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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)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

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

Τροπολογία 254
Άρθρο 64, παράγραφος 1

1. Μια ουσία υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκεύασμα ή σε προϊόν για την οποία το 
παράρτημα XVΙ περιέχει έναν περιορισμό 
δεν πρέπει να παράγεται ή να διατίθεται 
στην αγορά ή να χρησιμοποιείται παρά 
μόνον σύμφωνα με τους όρους του 
προαναφερόμενου περιορισμού. Τούτο δεν 
ισχύει για την παραγωγή, τη διάθεση στην 
αγορά ή τη χρήση μιας ουσίας για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης ή 

1. Μια ουσία υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκεύασμα ή σε προϊόν για την οποία το 
παράρτημα XVΙ περιέχει έναν περιορισμό 
δεν πρέπει να παράγεται ή να διατίθεται 
στην αγορά ή να χρησιμοποιείται παρά 
μόνον σύμφωνα με τους όρους του 
προαναφερόμενου περιορισμού. Τούτο δεν 
ισχύει για την παραγωγή, τη διάθεση στην 
αγορά ή τη χρήση μιας ουσίας για σκοπούς 
έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και 
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έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής σε ποσότητες που 
δεν υπερβαίνουν τον ένα τόνο κατ’ έτος.

διαδικασιών παραγωγής,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη πρέπει να αποκλειστεί, καθόσον το πεδίο εφαρμογής του 
REACH πρέπει να περιοριστεί σε ουσίες που παράγονται ή εισάγονται και διατίθενται στην 
Ε.Ε.. Το άρθρο 7 θέτει ποσοτικά όρια σε προϊόντα και διαδικασίες για σκοπούς έρευνα και 
ανάπτυξης. (Laperrouze)

Το άρθρο 7 επιβάλλει ήδη ποσοτικό όριο έρευνας και ανάπτυξης που είναι προσανατολισμένες 
σε προϊόντα και διαδικασίες. Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με άλλες 
τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στα άρθρα που Τίτλου VIII: περιορισμοί στην παραγωγή, 
διάθεση και χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και σκευασμάτων. (Vernola και άλλοι).

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 255
Άρθρο 64, παράγραφοι 1 και 2

1. Μια ουσία υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκεύασμα ή σε προϊόν για την οποία το 
παράρτημα XVΙ περιέχει έναν περιορισμό 
δεν πρέπει να παράγεται ή να διατίθεται 
στην αγορά ή να χρησιμοποιείται παρά 
μόνον σύμφωνα με τους όρους του 
προαναφερόμενου περιορισμού. Τούτο δεν 
ισχύει για την παραγωγή, τη διάθεση στην 
αγορά ή τη χρήση μιας ουσίας για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης ή 
έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής σε ποσότητες που 
δεν υπερβαίνουν τον ένα τόνο κατ’ έτος.

1. Μια ουσία υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκεύασμα ή σε προϊόν για την οποία το 
παράρτημα XVΙ περιέχει έναν περιορισμό 
δεν πρέπει να παράγεται ή να διατίθεται 
στην αγορά ή να χρησιμοποιείται παρά 
μόνον σύμφωνα με τους όρους του 
προαναφερόμενου περιορισμού. Τούτο δεν 
ισχύει για την παραγωγή, τη διάθεση στην 
αγορά ή τη χρήση μιας ουσίας που εμπνέει 
υψηλή μεσαία ή χαμηλή ανησυχία, για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας και 
ανάπτυξης ή έρευνας και ανάπτυξης 
προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής σε 
ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τον ένα 
τόνο κατ’ έτος.

2. Μια ουσία υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκεύασμα ή σε προϊόν για την οποία το 
παράρτημα XVIΙ περιέχει έναν περιορισμό 
δεν πρέπει να παράγεται ή να διατίθεται 
στην αγορά ή να χρησιμοποιείται παρά 
μόνον σύμφωνα με τους όρους του 

2. Μια ουσία υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκεύασμα ή σε προϊόν για την οποία το 
παράρτημα XVIΙ περιέχει έναν περιορισμό 
δεν πρέπει να παράγεται ή να διατίθεται 
στην αγορά ή να χρησιμοποιείται παρά 
μόνον σύμφωνα με τους όρους του 
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προαναφερόμενου περιορισμού. Τούτο δεν 
ισχύει για την παραγωγή, τη διάθεση στην 
αγορά ή τη χρήση μιας ουσίας για σκοπούς 
έρευνας εργαστηριακής κλίμακας ή για τη 
χρήση της ουσίας ως προτύπου αναφοράς.

προαναφερόμενου περιορισμού. Τούτο δεν 
ισχύει για την παραγωγή, τη διάθεση στην 
αγορά ή τη χρήση μιας ουσίας που εμπνέει 
υψηλή μεσαία ή χαμηλή ανησυχία, για 
σκοπούς έρευνας εργαστηριακής κλίμακας ή 
για τη χρήση της ουσίας ως προτύπου 
αναφοράς.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να αποκλειστούν ουσίες που ενέχουν πολύ υψηλή ανησυχία εφόσον παράγονται σε 
ποσότητες κάτω του ενός τόνου (δέσμη προτεραιότητας Blokland).

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Τροπολογία 256
Άρθρο 65, παράγραφος 1, εδάφιο 1

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολίτες στην ΕΕ συνειδητοποιούν ότι στην πραγματικότητα εκτίθενται σε πολλά διαφορετικά 
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μείγματα ρύπων. Πάντα θα υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ της πραγματικής έκθεσης και 
των εργαστηριακών δοκιμών. Ωστόσο, αν αποδειχθεί ότι συγκεκριμένοι συνδυασμοί ρύπων 
ενέχουν μη αποδεκτούς κινδύνους, τότε οι εν λόγω συνδυασμοί έκθεσης πρέπει να περιοριστούν 
ή να εξαλειφθούν.

Τροπολογία: Frédérique Ries, Chris Davies

Τροπολογία 257
Άρθρο 65, παράγραφος 1, εδάφιο 1

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

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

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. Συνεπώς, η θέσπιση περιορισμών στο πλαίσιο του REACH
πρέπει να περιλαμβάνει ρητώς την εξέταση κινδύνων τόσο για τους ευάλωτους πληθυσμούς όσο 
και για τους πολίτες που εκτίθενται σε επικίνδυνους συνδυασμούς ρύπων.
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Τροπολογία: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 258
Άρθρο 65, παράγραφος 1, εδάφιο 1

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγεται κάθε μη αποδεκτός κίνδυνος. Ωστόσο, το άρθρο 57(3)(β) συνεπάγεται 
ότι τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που απορρέουν από τη χρήση ορισμένων ουσιών ενδέχεται 
να αντισταθμίσουν κάθε κίνδυνο. Η εν λόγω κοινωνικοοικονομική ανάλυση υπάρχει και πρέπει 
να μνημονευθεί. Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες 
που έχουν κατατεθεί στα άρθρα που τίτλου VIII: περιορισμοί στην παραγωγή, διάθεση και 
χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και σκευασμάτων.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 259
Άρθρο 65, παράγραφος 1

1. Όταν υπάρχει ένας μη αποδεκτός 
κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου ή για 
το περιβάλλον, ο οποίος απορρέει από την 
παραγωγή, τη χρήση ή τη διάθεση στην 

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

από την παραγωγή, τη χρήση ή τη διάθεση 
στην αγορά ουσιών και χρειάζεται να 
αντιμετωπιστεί σε κοινοτική βάση, το 
παράρτημα XVI τροποποιείται σύμφωνα με 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 130, παράγραφος 3, με την έκδοση 
νέων περιορισμών ή με την τροποποίηση 
των ισχυόντων περιορισμών του 
παραρτήματος XVI για την παραγωγή, τη 
χρήση ή τη διάθεση στην αγορά ουσιών υπό 
καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε 
προϊόντα, σύμφωνα με τη διαδικασία των 
άρθρων 66 έως 70.

Αυτό δεν ισχύει για τη χρήση μιας ουσίας 
ως απομονώσιμου ενδιάμεσου στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής, εκτός από τις 
περιπτώσεις που καλύπτονται από την 
παράγραφο 3.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση περιορισμών βάσει του REACH πρέπει ρητώς να περιλαμβάνει μνεία του κινδύνου 
για τους ευάλωτους πληθυσμούς.

Τα απομονώσιμα ενδιάμεσα στις εγκαταστάσεις παραγωγής αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τους 
εργαζομένους και η έκθεση σε αυτούς κατά την εργασία πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Συνεπώς, 
δεν δικαιολογείται η εξαίρεση των απομονώσιμων ενδιαμέσων στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
από τους περιορισμούς.

Τροπολογία: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik και Anne Laperrouze

Τροπολογία 260
Άρθρο 65, παράγραφος 2

2. Για τις ουσίες που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2 και για 
τις οποίες προτείνονται από την Επιτροπή 

2. Για τις ουσίες που ταξινομούνται ως 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2 
και για τις οποίες προτείνονται από την 
Επιτροπή περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση 
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περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση τους από 
τους καταναλωτές, το παράρτημα XVI 
τροποποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 
3. Δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 66 έως 70.

τους από τους καταναλωτές, το παράρτημα 
XVI τροποποιείται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην εναρμόνιση των προτεινόμενων αλλαγών στο άρθρο 54(α), 
(β) και (γ). Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που 
έχουν κατατεθεί στα άρθρα που τίτλου VIII: περιορισμοί στην παραγωγή, διάθεση και χρήση 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και σκευασμάτων. (Vernola και άλλοι)

Η μη εφαρμογή των άρθρων 66 έως 68 είναι απαράδεκτη. (Laperrouze)

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 261
Άρθρο 65, παράγραφος 3

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 55, 
παράγραφος 5, το αργότερο κατά τη 
συμπερίληψη μιας ουσίας στη σύμβαση της 
Στοκχόλμης ή στο πρωτόκολλο της 
ΟΕΕ/ΟΗΕ για τους ανθεκτικούς οργανικούς 
ρύπους η Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο για τη 
συμπερίληψη της εν λόγω ουσίας στο 
παράρτημα XVII. Τα προτεινόμενα μέτρα 
θα πρέπει τουλάχιστον να ενσωματώνουν 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
διεθνείς αυτές δεσμεύσεις της Κοινότητας.
Το παράρτημα XVII τροποποιείται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 130, παράγραφος 3. Δεν 
εφαρμόζονται τα άρθρα 66 έως 70.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 55, 
παράγραφος 5, το αργότερο κατά τη 
συμπερίληψη μιας ουσίας στη σύμβαση της 
Στοκχόλμης ή στο πρωτόκολλο της 
ΟΕΕ/ΟΗΕ για τους ανθεκτικούς οργανικούς 
ρύπους η Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο για τη 
συμπερίληψη της εν λόγω ουσίας στο 
παράρτημα XVII. Τα προτεινόμενα μέτρα 
θα πρέπει να ενσωματώνουν τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς 
αυτές δεσμεύσεις της Κοινότητας. Το 
παράρτημα XVII τροποποιείται σύμφωνα με 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
130, παράγραφος 3. Δεν εφαρμόζονται τα 
άρθρα 66 έως 70.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεων δεν μπορεί να ποσοτικοποιείτε με τη διατρύπωση 
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«τουλάχιστον».

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

Τροπολογία 262
Άρθρο 66, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η παραγωγή, η 
διάθεση στην αγορά ή η χρήση μιας ουσίας 
υπό καθαρή μορφή, σε παρασκεύασμα ή σε 
προϊόν ενέχει κίνδυνο για την ανθρώπινη 
υγεία ή για το περιβάλλον ο οποίος δεν 
ελέγχεται επαρκώς και χρειάζεται να 
αντιμετωπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, ζητεί 
από τον Οργανισμό να προετοιμάσει έναν 
φάκελο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
παραρτήματος XIV. Εάν ο φάκελος αυτός 
καταδείξει ότι είναι απαραίτητη η ανάληψη 
δράσης σε κοινοτική βάση, πέρα από 
οποιαδήποτε μέτρα που εφαρμόζονται ήδη, 
ο Οργανισμός προτείνει περιορισμούς ώστε 
να κινηθεί η διαδικασία επιβολής 
περιορισμών.

1. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η παραγωγή, η 
διάθεση στην αγορά ή η χρήση μιας ουσίας 
υπό καθαρή μορφή, σε παρασκεύασμα ή σε 
προϊόν ενέχει μη αποδεκτό κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον ο 
οποίος δεν ελέγχεται επαρκώς και 
χρειάζεται να αντιμετωπιστεί σε κοινοτικό 
επίπεδο, ζητεί από τον Οργανισμό να 
προετοιμάσει έναν φάκελο σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος XIV. Εάν ο 
φάκελος αυτός καταδείξει ότι είναι 
απαραίτητη η ανάληψη δράσης σε κοινοτική 
βάση, πέρα από οποιαδήποτε μέτρα που 
εφαρμόζονται ήδη, ο Οργανισμός προτείνει 
περιορισμούς ώστε να κινηθεί η διαδικασία 
επιβολής περιορισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιλεγόμενους ουσίες πρέπει να επιλέγονται αυστηρά βάσει συμπεφωνημένων 
επιστημονικών κριτηρίων και οι περιορισμοί πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στις περιπτώσεις 
μη αποδεκτών κινδύνων και όχι κινδύνων γενικώς.

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

Τροπολογία 263
Άρθρο 66, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Εάν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι η 
παραγωγή, η διάθεση στην αγορά ή η χρήση 

2. Εάν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι η 
παραγωγή, η διάθεση στην αγορά ή η χρήση 
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μιας ουσίας υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκεύασμα ή σε προϊόν ενέχει κίνδυνο 
για την ανθρώπινη υγεία ή για το 
περιβάλλον ο οποίος δεν ελέγχεται επαρκώς 
και χρειάζεται να αντιμετωπιστεί σε 
κοινοτικό επίπεδο, προετοιμάζει έναν 
φάκελο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος XIV. Εάν ο φάκελος αυτός 
καταδείξει ότι είναι απαραίτητη η ανάληψη 
δράσης σε κοινοτική βάση, πέρα από 
οποιαδήποτε μέτρα που εφαρμόζονται ήδη, 
το κράτος μέλος υποβάλλει το φάκελο στον 
Οργανισμό στη μορφή που αναφέρεται στο 
παράρτημα XIV, ώστε να κινηθεί η 
διαδικασία επιβολής περιορισμών.

μιας ουσίας υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκεύασμα ή σε προϊόν ενέχει μη 
αποδεκτό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία 
ή για το περιβάλλον ο οποίος δεν ελέγχεται 
επαρκώς και χρειάζεται να αντιμετωπιστεί 
σε κοινοτικό επίπεδο, προετοιμάζει έναν 
φάκελο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος XIV. Εάν ο φάκελος αυτός 
καταδείξει ότι είναι απαραίτητη η ανάληψη 
δράσης σε κοινοτική βάση, πέρα από 
οποιαδήποτε μέτρα που εφαρμόζονται ήδη, 
το κράτος μέλος υποβάλλει το φάκελο στον 
Οργανισμό στη μορφή που αναφέρεται στο 
παράρτημα XIV, ώστε να κινηθεί η 
διαδικασία επιβολής περιορισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιλεγόμενους ουσίες πρέπει να επιλέγονται αυστηρά βάσει συμπεφωνημένων 
επιστημονικών κριτηρίων και οι περιορισμοί πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στις περιπτώσεις 
μη αποδεκτών κινδύνων και όχι κινδύνων γενικώς.

Τροπολογία: Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-Schoepges, Werner Langen, 
Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 

Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis και Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 264
Άρθρο 66, παράγραφος 2, εδάφιο 1 α (νέο)

Ο Οργανισμός ενημερώνει πάραυτα / 
χωρίς καθυστέρηση / δημοσιεύει στον 
ιστότοπο του, ότι ένα κράτος μέλος ή η 
Επιτροπή προτίθενται να κινήσουν 
διαδικασία απαγόρευσης και ενημερώνουν 
αυτούς που υπέβαλαν αίτηση ταξινόμησης 
για την εν λόγω ουσία. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί πρέπει να ισχύουν χωρίς όριο βάρους, δηλαδή κάτω από 1 τόνο ανά έτος. 
Υπάρχει δικαίωμα ενημέρωσης από τις εταιρείες οι οποίες έχουν ταξινομήσει αλλά και από 
αυτές που είτε δεν υπόκεινται σε ταξινόμηση (κάτω από ένα τόνο ανά έτος) ή δεν υπόκεινται 
ακόμα στις διάφορες προθεσμίες που εφαρμόζονται όσον αφορά τα επίπεδα βάρους.

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

Langen και Françoise Grossetête

Τροπολογία 265
Άρθρο 66, παράγραφος 3, εισαγωγικό μέρος

3. Ο Οργανισμός δημοσιεύει αμέσως στον 
ιστότοπό του όλους τους φακέλους που 
τηρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος 
XIV και τους περιορισμούς που 
προτάθηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 2 του παρόντος άρθρου, με σαφή 
ένδειξη της ημερομηνίας δημοσίευσης. Ο 
Οργανισμός καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να υποβάλουν χωριστά ή από κοινού 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης:

3. Ο Οργανισμός δημοσιεύει αμέσως στον 
ιστότοπό του περιλήψεις των φακέλων που 
τηρούν τις απαιτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
προτεινομένων περιορισμών σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου, με σαφή ένδειξη της ημερομηνίας 
δημοσίευσης. Ο Οργανισμός καλεί όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν χωριστά 
ή από κοινού εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φάκελοι ενδεχόμενους περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες ή πληροφορίες ιδιοκτησιακής 
τεχνογνωσίας. Όπου δεν υπάρχει τελική απόφαση σχετικά με το περιεχόμενο, μπορεί να υπάρξει 
παρερμηνεία η κακή χρήση πριν ληφθεί τελική απόφαση. (Langen + Grossetête).
Οι τρεις μήνες είναι υπερβολικά περιορισμένο χρονικό διάστημα για τη διατύπωση 
παρατηρήσεων σε μια πολύπλοκη διαδικασία, ιδίως στις περιπτώσεις των ΜΜΕ (Langen + 
Grossetête + Oomen-Ruijten και άλλοι).
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Τροπολογία: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik και Françoise Grossetête

Τροπολογία 266
Άρθρο 68, παράγραφος 1

1. Εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης που αναφέρεται στο άρθρο 66, 
παράγραφος 3, η επιτροπή 
κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης διατυπώνει 
τη γνώμη της σχετικά με τους 
προτεινόμενους περιορισμούς με βάση τη 
δική της εξέταση των σχετικών τμημάτων 
του φακέλου και των κοινωνικοοικονομικών 
συνεπειών. Καταρτίζει σχέδιο 
γνωμοδότησης για τους προτεινόμενους 
περιορισμούς και για τις συναφείς 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αναλύσεις ή τις 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 66, 
παράγραφος 3, στοιχείο β), εφόσον 
υπάρχουν. Ο Οργανισμός δημοσιεύει το 
σχέδιο γνωμοδότησης στον ιστότοπό του 
αμέσως. Ο Οργανισμός καλεί τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους για το σχέδιο 
γνωμοδότησης σε προθεσμία που καθορίζει 
ο Οργανισμός.

1. Εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης που αναφέρεται στο άρθρο 66, 
παράγραφος 3, η επιτροπή 
κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης διατυπώνει 
τη γνώμη της σχετικά με τους 
προτεινόμενους περιορισμούς με βάση τη 
δική της εξέταση των σχετικών τμημάτων 
του φακέλου και των κοινωνικοοικονομικών 
συνεπειών. Καταρτίζει σχέδιο 
γνωμοδότησης για τους προτεινόμενους 
περιορισμούς και για τις συναφείς 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αναλύσεις ή τις 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 66, 
παράγραφος 3, στοιχείο β), εφόσον 
υπάρχουν. Ο Οργανισμός διαβιβάζει το 
σχέδιο γνωμοδότησης στα ενδιαφερόμενα 
μέρη και τα καλεί να υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους σε προθεσμία που 
καθορίζει ο Οργανισμός.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που έχουν 
κατατεθεί στα άρθρα που τίτλου VIII: περιορισμοί στην παραγωγή, διάθεση και χρήση 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και σκευασμάτων. (Vernola και άλλοι).

Φαίνεται λογικό τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις 
πριν τη δημοσίευση του σχεδίου γνωμοδότησης. (Grossetête)

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 267
Άρθρο 69, παράγραφος 2
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2. Ο Οργανισμός δημοσιεύει αμέσως τις 
γνωμοδοτήσεις των δύο επιτροπών στον 
ιστότοπό του.

2. Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την 
εμπιστευτικότητα, σύμφωνα με το άρθρο 
116, ο Οργανισμός δημοσιεύει αμέσως τις 
γνωμοδοτήσεις των δύο επιτροπών στον 
ιστότοπό του

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζεται επίσης το άρθρο 116.

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

Sommer και Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 268
Άρθρο 69, παράγραφος 2

2. Ο Οργανισμός δημοσιεύει αμέσως τις 
γνωμοδοτήσεις των δύο επιτροπών στον 
ιστότοπό του.

2. Ο Οργανισμός δημοσιεύει αμέσως τις 
γνωμοδοτήσεις των δύο επιτροπών στον 
ιστότοπό του. Οι δημοσιευμένες 
γνωμοδοτήσεις δεν περιλαμβάνουν 
ευαίσθητες πληροφορίες επιχειρηματικής 
φύσεως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια δεν μπορεί να επιτευχθεί εις βάρος ή σε αντίθεση με την προστασία ευαίσθητων 
επιχειρηματικών πληροφοριών.

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 61.

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 269
Άρθρο 70, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Σε περίπτωση ουσίας η οποία διέπεται 



AM\565936EL.doc PE 357.824v01-00

EL

ήδη από το Παράρτημα XVI, και εφόσον 
τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το 
άρθρο 65, η Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο 
τροποποίησης του παραρτήματος XVI, 
εντός τριών μηνών από την παραλαβή της 
γνωμοδότησης της Επιτροπής 
Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης, ή μόλις 
λήξει η προθεσμία που ορίζει το άρθρο 68, 
εφόσον η εν λόγω επιτροπή δεν υποβάλει 
γνωμοδότηση, ο,τιδήποτε από τα δύο 
συμβεί ενωρίτερα.
Σε περίπτωση που το σχέδιο τροποποίησης 
δεν είναι σύμφωνο με καμία από τις 
γνωμοδοτήσεις του Οργανισμού, η 
επιτροπή επισυνάπτει λεπτομερή 
αιτιολόγηση των λόγων διαφοροποίησης.
Σε περίπτωση ουσίας η οποία δεν διέπετο 
προηγουμένως από το παράρτημα XVI, η 
Επιτροπή υποβάλλει εντός του 
καθορισμένου χρονικού διαστήματος στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
πρόταση τροποποίησης του 
Παραρτήματος XVI.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην ισχύουσα οδηγία 76/769/ΕΟΚ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμμετέχουν 
στις αποφάσεις σχετικά με ορισμένους περιορισμούς χημικών ουσιών, όπως στην απαγόρευση 
της χρήσης φθαλικών ενώσεων σε ορισμένα παιχνίδια. Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη 
διατήρηση της διαδικασίας αυτής και όχι στην περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου της 
Επιτροπής.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 270
Άρθρο 71

Συνιστάται Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Χημικών Προϊόντων.

Συνιστάται Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Χημικών Προϊόντων. Ο Οργανισμός είναι 
υπεύθυνος για το σύνολο του εγχειρήματος 
και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας 
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REACH.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κεντρική οργάνωση επιτυγχάνει και φαινόμενα συνέργιας. 

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 271
Άρθρο 71

Συνιστάται Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Χημικών Προϊόντων.

Συνιστάται Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Χημικών Προϊόντων, με έδρα το Ελσίνκι.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 289 της Συνθήκης ΕΚ, τα κράτη μέλη αποφάσισαν ο Οργανισμός 
Χημικών Προϊόντων να έχει έδρα το Ελσίνκι. Η απόφαση σχετικά με την έδρα του πρέπει, 
συνεπώς, να μνημονεύεται και στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Bogusław Sonik, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 272
Άρθρο 71 α (νέο)

Άρθρο 71a
Αποστολή του Oργανισμού 

O Oργανισμός αναλαμβάνει τη συνολική 
διαχείριση της διαδικασίας REACH.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Mε την ανάθεση στον οργανισμό της πλήρους διαχείρισης της διαδικασίας REACH θα 
διασφαλιστεί η βελτίωση της αποτελεσματικότητας στο REACH και θα διευκολυνθεί η 
εναρμονισμένη εφαρμογή μιας ανεξάρτητης και διαφανούς διαδικασίας.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Γιώργος Χατζημαρκάκης, Holger Krahmer και Françoise 

Grossetête

Τροπολογία 273
Άρθρο 72, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ) μια επιτροπή αξιολόγησης κινδύνου, η 
οποία είναι αρμόδια για την προπαρασκευή 
της γνωμοδότησης του Οργανισμού σχετικά 
με αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας, με 
προτάσεις για την επιβολή περιορισμών και 
με οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύπτει από 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
συνδέεται με κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία ή για το περιβάλλον·

(γ) μια επιτροπή αξιολόγησης κινδύνου, η 
οποία είναι αρμόδια για την προπαρασκευή 
της γνωμοδότησης του Οργανισμού σχετικά 
με αξιολογήσεις, αιτήσεις για τη χορήγηση 
άδειας, με προτάσεις για την επιβολή 
περιορισμών και με οποιοδήποτε άλλο θέμα 
προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και συνδέεται με κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επικαιροποιεί τις αρμοδιότητες του Οργανισμού μετά τον ενισχυμένο ρόλο αξιολόγησης που 
αναλαμβάνει (βλ. τροπολογίες των ιδίων στον Τίτλο VI).(Sacconi και άλλοι)

Είναι συνεπής με προηγούμενες τροπολογίες. Με βάση μια εναρμονισμένη διαδικασία και για 
να αποφευχθούν διαφοροποιήσεις, η αξιολόγηση των προτάσεων και των φακέλων δοκιμής 
πρέπει να διενεργούνται από τον Οργανισμό, ο οποίος θα είναι σε θέση να καταγράφει τη 
στήριξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών και οργανισμών αξιολόγησης. (Grossetête)

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 274
Άρθρο 72, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)



AM\565936EL.doc PE 357.824v01-00

EL

δ) μια επιτροπή κοινωνικοοικονομικής 
ανάλυσης, η οποία είναι αρμόδια για την 
προπαρασκευή της γνωμοδότησης του 
Οργανισμού σχετικά με αιτήσεις για τη 
χορήγηση άδειας, με προτάσεις για την 
επιβολή περιορισμών και με οποιοδήποτε 
άλλο θέμα προκύπτει από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού 
συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης των 
συνεπειών νομοθετικής δράσης που 
ενδεχομένως αναλαμβάνεται για τις ουσίες·

δ)μια επιτροπή κοινωνικοοικονομικής 
ανάλυσης, η οποία είναι αρμόδια για την 
προπαρασκευή της γνωμοδότησης του 
Οργανισμού σχετικά με αξιολογήσεις, 
αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας, με 
προτάσεις για την επιβολή περιορισμών και 
με οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύπτει από 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης των 
συνεπειών νομοθετικής δράσης που 
ενδεχομένως αναλαμβάνεται για τις ουσίες·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι συνεπής με προηγούμενες τροπολογίες. Με βάση μια εναρμονισμένη διαδικασία και για 
να αποφευχθούν διαφοροποιήσεις, η αξιολόγηση των προτάσεων και των φακέλων δοκιμής 
πρέπει να διενεργούνται από τον Οργανισμό, ο οποίος θα είναι σε θέση να καταγράφει τη 
στήριξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών και οργανισμών αξιολόγησης.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 275
Άρθρο 72, παράγραφος 1, στοιχείο (δ α) (νέο)

(δα) επιτροπή για μεθόδους δοκιμών χωρίς 
πειραματόζωα, υπεύθυνη για την ανάπτυξη 
στρατηγικής σχετικά με την 
υποκατάσταση των δοκιμών με 
πειραματόζωα και τη λήψη αποφάσεων για 
την κατανομή των κονδυλίων που 
συγκεντρώνονται από τα τέλη 
καταχώρισης, για την ανάπτυξη και την 
επικύρωση μεθόδων χωρίς δοκιμές με 
πειραματόζωα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 34a και το άρθρο 95, που υπέβαλαν οι 
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ίδιοι βουλευτές. Χρειάζεται ειδική επιτροπή για τη διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού με 
στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης, της επικύρωσης και της κανονιστικής αποδοχής 
εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών χωρίς πειραματόζωα. Η επιτροπή αυτή θα μπορεί επίσης να 
αποφασίζει για την κατανομή των κονδυλίων εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Γιώργος Χατζημαρκάκης, Holger Krahmer και Françoise Grossetête

Τροπολογία 276
Άρθρο 72, παράγραφος 1, στοιχείο (ε)

μια επιτροπή των κρατών μελών, η οποία 
είναι αρμόδια για τη διευθέτηση της
διάστασης απόψεων σχετικά με σχέδια 
αποφάσεων που προτείνονται από τα κράτη 
μέλη βάσει του τίτλου VI και για την 
προπαρασκευή της γνωμοδότησης του 
Οργανισμού σχετικά με προτάσεις 
ταξινόμησης και επισήμανσης βάσει του 
τίτλου X και με προτάσεις προσδιορισμού 
ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη
ανησυχία και οι οποίες θα πρέπει να 
υπόκεινται στη διαδικασία αδειοδότησης 
βάσει του τίτλου VII·

μια επιτροπή των κρατών μελών, η οποία 
είναι αρμόδια για τη διευθέτηση 
ενδεχόμενης διάστασης απόψεων μεταξύ 
κρατών μελών σχετικά με σχέδια 
αποφάσεων που προτείνονται από τον 
Οργανισμό βάσει του τίτλου VI και για την 
προπαρασκευή της γνωμοδότησης του 
Οργανισμού σχετικά με προτάσεις 
ταξινόμησης και επισήμανσης βάσει του 
τίτλου X και με προτάσεις προσδιορισμού 
ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία και οι οποίες θα πρέπει να 
υπόκεινται στη διαδικασία αδειοδότησης 
βάσει του τίτλου VII·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επικαιροποιεί τις αρμοδιότητες του Οργανισμού μετά τον ενισχυμένο ρόλο αξιολόγησης που 
αναλαμβάνει (βλ. τροπολογίες των ιδίων στον Τίτλο VI). (Sacconi και άλλοι).

Είναι συνεπής με προηγούμενες τροπολογίες. Με βάση μια εναρμονισμένη διαδικασία και για 
να αποφευχθούν διαφοροποιήσεις, η αξιολόγηση των προτάσεων και των φακέλων δοκιμής 
πρέπει να διενεργούνται από τον Οργανισμό, ο οποίος θα είναι σε θέση να καταγράφει τη 
στήριξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών και οργανισμών αξιολόγησης. (Grossetête)

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 277
Άρθρο 72, παράγραφος 1, στοιχείο (ε)
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μια επιτροπή των κρατών μελών, η οποία 
είναι αρμόδια για τη διευθέτηση της 
διάστασης απόψεων σχετικά με σχέδια 
αποφάσεων που προτείνονται από τα κράτη 
μέλη βάσει του τίτλου VI και για την 
προπαρασκευή της γνωμοδότησης του 
Οργανισμού σχετικά με προτάσεις 
ταξινόμησης και επισήμανσης βάσει του 
τίτλου X και με προτάσεις προσδιορισμού 
ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία και οι οποίες θα πρέπει να 
υπόκεινται στη διαδικασία αδειοδότησης 
βάσει του τίτλου VII·

μια επιτροπή των κρατών μελών, η οποία 
είναι αρμόδια για τη διευθέτηση της 
διάστασης απόψεων σχετικά με σχέδια 
αποφάσεων που προτείνονται από τον 
Οργανισμό βάσει του τίτλου VI και για την 
προπαρασκευή της γνωμοδότησης του 
Οργανισμού σχετικά με προτάσεις 
ταξινόμησης και επισήμανσης βάσει του 
τίτλου X και με προτάσεις προσδιορισμού 
ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία και οι οποίες θα πρέπει να 
υπόκεινται στη διαδικασία αδειοδότησης 
βάσει του τίτλου VII·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμίζεται με τις τροπολογίες επί του Τίτλου VI.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Γιώργος Χατζημαρκάκης, Holger Krahmer και Françoise Grossetête

Τροπολογία 278
Άρθρο 72, παράγραφος 1, στοιχείο (ζ)

μια γραμματεία, η οποία παρέχει τεχνική, 
επιστημονική και διοικητική υποστήριξη 
στις επιτροπές και στο φόρουμ και 
εξασφαλίζει τον κατάλληλο συντονισμό 
μεταξύ τους. Διεκπεραιώνει επίσης τις 
εργασίες που ζητούνται από τον Οργανισμό 
στο πλαίσιο των διαδικασιών 
προκαταχώρισης, καταχώρισης και 
αμοιβαίας αναγνώρισης της αξιολόγησης 
καθώς και στο πλαίσιο της κατάρτισης 
οδηγιών, της συντήρησης της βάσης 
δεδομένων και της παροχής πληροφοριών·

μια γραμματεία, η οποία παρέχει τεχνική, 
επιστημονική και διοικητική υποστήριξη 
στις επιτροπές και στο φόρουμ και 
εξασφαλίζει τον κατάλληλο συντονισμό 
μεταξύ τους. Διεκπεραιώνει επίσης τις 
εργασίες που ζητούνται από τον Οργανισμό 
στο πλαίσιο των διαδικασιών 
προκαταχώρισης, καταχώρισης και της 
αξιολόγησης καθώς και στο πλαίσιο της 
κατάρτισης οδηγιών, της συντήρησης της 
βάσης δεδομένων και της παροχής 
πληροφοριών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επικαιροποιεί τις αρμοδιότητες του Οργανισμού μετά τον ενισχυμένο ρόλο αξιολόγησης που 
αναλαμβάνει (βλ. τροπολογίες των ιδίων στον Τίτλο VI). (Sacconi και άλλοι).

Είναι συνεπής με προηγούμενες τροπολογίες. Με βάση μια εναρμονισμένη διαδικασία και για 
να αποφευχθούν διαφοροποιήσεις, η αξιολόγηση των προτάσεων και των φακέλων δοκιμής 
πρέπει να διενεργούνται από τον Οργανισμό, ο οποίος θα είναι σε θέση να καταγράφει τη 
στήριξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών και οργανισμών αξιολόγησης. (Grossetête)

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 279
Άρθρο 72, παράγραφος 1, στοιχείο (η α) (νέο)

(η a) Επιτροπή Εναλλακτικών Μεθόδων 
Δοκιμής, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης 
στρατηγικής για την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης, επικύρωσης και νομικής 
αποδοχής των μεθόδων διενέργειας 
δοκιμών που δεν χρησιμοποιούν ζώα, και 
να διασφαλίσουν τη χρήση τους σε ευφυή 
σταδιακή ανάλυση του κινδύνου, ούτως 
ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Η επιτροπή είναι 
υπεύθυνη για τη χορήγηση 
χρηματοδότησης στις εναλλακτικές 
μεθόδους δοκιμών, μέσω της επιβολής 
τέλους καταχώρισης. Η επιτροπή 
απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες που 
προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
την Επικύρωση Εναλλακτικών Μεθόδων, 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της ευημερίας των ζώων και άλλους 
συναφείς φορείς.
Κάθε χρόνο, η επιτροπή εκπονεί έκθεση η 
οποία υποβάλλεται από τον Οργανισμό στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε 
όσον αφορά την ανάπτυξη, επικύρωση και 
νομική αποδοχή των μεθόδων διενέργειας 
δοκιμών που δεν χρησιμοποιούν ζώα και 
τη χρήση τέτοιων μεθόδων στην ευφυή 
σταδιακή ανάλυση του κινδύνου 
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προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού, καθώς και το 
ποσό και την κατανομή της 
χρηματοδότησης για εναλλακτικές 
μεθόδους δοκιμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 73 και 77a και το άρθρο 95. Ο σκοπός 
του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την προώθηση δοκιμών που δεν χρησιμοποιούν ζώα, 
πρέπει να περιληφθεί στην εντολή και το έργο του οργανισμού ώστε να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική υλοποίηση του. Η ανάπτυξη, επικύρωση, νομική αποδοχή και χρήση 
εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών συχνά παρεμποδίζεται από έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού 
και συντονισμού Κατά συνέπεια, ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει μια επιτροπή η οποία θα 
απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες στον τομέα των μεθόδων εναλλακτικών δοκιμών, με 
αποστολή να αναπτύξει και να εφαρμόσει τέτοιου είδους στρατηγικό σχεδιασμό και να 
διασφαλίσει τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών σε ευφυή και ευέλικτη αξιολόγηση 
κινδύνου, όπου αυτό είναι δυνατόν, ούτως ώστε να αποφεύγονται δοκιμές στις οποίος 
χρησιμοποιούνται ζώα και να εξοικονομηθεί κόστος. Η επιτροπή πρέπει επίσης να διαθέτει 
χρηματοδότηση για εναλλακτικές μεθόδους δοκιμών και να εκπονεί ετήσια έκθεση σχετικά με 
την πρόοδο που σημειώνεται για τη διασφάλιση διαφάνειας.

Τροπολογία: Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Τροπολογία 280
Άρθρο 72, παράγραφος 1, στοιχείο (η α) (νέο)

(ηa) Επιτροπή εναλλακτικών μεθόδων 
δοκιμών, η οποία είναι υπεύθυνη για την 
προώθηση ολοκληρωμένης στρατηγικής 
για την ανάπτυξη, επικύρωση και αποδοχή 
μεθόδων δοκιμών στις οποίες δεν 
χρησιμοποιούνται ζώα και για την 
κατανομή της χορηγούμενης 
χρηματοδότησης η οποία παρέχεται μέσω 
του τέλους καταχώρισης. 
Η επιτροπή απαρτίζεται από 
εμπειρογνώμονες που προέρχονται από το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Επικύρωση 
Εναλλακτικών Μεθόδων, οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
ευημερίας των ζώων και άλλους συναφείς 
φορείς. Η επιτροπή πρέπει να 
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συμμορφώνεται στα χρονικά όρια που 
ορίζουν παρών κανονισμός.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη, επικύρωση, νομική αποδοχή και χρήση εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών συχνά 
παρεμποδίζεται από έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού. Κατά συνέπεια, ο 
Οργανισμός πρέπει να διαθέτει μια επιτροπή η οποία που θα απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες 
στον τομέα των μεθόδων εναλλακτικών δοκιμών, με αποστολή να αναπτύξει και να εφαρμόσει 
τέτοιου είδους στρατηγικό σχεδιασμό και να διασφαλίσει τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων 
δοκιμών σε ευφυή και ευέλικτη αξιολόγηση κινδύνου. Η επιτροπή πρέπει να τηρεί τα χρονικά 
περιθώρια που ορίζει ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik και Werner Langen

Τροπολογία 281
Άρθρο 73, παράγραφος 1

1. Ο Οργανισμός παρέχει στα κράτη μέλη 
και στα θεσμικά όργανα της Κοινότητας τις 
καλύτερες δυνατές επιστημονικές και 
τεχνικές συμβουλές για ζητήματα σχετικά με 
τα χημικά προϊόντα τα οποία εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητά του και παραπέμπονται 
σε αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.

1. Ο Οργανισμός παρέχει στα κράτη μέλη 
και στα θεσμικά όργανα της Κοινότητας τις 
καλύτερες δυνατές επιστημονικές και 
τεχνικές συμβουλές για ζητήματα σχετικά με 
τα χημικά προϊόντα τα οποία εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητά του και παραπέμπονται 
σε αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού. Στις περιπτώσεις 
αυτές, οι αποφάσεις του Οργανισμού είναι 
νομικώς δεσμευτικές.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στο να αποσαφηνίσει τον ρόλο του Οργανισμού ως ρυθμιστικού 
οργάνου, το οποίο λαμβάνει αποφάσεις, όπως ορίζει η ανακοίνωση της Επιτροπής για το 
λειτουργικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών, COM(2002) 718. (Langen + 
Vernola και άλλοι).

Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που έχουν 
κατατεθεί στα άρθρα που τίτλου IX: Ο Οργανισμός (Vernola και άλλοι)
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Τροπολογία: Guido Sacconi και Françoise Grossetête

Τροπολογία 282
Άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

(γ) την εκτέλεση των καθηκόντων που της 
ανατίθενται βάσει του τίτλου VI·

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο. (Sacconi)

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 283
Άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο (δ)

(δ) τη δημιουργία και τη συντήρηση βάσης ή 
βάσεων δεδομένων με πληροφορίες για όλες 
τις καταχωρισμένες ουσίες, του μητρώου 
ταξινόμησης και επισήμανσης και του 
εναρμονισμένου καταλόγου ταξινόμησης 
και επισήμανσης, τη διάθεση στο κοινό 
μέσω του Διαδικτύου των μη εμπιστευτικών 
πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 116, 
παράγραφος 1, από τη βάση ή τις βάσεις 
δεδομένων και τη διάθεση μετά από αίτηση 
άλλων μη εμπιστευτικών πληροφοριών από 
τη βάση δεδομένων·

(δ) τη δημιουργία και τη συντήρηση βάσης ή 
βάσεων δεδομένων με πληροφορίες για όλες 
τις καταχωρισμένες ουσίες, του μητρώου
ταξινόμησης και επισήμανσης και του 
εναρμονισμένου καταλόγου ταξινόμησης 
και επισήμανσης, τη διάθεση στο κοινό 
μέσω του Διαδικτύου εντός 15 εργάσιμων 
ημερών, των μη εμπιστευτικών 
πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 116, 
παράγραφος 1, από τη βάση ή τις βάσεις 
δεδομένων και τη διάθεση μετά από αίτηση 
άλλων μη εμπιστευτικών πληροφοριών από 
τη βάση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 
115, παράγραφος 2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας χρονικός περιορισμός για την εγγραφή (δημόσιου χαρακτήρα) πληροφοριών στις βάσεις 
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δεδομένων είναι απαραίτητος για λόγους σαφήνειας. Πρέπει να ορισθεί στις 15 εργάσιμες 
ημέρες σύμφωνα με τη συνήθη προθεσμία απάντησης που ορίζει ο Κανονισμός 1049/2001.
Πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στη διαδικασία για αιτήσεις πληροφοριών σχετικά με μη 
εμπιστευτικές πληροφορίες που δεν απαριθμούνται στο άρθρο 116, παράγραφος 1 και που δεν 
θεωρούνται εμπιστευτικές βάσει του άρθρου 116, παράγραφος 2.

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Anne Ferreira και Marie-Noelle 
Lienemann

Τροπολογία 284
Άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο (δ)

(δ) τη δημιουργία και τη συντήρηση βάσης ή 
βάσεων δεδομένων με πληροφορίες για όλες 
τις καταχωρισμένες ουσίες, του μητρώου 
ταξινόμησης και επισήμανσης και του 
εναρμονισμένου καταλόγου ταξινόμησης 
και επισήμανσης, τη διάθεση στο κοινό 
μέσω του Διαδικτύου των μη 
εμπιστευτικών πληροφοριών που ορίζονται 
στο άρθρο 116, παράγραφος 1, από τη βάση
ή τις βάσεις δεδομένων και τη διάθεση μετά 
από αίτηση άλλων μη εμπιστευτικών 
πληροφοριών από τη βάση δεδομένων·

(δ) τη δημιουργία και τη συντήρηση βάσης ή 
βάσεων δεδομένων με πληροφορίες για όλες 
τις καταχωρισμένες ουσίες, του μητρώου 
ταξινόμησης και επισήμανσης και του 
εναρμονισμένου καταλόγου ταξινόμησης 
και επισήμανσης, τη διάθεση στο κοινό 
μέσω του Διαδικτύου εντός 15 εργάσιμων 
ημερών, των πληροφοριών που ορίζονται 
στο άρθρο 116, παράγραφος 1, από τη βάση 
ή τις βάσεις δεδομένων και τη διάθεση μετά 
από αίτηση άλλων μη εμπιστευτικών 
πληροφοριών από τη βάση δεδομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να τεθεί χρονικός περιορισμός για την εισαγωγή των (δημοσίων)
πληροφοριών στις βάσεις δεδομένων, γιατί διαφορετικά ο οργανισμός θα μπορούσε να 
αναβάλλει σχεδόν απεριόριστα το έργο αυτό, ιδίως στον βαθμό που θα υπάρχει και έλλειψη 
πόρων. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, δεν θα ήταν αποτελεσματικό καθόσον τίποτα δεν μπορεί να 
αποτρέψει έναν πολίτη από το να ζητά πληροφορίες αμέσως πριν από την εισαγωγή τους στη 
βάση δεδομένων. Προτείνουμε 15 εργάσιμες μέρες με το σκεπτικό ότι στην περίπτωση που 
κάποιος ζήτησει τις πληροφορίες, ο Κανονισμός 1049/2001 ορίζει το χρονικό αυτό περιθώριο 
ως τον συνήθη χρόνο απόκρισης.



AM\565936EL.doc PE 357.824v01-00

EL

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπαζή

Τροπολογία 285
Άρθρο 73, παράγραφος 2 (δ)

(δ) τη δημιουργία και τη συντήρηση βάσης ή 
βάσεων δεδομένων με πληροφορίες για όλες 
τις καταχωρισμένες ουσίες, του μητρώου 
ταξινόμησης και επισήμανσης και του 
εναρμονισμένου καταλόγου ταξινόμησης 
και επισήμανσης, τη διάθεση στο κοινό 
μέσω του Διαδικτύου των μη εμπιστευτικών 
πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 116, 
παράγραφος 1, από τη βάση ή τις βάσεις 
δεδομένων και τη διάθεση μετά από αίτηση 
άλλων μη εμπιστευτικών πληροφοριών από 
τη βάση δεδομένων.

(δ) τη δημιουργία και τη συντήρηση βάσης ή 
βάσεων δεδομένων με πληροφορίες για όλες 
τις καταχωρισμένες ουσίες, του μητρώου 
ταξινόμησης και επισήμανσης και του 
εναρμονισμένου καταλόγου ταξινόμησης 
και επισήμανσης, τη διάθεση στο κοινό 
μέσω του Διαδικτύου το συντομότερο 
δυνατό ή το πολύ σε διάστημα 30 ημερών 
από την παραλαβή, των μη εμπιστευτικών 
πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 116, 
παράγραφος 1, από τη βάση ή τις βάσεις 
δεδομένων και τη διάθεση μετά από αίτηση 
άλλων μη εμπιστευτικών πληροφοριών από 
τη βάση δεδομένων.

Or. el

Αιτιολόγηση

Ορισμός διορίας ώστε να είναι βέβαιη η πληροφόρηση.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Dan Jørgensen, Riitta Myller, Åsa 
Westlund, Anne Ferreira και Marie-Noelle Lienemann

Τροπολογία 286
Άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο (ε)

(ε) τη διάθεση στο κοινό πληροφοριών 
σχετικά με το ποιες ουσίες είναι υπό 
αξιολόγηση και ποιες έχουν αξιολογηθεί 
εντός ενενήντα ημερών από την παραλαβή 
των πληροφοριών από τον Οργανισμό, 
σύμφωνα με το άρθρο 116, παράγραφος 1·

(ε) τη διάθεση στο κοινό πληροφοριών 
σχετικά με το ποιες ουσίες είναι υπό 
αξιολόγηση και ποιες έχουν αξιολογηθεί 
εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από 
την παραλαβή των πληροφοριών από τον 
Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 116, 
παράγραφος 1·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο (ε) εισάγει το καθήκον του Οργανισμού να δημοσιοποιεί 
τις πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των ουσιών εντός ενενήντα ημερών. Τούτο δεν 
είναι σύμφωνο με τις προθεσμίες που τίθενται στη Σύμβαση Aarhus και στον Κανονισμό 
1049/2001 για την απάντηση σε αιτήσεις. Εάν κάποιος ζητήσει έγγραφο από τον Οργανισμό 
τότε αυτός θα πρέπει κανονικά να απαντήσει εντός δεκαπέντε ημερών βάσει του Κανονισμού 
1049/2001.

Τροπολογία: Chris Davies, Frédérique Ries και Mary Honeyball

Τροπολογία 287
Άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο (θ)α (νέο)

(i a) Συνεργασία με τους κλάδους της 
βιομηχανίας και άλλους ενδιαφερόμενους 
προκειμένου να προσδιοριστούν 
κατηγορίες προϊόντων για αντικείμενα και 
χρήση χημικών, οι οποίες πληρούν τα 
κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 54 
(α-ε) του REACH ή έχουν προσδιοριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 54 (στ) και 
καταρτίζουν καθοδηγητικές παρατηρήσεος 
με βάση τις κατηγορίες προϊόντων, με 
σκοπό τη συμμόρφωση στις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από το άρθρο 6·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο ο οργανισμός να αναλάβει πρωτοβουλία για την ανάπτυξη συγκεκριμένης 
καθοδήγησης ανά τομέα και το έργο αυτό να βασίζεται σε προσέγγιση κάποιου ενδιαφερόμενου. 
Επί του παρόντος υπάρχουν αρκετές θετικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία 
και από μεμονωμένες εταιρείες, που μπορούν να αποτελέσουν βάση συζήτησης και ανάπτυξης, 
συγκεκριμένες ανά τομέα καθοδήγησης. Στην ιδανική περίπτωση οι καθολικές παρατηρήσεις θα 
πρέπει να προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι αδειοδοτημένες χημικές 
ουσίες στην κάθε κατηγορία προϊόντων, να περιλαμβάνουν ανασκόπηση των βέλτιστων 
πρακτικών στη διαχείριση της αλυσίδας τροφοδοσίας, να εξηγούν τον τρόπο κοινοποίησης των 
αδειοδοτημένων χημικών ουσιών και να εξετάζουν τα χαρακτηριστικά όσον αφορά τη χρήση 
των προϊόντων από τους καταναλωτές και την εναπόθεσή τους. 
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Τροπολογία: Chris Davies, Frédérique Ries και Mary Honeyball

Τροπολογία 288
Άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο (θ) β (νέο)

(θ β) Διάθεση πληροφοριών που 
βασίζονται στη βάση δεδομένων του 
REACH, για χρήση αδειοδοτημένων 
ουσιών σε προϊόντα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να παρέχει διαρθρωμένη ενημέρωση σχετικά με τη χρήση 
αδειοδοτημένων ουσιών σε προϊόντα, η οποία θα αποτελέσει κατανοητή πηγή πληροφόρησης 
και θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των ειδικών 
καθοδηγητικών πληροφοριών του τομέα.

Τροπολογία: Chris Davies, Frédérique Ries και Mary Honeyball

Τροπολογία 289
Άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο (θ) γ (νέο)

(θ γ) Ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, δημοσιεύει σε 
ιστότοπο κατάλογο των ουσιών που έχουν 
εντοπιστεί ότι πληρούν τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 54. Ο κατάλογος 
αυτός επικαιροποιείται περιοδικώς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός αποτελεί το κεντρικό σημείο πληροφόρησης σχετικά με τις αδειοδοτημένες 
χημικές ουσίες και για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου είναι σημαντικό οι κατάλογοι των ουσιών 
που πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 54 να δημοσιοποιούνται και να 
επικαιροποιούνται περιοδικώς.
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Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 290
Άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο (θ)α (νέο)

(θ a) διαθέτει σε βάση δεδομένων 
διορθωμένες πληροφορίες που απορρέουν 
από τη βάση δεδομένων του REACH 
σχετικά με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών 
σε προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης και 
της διαθεσιμότητας εναλλακτικών λύσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή καθοδήγησης και πληροφοριών μπορεί να διευκολύνει την εκ μέρους της 
βιομηχανίας εφαρμογή της νομοθεσίας REACH. Η εν λόγω βάση δεδομένων μπορεί να αυξήσει 
τις δυνατότητες των ΜΜΕ να επωφεληθούν ειδικότερα από τη νέα νομοθεσία περί χημικών 
ουσιών, διαθέτοντας πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα είναι εύκολα 
προσβάσιμες σε αυτές. Αυτό ευθυγραμμίζεται επίσης και με τις απαιτήσεις της σύμβασης του 
Aarhus για την προώθηση της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες που διαθέτουν οι αρχές.

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

Schoepges

Τροπολογία 291
Άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο (θ)α (νέο)

(θ a) Δημιουργεί και διατηρεί κέντρο 
αριστείας στον τομέα της κοινοποίησης 
του κινδύνου. Παρέχει κεντρικούς και 
συντονισμένος πόρους σχετικά με την 
ενημέρωση όσον αφορά την ασφαλή χρήση 
χημικών ουσιών και σκευασμάτων. 
Διευκολύνει τη διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών στον τομέα της κοινοποίησης 
των κινδύνων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός κατάλληλου και συνεπούς συστήματος κοινοποίησης των 
κινδύνων που θα παρέχει στους καταναλωτές τις αναγκαίες πληροφορίες και συμβουλές, ούτως 
ώστε να τους εξασφαλίζει δυνατότητα χρήσης ουσιών και σκευασμάτων που περιέχουν χημικές 
ουσίες, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Συνδέονται με τις τροπολογίες επί των αιτιολογικών σκέψεων 41a (νέα), 69 και 70.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Γιώργος Χατζημαρκάκης και Holger Krahmer

Τροπολογία 292
Άρθρο 73, παράγραφος 4, στοιχείο (στ)

(στ) την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής 
διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών·

(στ) την παροχή τεχνικών και 
επιστημονικών οδηγιών και εργαλείων
συμπεριλαμβανομένου και ενός help-desk 
και ιστοτόπου, για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, ιδίως για να 
βοηθηθούν η βιομηχανία και κυρίως οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατά 
την κατάρτιση των εκθέσεων χημικής 
ασφάλειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά το αντίστοιχο τμήμα της τροπολογίας 74 του σχεδίου έκθεσης. Πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικά μέτρα για ενίσχυση των ΜΜΕ.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Γιώργος Χατζημαρκάκης και Holger Krahmer

Τροπολογία 293
Άρθρο 73, παράγραφος 4, στοιχείο (ζ)α (νέο)

(ζ a) προώθηση, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, της αμοιβαίας αναγνώρισης 
μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, των 
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αποτελεσμάτων των δοκιμών που 
διενεργούνται κατ' εφαρμογή και σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη στην τροπολογία 74 του σχεδίου έκθεσης. Για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων 
πληροφοριών σχετικά με χημικές ουσίες, περιλαμβανομένων και αυτών από τρίτες χώρες και, 
συνεπώς, την αποφυγή περιττών δοκιμών, πρέπει να προωθηθεί η αμοιβαία αναγνώριση των 
αποτελεσμάτων δοκιμών.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 294
Άρθρο 74, παράγραφος 4, στοιχείο (δ)

την κλίμακα των τελών του Οργανισμού. την κλίμακα των τελών του Οργανισμού, με 
διαφανή, αμερόληπτο και αναλογικό τρόπο.

Or. fr

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

και Maria del Pilar Ayuso Gonzalez

Τροπολογία 295
Άρθρο 74, στοιχείο (δ)

την κλίμακα των τελών του Οργανισμού. την κλίμακα των τελών του Οργανισμού, με 
διαφανή και αναλογικό τρόπο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διάρθρωση των τελών πρέπει να βασιστεί σε κριτήρια που θα αποσκοπούν στην επίτευξη 
δίκαιης, διαφανούς και, πάνω απ' όλα, αναλογικής κατανομής του κόστους, δεδομένου ότι αυτό 
αποτελεί κομβικό στοιχείο του συστήματος χρηματοδότησης του REACH. Η τροπολογία αυτή 
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πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που υπεβλήθησαν στα άρθρα του 
Τίτλου IX: Ο Οργανισμός.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Γιώργος Χατζημαρκάκης, Holger Krahmer και Françoise 

Grossetête

Τροπολογία 296
Άρθρο 74, παράγραφος 2, στοιχείο (δ α) (νέο)

(δ α) πολυετές πρόγραμμα αξιολόγησης 
ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επικαιροποιεί τις αρμοδιότητες του Οργανισμού μετά τον ενισχυμένο ρόλο του στον τομέα της 
αξιολόγησης (βλ. τροπολογίες των ιδίων στον Τίτλο VI). (Sacconi και άλλοι)

Το πρόγραμμα πρέπει να καταγράφει τις αρμοδιότητες του Οργανισμού. 

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

Τροπολογία 297
Άρθρο 75, παράγραφος 1

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 
έξι εκπροσώπους των κρατών μελών οι 
οποίοι διορίζονται από το Συμβούλιο και 
έξι εκπροσώπους οι οποίοι διορίζονται από 
την Επιτροπή καθώς και από τρία 
πρόσωπα εκ μέρους των ενδιαφερόμενων 
μερών τα οποία διορίζονται από την 
Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 
τέσσερις εκπροσώπους που ορίζει η 
Επιτροπή και δέκα μέλη που ορίζει το 
Συμβούλιο, σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τέσσερα εκ των 
οποίων πρέπει να επιλέγονται ισότιμα με 
βάση την εμπειρία τους σε οργανώσεις που 
εκπροσωπούν καταναλωτές, τη βιομηχανία 
και ΜΜΕ.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η σύνθεση του Δ.Σ. πρέπει να διακρίνεται από προσεκτική ισορροπία. Αυτό απαιτεί η 
αιτιολογική σκέψη 74 της πρότασης REACH. Έχει ζωτική σημασία να διασφαλισθεί η 
συμμετοχή όλων των θεσμικών οργάνων, εξ ου και η διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η μόνιμη παρουσία μελών που επιλέγονται 
ισότιμα μεταξύ οργανώσεων που εκπροσωπούν καταναλωτές, τη βιομηχανία (μεγάλες 
επιχειρήσεις) και τις ΜΜΕ, δηλαδή όλους τους φορείς που εμπλέκονται στον τομέα των 
χημικών ουσιών. Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες 
που υπεβλήθησαν στα άρθρα του Τίτλου IX: Ο Οργανισμός.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 298
Άρθρο 75, παράγραφος 1

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 
έξι εκπροσώπους των κρατών μελών οι 
οποίοι διορίζονται από το Συμβούλιο και 
έξι εκπροσώπους οι οποίοι διορίζονται από 
την Επιτροπή καθώς και από τρία 
πρόσωπα εκ μέρους των ενδιαφερόμενων 
μερών τα οποία διορίζονται από την 
Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 
τρεις εκπροσώπους των κρατών μελών οι 
οποίοι διορίζονται από το Συμβούλιο και 
τρεις εκπροσώπους οι οποίοι διορίζονται 
από την Επιτροπή όπου συμπεριλαμβάνεται 
και ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος 
αντιστοίχως από τον κλάδο της 
βιομηχανίας, των συνδικάτων και της 
επιστήμης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η σύνθεση του Δ.Σ. πρέπει να είναι προσεκτικά ισορροπημένη. Ο αριθμός των εκπροσώπων 
που ορίζει η Επιτροπή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος του αριθμού των εκπροσώπων που 
ορίζουν τα άλλα μέρη. 

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 299
Άρθρο 75, παράγραφος 1

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 
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έξι εκπροσώπους των κρατών μελών οι 
οποίοι διορίζονται από το Συμβούλιο και έξι 
εκπροσώπους οι οποίοι διορίζονται από την 
Επιτροπή καθώς και από τρία πρόσωπα εκ 
μέρους των ενδιαφερόμενων μερών τα οποία 
διορίζονται από την Επιτροπή χωρίς 
δικαίωμα ψήφου.

έξι εκπροσώπους των κρατών μελών οι 
οποίοι διορίζονται από το Συμβούλιο και έξι 
εκπροσώπους οι οποίοι διορίζονται από την 
Επιτροπή και δύο εκπροσώπους οι οποίοι 
διορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, καθώς και από τρία πρόσωπα 
εκ μέρους των ενδιαφερόμενων μερών τα 
οποία διορίζονται από την Επιτροπή χωρίς 
δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού πρέπει να έχει δύο εκπροσώπους και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, όπως συμβαίνει, επί παραδείγματι, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Τροπολογία: Ευαγγελίας Τζαμπαζή

Τροπολογία 300
Άρθρο 81, παράγραφος 1

1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να προτείνει 
υποψηφίους για την επιτροπή αξιολόγησης 
κινδύνου. Ο γενικός διευθυντής καταρτίζει 
κατάλογο με τα ονόματα που προτάθηκαν 
ο οποίος δημοσιεύεται στον ιστότοπο του 
Οργανισμού. Το διοικητικό συμβούλιο 
διορίζει τα μέλη της επιτροπής από τον 
κατάλογο αυτό, περιλαμβάνοντας 
τουλάχιστον ένα μέλος από κάθε κράτος 
μέλος που πρότεινε υποψηφίους. Τα μέλη 
διορίζονται με βάση το ρόλο που άσκησαν 
και την πείρα που αποκόμισαν από τη 
νομοθετική ρύθμιση των χημικών προϊόντων 
ή/και με βάση την τεχνική και επιστημονική 
τους εμπειρογνωμοσύνη στην εξέταση 
αξιολογήσεων κινδύνου ουσιών.

1. Κάθε κράτος μέλος ΠΡΕΠΕΙ να 
προτείνει ένα η περισσότερα μέλη για την 
επιτροπή αξιολόγησης κινδύνου. Τα μέλη 
διορίζονται με βάση το ρόλο που άσκησαν 
και την πείρα που αποκόμισαν από τη 
νομοθετική ρύθμιση των χημικών προϊόντων 
ή/και με βάση την τεχνική και επιστημονική 
τους εμπειρογνωμοσύνη στην εξέταση 
αξιολογήσεων κινδύνου ουσιών.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των κρατών μελών στον Οργανισμό.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 301
Άρθρο 81, παράγραφος 1

1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να προτείνει 
υποψηφίους για την επιτροπή αξιολόγησης 
κινδύνου. Ο γενικός διευθυντής καταρτίζει 
κατάλογο με τα ονόματα που προτάθηκαν 
ο οποίος δημοσιεύεται στον ιστότοπο του 
Οργανισμού. Το διοικητικό συμβούλιο 
διορίζει τα μέλη της επιτροπής από τον 
κατάλογο αυτό, περιλαμβάνοντας 
τουλάχιστον ένα μέλος από κάθε κράτος 
μέλος που πρότεινε υποψηφίους. Τα μέλη 
διορίζονται με βάση το ρόλο που άσκησαν 
και την πείρα που αποκόμισαν από τη 
νομοθετική ρύθμιση των χημικών προϊόντων 
ή/και με βάση την τεχνική και επιστημονική 
τους εμπειρογνωμοσύνη στην εξέταση 
αξιολογήσεων κινδύνου ουσιών.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν 
εκπρόσωπο στην επιτροπή αξιολόγησης 
κινδύνου. Τα μέλη διορίζονται με βάση το 
ρόλο που άσκησαν και την πείρα που 
αποκόμισαν από τη νομοθετική ρύθμιση των 
χημικών προϊόντων ή/και με βάση την 
τεχνική και επιστημονική τους 
εμπειρογνωμοσύνη στην εξέταση 
αξιολογήσεων κινδύνου ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σωστό να ορίζεται καθορισμένο μέλος στην επιτροπή, καθόσον η απαιτούμενη 
εμπειρογνωμοσύνη ενδεχομένως να αλλάζει αναλόγως του θέματος που περιλαμβάνει η 
ημερήσια διάταξη. Πρέπει να αφήνεται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν σχετικά με το ποιος 
είναι ο καταλληλότερος εμπειρογνώμων. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν παρουσία στην 
επιτροπή.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 302
Άρθρο 81, παράγραφος 2

2. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να προτείνει 
υποψηφίους για την επιτροπή 

2. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα μέλος 
στην επιτροπή κοινωνικοοικονομικής 
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κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης. Ο γενικός 
διευθυντής καταρτίζει κατάλογο με τα 
ονόματα που προτάθηκαν ο οποίος 
δημοσιεύεται στον ιστότοπο του 
Οργανισμού. Το διοικητικό συμβούλιο 
διορίζει τα μέλη της επιτροπής από τον 
κατάλογο αυτό, περιλαμβάνοντας 
τουλάχιστον ένα μέλος από κάθε κράτος 
μέλος που πρότεινε υποψηφίους. Τα μέλη 
διορίζονται με βάση το ρόλο που άσκησαν 
και την πείρα που αποκόμισαν από τη 
νομοθετική ρύθμιση των χημικών προϊόντων 
ή/και με βάση την τεχνική και επιστημονική 
τους εμπειρογνωμοσύνη στην 
κοινωνικοοικονομική ανάλυση.

ανάλυσης. Τα μέλη διορίζονται με βάση το 
ρόλο που άσκησαν και την πείρα που 
αποκόμισαν από τη νομοθετική ρύθμιση των 
χημικών προϊόντων ή/και με βάση την 
τεχνική και επιστημονική τους 
εμπειρογνωμοσύνη στην 
κοινωνικοοικονομική ανάλυση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σωστό να ορίζεται καθορισμένο μέλος στην επιτροπή, καθόσον η απαιτούμενη 
εμπειρογνωμοσύνη ενδεχομένως να αλλάζει αναλόγως του θέματος που περιλαμβάνει η 
ημερήσια διάταξη. Πρέπει να αφήνεται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν σχετικά με το ποιος 
είναι ο καταλληλότερος εμπειρογνώμων. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν παρουσία στην 
επιτροπή.

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

Τροπολογία 303
Άρθρο 81, παράγραφος 4, εδάφιο 4

Ο γενικός διευθυντής ή ο εκπρόσωπός του 
και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής έχουν το 
δικαίωμα να παρακολουθούν όλες τις 
συνεδριάσεις των επιτροπών και των 
ομάδων εργασίας που συγκαλούνται από τον 
Οργανισμό ή από τις επιτροπές του. Οι 
εμπλεκόμενοι παράγοντες μπορούν επίσης 
να προσκαλούνται σε συνεδριάσεις ως 
παρατηρητές, ενδεχομένως, μετά από 
αίτηση μελών των επιτροπών ή του 
διοικητικού συμβουλίου.

Ο γενικός διευθυντής ή ο εκπρόσωπός του 
και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής έχουν το 
δικαίωμα να παρακολουθούν όλες τις 
συνεδριάσεις των επιτροπών και των 
ομάδων εργασίας που συγκαλούνται από τον 
Οργανισμό ή από τις επιτροπές του. Τις 
συνεδριάσεις μπορούν επίσης να 
παρακολουθούν ως παρατηρητές και οι 
εμπλεκόμενοι παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 
της βιομηχανίας/ΜΜΕ.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Η παρουσία εκπροσώπου της βιομηχανίας σε συνεδριάσεις της επιτροπής δεν πρέπει να γίνεται 
μόνο κατόπιν προσκλήσεως. Πρέπει να προβλέπεται θέση παρατηρητών για τους εκπροσώπους 
της βιομηχανίας και/ή των MME. Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις 
άλλες τροπολογίες που υπεβλήθησαν στα άρθρα του Τίτλου IX: Ο Οργανισμός.

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

Τροπολογία 304
Άρθρο 82, παράγραφος 1

Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα μέλος στο 
φόρουμ με τριετή θητεία, η οποία είναι 
ανανεώσιμη. Τα μέλη επιλέγονται με βάση 
το ρόλο που άσκησαν και την πείρα που 
αποκόμισαν από τον έλεγχο εφαρμογής της 
χημικής νομοθεσίας, διατηρούν δε χρήσιμες 
επαφές με τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών.

Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα μέλος στο 
φόρουμ με τριετή θητεία, η οποία είναι 
ανανεώσιμη. Τα μέλη επιλέγονται με βάση 
το ρόλο που άσκησαν και την πείρα που 
αποκόμισαν από τον έλεγχο εφαρμογής της 
χημικής νομοθεσίας, διατηρούν δε χρήσιμες 
επαφές με τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών.

Το φόρουμ θα πρέπει να επιδιώκει να 
προέρχονται τα μέλη του από ευρύ φάσμα 
εμπειρογνωμοσύνης. Γι’ αυτό το σκοπό, το 
φόρουμ μπορεί να διορίζει με εκλογή 
μεταξύ των μελών του κατ' ανώτατο όριο 
πέντε επιπλέον μέλη που επιλέγονται με 
βάση την ειδική τους κατάρτιση. Τα μέλη 
αυτά διορίζονται για τριετή θητεία η οποία 
είναι ανανεώσιμη.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τα μέλη του φόρουμ μπορούν να 
συνοδεύονται από επιστημονικούς και 
τεχνικούς σύμβουλους.

Τα μέλη του φόρουμ μπορούν να 
συνοδεύονται από επιστημονικούς και 
τεχνικούς σύμβουλους.

Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού ή ο 
εκπρόσωπός του και οι εκπρόσωποι της 
Επιτροπής έχουν το δικαίωμα να 
παρακολουθούν όλες τις συνεδριάσεις του 
φόρουμ και των ομάδων εργασίας του. Οι 
εμπλεκόμενοι παράγοντες μπορούν επίσης 
να προσκαλούνται σε συνεδριάσεις ως 

Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού ή ο 
εκπρόσωπός του και οι εκπρόσωποι της 
Επιτροπής έχουν το δικαίωμα να 
παρακολουθούν όλες τις συνεδριάσεις του 
φόρουμ και των ομάδων εργασίας του. Τις 
συνεδριάσεις μπορούν επίσης να 
παρακολουθούν ως παρατηρητές και οι 
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παρατηρητές, ενδεχομένως, μετά από 
αίτηση μελών του φόρουμ ή του διοικητικού 
συμβουλίου.

εμπλεκόμενοι παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 
της βιομηχανίας/ΜΜΕ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παρουσία εκπροσώπου της βιομηχανίας σε συνεδριάσεις της επιτροπής δεν πρέπει να γίνεται 
μόνο κατόπιν προσκλήσεως. Πρέπει να προβλέπεται θέση παρατηρητών για τους εκπροσώπους 
της βιομηχανίας και/ή των MME. Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις 
άλλες τροπολογίες που υπεβλήθησαν στα άρθρα του Τίτλου IX: Ο Οργανισμός.

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

και Maria del Pilar Ayuso Gonzalez

Τροπολογία 305
Άρθρο 83, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στον 
Οργανισμό τα ονόματα των 
εμπειρογνωμόνων με αποδεδειγμένη πείρα 
στην εξέταση χημικών αξιολογήσεων 
κινδύνου ή/και κοινωνικοοικονομικών 
αναλύσεων ή με άλλη συναφή επιστημονική 
πείρα οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να 
συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας των 
επιτροπών, δηλώνοντας παράλληλα τα 
προσόντα και τους ειδικούς τομείς 
εμπειρογνωμοσύνης τους.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στον 
Οργανισμό τα ονόματα των ανεξαρτήτων 
εμπειρογνωμόνων με αποδεδειγμένη πείρα 
στην εξέταση χημικών αξιολογήσεων 
κινδύνου ή/και κοινωνικοοικονομικών 
αναλύσεων ή με άλλη συναφή επιστημονική 
πείρα οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να 
συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας των 
επιτροπών, δηλώνοντας παράλληλα τα 
προσόντα και τους ειδικούς τομείς 
εμπειρογνωμοσύνης τους.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι εμπειρογνώμονες πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από επιστημονικής και πολιτικής σκοπιάς. 
Πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία για τον εντοπισμό ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Η 
τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις άλλες τροπολογίες που υπεβλήθησαν 
στα άρθρα του Τίτλου IX: Ο Οργανισμός.
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Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 306
Άρθρο 83, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Κατόπιν προτάσεως του εκτελεστικού 
διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο 
καταρτίζει και δημοσιοποιεί κατάλογο των 
αρμοδίων οργανισμών που ορίζονται από 
τα κράτη μέλη, οι οποίοι, είτε μεμονωμένα 
είτε στο πλαίσιο δικτύου, συνεπικουρούν 
τον Οργανισμό στην επιτέλεση των 
καθηκόντων του, και ειδικότερα των 
καθηκόντων που του ανατίθενται με βάση 
τον Τίτλο VI. Ο Οργανισμός έχει τη 
δυνατότητα να εκχωρεί ορισμένα 
καθήκοντα στους οργανισμούς αυτούς και 
ειδικότερα την αξιολόγηση των προτάσεων 
σχετικά με τις δοκιμές, τους φακέλους και 
τις ουσίες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δημιουργείται δίκτυο εμπειρογνωμόνων στα κράτη μέλη, το οποίο συνδέεται άμεσα με τον 
Οργανισμό.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 307
Άρθρο 83, παράγραφος 3

3. Η παροχή υπηρεσιών από τα μέλη των 
επιτροπών ή από οποιονδήποτε 
εμπειρογνώμονα ο οποίος συμμετέχει σε 
ομάδα εργασίας των επιτροπών ή του 
φόρουμ ή επιτελεί οποιοδήποτε άλλο 
καθήκον για τον Οργανισμό διέπεται από 
γραπτή σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του 
Οργανισμού και του εργοδότη του 
ενδιαφερόμενου προσώπου.

3. Η παροχή υπηρεσιών από μέλη 
οργανισμών που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο που μνημονεύεται στην 
παράγραφο 2α, από τα μέλη των επιτροπών 
ή από οποιονδήποτε εμπειρογνώμονα ο 
οποίος συμμετέχει σε ομάδα εργασίας των 
επιτροπών ή του φόρουμ ή επιτελεί 
οποιοδήποτε άλλο καθήκον για τον 
Οργανισμό διέπεται από γραπτή σύμβαση 
που συνάπτεται μεταξύ του Οργανισμού και 
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του ενδιαφερομένου, ή όπου χρειάζεται, 
μεταξύ του Οργανισμού και του εργοδότη 
του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Ο ενδιαφερόμενος ή ο εργοδότης του 
αμείβεται σύμφωνα με πίνακα αμοιβών ο 
οποίος πρέπει να περιλαμβάνεται στις 
δημοσιονομικές διατάξεις που θεσπίζει το 
διοικητικό συμβούλιο. Όταν το εν λόγω 
πρόσωπο δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά του, 
ο γενικός διευθυντής έχει το δικαίωμα να 
λύσει ή να αναστείλει τη σύμβασή του ή να 
παρακρατήσει την αμοιβή του.

Ο οργανισμός ή ο ενδιαφερόμενος ή ο 
εργοδότης του αμείβεται σύμφωνα με 
πίνακα αμοιβών ο οποίος πρέπει να 
περιλαμβάνεται στις δημοσιονομικές 
διατάξεις που θεσπίζει το διοικητικό 
συμβούλιο. Όταν το εν λόγω πρόσωπο ή 
οργανισμός δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά 
του, ο γενικός διευθυντής έχει το δικαίωμα 
να λύσει ή να αναστείλει τη σύμβασή του ή 
να παρακρατήσει την αμοιβή του.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δημιουργείται δίκτυο εμπειρογνωμόνων στα κράτη μέλη, το οποίο συνδέεται άμεσα με τον 
οργανισμό.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt και Lena Ek

Τροπολογία 308
Άρθρο 84, παράγραφος 2

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο 
γενικός διευθυντής και τα μέλη των 
επιτροπών και του φόρουμ δηλώνουν ότι 
δεσμεύονται να εκπληρώσουν τα καθήκοντά 
τους και δηλώνουν επίσης συμφέροντα τα 
οποία θα μπορούσαν να θίξουν την 
ανεξαρτησία τους. Οι δηλώσεις αυτές 
γίνονται κάθε χρόνο γραπτώς.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο 
γενικός διευθυντής και τα μέλη των 
επιτροπών, τα μέλη του φόρουμ, καθώς και 
τα μέλη του Συμβουλίου Προσφυγών, οι 
εμπειρογνώμονες και οι επιστημονικοί και 
τεχνικοί σύμβουλοι δεν έχουν οικονομικό ή 
άλλου είδους συμφέρον στον τομέα των 
χημικών που μπορεί να θέσει υπό 
αμφισβήτηση την αμεροληψία τους. 
Επιδιώκουν να ενεργούν ανεξάρτητα και 
προς το δημόσιο συμφέρον και κάθε χρόνο 
υποβάλλουν δήλωση των οικονομικών 
συμφερόντων τους. Κάθε είδους έμμεσα 
συμφέροντα που έχουν σχέση με τη χημική 
βιομηχανία πρέπει να δηλώνονται σε 
κατάλογο που τηρεί ο Οργανισμός, τον 
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οποίον μπορεί να συμβουλεύεται το κοινό 
αφού υποβάλει αίτηση στα γραφεία του 
Οργανισμού.
Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να παρέχουν στα 
μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Κινδύνου, της Επιτροπής 
Κοινωνιοοικονομικής Ανάλυσης, του 
Φόρουμ ή του Συμβουλίου Προσφυγών, ή 
των επιστημονικών και τεχνικών 
συμβούλων και εμπειρογνωμόνων τους, 
οδηγία που να είναι ασύμβατη με τα 
ατομικά καθήκοντα των προσώπων αυτών 
ή με τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και 
την ανεξαρτησία του Οργανισμού.
Ο κώδικας δεοντολογίας του Οργανισμού 
καθορίζει μέτρα όσον αφορά την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την παράγραφο 2 της τροπολογίας 84 του σχεδίου έκθεσης, προσθέτοντας διάταξη 
σχετικά με την ανεξαρτησία των μελών του Οργανισμού από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 309
Άρθρο 85, παράγραφος 1

1. Το συμβούλιο προσφυγών αποτελείται 
από τον πρόεδρο και δύο ακόμη μέλη.

1. Το συμβούλιο προσφυγών αποτελείται 
από τον πρόεδρο ο οποίος είναι δικαστικός 
από κράτος μέλος, και δύο ακόμη μέλη

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω των καθηκόντων που αναλαμβάνει το Συμβούλιο Προσφυγών, πρέπει να προεδρεύεται 
από δικαστή.
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Τροπολογία: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines 

και Maria del Pilar Ayuso Gonzalez

Τροπολογία 310
Άρθρο 85, παράγραφος 1

1. Το συμβούλιο προσφυγών αποτελείται 
από τον πρόεδρο και δύο ακόμη μέλη.

1. Το συμβούλιο προσφυγών αποτελείται 
από έναν δικαστή, ως πρόεδρο και δύο 
ακόμη μέλη.

Or. it

Αιτιολόγηση

Λόγω των καθηκόντων που αναλαμβάνει το Συμβούλιο Προσφυγών, πρέπει να προεδρεύεται 
από δικαστή. Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις άλλες τροπολογίες 
που υπεβλήθησαν στα άρθρα του Τίτλου IX: Ο Οργανισμός.

Τροπολογία: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer και 

Γιώργος Χατζημαρκάκης

Τροπολογία 311
Άρθρο 87, παράγραφος 1

1. Προσφυγή είναι δυνατόν να ασκηθεί κατά 
αποφάσεων του Οργανισμού που έχουν 
ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 7, με το 
άρθρο 18, με το άρθρο 25, παράγραφος 4, 
τρίτο εδάφιο, με το άρθρο 28, παράγραφος 
2, πρώτο εδάφιο, με το άρθρο 49, με το 
άρθρο 115, παράγραφος 4 ή με το άρθρο 
116.

1. Προσφυγή είναι δυνατόν να ασκηθεί κατά 
αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων του 
Οργανισμού, που έχουν ληφθεί σύμφωνα με 
τον παρόντα Κανονισμό.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι προσφυγές δεν πρέπει να περιορίζονται σε αμφισβητούμενες αποφάσεις αλλά πρέπει να 
υποβάλλονται και κατά οιασδήποτε απόφασης με βάση τον παρόντα κανονισμό. Η τροπολογία 
αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις άλλες τροπολογίες που υπεβλήθησαν στα άρθρα 
του Τίτλου IX: Ο Οργανισμός. (Vernola και άλλοι)
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Γενικώς, πρέπει να υπάρχει δικαίωμα προσφυγής κατά οιασδήποτε απόφασης του Οργανισμού. 
Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σε βάρος γνωμοδοτήσεων του 
Οργανισμού, καθόσον η εν λόγω γνωμοδοτήσεις αποτελούν ανεξάρτητες πράξεις που 
καταλήγουν σε αξιολόγησης, για τις οποίες πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επανόρθωσης.
(Krahmer και Χατζημαρκάκης)

Τροπολογία: Liam Aylward

Τροπολογία 312
Άρθρο 87, παράγραφος 1

1. Προσφυγή είναι δυνατόν να ασκηθεί κατά 
αποφάσεων του Οργανισμού που έχουν 
ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 7, με το 
άρθρο 18, με το άρθρο 25, παράγραφος 4, 
τρίτο εδάφιο, με το άρθρο 28, παράγραφος 
2, πρώτο εδάφιο, με το άρθρο 49, με το 
άρθρο 115, παράγραφος 4 ή με το άρθρο 
116.

1. Προσφυγή είναι δυνατόν να ασκηθεί κατά 
αποφάσεων του Οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ περιορισμένα τα δικαιώματα ενός προσφεύγοντος ή ενδιαφερομένου να επιτύχει 
ανεξάρτητη αναθεώρηση των αποφάσεων που λαμβάνονται μέσω της διαδικασίας REACH. 
Λόγω των σημαντικών επιπτώσεων που ενδέχεται να έχει η νομοθεσία αυτή στην ευρωπαϊκή 
οικονομία και την ανταγωνιστικότητά της, πιστεύoυμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο να 
υπάρχει πλήρης και δίκαιη ακρόαση ενώπιον αμερόληπτου δικαστηρίου, εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος και με τον δέοντα τρόπο.

Όλες οι αποφάσεις πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες, ούτως ώστε να 
υπάρχει δυνατότητα αποτελεσματικής διοικητικής αναθεώρησής τους και πρέπει να υπάρχει 
αποτελεσματική νομική αναθεώρηση σημαντικών φάσεων της διαδικασίας προκειμένου να 
διασφαλιστεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και οικονομικών συμφερόντων στο 
πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας. Επιπλέον, προσφυγή πρέπει να υποβάλλεται κατά του 
οργανισμού και όχι κατά περιορισμένων απαριθμουμένων αποφάσεων (όπως συμβαίνει τώρα 
στο άρθρο 87).

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 313
Άρθρο 87, παράγραφος 1
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1. Προσφυγή είναι δυνατόν να ασκηθεί κατά 
αποφάσεων του Οργανισμού που έχουν 
ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 7, με το άρθρο 
18, με το άρθρο 25, παράγραφος 4, τρίτο 
εδάφιο, με το άρθρο 28, παράγραφος 2, 
πρώτο εδάφιο, με το άρθρο 49, με το άρθρο 
115, παράγραφος 4 ή με το άρθρο 116.

1. Προσφυγή είναι δυνατόν να ασκηθεί κατά 
αποφάσεων του Οργανισμού που έχουν 
ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 7, με το άρθρο 
18, με το άρθρο 25, παράγραφος 4, τρίτο
εδάφιο, με το άρθρο 26, παράγραφος β, 
πρώτο εδάφιο, με το άρθρο 28, 
παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, με το άρθρο 
49, με το άρθρο 115, παράγραφος 4 ή με το 
άρθρο 116.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός επιπέδου προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 26β (1) πρέπει να περιληφθεί 
μεταξύ των αποφάσεων κατά των οποίων μπορεί να υποβληθεί προσφυγή.

Τροπολογία: John Bowis και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 314
Άρθρο 87, παράγραφος 1

1. Προσφυγή είναι δυνατόν να ασκηθεί κατά 
αποφάσεων του Οργανισμού που έχουν 
ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 7, με το άρθρο 
18, με το άρθρο 25, παράγραφος 4, τρίτο 
εδάφιο, με το άρθρο 28, παράγραφος 2, 
πρώτο εδάφιο, με το άρθρο 49, με το άρθρο 
115, παράγραφος 4 ή με το άρθρο 116.

1. Προσφυγή είναι δυνατόν να ασκηθεί κατά 
αποφάσεων του Οργανισμού που έχουν 
ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 7, με το άρθρο 
18, με το άρθρο 25, παράγραφος 4, τρίτο 
εδάφιο, με το άρθρο 28, παράγραφος 2, 
πρώτο εδάφιο, με το άρθρο 49, με το άρθρο 
57, με το άρθρο 115, παράγραφος 4 ή με το 
άρθρο 116.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας οι αποφάσεις αδειοδότησης πρέπει να περιληφθούν στη διαδικασία 
προσφυγής.
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Τροπολογία: Liam Aylward

Τροπολογία 315
Άρθρο 87, παράγραφος 2

2. Μια προσφυγή που ασκείται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 έχει ανασταλτικό 
αποτέλεσμα.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 87(1).

Τροπολογία: Liam Aylward

Τροπολογία 316
Άρθρο 87, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και 
μεταγενέστεροι χρήστες τα συμφέροντα 
των οποίων ενδέχεται να πληγούν λόγω της 
θέσπισης μέτρου από πλευράς Οργανισμού, 
πρέπει να έχουν δικαίωμα λόγου σε όλες τις 
φάσεις της διαδικασίας έγκρισης και, εν 
πάση περιπτώσει, πριν από την έγκριση 
του μέτρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 87(1).

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 317
Άρθρο 93, παράγραφος 2
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2. Οι δαπάνες του Οργανισμού 
περιλαμβάνουν τις αμοιβές του προσωπικού, 
τις διοικητικές δαπάνες, τις δαπάνες 
υποδομής και τις δαπάνες λειτουργίας.

2. Οι δαπάνες του Οργανισμού 
περιλαμβάνουν τις αμοιβές του προσωπικού, 
τις διοικητικές δαπάνες, τις δαπάνες 
υποδομής και τις δαπάνες λειτουργίας, ιδίως 
αυτές που απορρέουν από συμβάσεις που 
συνάπτονται με τρίτους, 
συμπεριλαμβανομένων και μελών του 
δικτύου που συνδέονται με τον Οργανισμό, 
για αξιολογήσεις με βάση τον Τίτλο VI.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δημιουργείται δίκτυο εμπειρογνωμόνων στα κράτη μέλη που συνδέεται απευθείας με τον 
Οργανισμό. Ο Οργανισμός διενεργεί την αξιολόγηση των προτάσεων και φακέλων δοκιμής στο 
πλαίσιο εναρμονισμένης διαδικασίας, ούτως ώστε να αποφεύγονται διαφοροποιήσεις.

Τροπολογία: Chris Davies, Caroline Lucas, Carl Schlyter και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 318
Άρθρο 95

Η κλίμακα και το ύψος των τελών που 
αναφέρονται στο άρθρο 93, παράγραφος 1, 
στοιχείο β), καθορίζεται από το διοικητικό 
συμβούλιο και δημοσιεύεται.

Η κλίμακα και το ύψος των τελών που 
αναφέρονται στο άρθρο 93, παράγραφος 1, 
στοιχείο β), καθορίζεται από το διοικητικό 
συμβούλιο και δημοσιεύεται.

Μέρος των τελών διατίθεται για την 
ανάπτυξη μεθόδων δοκιμών χωρίς 
πειραματόζωα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί της αιτιολογικής σκέψης 73. δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων, είναι 
απαραίτητο να διατεθούν περισσότεροι πόροι για την ανάπτυξη μεθόδων δοκιμών χωρίς τη 
χρήση ζώων, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις 
ενημέρωσης που θεσπίζει ο παρών κανονισμός. (Davies)

Συνδέονται με την τροπολογία επί της αιτιολογικής σκέψης 34 (a). Πρέπει να διατεθούν 
αυξημένοι δημοσιονομικοί πόροι για την επίτευξη του στόχου της προώθησης της χρήσης 
μεθόδων δοκιμής χωρίς τη χρήση ζώων. (Schlyter, Lucas, Breyer).
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Τροπολογία: Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Anja Weisgerber, Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 319
Άρθρο 95

Η κλίμακα και το ύψος των τελών που 
αναφέρονται στο άρθρο 93, παράγραφος 1, 
στοιχείο β), καθορίζεται από το διοικητικό 
συμβούλιο και δημοσιεύεται.

Η κλίμακα και το ύψος των τελών που 
αναφέρονται στο άρθρο 93, παράγραφος 1, 
στοιχείο β), καθορίζεται από το διοικητικό 
συμβούλιο και δημοσιεύεται. Τα τέλη 
καλύπτουν μόνο το πραγματικό κόστος 
καταχώρισης.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Τα τέλη πρέπει να είναι εύλογα και να αντιστοιχούν στο πραγματικό κόστος καταχώρισης. Δεν 
πρέπει να αποτελούν εργαλείο χρηματοδότησης δημόσιων αρχών.

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 320
Άρθρο 98, παράγραφος 3

3. Η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στην 
Ίσπρα της Ιταλίας.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει απόφασης που ελήφθη κοινή συναινέσει από τους εκπροσώπους των πρώτων μελών, που 
συνήλθαν σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων στις 13ης Δεκεμβρίου 2003 (ΕΕ L29/15, 
3.2.2004), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων θα έχει έδρα το Ελσίνκι.
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Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 321
Άρθρο 98, παράγραφος 3

3. Η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στην 
Ίσπρα της Ιταλίας.

3. Η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στις 
Βρυξέλλες, του Βελγίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι Βρυξέλλες κατέχουν κεντρική θέση στην Ε.Ε.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 322
Άρθρο 105

Το διοικητικό συμβούλιο, σε συμφωνία με 
την Επιτροπή, αναπτύσσει κατάλληλες 
επαφές μεταξύ του Οργανισμού και των 
εκπροσώπων της βιομηχανίας, των 
εκπροσώπων οργανώσεων προστασίας των 
καταναλωτών, προστασίας των 
εργαζομένων και προστασίας του 
περιβάλλοντος. Οι επαφές αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν τη συμμετοχή παρατηρητών 
σε ορισμένες εργασίες του Οργανισμού υπό 
όρους που καθορίζονται εκ των προτέρων 
από το διοικητικό συμβούλιο, σε συμφωνία 
με την Επιτροπή.

Το διοικητικό συμβούλιο, σε συμφωνία με 
την Επιτροπή, αναπτύσσει κατάλληλες 
επαφές μεταξύ του Οργανισμού και των 
εκπροσώπων της βιομηχανίας, των 
εκπροσώπων οργανώσεων προστασίας των 
καταναλωτών, προστασίας των 
εργαζομένων και προστασίας του 
περιβάλλοντος και των ζώων. Οι επαφές 
αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τη 
συμμετοχή παρατηρητών σε ορισμένες 
εργασίες του Οργανισμού υπό όρους που 
καθορίζονται εκ των προτέρων από το 
διοικητικό συμβούλιο, σε συμφωνία με την 
Επιτροπή.
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Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις προστασίας των ζώων είναι βασικοί ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού, δεδομένου του αντικτύπου που αυτός έχει στις δοκιμές με πειραματόζωα.
Συνεπώς, οι οργανώσεις αυτές πρέπει να περιληφθούν στον κατάλογο των οργανώσεων με τις 
οποίες πρέπει να αναπτυχθούν κατάλληλες επαφές.
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