση ανωτέρω.

Τροπολογία : Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Marie-Noëlle Lienemann, Anne 
Ferreira + Mary Honeyball + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Τροπολογία 711
Άρθρο 57, παράγραφος 7, στοιχείο (ε)

(ε) τυχόν περιόδους αναθεώρησης· (ε) τις περιόδους αναθεώρησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι άδειες πρέπει να χορηγούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή η περιοδική 
αναθεώρηση θα επιτρέπει (και θα ενθαρρύνει) την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο (π.χ. 
θα λαμβάνονται υπόψη οι νέες πληροφορίες για τους κινδύνους, την έκθεση, τα 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη και την ύπαρξη εναλλακτικών ουσιών). Χωρίς τακτικές περιόδους 
αναθεώρησης η κεκτημένη ταχύτητα για την εύρεση ασφαλέστερων εναλλακτικών ουσιών θα 
χαθεί. Το σχέδιο υποκατάστασης πρέπει να αποτελεί μέρος κάθε άδειας (Schlyter & άλλοι..

Τροπολογία για λόγους συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 57, παράγραφος 6 (Ferreira).

Είναι εύλογο όλες οι άδειες να χορηγούνται προσωρινά, επειδή η περιοδική αναθεώρηση θα 
επιτρέπει (και θα ενθαρρύνει) την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο (π.χ. θα λαμβάνονται 
υπόψη οι νέες πληροφορίες για τους κινδύνους, την έκθεση, τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη και 
την ύπαρξη εναλλακτικών ουσιών). Όλες οι άδειες πρέπει να έχουν χρονικά όρια και να 
αναθεωρούνται κάθε πέντε έτη το πολύ, αναλόγως της ανάπτυξης ασφαλέστερων εναλλακτικών 
επιλογών ή τεχνολογιών. Χωρίς τακτικές περιόδους αναθεώρησης η κεκτημένη ταχύτητα για την 
εύρεση ασφαλέστερων εναλλακτικών ουσιών θα χαθεί (Honeyball).

Τροπολογία : Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 712
Άρθρο 57, παράγραφος 7, στοιχείο (στ)

(στ) τις διευθετήσεις παρακολούθησης. (στ) τις διευθετήσεις παρακολούθησης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

[Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο]

Όλες οι άδειες πρέπει να χορηγούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή η περιοδική 
αναθεώρηση θα επιτρέπει (και θα ενθαρρύνει) την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο (π.χ. 
θα λαμβάνονται υπόψη οι νέες πληροφορίες για τους κινδύνους, την έκθεση, τα 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη και την ύπαρξη εναλλακτικών ουσιών). Χωρίς τακτικές περιόδους 
αναθεώρησης η κεκτημένη ταχύτητα για την εύρεση ασφαλέστερων εναλλακτικών ουσιών θα 
χαθεί. Το σχέδιο υποκατάστασης πρέπει να αποτελεί μέρος κάθε άδειας.

Τροπολογία : Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller + Mary Honeyball

Τροπολογία 713
Άρθρο 57, παράγραφος 7, στοιχείο (στ)α (νέο)

(στ)α  το σχέδιο υποκατάστασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι άδειες πρέπει να χορηγούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή η περιοδική 
αναθεώρηση θα επιτρέπει (και θα ενθαρρύνει) την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο (π.χ. 
θα λαμβάνονται υπόψη οι νέες πληροφορίες για τους κινδύνους, την έκθεση, τα 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη και την ύπαρξη εναλλακτικών ουσιών). Χωρίς τακτικές περιόδους 
αναθεώρησης η κεκτημένη ταχύτητα για την εύρεση ασφαλέστερων εναλλακτικών ουσιών θα 
χαθεί. Το σχέδιο υποκατάστασης πρέπει να αποτελεί μέρος κάθε άδειας (Schlyter & άλλοι..

Είναι εύλογο όλες οι άδειες να χορηγούνται προσωρινά, επειδή η περιοδική αναθεώρηση θα 
επιτρέπει (και θα ενθαρρύνει) την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο (π.χ. θα λαμβάνονται 
υπόψη οι νέες πληροφορίες για τους κινδύνους, την έκθεση, τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη και 
την ύπαρξη εναλλακτικών ουσιών). Όλες οι άδειες πρέπει να έχουν χρονικά όρια και να 
αναθεωρούνται κάθε πέντε έτη το πολύ, αναλόγως της ανάπτυξης ασφαλέστερων εναλλακτικών 
επιλογών ή τεχνολογιών. Χωρίς τακτικές περιόδους αναθεώρησης η κεκτημένη ταχύτητα για την
εύρεση ασφαλέστερων εναλλακτικών ουσιών θα χαθεί (Jorgensen & άλλοι + Honeyball).

Τροπολογία : Anne Laperrouze

Τροπολογία 714
Άρθρο 57, παράγραφος 8



PE 357.823v01-00 76/93 AM\565935EL.doc

EL

8. Ανεξαρτήτως των όρων στους οποίους 
υπόκειται μια άδεια, ο κάτοχος της άδειας 
θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το επίπεδο 
έκθεσης έχει μειωθεί στο χαμηλότερο 
δυνατό, από τεχνική άποψη, επίπεδο.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 8 δεν είναι συμβατή με την αξιολόγηση των κινδύνων και θα πρέπει να 
απαλειφθεί. Άδεια χορηγείται μόνον εφόσον η αξιολόγηση των κινδύνων καταδεικνύει ότι ο 
κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που απορρέει από την έκθεση είναι 
επαρκώς ελεγχόμενος. Το αποτέλεσμα είναι ότι η υποχρέωση περιορισμού της έκθεσης σε ένα 
ελάχιστο επίπεδο θα δημιουργήσει νομική και δημοσιονομική ασάφεια.

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

Τροπολογία 715
Άρθρο 57, παράγραφος 8

8. Ανεξαρτήτως των όρων στους οποίους 
υπόκειται μια άδεια, ο κάτοχος της άδειας
θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το επίπεδο 
έκθεσης έχει μειωθεί στο χαμηλότερο 
δυνατό, από τεχνική άποψη, επίπεδο.  

8. Ανεξαρτήτως των όρων στους οποίους 
υπόκειται μια άδεια, ο κάτοχος της άδειας 
θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το επίπεδο 
έκθεσης έχει μειωθεί στο χαμηλότερο 
δυνατό, από τεχνική άποψη, και στο, από 
οικονομική άποψη, βιώσιμο επίπεδο .  

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι δράσεις που απαιτούνται για τον περιορισμό των επιπέδων έκθεσης πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη και τις οικονομικές δυνατότητες. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ:
Αδειοδότηση.
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Τροπολογία : Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 716
Άρθρο 58, παράγραφος 1

1. Οι άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 57, παράγραφος 3, και έχουν 
προθεσμία θεωρούνται έγκυρες έως ότου η 
Επιτροπή αποφασίσει σχετικά με νέα 
αίτηση, εφόσον ο κάτοχος της άδειας 
υποβάλει τη νέα αίτηση τουλάχιστον 
δεκαοκτώ μήνες πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας. Αντί να ξαναϋποβάλει όλα τα 
στοιχεία της αρχικής αίτησης για την 
ισχύουσα άδεια, ο αιτών μπορεί να 
υποβάλει μόνο τον αριθμό της ισχύουσας 
άδειας, με την επιφύλαξη του δεύτερου, 
τρίτου και τέταρτου εδαφίου.

διαγράφεται

Εάν δεν μπορεί να καταδείξει ότι ο 
κίνδυνος ελέγχεται επαρκώς, υποβάλλει μια 
επικαιροποιημένη έκδοση της 
κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης, της 
ανάλυσης των εναλλακτικών λύσεων και 
του σχεδίου υποκατάστασης που είχε 
υποβάλει με την αρχική αίτηση.
Εάν μπορεί πλέον να καταδείξει ότι ο 
κίνδυνος ελέγχεται επαρκώς, υποβάλλει μια 
επικαιροποιημένη έκδοση της έκθεσης 
χημικής ασφάλειας.
Εάν έχουν αλλάξει οποιαδήποτε άλλα 
στοιχεία της αρχικής αίτησης, υποβάλλει 
επίσης επικαιροποιήσεις των εν λόγω 
στοιχείων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 57, παράγραφος 6, το χρονικό όριο και η διαδικασία 
που περιγράφεται στο σημείο αυτό δεν είναι απαραίτητα στοιχεία. Οι αποφάσεις για την έκδοση 
άδειας μπορούν ήδη να αναθεωρούνται ανά πάσα στιγμή και να τροποποιούνται ή ακόμη και να 
ακυρώνονται.  Ένα χρονικό όριο θα αποτελούσε μόνο επιπλέον επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις 
και τις αρχές. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί 
στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ: Αδειοδότηση.  
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Τροπολογία : Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 717
Άρθρο 58, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

1. Οι άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 57, παράγραφος 3, και έχουν 
προθεσμία θεωρούνται έγκυρες έως ότου η 
Επιτροπή αποφασίσει σχετικά με νέα 
αίτηση, εφόσον ο κάτοχος της άδειας 
υποβάλει τη νέα αίτηση τουλάχιστον 
δεκαοκτώ μήνες πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας. Αντί να ξαναϋποβάλει όλα τα 
στοιχεία της αρχικής αίτησης για την 
ισχύουσα άδεια, ο αιτών μπορεί να υποβάλει 
μόνο τον αριθμό της ισχύουσας άδειας, με 
την επιφύλαξη του δεύτερου, τρίτου και 
τέταρτου εδαφίου. Εάν δεν μπορεί να 
καταδείξει ότι ο κίνδυνος ελέγχεται 
επαρκώς, υποβάλλει μια επικαιροποιημένη 
έκδοση της κοινωνικοοικονομικής 
ανάλυσης, της ανάλυσης των 
εναλλακτικών λύσεων και του σχεδίου 
υποκατάστασης που είχε υποβάλει με την 
αρχική αίτηση. Εάν μπορεί πλέον να 
καταδείξει ότι ο κίνδυνος ελέγχεται 
επαρκώς, υποβάλλει μια επικαιροποιημένη 
έκδοση της έκθεσης χημικής ασφάλειας.
Εάν έχουν αλλάξει οποιαδήποτε άλλα 
στοιχεία της αρχικής αίτησης, υποβάλλει 
επίσης επικαιροποιήσεις των εν λόγω 
στοιχείων.

1. Οι άδειες θεωρούνται έγκυρες έως ότου η 
Επιτροπή αποφασίσει σχετικά με νέα 
αίτηση, εφόσον ο κάτοχος της άδειας 
υποβάλει τη νέα αίτηση τουλάχιστον 
δεκαοκτώ μήνες πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας. Αντί να ξαναϋποβάλει όλα τα 
στοιχεία της αρχικής αίτησης για την 
ισχύουσα άδεια, ο αιτών μπορεί να υποβάλει 
μόνο τον αριθμό της ισχύουσας άδειας, με 
την επιφύλαξη του δεύτερου, τρίτου και 
τέταρτου εδαφίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι άδειες πρέπει να έχουν χρονικό όριο. Ως εκ τούτου και το άρθρο αυτό πρέπει να 
τροποποιηθεί. Στην πρόταση της Επιτροπής υπάρχουν δύο τρόποι αδειοδότησης. Το σύστημα 
θα είναι σαφέστερο αν υπάρχει μόνο ένας τρόπος.

Τροπολογία : Anders Wijkman

Τροπολογία 718
Άρθρο 58, παράγραφος 1
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1. Οι άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 57, παράγραφος 3, και έχουν 
προθεσμία θεωρούνται έγκυρες έως ότου η 
Επιτροπή αποφασίσει σχετικά με νέα 
αίτηση, εφόσον ο κάτοχος της άδειας 
υποβάλει τη νέα αίτηση τουλάχιστον 
δεκαοκτώ μήνες πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας. Αντί να ξαναϋποβάλει όλα τα 
στοιχεία της αρχικής αίτησης για την 
ισχύουσα άδεια, ο αιτών μπορεί να υποβάλει 
μόνο τον αριθμό της ισχύουσας άδειας, με 
την επιφύλαξη του δεύτερου, τρίτου και 
τέταρτου εδαφίου.

1. Οι άδειες θεωρούνται έγκυρες έως ότου η 
Επιτροπή αποφασίσει σχετικά με νέα 
αίτηση, εφόσον ο κάτοχος της άδειας 
υποβάλει τη νέα αίτηση τουλάχιστον 
δεκαοκτώ μήνες πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας. Αντί να ξαναϋποβάλει όλα τα 
στοιχεία της αρχικής αίτησης για την 
ισχύουσα άδεια, ο αιτών μπορεί να υποβάλει 
μόνο τον αριθμό της ισχύουσας άδειας, με 
την επιφύλαξη του δεύτερου, τρίτου και 
τέταρτου εδαφίου.

Εάν δεν μπορεί να καταδείξει ότι ο 
κίνδυνος ελέγχεται επαρκώς, υποβάλλει μια 
επικαιροποιημένη έκδοση της 
κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης, της 
ανάλυσης των εναλλακτικών λύσεων και 
του σχεδίου υποκατάστασης που είχε 
υποβάλει με την αρχική αίτηση.

Υποβάλλει μια επικαιροποιημένη έκδοση 
της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης, της 
ανάλυσης των εναλλακτικών λύσεων και 
του σχεδίου υποκατάστασης που είχε 
υποβάλει με την αρχική αίτηση.

Εάν μπορεί πλέον να καταδείξει ότι ο 
κίνδυνος ελέγχεται επαρκώς, υποβάλλει μια 
επικαιροποιημένη έκδοση της έκθεσης 
χημικής ασφάλειας.
Εάν έχουν αλλάξει οποιαδήποτε άλλα 
στοιχεία της αρχικής αίτησης, υποβάλλει 
επίσης επικαιροποιήσεις των εν λόγω 
στοιχείων.

Εάν έχουν αλλάξει οποιαδήποτε άλλα 
στοιχεία της αρχικής αίτησης, υποβάλλει 
επίσης επικαιροποιήσεις των εν λόγω 
στοιχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δέσμη τροπολογιών που στοχεύουν όλες στην υποστήριξη της υποκατάστασης και της 
υποχρέωσης ευγενικής συμπεριφοράς.

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

Τροπολογία 719
Άρθρο 58, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 2

Όταν υπάρχει σοβαρός και άμεσος κίνδυνος 
για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει την άδεια 
ενόσω εκκρεμεί η αναθεώρηση, 

Όταν υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον, η Επιτροπή μπορεί 
να αναστείλει την άδεια ενόσω εκκρεμεί η 
αναθεώρηση, λαμβάνοντας υπόψη την 
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λαμβάνοντας υπόψη την αναλογικότητα.  αναλογικότητα.  

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν κριτήρια για τον προσδιορισμό του σοβαρού και άμεσου κινδύνου και 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής η απόφαση, βάσει κριτηρίων, για την 
αναστολή της άδειας κατά την αναθεώρηση. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ:
Αδειοδότηση.  

Τροπολογία : Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 720
Άρθρο 58, παράγραφος 4

4. Εάν μια ουσία δεν πληροί ένα ποιοτικό 
περιβαλλοντικό πρότυπο που αναφέρεται 
στην οδηγία 96/61/EΚ, οι άδειες που έχουν 
χορηγηθεί για τη χρήση της ουσίας είναι 
δυνατόν να αναθεωρηθούν.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τη διαγραφή του άρθρου 57(2) των ίδιων συντακτών.
Εάν τα ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα που αναφέρονται στην οδηγία 96/61/EΚ ή οι 
περιβαλλοντικοί στόχοι της οδηγίας 2000/60/EC αφαιρεθούν ως εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις 
αδειοδότησης, δεν υπάρχει λόγος να εγγραφεί η ρήτρα αναθεώρησης.

Τροπολογία : Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 721
Άρθρο 58, παράγραφος 5

5. Εάν μια ουσία δεν εκπληρώνει τους 
περιβαλλοντικούς στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, οι άδειες που 
έχουν χορηγηθεί για τη χρήση της ουσίας 
είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν για τη 
σχετική λεκάνη απορροής ποταμού.

Διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε aιτιολόγηση ανωτέρω.

Τροπολογία : Dorette Corbey

Τροπολογία 722
Άρθρο 59, παράγραφος 4, στοιχείο (δ)α

(δ)α μια ανάλυση των εναλλακτικών 
ουσιών που εξετάζει τους κινδύνους τους 
και την τεχνική και οικονομική 
σκοπιμότητα της υποκατάστασης, 
συνοδευόμενη από σχέδιο υποκατάστασης, 
περιλαμβανομένης της έρευνας και 
ανάπτυξης και του χρονοδιαγράμματος για 
τις δράσεις που προτείνει ο αιτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εύλογο όλες οι αιτήσεις αδειοδότησης να περιλαμβάνουν αυτόματα σχέδιο 
υποκατάστασης, ώστε να διατηρηθεί η κεκτημένη ταχύτητα για την εύρεση ασφαλέστερων 
εναλλακτικών ουσιών.

Τροπολογία : Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 723
Άρθρο 59, παράγραφος 5

5. Η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει:
(α) μια κοινωνικοοικονομική ανάλυση η 
οποία διενεργείται σύμφωνα με το 
παράρτημα XV·

(δα) μια κοινωνικοοικονομική ανάλυση η 
οποία διενεργείται σύμφωνα με το 
παράρτημα XV·

(β) μια ανάλυση των εναλλακτικών ουσιών 
που εξετάζει τους κινδύνους τους και την 
τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα της 
υποκατάστασης, συνοδευόμενη από σχέδιο 
υποκατάστασης, περιλαμβανομένης της 
έρευνας και ανάπτυξης και του 
χρονοδιαγράμματος για τις δράσεις που 

(δβ) μια ανάλυση των εναλλακτικών ουσιών 
ή τεχνολογιών, που εξετάζει τους κινδύνους 
τους και την τεχνική και οικονομική 
σκοπιμότητα της υποκατάστασης, 
συνοδευόμενη, εφόσον είναι σκόπιμο, από 
σχέδιο υποκατάστασης, περιλαμβανομένης 
της έρευνας και ανάπτυξης και του 
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προτείνει ο αιτών. χρονοδιαγράμματος για τις δράσεις που 
προτείνει ο αιτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ταυτόσημη με την τροπολογία 66 του βουλευτή Sacconi.  Στην πρόταση της Επιτροπής 
υπάρχουν δύο τρόποι αδειοδότησης.  Το σύστημα θα είναι σαφέστερο αν υπάρχει μόνο ένας 
τρόπος. Η τροπολογία αυτή συγχωνεύει τους δύο τρόπους.

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

Elisabeth Jeggle

Τροπολογία 724
Άρθρο 59, παράγραφος 5, στοιχείο (β)

(β) μια ανάλυση των εναλλακτικών 
ουσιών ή τεχνολογιών, που εξετάζει τους 
κινδύνους τους και την τεχνική και 
οικονομική σκοπιμότητα της 
υποκατάστασης, συνοδευόμενη, εφόσον 
είναι σκόπιμο, από σχέδιο υποκατάστασης, 
περιλαμβανομένης της έρευνας και 
ανάπτυξης και του χρονοδιαγράμματος για 
τις δράσεις που προτείνει ο αιτών.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή δεν είναι εφικτή. Δεν θα πρέπει να απαιτείται από τους παραγωγούς να παρέχουν 
πληροφορίες και στοιχεία για τα προϊόντα ενός ανταγωνιστή, διότι ακόμη και οι ίδιοι οι 
παραγωγοί ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μη διαθέτουν τις πληροφορίες για τα 
πιθανά υποκατάστατα.  Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν 
υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ: Αδειοδότηση (Vernola και άλλοι).

Η εφαρμογή δεν είναι εφικτή. Δεν θα πρέπει να απαιτείται από τους παραγωγούς να παρέχουν 
πληροφορίες και στοιχεία για τα προϊόντα ενός ανταγωνιστή, διότι ακόμη και οι ίδιοι οι 
παραγωγοί ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μη διαθέτουν τις πληροφορίες για τα 
πιθανά υποκατάστατα (Ulmer & άλλοι).  

Τροπολογία : Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
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Hiltrud Breyer

Τροπολογία 725
Άρθρο 59, παράγραφος 6

6. Η αίτηση αδειοδότησης δεν 
περιλαμβάνει κανένα από τα εξής:

Διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, οι αιτήσεις αδειοδότησης να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η ρύθμιση με τιμές ορίων εκπομπών δεν είναι το 
κατάλληλο μέσο για την αντιμετώπιση των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία 
(ιδίως των ΑΒΤ και αΑαΒ) και δεν μπορεί να εξασφαλίσει υψηλό βαθμό προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Η χρήση τέτοιων ουσιών σε ιατρικά μηχανήματα 
ενδέχεται να έχει έμμεσες συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία (και το περιβάλλον) τις οποίες δεν 
εξετάζουν οι ειδικές οδηγίες. (Jorgensen & άλλοι).

Τα νομοθετικά μέσα που αναφέρονται εδώ δεν εξετάζουν την ύπαρξη ή μη υποκατάστατων.  Ως 
εκ τούτου, τα μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων που προκαλούν οι ουσίες που εμπίπτουν 
στις οδηγίες αυτές δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς και δεν συμβαδίζουν με την προτεινόμενη 
ενίσχυση της αδειοδότησης. Ιδιαίτερα προβληματική είναι η εξαίρεση για εγκαταστάσεις για τις 
οποίες έχει δοθεί άδεια σύμφωνα με την οδηγία 96/61/ΕΚ, για το λόγο ότι η οδηγία αυτή δεν 
εξετάζει το ειδικό πρόβλημα ουσιών που είναι ανθεκτικές και βιοσυσσωρεύσιμες (Schlyter & 
άλλοι).
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Τροπολογία : Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 726
Άρθρο 59, παράγραφος 6, στοιχείο (α)

(α) τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον λόγω εκπομπών 
της ουσίας από εγκατάσταση στην οποία 
έχει χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με την 
οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία για την εξασφάλιση συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 57, παράγραφος 2, 
στοιχείο α).

Τροπολογία : Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 727
Άρθρο 59, παράγραφος 6, στοιχείο (β)

(β) τους κινδύνους για το υδατικό 
περιβάλλον και μέσω αυτού, λόγω 
απορρίψεων της ουσίας από σημειακή 
πηγή οι οποίες διέπονται από απαίτηση για 
προηγούμενη κανονιστική ρύθμιση, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 3, 
και από νομοθετικά μέτρα που θεσπίζονται 
βάσει του άρθρου 16 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία για την εξασφάλιση συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 57, παράγραφος 2, 
στοιχείο β).
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Τροπολογία : Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, 
Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 728
Άρθρο 61, παράγραφος 2

2. Ο Οργανισμός δημοσιεύει στον ιστότοπό 
του γενικές πληροφορίες σχετικά με τις 
χρήσεις για τις οποίες έχει παραλάβει 
αιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την 
εμπιστευτικότητα σύμφωνα με το άρθρο 
116, καθώς και μια προθεσμία εντός της 
οποίας τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη 
μπορούν να υποβάλουν πληροφορίες 
σχετικά με εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες.

2. Ο Οργανισμός δημοσιεύει στον ιστότοπό 
του γενικές πληροφορίες σχετικά με τις 
χρήσεις για τις οποίες έχει παραλάβει 
αιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την 
εμπιστευτικότητα σύμφωνα με το άρθρο 
116.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να καλούνται τρίτα μέρη να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές 
ουσίες ή τεχνολογίες, διότι η ανάπτυξη και η εφαρμογή πρέπει να αφεθούν στην αγορά.

Τροπολογία : Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 729
Άρθρο 61, παράγραφος 3

3. Κατά την προετοιμασία της 
γνωμοδότησης κάθε επιτροπή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ελέγχει 
πρώτα κατά πόσον η αίτηση περιλαμβάνει 
όλες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται 
στο άρθρο 59 και αφορούν θέματα τα οποία 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Εάν 
χρειάζεται, η επιτροπή ζητεί από τον 
αιτούντα συμπληρωματικές πληροφορίες 
ώστε η αίτηση να τηρεί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 59. Κάθε επιτροπή λαμβάνει επίσης 
υπόψη της τυχόν πληροφορίες που έχουν 
υποβληθεί από τρίτους.

3. Κατά την προετοιμασία της 
γνωμοδότησης κάθε επιτροπή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ελέγχει 
πρώτα κατά πόσον η αίτηση περιλαμβάνει 
όλες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται 
στο άρθρο 59 και αφορούν θέματα τα οποία 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Εάν 
χρειάζεται, η επιτροπή ζητεί από τον 
αιτούντα συμπληρωματικές πληροφορίες 
ώστε η αίτηση να τηρεί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 59. Κάθε επιτροπή λαμβάνει επίσης 
υπόψη της τυχόν πληροφορίες που έχουν 
υποβληθεί από τρίτους και μπορεί να 
ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από 
τρίτους, εφόσον χρειάζεται.
Εάν μια ή και οι δύο επιτροπές 
αποφασίσουν ότι απαιτούνται 
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συμπληρωματικές πληροφορίες για 
εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες, 
μπορούν να παραγγείλουν μελέτη σχετικά 
με τις διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές. Η 
μελέτη αυτή θα χρηματοδοτηθεί από το 
τέλος αδειοδότησης που έχει θεσπίσει ο 
Οργανισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιτροπές του Οργανισμού χρειάζονται μεγαλύτερη ευελιξία για να συγκεντρώνουν 
πληροφορίες και πρέπει να είναι σε θέση να παραγγέλλουν ανεξάρτητες εκθέσεις για τα 
δυνητικά υποκατάστατα. Έτσι, θα υπάρχουν αυτές οι συμπληρωματικές πληροφορίες όταν οι 
επιτροπές αποφασίζουν για μια αίτηση αδειοδότησης. Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, οι 
εθνικοί εμπειρογνώμονες πρέπει να αποφασίσουν εάν υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές 
επιλογές. Δεδομένου ότι οι επιτροπές του Οργανισμού έχουν στη διάθεσή τους 10 μήνες για να 
επεξεργαστούν τις αποφάσεις τους, θα πρέπει να είναι εφικτή η ολοκλήρωση μελέτης για τις
εναλλακτικές επιλογές εντός του διαστήματος αυτού.

Τροπολογία : Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 730
Άρθρο 61, παράγραφος 3

3. Κατά την προετοιμασία της 
γνωμοδότησης κάθε επιτροπή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ελέγχει 
πρώτα κατά πόσον η αίτηση περιλαμβάνει 
όλες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται 
στο άρθρο 59 και αφορούν θέματα τα οποία 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Εάν 
χρειάζεται, η επιτροπή ζητεί από τον 
αιτούντα συμπληρωματικές πληροφορίες 
ώστε η αίτηση να τηρεί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 59. Κάθε επιτροπή λαμβάνει επίσης 
υπόψη της τυχόν πληροφορίες που έχουν 
υποβληθεί από τρίτους.

3. Κατά την προετοιμασία της 
γνωμοδότησης κάθε επιτροπή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ελέγχει 
πρώτα κατά πόσον η αίτηση περιλαμβάνει 
όλες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται 
στο άρθρο 59 και αφορούν θέματα τα οποία 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Εάν 
χρειάζεται, η επιτροπή ζητεί από τον 
αιτούντα συμπληρωματικές πληροφορίες 
ώστε η αίτηση να τηρεί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 59. Κάθε επιτροπή λαμβάνει επίσης 
υπόψη της τυχόν πληροφορίες που έχουν 
υποβληθεί από τρίτους., και μπορεί να έχει 
πληροφόρηση από τρίτες πηγές η 
ανεξάρτητες μελέτες εφόσον απαιτηθεί.
Αυτή η πληροφορία ειδικά στην περίπτωση 
που αφορά υποκατάστατες ουσίες η νέες 
τεχνολογίες μπορεί να ανατεθεί για μικρό 
χρονικό διάστημα σε εξωτερική πηγή η σε 
επιστημονικά καταξιωμένη αρχή από τα 
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κράτη μέλη. Τα έξοδα μπορούν να 
καλυφθούν από τον οργανισμό και τα 
αντίστοιχα προβλεπόμενα κονδύλια.
(άρθρο 59(7)).

Or. el

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία  αυτή θεωρείται χρήσιμη, καθώς η εξέταση σε μεγαλύτερο βάθος των πιθανών 
εναλλακτικών ουσιών (κατά τη διάρκεια της αδειοδότησης) θα βοηθήσει τις ΜΜΕ. Η λήψη 
αποφάσεων θα βασίζεται στην καλύτερη δυνατή πληροφόρηση, ενώ αν γίνουν ανεξάρτητες 
μελέτες από ανεξάρτητους συμβούλους θα μπορέσει να διαχυθεί η πληροφορία στους μικρούς 
παραγωγούς (εν προκειμένω στις χημικές ΜΜΕ).

Τροπολογία : Mary Honeyball + Anders Wijkman

Τροπολογία 731
Άρθρο 61, παράγραφος 3

3. Κατά την προετοιμασία της 
γνωμοδότησης κάθε επιτροπή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ελέγχει 
πρώτα κατά πόσον η αίτηση περιλαμβάνει 
όλες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται 
στο άρθρο 59 και αφορούν θέματα τα οποία 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Εάν 
χρειάζεται, η επιτροπή ζητεί από τον 
αιτούντα συμπληρωματικές πληροφορίες 
ώστε η αίτηση να τηρεί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 59. Κάθε επιτροπή λαμβάνει επίσης 
υπόψη της τυχόν πληροφορίες που έχουν 
υποβληθεί από τρίτους.

3. Κατά την προετοιμασία της 
γνωμοδότησης κάθε επιτροπή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ελέγχει 
πρώτα κατά πόσον η αίτηση περιλαμβάνει 
όλες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται 
στο άρθρο 59 και αφορούν θέματα τα οποία 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Εάν 
χρειάζεται, η επιτροπή ζητεί από τον 
αιτούντα συμπληρωματικές πληροφορίες 
ώστε η αίτηση να τηρεί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 59. Κάθε επιτροπή λαμβάνει επίσης 
υπόψη της τυχόν πληροφορίες που έχουν 
υποβληθεί από τρίτους και μπορεί να 
ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από 
τρίτους, εφόσον χρειάζεται.
Εάν μια ή και οι δύο επιτροπές 
αποφασίσουν ότι απαιτούνται 
συμπληρωματικές πληροφορίες για 
εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες, 
μπορούν να παραγγείλουν σε ένα σύμβουλο 
ή στην αρχή ενός κράτους μέλους να 
διενεργήσει μια χρονικά οριοθετημένη 
έρευνα σχετικά με τις διαθέσιμες 
εναλλακτικές επιλογές. Οι έρευνες αυτές θα 
χρηματοδοτούνται από το τέλος 
αδειοδότησης που έχει θεσπίσει ο 
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Οργανισμός (άρθρο 59, (7)).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιτροπές του Οργανισμού χρειάζονται μεγαλύτερη ευελιξία για να συγκεντρώνουν 
πληροφορίες και πρέπει να είναι σε θέση να αναθέτουν σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες να 
αποφανθούν για τα δυνητικά υποκατάστατα. Έτσι, θα υπάρχουν αυτές οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες όταν οι επιτροπές αποφασίζουν για μια αίτηση αδειοδότησης. Με βάση την 
υφιστάμενη νομοθεσία, οι εθνικοί εμπειρογνώμονες πρέπει να αποφασίσουν εάν υπάρχουν 
ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές. Οι επιτροπές του Οργανισμού έχουν στη διάθεσή τους 10 
μήνες για να επεξεργαστούν τις αποφάσεις τους, έτσι ώστε να είναι εφικτή η ολοκλήρωση 
μελέτης για τις εναλλακτικές επιλογές εντός του διαστήματος αυτού.

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

Τροπολογία 732
Άρθρο 61, παράγραφος 5, υποπαράγραφος 3

Εάν ο αιτών επιθυμεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις, αποστέλλει γραπτώς την 
επιχειρηματολογία του στον Οργανισμό 
εντός δύο μηνών από την παραλαβή του 
σχεδίου γνωμοδότησης. Οι επιτροπές 
εξετάζουν τις παρατηρήσεις και εκδίδουν τις 
τελικές γνωμοδοτήσεις τους εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή της γραπτής 
επιχειρηματολογίας, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την επιχειρηματολογία. Εντός 
δεκαπέντε επιπλέον ημερών ο Οργανισμός 
αποστέλλει τις γνωμοδοτήσεις στην 
Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στον 
αιτούντα επισυνάπτοντας τα γραπτά 
επιχειρήματα.

Εάν ο αιτών επιθυμεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις, αποστέλλει γραπτώς την 
επιχειρηματολογία του στον Οργανισμό 
εντός δύο μηνών από την παραλαβή του 
σχεδίου γνωμοδότησης. Οι επιτροπές 
εξετάζουν τις παρατηρήσεις και εκδίδουν τις 
τελικές γνωμοδοτήσεις τους εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή της γραπτής 
επιχειρηματολογίας, λαμβάνοντας υπόψη 
την επιχειρηματολογία. Εντός δεκαπέντε 
επιπλέον ημερών ο Οργανισμός αποστέλλει 
τις γνωμοδοτήσεις στην Επιτροπή, στα 
κράτη μέλη και στον αιτούντα 
επισυνάπτοντας τα γραπτά επιχειρήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παρατηρήσεις του αιτούντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ούτως ή άλλως και όχι μόνο 
όταν ενδείκνυται.

Τα συνημμένα κείμενα ενδέχεται να περιλαμβάνουν ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες που δεν 
θα πρέπει να δημοσιεύονται ώστε να προστατεύονται οι εμπορικές πληροφορίες.
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Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 69.

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

Τροπολογία 733
Άρθρο 61, παράγραφος 6

6. Ο Οργανισμός δημοσιεύει στον ιστότοπό 
του, σύμφωνα με το άρθρο 116, τα μη 
εμπιστευτικά μέρη των γνωμοδοτήσεών του 
και τα τυχόν συνημμένα τους κείμενα.

6. Ο Οργανισμός δημοσιεύει στον ιστότοπό 
του, σύμφωνα με το άρθρο 116, τα μη 
εμπιστευτικά μέρη των γνωμοδοτήσεών του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε aιτιολόγηση ανωτέρω.

Τροπολογία : Guido Sacconi

Τροπολογία 734
Άρθρο 61, παράγραφος 6

6. Ο Οργανισμός δημοσιεύει στον ιστότοπό 
του, σύμφωνα με το άρθρο 116, τα μη 
εμπιστευτικά μέρη των γνωμοδοτήσεών του 
και τα τυχόν συνημμένα τους κείμενα.

6. Ο Οργανισμός δημοσιεύει στον ιστότοπό 
του, ταυτόχρονα με την κοινοποίησή του 
στον αιτούντα, σύμφωνα με το άρθρο 116, 
τα μη εμπιστευτικά μέρη των 
γνωμοδοτήσεών του και τα τυχόν 
συνημμένα τους κείμενα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία που προτείνει η Επιτροπή προβλέπει ότι μόνο ο αιτών την άδεια ενημερώνεται 
για τη χορήγησή της ή μη. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος ο παραγωγός να κάνει χρήση της 
περιόδου κατά την οποία είναι ο μόνος που γνωρίζει ότι δεν του έχει χορηγηθεί η άδεια για να 
προμηθεύσει με την απαγορευμένη ουσία ή τα προϊόντα που περιέχουν την ουσία αυτή τους 
μεταπωλητές, προκειμένου να εκφύγει των ευθυνών του πριν να τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση.
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Τροπολογία : Guido Sacconi

Τροπολογία 735
Άρθρο  62

Υποχρέωση των κατόχων αδειών Υποχρεώσεις ενημέρωσης για τις ουσίες 
που υπόκεινται σε αδειοδότηση

Οι κάτοχοι αδειών περιλαμβάνουν τον 
αριθμό άδειας στην ετικέτα πριν διαθέσουν 
την ουσία στην αγορά για χρήση για την 
οποία αδειοδοτήθηκε.

Όλες οι ουσίες καθαυτές, σε σκευάσματα ή 
προϊόντα, που πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 54 σημαίνονται και 
συνοδεύονται πάντοτε από δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας. Η ετικέτα 
περιλαμβάνει:
(a) την ονομασία της ουσίας,
(β) αναφορά στο ότι η ουσία 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα XIII και,
(γ) όλες τις χρήσεις για τις οποίες έχει 
αδειοδοτηθεί η ουσία.

Or. it

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζει την τροπολογία 69 του εισηγητή, δεδομένου ότι μόνο οι ουσίες υπόκεινται σε 
αδειοδότηση.

Τροπολογία : Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 736
Άρθρο  62

Υποχρέωση των κατόχων αδειών Υποχρεώσεις ενημέρωσης για τις ουσίες 
που υπόκεινται σε αδειοδότηση

Οι κάτοχοι αδειών περιλαμβάνουν τον 
αριθμό άδειας στην ετικέτα πριν διαθέσουν 
την ουσία στην αγορά για χρήση για την 
οποία αδειοδοτήθηκε.

1. Για όλες τις ουσίες που μπορεί να 
υπόκεινται σε αδειοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 54, η ενημέρωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3 διοχετεύεται σε 
ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού σε 
ουσίες και παρασκευάσματα μέσω 
ετικέτας και περιλαμβάνεται στο δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας.
2. Αν οι ουσίες αυτές ενσωματωθούν σε 
ένα προϊόν από μεταγενέστερο χρήστη ή 
περιληφθούν σε ένα εισαγόμενο προϊόν, η 
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ενημέρωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 διοχετεύεται σε ολόκληρη 
την αλυσίδα εφοδιασμού με το προϊόν 
αυτό.  Η ενημέρωση μπορεί να παρέχεται 
σε ετικέτα ή μαζί με άλλη ενημέρωση που 
παρέχεται συνήθως στους μεταγενέστερους 
χρήστες ή καταναλωτές προϊόντων, 
ανάλογα με την περίπτωση.
3. Η ενημέρωση σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνει: α) την 
ονομασία της ουσίας, και β) αναφορά για 
το κατά πόσον η ουσία πληροί μόνο τα 
κριτήρια του άρθρου 54 για την 
ενσωμάτωση στο Παράρτημα ΧΙΙΙ ή έχει 
καταχωρισθεί στο Παράρτημα ΧΙΙΙ ή έχει 
αδειοδοτηθεί για ειδική χρήση. Στην 
τελευταία περίπτωση, δηλώνεται η 
αδειοδοτημένη χρήση και ο αριθμός 
αδειοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες υποχρεώσεις των κατόχων αδειών δεν επαρκούν. Είναι σημαντικό να μπορεί 
η πλειοψηφία των χρηστών χημικών ουσιών, καθώς και όσοι διαχειρίζονται απόβλητα, να 
λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για να αποφεύγονται οι βλάβες στην ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον.

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

Τροπολογία 737
Άρθρο  63

Άρθρο  63 Το παρόν άρθρο διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να αποφεύγονται πρόσθετες και δυσβάσταχτες επιβαρύνσεις για τις ΜΜΕ, κρίνεται σκόπιμη 
η κατάργηση της διαδικασίας ενημέρωσης για τους μεταγενέστερους χρήστες που 
χρησιμοποιούν αδειοδοτημένες ουσίες. Μαζί με τις πλήρεις πληροφορίες και τις απαιτήσεις 
παρουσίασης που ισχύουν για τη διαδικασία καταχώρισης (άρθρα 32-34) τούτο θα προσέθετε 
μια πρόσθετη επιβάρυνση την οποία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι ΜΜΕ. Η παρούσα 
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τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ: Αδειοδότηση.

Τροπολογία : Anne Laperrouze

Τροπολογία 738
Άρθρο 63, παράγραφος 1

1. Οι μεταγενέστεροι χρήστες που 
χρησιμοποιούν μια ουσία σύμφωνα με το 
άρθρο 53, παράγραφος 2, το κοινοποιούν 
στον Οργανισμό εντός τριών μηνών από 
την πρώτη φορά που προμηθεύτηκαν την 
ουσία. Χρησιμοποιούν αποκλειστικά το 
υπόδειγμα που ορίζεται από τον 
Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θεσπίζεται διαδικασία κοινοποίησης για τους μεταγενέστερους χρήστες που χρησιμοποιούν 
αδειοδοτημένες ουσίες. Με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης και περίληψης για τη διαδικασία 
καταχώρισης (άρθρο 32-34), τούτο συνεπάγεται μια πρόσθετη εργασιακή επιβάρυνση την οποία 
δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι ΜΜΕ.

Τροπολογία : Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 739
Άρθρο 63, παράγραφος 2α (νέα)

2a. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς 
προϊόντων που περιλαμβάνουν ουσίες που 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια 
αδειοδότησης εξασφαλίζουν ότι στα 
προϊόντα αυτά υπάρχει ετικέτα με σαφείς 
σχετικές οδηγίες και με τον/τους 
αριθμό/ούς αδειοδότησης, οσάκις 
χρειάζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα των καταναλωτών να αποφασίζουν εν επιγνώσει για την αγορά προϊόντων 
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αποτελεί προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να υπάρχει σαφής επισήμανση στα 
προϊόντα που περιέχουν ουσίες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια αδειοδότησης.


