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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 323-402 ΜΕΡΟΣ VII, Τίτλοι X - XIV

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 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

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

Τροπολογία 323
ΤΙΤΛΟΣ X, επικεφαλίδα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

Or. it

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλίσει τη συνοχή με τις τροπολογίες που 
έχουν κατατεθεί στο κείμενο και να αποφύγει την επανάληψη. Πρέπει να εξεταστεί σε 
συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στον τίτλο X: Κατάλογος ταξινόμησης 
και επισήμανσης.
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Τροπολογία: Holger Krahmer, Γιώργος Χατζημαρκάκης

Τροπολογία 324
Άρθρο 109

Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται σε: διαγράφεται
(a) ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση 
από παραγωγό ή εισαγωγέα·
(β) ουσίες, σύμφωνα με το πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 1 της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ, που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ταξινόμησης των επικίνδυνων 
ουσιών, σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, 
και οι οποίες κυκλοφορούν στην αγορά είτε 
υπό καθαρή μορφή είτε σε παρασκεύασμα 
σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των ορίων 
που καθορίζονται στην οδηγία 1999/45/ΕΚ, 
με αποτέλεσμα να ταξινομείται το 
παρασκεύασμα ως επικίνδυνο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι περιττή η κατάρτιση χωριστού καταλόγου ταξινόμησης και επισήμανσης, καθόσον οι 
σχετικές πληροφορίες κοινοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχώρισης και παροχής 
ουσιωδών πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές θα διατίθενται σε βάση δεδομένων που θα 
δημιουργήσει και θα διατηρεί ο Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 73(2)(δ). Η προσθήκη 
απαιτήσεων περί κοινοποίησης για τη δημιουργία τέτοιου είδους καταλόγου θα δημιουργήσει 
περιττό εμπόδιο στους παραγωγούς και εισαγωγείς, χωρίς να συγκεντρώνεται συμπληρωματική 
πληροφόρηση.

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

Τροπολογία 325
Άρθρο 109, στοιχείο (β)

(β) ουσίες, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 1 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, που 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων ουσιών, σύμφωνα με την 
εν λόγω οδηγία, και οι οποίες κυκλοφορούν 
στην αγορά είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε 
παρασκεύασμα σε συγκέντρωση μεγαλύτερη 
των ορίων που καθορίζονται στην οδηγία 

(β) ουσίες, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 1 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, που 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων ουσιών, σύμφωνα με την 
εν λόγω οδηγία, και οι οποίες κυκλοφορούν 
στην αγορά σε ποσότητες που υπερβαίνουν 
τα 100 kg/a ανά παραγωγό ή εισαγωγέα, 
είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε 
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1999/45/ΕΚ, με αποτέλεσμα να ταξινομείται 
το παρασκεύασμα ως επικίνδυνο.

παρασκεύασμα σε συγκέντρωση μεγαλύτερη 
των ορίων που καθορίζονται στην οδηγία 
1999/45/ΕΚ, με αποτέλεσμα να ταξινομείται 
το παρασκεύασμα ως επικίνδυνο.

Ο τίτλος αυτός δεν ισχύει για ουσίες που 
εξαιρούνται της καταχώρισης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθοριστεί ελάχιστη ποσότητα προκειμένου να αποφευχθεί η κοινοποίηση ελάχιστων 
ποσοτήτων. Η οδηγία 1999/45/EΚ δεν θεσπίζει όρια συγκέντρωσης για φυσιολογικά και χημικά 
αποτελέσματα. Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που 
έχουν υποβληθεί στον τίτλο X: Κατάλογος ταξινόμησης και επισήμανσης.

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

Τροπολογία 326
Άρθρο 110, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

1. Κάθε εισαγωγέας ή παραγωγός ή όμιλος 
εισαγωγέων ή παραγωγών, που διαθέτει μια 
ουσία στην αγορά, κατά την έννοια του
άρθρου 109, θα πρέπει να κοινοποιεί στον 
Οργανισμό τις ακόλουθες πληροφορίες με 
σκοπό να συμπεριληφθούν στον κατάλογο, 
σύμφωνα με το άρθρο 111, εκτός εάν έχουν 
ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο της 
καταχώρισης:

1. Κάθε εισαγωγέας ή παραγωγός ή όμιλος 
εισαγωγέων ή παραγωγών, που διαθέτει μια 
ουσία στην αγορά, κατά την έννοια του 
άρθρου 109, θα πρέπει να κοινοποιεί στον 
Οργανισμό τις ακόλουθες πληροφορίες με 
σκοπό να συμπεριληφθούν στον κατάλογο, 
σύμφωνα με το άρθρο 111 υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν είναι απαραίτητο να
κοινοποιείται στο πλαίσιο της 
καταχώρισης:

Or. it

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

Τροπολογία 327
Άρθρο 110, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

την ταυτότητα της ουσίας ή των ουσιών, 
όπως ορίζεται στο μέρος 2 του 
παραρτήματος IV·

την ταυτότητα της ουσίας ή των ουσιών, 
όπως ορίζεται στο μέρος 2 του 
παραρτήματος IV·για τις ουσίες που 
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καλύπτονται από το άρθρο 109(β), αρκούν 
οι πληροφορίες που μνημονεύονται στο 
μέρος 2.1 του παραρτήματος IV·

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί η επικάλυψη εργασιών. Όσον αφορά το σημείο (β) ο πλήρης κατάλογος 
των απαιτήσεων που περιλαμβάνεται στο μέρος 2 του Παραρτήματος I, είναι υπερβολικός και 
θα επιφέρει δυσανάλογο κόστος για μικρές ποσότητες ουσιών. Η τροπολογία αυτή πρέπει να 
εξεταστεί σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στον τίτλο X: Κατάλογος 
ταξινόμησης και επισήμανσης.

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

Τροπολογία 328
Άρθρο 110, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

(δ) την αντίστοιχη επισήμανση κινδύνου 
για την ουσία ή τις ουσίες, που προκύπτει 
από την εφαρμογή των άρθρων 23, 24 και 
25 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ·

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί η επικάλυψη εργασιών. Όσον αφορά το σημείο (δ) ο κατάλογος πρέπει 
να περιλαμβάνει ταξινόμηση και όχι επισήμανση. Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε 
συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στον τίτλο X: Κατάλογος ταξινόμησης 
και επισήμανσης.

Τροπολογία: Johannes Blokland και Chris Davies

Τροπολογία 329
Άρθρο 110, παράγραφος 3

3. Όταν η υποχρέωση δυνάμει της 
παραγράφου 1 οδηγεί σε διαφορετικές 
εγγραφές στον κατάλογο για την ίδια ουσία, 
οι κοινοποιούντες και οι καταχωρίζοντες 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με 

3. Όταν η υποχρέωση δυνάμει της 
παραγράφου 1 οδηγήσει σε διαφορετικές 
εγγραφές στον κατάλογο για την ίδια ουσία, 
οι κοινοποιούντες υποβάλλουν 
συμφωνημένη εγγραφή που θα περιληφθεί 
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την εγγραφή που θα περιληφθεί στον 
κατάλογο.

στον κατάλογο.

Αν υπάρχει διαφωνία μεταξύ διαφορετικών 
κοινοποιούντων και καταχωριζόντων, ο 
Οργανισμός, αφού συμβουλευτεί τους 
ενδιαφερόμενους, εγκρίνει μία και μόνο 
εγγραφή.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Κάθε ουσία πρέπει να ταξινομείται κατά έναν και μοναδικό τρόπο. (Johannes Blokland). Έχει 
ζωτική σημασία η ταξινόμηση της ίδιας ουσίας που παράγεται από διαφορετικούς προμηθευτές 
να είναι ίδια (Chris Davies).

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

Τροπολογία 330
Άρθρο 111, τίτλος

Ο κατάλογος ταξινόμησης και επισήμανσης Ο κατάλογος ταξινόμησης

Or. it

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο κείμενο είναι επαναλαμβανόμενο, στον βαθμό που το ζήτημα ρυθμίζεται ήδη 
από τα άρθρα 109 και 20. Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλισθεί η συνοχή 
με τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στο κείμενο και να αποφευχθεί η επανάληψη. Η 
τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί 
στον τίτλο X: Κατάλογος ταξινόμησης και επισήμανσης.

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

Τροπολογία 331
Άρθρο 111, παράγραφος 1, εδάφιο 1

Δημιουργείται κατάλογος ταξινόμησης και 
επισήμανσης, ο οποίος περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
110, παράγραφος 1, τόσο για τα στοιχεία 
που κοινοποιούνται βάσει του άρθρου 110, 

Δημιουργείται κατάλογος ταξινόμησης, ο 
οποίος περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 110, παράγραφος 1, 
τόσο για τα στοιχεία που κοινοποιούνται 
βάσει του άρθρου 110, παράγραφος 1, όσο 
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παράγραφος 1, όσο και για τα στοιχεία που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο καταχώρισης, και 
συντηρείται με τη μορφή μιας βάσης 
δεδομένων από τον Οργανισμό. Οι μη 
εμπιστευτικές πληροφορίες της βάσης 
δεδομένων που προσδιορίζονται στο άρθρο 
116, παράγραφος 1, είναι προσβάσιμες από 
το κοινό. Ο Οργανισμός παρέχει πρόσβαση 
σε άλλα δεδομένα για κάθε ουσία του 
καταλόγου στους κοινοποιούντες και στους 
καταχωρίζοντες που έχουν υποβάλει 
πληροφορίες για την εν λόγω ουσία.

και για τα στοιχεία που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο καταχώρισης, και συντηρείται με τη 
μορφή μιας βάσης δεδομένων από τον 
Οργανισμό. Οι μη εμπιστευτικές 
πληροφορίες της βάσης δεδομένων που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 116, 
παράγραφος 1, είναι προσβάσιμες από το 
κοινό. Ο Οργανισμός παρέχει πρόσβαση σε 
άλλα δεδομένα για κάθε ουσία του 
καταλόγου στους κοινοποιούντες και στους 
καταχωρίζοντες που έχουν υποβάλει 
πληροφορίες για την εν λόγω ουσία.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο κείμενο είναι επαναλαμβανόμενο, στον βαθμό που το ζήτημα ρυθμίζεται ήδη 
από τα άρθρα 109 και 20. Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλισθεί η συνοχή 
με τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στο κείμενο και να αποφευχθεί η επανάληψη. Η 
τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί 
στον τίτλο X: Κατάλογος ταξινόμησης και επισήμανσης.

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

Τροπολογία 332
Άρθρο 111, παράγραφος 2, εδάφιο 1

Ο Οργανισμός επικαιροποιεί τον κατάλογο 
κάθε φορά που λαμβάνει νέες πληροφορίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4.

Ο Οργανισμός επικαιροποιεί τον κατάλογο 
κάθε φορά που λαμβάνει νέες πληροφορίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 1, 
εδάφιο (ζα) ή το άρθρο 110, παράγραφος 4.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο κείμενο είναι επαναλαμβανόμενο, στον βαθμό που το ζήτημα ρυθμίζεται ήδη 
από τα άρθρα 109 και 20. Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλισθεί η συνοχή 
με τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στο κείμενο και να αποφευχθεί η επανάληψη. Η 
τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί 
στον τίτλο X: Κατάλογος ταξινόμησης και επισήμανσης.

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

Τροπολογία 333
Άρθρο 111, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

εάν για την εγγραφή υπάρχει εναρμονισμένη 
ταξινόμηση και επισήμανση σε κοινοτικό 
επίπεδο, επειδή η ουσία συμπεριλαμβάνεται 
στο παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ·

εάν για την εγγραφή υπάρχει εναρμονισμένη 
ταξινόμηση σε κοινοτικό επίπεδο, επειδή η 
ουσία συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα Ι 
της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ·

Or. it

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλισθεί η συνοχή με τις τροπολογίες που 
έχουν υποβληθεί στο κείμενο και να αποφευχθεί η επανάληψη. Η τροπολογία αυτή πρέπει να 
εξεταστεί σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στον τίτλο X: Κατάλογος 
ταξινόμησης και επισήμανσης.

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 334
Άρθρο 112, τίτλος

Εναρμόνιση της ταξινόμησης και της 
επισήμανσης

Εναρμόνιση της ταξινόμησης

Or. it

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλισθεί η συνοχή με τις τροπολογίες που 
έχουν υποβληθεί στο κείμενο και να αποφευχθεί η επανάληψη. Η τροπολογία αυτή πρέπει να 
εξεταστεί σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στον τίτλο X: Κατάλογος 
ταξινόμησης και επισήμανσης.

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

Cortines, Mar?a del Pilar Ayuso Gonzalez

Τροπολογία 335
Άρθρο 112, παράγραφος 1
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Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ θα προστίθεται 
εναρμονισμένη σε κοινοτικό επίπεδο 
ταξινόμηση και επισήμανση μόνον για την 
ταξινόμηση μιας ουσίας ως καρκινογόνου, 
μεταλλαξιογόνου ή τοξικής για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1, 2 ή 3 ή ως 
ευαισθητοποιητικής του αναπνευστικού
συστήματος. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις 
εναρμονισμένης ταξινόμησης και 
επισήμανσης στον Οργανισμό, σύμφωνα με 
το παράρτημα XIV.

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ θα προστίθεται 
εναρμονισμένη σε κοινοτικό επίπεδο 
ταξινόμηση μόνον για την ταξινόμηση μιας 
ουσίας ως καρκινογόνου, μεταλλαξιογόνου 
ή τοξικής για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 
1, 2 ή 3 ή ως ευαισθητοποιητικής του 
αναπνευστικού συστήματος. Οι αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών μπορούν να 
υποβάλλουν προτάσεις εναρμονισμένης 
ταξινόμησης και επισήμανσης στον 
Οργανισμό, σύμφωνα με το παράρτημα 
XIV.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλισθεί η συνοχή με τις τροπολογίες που 
έχουν υποβληθεί στο κείμενο και να αποφευχθεί η επανάληψη. Η τροπολογία αυτή πρέπει να 
εξεταστεί σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στον τίτλο X: Κατάλογος 
ταξινόμησης και επισήμανσης.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 336
Άρθρο 112, παράγραφος 1

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ θα προστίθεται 
εναρμονισμένη σε κοινοτικό επίπεδο 
ταξινόμηση και επισήμανση μόνον για την 
ταξινόμηση μιας ουσίας ως καρκινογόνου, 
μεταλλαξιογόνου ή τοξικής για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1, 2 ή 3 ή ως 
ευαισθητοποιητικής του αναπνευστικού 
συστήματος. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις 
εναρμονισμένης ταξινόμησης και 
επισήμανσης στον Οργανισμό, σύμφωνα με 
το παράρτημα XIV.

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, καθώς και της 
οδηγίας 1999/45/ΕΚ, μπορεί επίσης να 
προστίθεται εναρμονισμένη σε κοινοτικό 
επίπεδο. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις 
εναρμονισμένης ταξινόμησης και 
επισήμανσης στον Οργανισμό, σύμφωνα με 
το παράρτημα XIV.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της εναρμονισμένης ταξινόμησης απλώς σε μερικές δυσμενείς επιπτώσεις δεν 
είναι αποδεκτός. Υπάρχουν πολλές άλλες σημαντικότερες συναφείς επιπτώσεις για την υγεία του 
ανθρώπου και το περιβάλλον. Αποδείχθηκε ότι η ταξινόμηση ήταν πολύ αντιφατική, υπερβολικά 
αμφιλεγόμενη για να αφεθεί αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της βιομηχανίας. Η 
εναρμονισμένη ταξινόμηση παρέχει δυνατότητα επίλυσης διαφορών χωρίς προσφυγή στα 
δικαστήρια και, συνεπώς, εξοικονομεί πόρους. Επιπλέον, η ταξινόμηση παρασκευασμάτων 
καθορίζει κατά πόσον πρέπει να διενεργείται αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας (άρθρο 29 ), 
οπότε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει εναρμονισμένη ταξινόμηση ώστε να αποφευχθούν 
ασάφειες και αντιπαραθέσεις.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff 
?αι Γιώργος Χατζημαρκάκης

Τροπολογία 337
Άρθρο 112, παράγραφος 1

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ θα προστίθεται 
εναρμονισμένη σε κοινοτικό επίπεδο 
ταξινόμηση και επισήμανση μόνον για την 
ταξινόμηση μιας ουσίας ως καρκινογόνου, 
μεταλλαξιογόνου ή τοξικής για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1, 2 ή 3 ή ως 
ευαισθητοποιητικής του αναπνευστικού 
συστήματος. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις 
εναρμονισμένης ταξινόμησης και 
επισήμανσης στον Οργανισμό, σύμφωνα με 
το παράρτημα XIV.

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ θα προστίθεται 
εναρμονισμένη σε κοινοτικό επίπεδο 
ταξινόμηση και επισήμανση μόνον για την 
ταξινόμηση μιας ουσίας ως καρκινογόνου, 
μεταλλαξιογόνου ή τοξικής για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1, 2 ή 3 ή ως 
ευαισθητοποιητικής του αναπνευστικού 
συστήματος. To this end;

α) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις 
εναρμονισμένης ταξινόμησης και 
επισήμανσης στον Οργανισμό, σύμφωνα με 
το παράρτημα XIV.

β) Ο Οργανισμός υποβάλλει 
εναρμονισμένες προτάσεις ταξινόμησης 
και επισήμανσης, σύμφωνα με το 
Παράρτημα XIV.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Απορρέει από τις τροπολογίες επί του Τίτλου VI (αξιολόγηση).

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

Τροπολογία 338
Άρθρο 113

Για τις ουσίες που εισάγονται σταδιακά, οι 
υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 110 
εφαρμόζονται μετά την πρώτη προθεσμία 
που ορίζεται από το άρθρο 21, παράγραφος 
1.

Για τις ουσίες που εισάγονται σταδιακά, οι 
υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 110 
εφαρμόζονται μετά την πρώτη προθεσμία 
που ορίζεται από το άρθρο 21.

Or. it

Αιτιολόγηση

Αν ο κατάλογος πρόκειται να καταρτιστεί βάσει της διαδικασίας προκαταχώρισης, οι χρονικές 
περίοδοι πρέπει να είναι ίδιες. Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με άλλες 
τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στον τίτλο X: Κατάλογος ταξινόμησης και επισήμανσης.

Τροπολογία: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis ?αι Miroslav Mikolasik

Τροπολογία 339
Άρθρο 114

1. Κάθε δεκαετία τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
στο έδαφός τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται κεφάλαια για την 
αξιολόγηση και για τον έλεγχο εφαρμογής 
του κανονισμού.

1. Κάθε διετία τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στο 
έδαφός τους, στην οποία περιλαμβάνονται 
κεφάλαια για την αξιολόγηση και για τον 
έλεγχο εφαρμογής του κανονισμού.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί 
πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί ένα 
χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

2. Κάθε δεκαετία ο Οργανισμός θα 2. Κάθε διετία ο Οργανισμός θα υποβάλλει 
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υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί 
πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία της 
κοινοποίησης που απαιτείται από το άρθρο 
131, παράγραφος 2.

στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί πέντε 
χρόνια μετά την ημερομηνία της 
κοινοποίησης που απαιτείται από το άρθρο 
131, παράγραφος 2.

3. Κάθε δεκαετία η Επιτροπή δημοσιεύει 
γενική έκθεση σχετικά με την πείρα που 
αποκομίστηκε από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, περιλαμβάνοντας τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα δημοσιευτεί έξι
χρόνια μετά την ημερομηνία της 
κοινοποίησης που απαιτείται από το άρθρο 
131, παράγραφος 2.

3. Κάθε διετία η Επιτροπή δημοσιεύει 
γενική έκθεση σχετικά με την πείρα που 
αποκομίστηκε από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, περιλαμβάνοντας τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα δημοσιευτεί δύο
χρόνια μετά την ημερομηνία της 
κοινοποίησης που απαιτείται από το άρθρο 
131, παράγραφος 2.

Or. it

Αιτιολόγηση

Λόγω της εξαιρετικά καινοτόμου φύσεως του κανονισμού, οι εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία 
του πρέπει να υποβάλλονται νωρίτερα από το προτεινόμενο, ούτως ώστε, μεταξύ άλλων, να 
διασφαλίζεται ότι η εφαρμογή του παρακολουθείται δεόντως και συνολικώς. Η τροπολογία 
αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα 
του τίτλου XI: Πληροφορίες.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 340
Άρθρο 114

1. Κάθε δεκαετία τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
στο έδαφός τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται κεφάλαια για την 
αξιολόγηση και για τον έλεγχο εφαρμογής 
του κανονισμού.

1. Κάθε διετία τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στο 
έδαφός τους, στην οποία περιλαμβάνονται 
κεφάλαια για την αξιολόγηση και για τον 
έλεγχο εφαρμογής του κανονισμού. Οι 
εκθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα 
παρακολούθησης και ελέγχου, όσον αφορά 
τις παραβιάσεις που σημειώθηκαν και τις 



PE 357.825v01-00 12/51 AM\565937EL.doc

EL

κυρώσεις που επεβλήθησαν και όλα τα 
προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν στην 
εφαρμογή του κανονισμού.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί 
πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί ένα 
χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

2. Κάθε δεκαετία ο Οργανισμός θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2. Κάθε διετία ο Οργανισμός θα υποβάλλει 
στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί 
πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία της 
κοινοποίησης που απαιτείται από το άρθρο 
131, παράγραφος 2.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί δύο
χρόνια μετά την ημερομηνία της 
κοινοποίησης που απαιτείται από το άρθρο 
131, παράγραφος 2.

3. Κάθε δεκαετία η Επιτροπή δημοσιεύει 
γενική έκθεση σχετικά με την πείρα που 
αποκομίστηκε από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, περιλαμβάνοντας τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2.

3. Κάθε διετία η Επιτροπή δημοσιεύει 
γενική έκθεση σχετικά με την πείρα που 
αποκομίστηκε από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, περιλαμβάνοντας τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα δημοσιευτεί έξι
χρόνια μετά την ημερομηνία της 
κοινοποίησης που απαιτείται από το άρθρο 
131, παράγραφος 2.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα δημοσιευτεί δύο
χρόνια μετά την ημερομηνία της 
κοινοποίησης που απαιτείται από το άρθρο 
131, παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι ο κανονισμός θα εφαρμοστεί κατά ενιαίο τρόπο, είναι απαραίτητο να 
καθοριστούν σημαντικά βραχύτερες περίοδοι υποβολής εκθέσεων για τα κράτη μέλη. Μόνο κατ’ 
αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα σε αρχικό στάδιο. Οι 
εκθέσεις πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τις ελάχιστες πληροφορίες προκειμένου να 
διασφαλίζεται η διατήρηση της ποιότητάς τους.

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

Τροπολογία 341
Άρθρο 114

1. Κάθε δεκαετία τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά 

1. Κάθε τριετία τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την 



AM\565937EL.doc 13/52 PE 357.825v01-00

EL

με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
στο έδαφός τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται κεφάλαια για την 
αξιολόγηση και για τον έλεγχο εφαρμογής 
του κανονισμού.

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στο 
έδαφός τους, στην οποία περιλαμβάνονται 
κεφάλαια για την αξιολόγηση και για τον 
έλεγχο εφαρμογής του κανονισμού.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί 
πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί ένα 
χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

2. Κάθε δεκαετία ο Οργανισμός θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί 
πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία της 
κοινοποίησης που απαιτείται από το άρθρο 
131, παράγραφος 2.

2. Κάθε τριετία ο Οργανισμός θα υποβάλλει 
στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί δύο
χρόνια μετά την ημερομηνία της 
κοινοποίησης που απαιτείται από το άρθρο 
131, παράγραφος 2.

3. Κάθε δεκαετία η Επιτροπή δημοσιεύει 
γενική έκθεση σχετικά με την πείρα που 
αποκομίστηκε από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, περιλαμβάνοντας τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2.
Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα δημοσιευτεί έξι
χρόνια μετά την ημερομηνία της 
κοινοποίησης που απαιτείται από το άρθρο 
131, παράγραφος 2.

3. Κάθε τριετία η Επιτροπή δημοσιεύει 
γενική έκθεση σχετικά με την πείρα που 
αποκομίστηκε από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, περιλαμβάνοντας τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2.
Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα δημοσιευτεί 
τρία χρόνια μετά την ημερομηνία της 
κοινοποίησης που απαιτείται από το άρθρο 
131, παράγραφος 2.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι χρονικές περίοδοι πρέπει να είναι μικρότερες προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη 
παρακολούθηση και η διευκόλυνση ενδεχόμενων προσαρμογών.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 342
Άρθρο 114

1. Κάθε δεκαετία τα κράτη μέλη
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά 

1. Κάθε πενταετία τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά 
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με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
στο έδαφός τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται κεφάλαια για την 
αξιολόγηση και για τον έλεγχο εφαρμογής 
του κανονισμού.

με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
στο έδαφός τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται κεφάλαια για την 
αξιολόγηση και για τον έλεγχο εφαρμογής 
του κανονισμού.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί 
πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.
2. Κάθε δεκαετία ο Οργανισμός θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2. Κάθε πενταετία ο Οργανισμός θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί 
πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία της 
κοινοποίησης που απαιτείται από το άρθρο 
131, παράγραφος 2.
3. Κάθε δεκαετία η Επιτροπή δημοσιεύει 
γενική έκθεση σχετικά με την πείρα που 
αποκομίστηκε από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, περιλαμβάνοντας τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2.

3. Κάθε πενταετία η Επιτροπή δημοσιεύει 
γενική έκθεση σχετικά με την πείρα που 
αποκομίστηκε από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, περιλαμβάνοντας τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα δημοσιευτεί 
έξι χρόνια μετά την ημερομηνία της 
κοινοποίησης που απαιτείται από το άρθρο 
131, παράγραφος 2.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι εκθέσεις πρέπει να δημοσιοποιούνται από τα κράτη μέλη, στον Οργανισμό και την Επιτροπή 
κάθε πενταετία. Η ανά δεκαετία υποβολή εκθέσεων δεν αρκεί.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter και Jonas Sjostedt,

Τροπολογία 343
Άρθρο 31 α (νέο)

Άρθρο 114a
Ενημέρωση του κοινού
Για τη διευκόλυνση της ασφαλούς και 
αειφόρου χρήσης από τους καταναλωτές 
προϊόντων που περιέχουν χημικές ουσίες, 
παρασκευάσματα και παράγωγα προϊόντα, 
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οι κατασκευαστές κοινοποιούν τις 
κατάλληλες πληροφορίες με την 
επικόλληση σήμανσης στη συσκευασία 
όλων των μονάδων που διατίθενται προς 
πώληση στην αγορά. Η σήμανση αυτή 
συνοδεύεται επίσης, αν χρειάζεται, με την 
αξιοποίηση και άλλων διαύλων 
επικοινωνίας, όπως ιστοθέσεων στο 
Διαδίκτυο, όπου θα είναι δυνατή η 
αναζήτηση λεπτομερέστερων πληροφοριών 
σχετικά με την ασφάλεια της χρήσης του 
προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ελαφρώς διαφοροποιημένη διατύπωση της τροπολογίας 103 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 344
Άρθρο 114 α (νέο)

Άρθρο 114a
Ενημέρωση του κοινού

Για τη διευκόλυνση της ασφαλούς και 
αειφόρου χρήσης από τους καταναλωτές 
προϊόντων που περιέχουν χημικές ουσίες,
οι κατασκευαστές κοινοποιούν 
πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους με 
την επικόλληση σήμανσης στη συσκευασία 
όλων των μονάδων που διατίθενται προς 
πώληση στην αγορά. Οι σαφείς και 
διακριτές αυτές σημάνσεις που 
μνημονεύουν την(τις) ουσίας(ες) που 
εισέρχεται(ονται) στη χημική σύνθεση, 
προσδιορίζουν τους κινδύνους που ενέχει 
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον 
η συνιστώμενη χρήση ή η δυνάμενη να 
προβλεφθεί εσφαλμένη χρήση του 
προϊόντος. Η σήμανση αυτή συνοδεύεται 
επίσης, αν χρειάζεται, με την αξιοποίηση
και άλλων διαύλων επικοινωνίας, όπως 
ιστοθέσεων στο Διαδίκτυο, όπου θα είναι 
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δυνατή η αναζήτηση λεπτομερέστερων 
πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια της 
χρήσης του προϊόντος.
Συμπληρωματικές πληροφορίες 
κοινοποιούνται στους διανομείς 
προκειμένου αυτοί να μπορούν να 
συμβουλεύουν καλύτερα το κοινό ή τους 
καταναλωτές και να διασφαλίζουν ότι 
αυτοί θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης 
επιλογής, αφού έχουν προηγουμένως 
ενημερωθεί.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποκατασταθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών με τη θέσπιση 
συστήματος κοινοποίησης, ιδίως με τη σαφή και όσο το δυνατόν ακριβέστερη και πιο διακριτή 
σήμανση σε προϊόντα που περιέχουν χημικές ουσίες.
Έτσι θα δοθεί δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα ελεύθερα αφού 
ενημερωθούν, υπό την προϋπόθεση ότι, επιπλέον, οι διανομείς θα είναι εφοδιασμένοι από τους 
κατασκευαστές, παραγωγούς, οι εισαγωγείς των ουσιών, με λεπτομερέστερες πληροφορίες 
σχετικά με τα διατιθέμενα χημικά προϊόντα.

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

Τροπολογία 345
Άρθρο 114 α (νέο)

Άρθρο 114a
Ειδικές διατάξεις για την ενημέρωση του 

κοινού
1. Για τη διευκόλυνση της ασφαλούς και 
αειφόρου χρήσης από τους καταναλωτές 
προϊόντων που περιέχουν χημικές ουσίες, 
οι κατασκευαστές κοινοποιούν 
πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους με 
την επικόλληση σήμανσης στη συσκευασία 
όλων των μονάδων που διατίθενται προς 
πώληση στην αγορά. Οι σημάνσεις αυτές 
προσδιορίζουν τους κινδύνους που ενέχει η 
συνιστώμενη χρήση ή η δυνάμενη να 
προβλεφθεί εσφαλμένη χρήση. Η σήμανση 
αυτή συνοδεύεται επίσης, αν χρειάζεται, με 



AM\565937EL.doc 17/52 PE 357.825v01-00

EL

την αξιοποίηση και άλλων διαύλων 
επικοινωνίας, όπως ιστοθέσεων στο 
Διαδίκτυο, όπου θα είναι δυνατή η 
αναζήτηση λεπτομερέστερων πληροφοριών 
σχετικά με την ασφάλεια της χρήσης του 
προϊόντος.
2. Αναλόγως τροποποιούνται οι οδηγίες 
1999/45/EΚ και 1967/548/EΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη κατάλληλου και συνεκτικού συστήματος κοινοποίησης με βάση τον κίνδυνο, θα 
εξασφαλίσει στους καταναλωτές τις αναγκαίες πληροφορίες και συμβουλές, δίνοντας τους 
δυνατότητα ασφαλούς και αποτελεσματικής χρήσης ουσιών και παρασκευασμάτων που 
περιέχουν χημικές ουσίες.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 346
Άρθρο 114 α (νέο)

Άρθρο 114a
Ειδικές διατάξεις για την ενημέρωση του 

κοινού και των εργαζομένων
Οι παραγωγοί παρασκευασμάτων που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από το ευρύ 
κοινό, ή τα άτομο που είναι αρμόδια για 
την διάθεσή τους στην αγορά, παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους 
που ενέχει η συνιστώμενη χρήση ή η 
δυνάμενη να προβλεφθεί εσφαλμένη χρήση, 
με σήμανση στη συσκευασία η οποία θα 
συνοδεύεται, όπου χρειάζεται, από την 
αξιοποίηση και άλλων διαύλων 
επικοινωνίας, όπως οι ιστοθέσεις.
Οι παραγωγοί παρασκευασμάτων που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από 
εργαζόμενους, παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η 
συνιστώμενη χρήση ή η δυνάμενη να 
προβλεφθεί εσφαλμένη χρήση, τις 
προϋποθέσεις ασφαλούς χρήσης και τους 
ενδεχόμενους να κινδύνους για την υγεία 
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στον χώρο εργασίας.
Η πληροφόρηση αυτή διατίθεται μέσω 

σήμανσης της συσκευασίας και 
κατάρτισης, ενώ συμπληρώνεται με τη 
χρήση άλλων διαύλων επικοινωνίας, όπως 
ιστοθέσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε χημικά προϊόντα και τη χρήση τους, έχει 
ζωτική σημασία για το REACH να θεσπιστεί ένα αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας. Ένα 
τέτοιο σύστημα πρέπει να παρέχει στους καταναλωτές τις αναγκαίες πληροφορίες που θα τους 
δίνουν δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση χημικών 
ουσιών σε παρασκευάσματα και την ασφαλή χρήση τους. Ειδικές πληροφορίες πρέπει να 
παρέχονται επίσης και στους εργαζόμενους.

Τροπολογία: Frederika Brepoels, Anja Weisgerber

Τροπολογία 347
Άρθρο 115, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να 
διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
της ΕΕ.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Στους σκοπούς του REACH πρέπει να περιληφθεί και η προστασία της ανθρώπινης υγείας και 
του περιβάλλοντος. Έχει εξαιρετική σημασία οι εμπλεκόμενοι να έχουν δυνατότητα να 
ενημερώνονται σχετικά με χημικές ουσίες σε κατανοητή σε αυτούς γλώσσα.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 348
Άρθρο 115, παράγραφος 2

2. Όποτε υποβάλλεται αίτηση στον 
Οργανισμό για πρόσβαση σε έγγραφα βάσει 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, ο 
Οργανισμός πραγματοποιεί τη διαβούλευση 

2. Όποτε υποβάλλεται αίτηση στον 
Οργανισμό για πρόσβαση σε έγγραφα, που 
δεν συγκαταλέγονται σε αυτά που 
περιλαμβάνει ο κατάλογος που 
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με τρίτο που προβλέπεται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001, σύμφωνα με το δεύτερο 
και το τρίτο εδάφιο.

μνημονεύεται στο άρθρο 116, παράγραφος 
1, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001, σχετικά με έγγραφα για τα 
οποία ο καταχωρίζων έχει ζητήσει 
εμπιστευτικότητα, ο Οργανισμός 
πραγματοποιεί τη διαβούλευση με τρίτο που 
προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 4, 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, 
σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο.

Ο Οργανισμός ενημερώνει τον 
καταχωρίζοντα, το δυνητικό καταχωρίζοντα, 
το μεταγενέστερο χρήστη, τον αιτούντα ή 
άλλο ενδιαφερόμενο. Ο καταχωρίζων, ο 
μεταγενέστερος χρήστης, ο αιτών ή 
οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος 
μπορεί να δηλώσει τις πληροφορίες που 
θεωρεί εμπορικά ευαίσθητες οι οποίες, εάν 
αποκαλυφθούν, θα τον βλάψουν εμπορικά 
και γι' αυτό το λόγο επιθυμεί να τηρηθούν 
απόρρητες από όλους, εκτός από τις 
αρμόδιες αρχές, τον Οργανισμό και την 
Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση δίνει πλήρη 
αιτιολόγηση.

Ο Οργανισμός ενημερώνει τον 
καταχωρίζοντα, και όπου χρειάζεται, το 
δυνητικό καταχωρίζοντα, το μεταγενέστερο 
χρήστη, τον αιτούντα ή άλλο ενδιαφερόμενο

Η δήλωση αυτή εξετάζεται από τον 
Οργανισμό, ο οποίος αποφασίζει, με βάση 
την αιτιολογία που δόθηκε, εάν θα κάνει 
δεκτή τη δήλωση πριν αποφασίσει εάν θα 
ικανοποιήσει την αίτηση πρόσβασης σε 
έγγραφα. Ο Οργανισμός ενημερώνει τον 
ενδιαφερόμενο, ο οποίος μπορεί να 
προσφύγει στο συμβούλιο προσφυγών, 
σύμφωνα με τα άρθρα 87, 88 και 89, κατά 
απόφασης του Οργανισμού με την οποία 
δεν γίνεται δεκτή η δήλωση, εντός 
δεκαπέντε ημερών από τη λήψη της 
απόφασης. Η προσφυγή αυτή έχει 
ανασταλτικό αποτέλεσμα. Το συμβούλιο 
προσφυγών αποφασίζει σχετικά με την 
προσφυγή εντός τριάντα ημερών

Εντός 15 ημερών από την καταχώριση της 
αίτησης, ο Οργανισμός ενημερώνει τον
αιτούντα, καθώς και τον καταχωρίζοντα, 
τον δυνητικό καταχωρίζοντα, τον 
μεταγενέστερο χρήστη ή άλλο 
ενδιαφερόμενο μέρος, σχετικά με την 
απόφασή του όσον αφορά την αίτηση 
πρόσβασης στα έγγραφα. Οιοσδήποτε από 
τους ανωτέρω μπορεί να προσφύγει κατά 
της απόφασης αυτής στο συμβούλιο 
προσφυγών, σύμφωνα με τα άρθρα 87, 88 
και 89 εντός δεκαπέντε ημερών από τη λήψη 
της απόφασης. Η προσφυγή αυτή έχει 
ανασταλτικό αποτέλεσμα. Το συμβούλιο 
προσφυγών αποφασίζει σχετικά με την 
προσφυγή εντός τριάντα ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βελτίωση της διατύπωσης της τροπολογίας 105 του εισηγητή.

Οι προτεινόμενες διατάξεις όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες δεν συμμορφώνονται 
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με τη σύμβαση του Aarhus και, ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθούν. Πρέπει να καταστεί 
σαφές ότι το άρθρο 115 (2) εφαρμόζεται μόνο σε έγγραφα της « γκρίζας ζώνης», δηλαδή σε 
αυτά που δεν είναι ούτε ρητώς μη εμπιστευτικά ούτε εμπιστευτικά, όπως αναφέρει το άρθρο 
116.

Πρέπει επίσης να προστεθεί χρονική προθεσμία.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 349
Άρθρο 115, παράγραφος 3

3. Παρέχεται πρόσβαση σε μη 
εμπιστευτικές πληροφορίες που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, σε έγγραφα που διατηρούν οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
τη θέσπιση ενός συστήματος βάσει του 
οποίου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να 
ασκήσει προσφυγή με ανασταλτικό 
αποτέλεσμα κατά αποφάσεων που έχουν 
ληφθεί σχετικά με την πρόσβαση σε 
έγγραφα.

3. Παρέχεται πρόσβαση σε πληροφορίες που 
δεν απαριθμούνται στο άρθρο 116 και που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, σε έγγραφα που διατηρούν οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
τη θέσπιση ενός συστήματος βάσει του 
οποίου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να 
ασκήσει προσφυγή με ανασταλτικό 
αποτέλεσμα κατά αποφάσεων που έχουν 
ληφθεί σχετικά με την πρόσβαση σε 
έγγραφα. Η απόφαση επί της προσφυγής 
λαμβάνεται εντός τριάντα ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι το άρθρο 115 αφορά μόνον τις πληροφορίες "γκρίζας ζώνης", 
πληροφορίες οι οποίες δεν απαριθμούνται ειδικά στο άρθρο 116 (πάντα μη εμπιστευτικές ή 
πάντα εμπιστευτικές). Χρειάζεται να υπάρχει χρονικό όριο για τις αποφάσεις επί των 
προσφυγών.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 350
Άρθρο 115, παράγραφος 3

3. Παρέχεται πρόσβαση σε μη 
εμπιστευτικές πληροφορίες που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα 

3. Παρέχεται πρόσβαση σε πληροφορίες που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, σε έγγραφα που διατηρούν οι 
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κανονισμό, σε έγγραφα που διατηρούν οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
τη θέσπιση ενός συστήματος βάσει του 
οποίου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να 
ασκήσει προσφυγή με ανασταλτικό 
αποτέλεσμα κατά αποφάσεων που έχουν 
ληφθεί σχετικά με την πρόσβαση σε 
έγγραφα.

αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αιτήσεις παροχής πληροφοριών στα κράτη μέλη πρέπει να διέπονται από την οδηγία 2003/4.
Η διαδικασία προσφυγής με ανασταλτικό χαρακτήρα που εισάγει το παρόν άρθρο, ανοίγει τον 
δρόμο σε πολυάριθμες χρονοβόρες διαδικασίες και περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2003/4.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 351
Άρθρο 115, παράγραφος 4

4. Ενόσω εκκρεμεί μια προσφυγή ή εάν 
επίκειται η άσκηση προσφυγής, ο 
Οργανισμός και κάθε αρμόδια αρχή 
κράτους μέλους συνεχίζουν να διατηρούν 
τις επίμαχες πληροφορίες εμπιστευτικές.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αιτήσεις παροχής πληροφοριών στα κράτη μέλη πρέπει να διέπονται από την οδηγία 2003/4.
Η διαδικασία προσφυγής με ανασταλτικό χαρακτήρα που εισάγει το παρόν άρθρο, ανοίγει τον 
δρόμο σε πολυάριθμες χρονοβόρες διαδικασίες και περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2003/4.

Τροπολογία: Chris Davies και Frederique Ries

Τροπολογία 352
Άρθρο 115 α (νέο)
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Άρθρο 115a
Υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών 
για ουσίες σε προϊόντα
Μεταγενέστεροι χρήστες οι οποίοι 
ενσωματώνουν σε προϊόν μια ουσία ή ένα 
παρασκεύασμα για το οποίο απαιτείται 
έντυπο ασφαλείας, ή το οποίο πληροί τα 
κριτήρια του άρθρου 54 (a-στ), καθώς και 
όλοι όσοι επεμβαίνουν η επεξεργάζονται 
περαιτέρω το λόγω προϊόν, διαβιβάζουν το 
έντυπο ασφαλείας σε όλους τους αποδέκτες 
του προϊόντος ή του παραγώγου του, πέρα 
από τους μεμονωμένους καταναλωτές.
Οι παραγωγοί ή εισαγωγείς παρέχουν 
δυνατότητα σε κάθε μεμονωμένο 
καταναλωτή που θα το ζητήσει και εντός 
δεκαπέντε εργάσιμων ημερών, δωρεάν, 
πλήρη στοιχεία όσον αφορά την ασφάλεια 
και τη χρήση των ουσιών που περιέχουν 
όλα τα προϊόντα που παράγουν ή εισάγουν.

Or. en

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 353
Άρθρο 116, τίτλος

Εμπιστευτικότητα Διαφάνεια και εμπιστευτικότητα

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τίτλος πρέπει να αντανακλά το περιεχόμενο του άρθρου κατ' αναλογία.

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

Françoise Grossetête, Holger Krahmer και Gιώργος Χατζημαρκάκης

Τροπολογία 354
Άρθρο 116, παράγραφος 1, εδάφιο 1
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Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής: Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής, εκτός 
αν, κατά περίπτωση, ο κατασκευαστής ή ο 
εισαγωγέας αποδείξει το αντίθετο:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξει διάταξη που θα επιτρέπει εξαιρέσεις στον κανόνα περί μη εμπιστευτικότητας, 
εφόσον κάθε περίπτωση εξετασθεί ατομικά και μελετηθεί η τεκμηρίωση του κατασκευαστή / 
εισαγωγέα. Οι μέθοδοι ανάλυσης συνιστούν εμπιστευτικές πληροφορίες και δεν έχουν αξία για 
το ευρύ κοινό. Η τροπολογία αυτή συνδέεται με άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα 
άρθρα του Τίτλου XI: Πληροφόρηση (Marcello Vernola και άλλοι).

Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ατομικών εξαιρέσεων του κανόνα της μη εμπιστευτικότητας.
Στις περιπτώσεις αυτές, ο κατασκευαστής / εισαγωγέας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
εξηγήσει τους λόγους που αιτιολογούν τον εμπιστευτικό χειρισμό πληροφοριών σύμφωνα με το 
άρθρο116 (1) (Thomas Ulmer και άλλοι).

Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ατομικών εξαιρέσεων του κανόνα της μη εμπιστευτικότητας 
(Francoise Grossetete).

1. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις ο κατασκευαστής / εισαγωγέας πρέπει να έχει δυνατότητα να 
διατυπώνει τους λόγους που δικαιολογούν τον εμπιστευτικό χειρισμό των πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 116(1). 2. Η εμπορική ονομασία της ουσίας αποτελεί ευαίσθητο 
στοιχείο για τους άλλους φορείς της αγοράς, καθόσον μπορεί να διαπιστωθούν οι δεσμοί 
αγοράς μεταξύ κατασκευαστών και πελατών. Οι πληροφορίες αυτές περιπτώσεις θεωρούνται 
εμπιστευτικές σύμφωνα με την παράγραφο 2. 3. Η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει την 
κοινοποίηση των επιπέδων Dnel. Η σημασία των τιμών αυτών είναι σημαντική και οι 
ανταγωνιστές δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές χωρίς προσεκτική μελέτη 
(Άρθρο 115). 4. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο δελτίο ασφαλείας συχνά περιλαμβάνουν 
στοιχεία που απευθύνονται μόνο σε άμεσους καταναλωτές. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
θεωρούνται εμπιστευτικά σύμφωνα με το άρθρο 116(2) (Holger Krahmer και άλλοι).

Τροπολογία: Holger Krahmer, Γιώργος Χατζημαρκάκης

Τροπολογία 355
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

η εμπορική ονομασία ή ονομασίες της 
ουσίας·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο άρθρο 116(1).
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Τροπολογία: Holger Krahmer, Γιώργος Χατζημαρκάκης

Τροπολογία 356
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

η ονομασία κατά την ονοματολογία IUPAC, 
όσον αφορά επικίνδυνες ουσίες κατά την 
έννοια της οδηγίας 67/548/EΟΚ·

η ονομασία κατά την ονοματολογία IUPAC, 
όσον αφορά επικίνδυνες ουσίες κατά την 
έννοια της οδηγίας 67/548/EΟΚ, εκτός αν 
εφαρμόζονται διατάξεις περί παρέκκλισης 
όπως ορίζει το Παράρτημα Ia του 
παρόντος κανονισμού ή το άρθρο 15 της 
οδηγίας 1999/45/EΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο άρθρο 116(1).

Τροπολογία: Holger Krahmer, Γιώργος Χατζημαρκάκης

Τροπολογία 357
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ) κατά περίπτωση, η ονομασία της ουσίας 
όπως περιλαμβάνεται στο Einacs ·

κατά περίπτωση, η ονομασία της ουσίας 
όπως περιλαμβάνεται στο Einacs, εκτός αν 
εφαρμόζονται διατάξεις περί παρέκκλισης 
όπως ορίζει το Παράρτημα Ia του 
παρόντος κανονισμού ή το άρθρο 15 της 
οδηγίας 1999/45/EΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο άρθρο 116(1).

Τροπολογία: Holger Krahmer, Γιώργος Χατζημαρκάκης

Τροπολογία 358
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο (στ)

κάθε παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις διαγράφεται
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(Dnel) ή προβλεπόμενη συγκέντρωση 
χωρίς επιπτώσεις (Pnec) που ορίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα I ή XI·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση ανωτέρω τροπολογίας.

Τροπολογία: Holger Krahmer, Γιώργος Χατζημαρκάκης

Τροπολογία 359
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

οι πληροφορίες που περιέχουν τα δελτία 
δεδομένων ασφαλείας, εκτός από την 
επωνυμία της εταιρείας ή επιχείρησης και 
εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες οι 
πληροφρίες θεωρούνται εμπιστευτικές, 
κατ’εφαρμογήν της παραγράφου 2·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση ανωτέρω τροπολογίας.

Τροπολογία: Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, 
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 360
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο (θ)

οι πληροφορίες που περιέχουν τα δελτία 
δεδομένων ασφαλείας, εκτός από την 
επωνυμία της εταιρείας ή επιχείρησης και
εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες οι 
πληροφρίες θεωρούνται εμπιστευτικές, 
κατ’εφαρμογήν της παραγράφου 2·

(θ) οι πληροφορίες που περιέχουν τα δελτία 
δεδομένων ασφαλείας εκτός από τις 
περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφορίες 
θεωρούνται εμπιστευτικές, κατ’ εφαρμογήν 
της παραγράφου 2·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των μη εμπιστευτικών πληροφοριών επεκτείνεται ούτως ώστε να εξασφαλίζεται 
ευρεία πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με χημικές ουσίες τις οποίες ένα άτομο 
μπορεί να χρησιμοποιεί, να χειρίζεται ή να εκτίθεται σε αυτές. Επισημαίνεται ότι η οδηγία 
2003/4 δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να αρνούνται την παροχή πληροφοριών οι οποίες 
σχετίζονται με πληροφορίες σχετικά με εκπομπές στο περιβάλλον, για λόγους εμπορικής 
εμπιστευτικότητας. Το όνομα του καταχωρίζοντος δεν μπορεί να είναι εμπιστευτικό με βάση την 
υφιστάμενη νομοθεσία περί χημικών προϊόντων. ( Οδηγίες 793/93 και 92/32) (Mary 
Honeyball, Karin Scheele, Dan Jorgensen και άλλοι).

Κατ’ αυτό τον τρόπο επεκτείνεται ο κατάλογος των μη εμπιστευτικών πληροφοριών, ούτως 
ώστε το ευρύ κοινό να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με ουσία που ένα άτομο μπορεί
να χρησιμοποιήσει, να χειριστεί ή στην οποία εκτέθηκε. Με βάση την οδηγία 2003/4, τα κράτη 
μέλη δεν μπορούν να αποκρύπτουν πληροφορίες σχετικά με εκπομπές στο περιβάλλον για 
λόγους εμπορικής εμπιστευτικότητας. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τα χημικά 
προϊόντα, δεν μπορεί να αποκρύπτεται η ονομασία της εταιρείας ή της επιχείρησης. (Anne 
Ferreira και άλλοι)

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπαζή

Τροπολογία 361
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο (θ)

οι πληροφορίες που περιέχουν τα δελτία 
δεδομένων ασφαλείας, εκτός από την 
επωνυμία της εταιρείας ή επιχείρησης και
εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες οι 
πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές, 
κατ’εφαρμογήν της παραγράφου 2· 

(θ) οι πληροφορίες που περιέχουν τα δελτία 
δεδομένων ασφαλείας εκτός από τις 
περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφορίες 
θεωρούνται εμπιστευτικές, κατ’ εφαρμογήν 
της παραγράφου 2· 

Or. el

Αιτιολόγηση

Αφενός προστατεύεται ο καταχωρίζων την ουσία και αφετέρου δημιουργείται ανταγωνιστικό 
περιβάλλον ώστε οι χρήστες να επιλέγουν από μόνοι τους.

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

Τροπολογία 362
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο (ι)

(ι) οι αναλυτικές μέθοδοι, εφόσον διαγράφεται
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ζητούνται σύμφωνα με το παράρτημα VII 
ή VIII με τις οποίες μπορεί να ανιχνευθεί 
μια επικίνδυνη ουσία όταν ελευθερώνεται 
στο περιβάλλον καθώς και να καθοριστεί η 
άμεση έκθεση των ανθρώπων·

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξει διάταξη που θα επιτρέπει εξαιρέσεις στον κανόνα περί μη εμπιστευτικότητας, 
εφόσον κάθε περίπτωση εξετασθεί ατομικά και μελετηθεί η τεκμηρίωση του κατασκευαστή / 
εισαγωγέα. Οι αναλυτικές μέθοδοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
και να μην αφορούν το ευρύ κοινό. Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με 
άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα του τίτλου XI: Πληροφορίες.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 363
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο (ια)

(ια) το γεγονός ότι έχουν διενεργηθεί 
δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα·

(ια) οι δοκιμές που έχουν διενεργηθεί σε 
σπονδυλωτά ζώα·

Or. en

Τροπολογία: Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, 
Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer,Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira και Marie-Noelle 

Lieneman

Τροπολογία 364
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο (ια) (νέο)

(ιβ) το όνομα του καταχωρίζοντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των μη εμπιστευτικών πληροφοριών επεκτείνεται ούτως ώστε να εξασφαλίζεται 
ευρεία πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με χημικές ουσίες τις οποίες ένα άτομο 
μπορεί να χρησιμοποιεί, να χειρίζεται ή να εκτίθενται σε αυτές. Επισημαίνεται ότι η οδηγία 
2003/4 δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να αρνούνται την παροχή πληροφοριών οι οποίες 
σχετίζονται με πληροφορίες σχετικά με εκπομπές στο περιβάλλον, για λόγους εμπορικής 
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εμπιστευτικότητας. Το όνομα του καταχωρίζοντος δεν μπορεί να είναι εμπιστευτικό με βάση την 
υφιστάμενη νομοθεσία περί χημικών προϊόντων. ( Οδηγίες 793/93 και 92/32) (Mary 
Honeyball).

Ο κατάλογος των πληροφοριών που επ’ ουδενί είναι εμπιστευτικός, είναι πολύ περιορισμένος.
Δεν υπάρχει λόγος να θεωρούνται εμπιστευτικά τα ονόματα των καταχωριζόντων, πληροφορίες 
σχετικά με ποσότητες, ή κατηγορίες χρήσης. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν την προστασία του 
περιβάλλοντος και πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με τη Σύμβαση του Aarhus. Το όνομα 
του καταχωρίζοντος είναι απαραίτητο για να αρθούν εμπόδια όσον αφορά την ενημέρωση για 
τα δεδομένα και τη επιβολή της νομοθεσίας και για να δοθεί στο κοινό δυνατότητα να 
διαπιστώσει ποιος είναι υπεύθυνος για την παραγωγή η εισαγωγή συγκεκριμένου χημικού 
προϊόντος. Αυτό φαίνεται να αντιβαίνει την έννοια ενός διαφανούς, συμπαγούς και αδιάφθορου 
συστήματος απόκρυψης του ονόματος ενός καταχωρίζοντος (Carl Schlyter και άλλοι).

Οι βασικές αυτές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους πρέπει να διατίθενται άμεσα στις 
επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό. Δεν υπάρχουν πειστικά επιχειρήματα όσον αφορά την ανάγκη 
εμπιστευτικότητας των συμπληρωματικών πληροφοριών που καταγράφονται. Η απόκρυψη του 
ονόματος ενός αιτούντος, αντιβαίνει, επί παραδείγματι, στην αρχή της διαφάνειας και της 
δημιουργίας ενός συμπαγούς και αδιάφθορου συστήματος. Η ύπαρξη ενός διαφανούς 
συστήματος έχει ζωτική σημασία για να κερδηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στην αξιολόγηση 
των ωφελειών και των πιθανών κινδύνων χημικών προϊόντων και για να ελεγχθεί, όπου αυτό 
είναι απαραίτητο, η χρήση τους. (Jonas Sjostedt).

Κατ’ αυτό τον τρόπο επεκτείνεται ο κατάλογος των μη εμπιστευτικών πληροφοριών, ούτως 
ώστε το ευρύ κοινό να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με ουσία που ένα άτομο μπορεί 
να χρησιμοποιήσει, να χειριστεί ή στην οποία εκτέθηκε. Με βάση την οδηγία 2003/4, τα κράτη 
μέλη δεν μπορούν να αποκρύπτουν πληροφορίες σχετικά με εκπομπές στο περιβάλλον για 
λόγους εμπορικής εμπιστευτικότητας. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τα χημικά 
προϊόντα, δεν μπορεί να αποκρύπτεται η ονομασία της εταιρείας ή της επιχείρησης. (Anne 
Ferreira και άλλοι)

Τροπολογία: Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, 
Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer,Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira και Marie-Noelle 

Lienemann

Τροπολογία 365
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο (ια)β (νέο)

(ια)β  η χημική δομή της ουσίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση ανωτέρω τροπολογίας.
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Τροπολογία: Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, 
Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer,Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira και Marie-Noelle 

Lienemann

Τροπολογία 366
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο (ια) (γ)(νέο)

(ια)γ  η συνολική ποσότητα της ουσίας 
στην αγορά της ΕΕ με βάση τις κατηγορίες 
ποσοτήτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση ανωτέρω τροπολογίας.

Τροπολογία: Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, 
Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer,Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira και Marie-Noelle 

Lienemann

Τροπολογία 367
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο (ια) (δ) (νέο)

(ια)δ κατηγορίες χρήσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση ανωτέρω τροπολογίας.

Τροπολογία: Karin Scheele,Dan Jørgens ???an, Asa Westlund, Riitta Myller, Carl Schlyter, 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjostedt

Τροπολογία 368
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο (ια) (ε)(νέο)

(ια)ε  ο κατάλογος συστατικών στα 
παρασκευάσματα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση ανωτέρω τροπολογίας.

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

Τροπολογία 369
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο (ια) (στ) (νέο)

(ια)στ.  η έκθεση χημικής ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση ανωτέρω τροπολογίας.

Τροπολογία: Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, 
Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Anne Ferreira ?αι Marie-Noelle Lienemann

Τροπολογία 370
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο (ια) (ζ) (νέο)

(ια)ζ.  η ποσοτική κατηγορία της ουσίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση ανωτέρω τροπολογίας.

Τροπολογία: Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund και Riitta Myller

Τροπολογία 371
Άρθρο 116, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής 
στοιχεία, ακόμη και δεν έχει υποβληθεί 
δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 115, 
παράγραφος 2:

2. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των πάντοτε εμπιστευτικών πληροφοριών πρέπει να περιοριστεί όσο το δυνατόν 
περισσότερο. Το να θεωρούνται εμπιστευτικές κάθε είδους πληροφορίες σχετικά με το 
περιβάλλον, δεν συνάδει με τη σύμβαση του Aarhus, μολονότι αναγνωρίζουμε ότι οι παραγωγοί 
/ εισαγωγείς μπορούν να απαιτήσουν εμπιστευτικότητα προκειμένου να προστατεύσουν κάποιο 
θεμιτό οικονομικό συμφέρον τους (σύμβαση του Aarhus, Άρθρο 4(4)(δ)), λαμβάνοντας υπόψη 
το δημόσιο συμφέρον της δημοσιοποίησης και το κατά πόσον οι πληροφορίες σχετίζονται με 
εκπομπές στο περιβάλλον.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 372
Άρθρο 116, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) λεπτομέρειες σχετικά με την πλήρη 
σύνθεση ενός παρασκευάσματος·

(α) ποσοτικές λεπτομέρειες σχετικά με την 
πλήρη σύνθεση ενός παρασκευάσματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πλήρη σύνθεση των παρασκευασμάτων είναι ήδη 
κεκτημένη για τα καλλυντικά και για τα απορρυπαντικά. Συνεπώς εμπιστευτικότητα πρέπει να 
περιορίζεται στις ποσοτικές πληροφορίες, διαφορετικά κινδυνεύει να υπονομευθεί το status quo 
των συναφών νομοθετικών πράξεων.

Τροπολογία: Karin Scheele, Ευαγγελία Τζαμπαζή, Dan Jorgensen, Asa Westlund και Riitta 
Myller

Τροπολογία 373
Άρθρο 116, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

η ακριβής χρήση, η λειτουργία ή η 
εφαρμογή μιας ουσίας ή ενός 
παρασκευάσματος·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των πάντοτε εμπιστευτικών πληροφοριών πρέπει να περιοριστεί όσο το δυνατόν 
περισσότερο. Το να θεωρούνται εμπιστευτικές κάθε είδους πληροφορίες σχετικά με το 
περιβάλλον, δεν συνάδει με τη σύμβαση του Aarhus, μολονότι αναγνωρίζουμε ότι οι παραγωγοί 
/ εισαγωγείς μπορούν να απαιτήσουν εμπιστευτικότητα προκειμένου να προστατεύσουν κάποιο 
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θεμιτό οικονομικό συμφέρον τους (σύμβαση του Aarhus, Άρθρο 4(4)(δ)), λαμβάνοντας υπόψη 
το δημόσιο συμφέρον της δημοσιοποίησης και το κατά πόσον οι πληροφορίες σχετίζονται με 
εκπομπές στο περιβάλλον.

Η διάδοση των πληροφοριών και το δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού είναι εξαιρετικά 
σημαντικά ζητήματα. Επιπλέον, η διάδοση των πληροφοριών θα έχει ευεργετικές συνέπειες στις 
ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν και το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας. Μολονότι η καταχώριση 
μικρών ποσοτήτων θα καθυστερήσει (περιθώριο 11 ετών), η έγκαιρη δημοσιοποίηση των 
δεδομένων είναι θετική.

Τροπολογία: Karin Scheele, Ευαγγελία Τζαμπαζή, Dan Jorgensen, Asa Westlund και Riitta 
Myller

Τροπολογία 374
Άρθρο 116, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

η ακριβής ποσότητα της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος που παράγεται ή 
διατίθεται στην αγορά·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των πάντοτε εμπιστευτικών πληροφοριών πρέπει να περιοριστεί όσο το δυνατόν 
περισσότερο. Το να θεωρούνται εμπιστευτικές κάθε είδους πληροφορίες σχετικά με το 
περιβάλλον, δεν συνάδει με τη σύμβαση του Aarhus, μολονότι αναγνωρίζουμε ότι οι παραγωγοί 
/ εισαγωγείς μπορούν να απαιτήσουν εμπιστευτικότητα προκειμένου να προστατεύσουν κάποιο 
θεμιτό οικονομικό συμφέρον τους (σύμβαση του Aarhus, Άρθρο 4(4)(δ)), λαμβάνοντας υπόψη 
το δημόσιο συμφέρον της δημοσιοποίησης και το κατά πόσον οι πληροφορίες σχετίζονται με 
εκπομπές στο περιβάλλον.

Η διάδοση των πληροφοριών και το δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού είναι εξαιρετικά 
σημαντικά ζητήματα. Επιπλέον, η διάδοση των πληροφοριών θα έχει ευεργετικές συνέπειες στις 
ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν και το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας. Μολονότι η καταχώριση 
μικρών ποσοτήτων θα καθυστερήσει (περιθώριο 11 ετών), η έγκαιρη δημοσιοποίηση των 
δεδομένων είναι θετική.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 375
Άρθρο 116, παράγραφος 2, στοιχείο (δ)

διασυνδέσεις μεταξύ του παραγωγού ή του 
εισαγωγέα και των μεταγενέστερων 

διασυνδέσεις μεταξύ του παραγωγού ή του 
εισαγωγέα και των μεταγενέστερων 
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χρηστών του. χρηστών του, αμφίδρομα στην αλυσίδα 
τροφοδοσίας και συμπεριλαμβανομένων 
όλων των εμπλεκομένων σε αυτήν όλων 
των φορέων

Or. it

Αιτιολόγηση

Το REACH με τη μορφή που έχει σήμερα, εξασφαλίζει εμπιστευτικότητα μεταξύ των διαφόρων 
φορέων της αλυσίδας τροφοδοσίας.

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

Τροπολογία 376
Άρθρο 116, παράγραφος 2, στοιχείο (δα) (νέο)

(δα) αναλυτικές μέθοδοι, εφόσον ζητούνται 
σύμφωνα με το παράρτημα VII ή VIII, με 
τις οποίες μπορεί να ανιχνευθεί μια 
επικίνδυνη ουσία όταν ελευθερώνεται στο 
περιβάλλον καθώς και να καθοριστεί η 
άμεση έκθεση των ανθρώπων·

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι αναλυτικές μέθοδοι πρέπει να θεωρούνται εμπιστευτικές και να μην αφορούν το ευρύ κοινό.
Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που έχουν 
υποβληθεί στα άρθρα του τίτλου XI: Πληροφορίες.

Τροπολογία: Liam Aylward, Avril Doyle

Τροπολογία 377
Άρθρο 116, παράγραφος 2, στοιχείο (δ α) (νέο)

(δ α) Η ιδιαίτερη ταυτότητα των αρχικών 
καταχωρισάντων χημικής ουσίας·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι η αποκάλυψη της ταυτότητας προηγούμενων 
καταχωρισάντων χημικές ουσίες πρέπει να περιορίζεται από το καθήκον της εμπιστευτικότητας 
που αναφέρεται στο άρθρο 102, όπως ορίζεται λεπτομερέστερα στα άρθρα 115(2) και 116.
Δεδομένου του ανταγωνιστικού χαρακτήρα του κλάδου των ηλεκτρονικών, πολλές από τις 
χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη μεταποίηση είναι άκρως απόρρητες. Οι εν λόγω 
χημικές «συνταγές» θεωρούνται πνευματική ιδιοκτησία. Η αποκάλυψη της χρήσης κρίσιμων 
χημικών ουσιών μπορεί να προσφέρει σε ανταγωνιστές απόρρητες εμπορικές πληροφορίες 
σχετικά με τις διεργασίες που εφαρμόζει ο κατασκευαστής, επιτρέποντάς τους ακόμη και να 
αναλύσουν το μηχανισμό της διεργασίας. Ως αποτέλεσμα, η ταυτότητα των προηγούμενων 
καταχωρισάντων πρέπει να διατηρείται μυστική. Μολονότι ο περιορισμός του αριθμού των 
δοκιμών με σπονδυλωτά ζώα είναι επιθυμητός, δεν μπορεί να περιοριστεί με κόστος την 
αποκάλυψη εμπιστευτικών εμπορικών πληροφοριών σχετικά με προηγούμενους 
καταχωρίσαντες. Θα πρέπει να εναπόκειται στους προηγούμενους καταχωρίσαντες η απόφαση 
σχετικά με την αποκάλυψη της ταυτότητάς τους και της τεκμηρίωσης των προηγούμενων 
δοκιμών σε νέους καταχωρίζοντες. Με το ίδιο σκεπτικό, αν οι επόμενοι χρήστες υποβληθούν 
στη δαπάνη της καταχώρησης ιδιαίτερης περαιτέρω χρήσης, η χρήση αυτή δεν θα πρέπει να 
αποκαλύπτεται ανάντι της αλυσίδας εφοδιασμού στον παραγωγό της χημικής ουσίας δεδομένου 
ότι τούτο θα ακύρωνε το σκοπό της ιδιαίτερης καταχώρισης.

Στους μεταγενέστερους χρήστες, η χρήση των ουσιών μπορεί να είναι άκρως απόρρητη και να 
θεωρείται πνευματική ιδιοκτησία. Η αποκάλυψη της χρήσης κρίσιμων χημικών ουσιών μπορεί 
να προσφέρει σε ανταγωνιστές απόρρητες εμπορικές πληροφορίες επιτρέποντάς τους ακόμη και 
να αναλύσουν αντίστροφα το μηχανισμό των διεργασιών. Θα πρέπει επομένως να εναπόκειται 
στους προηγούμενους καταχωρίσαντες η απόφαση σχετικά με την αποκάλυψη της ταυτότητάς 
τους και της τεκμηρίωσης των προηγούμενων δοκιμών σε νέους καταχωρίζοντες.

Τροπολογία: Liam Aylward, Avril Doyle

Τροπολογία 378
Άρθρο 116, παράγραφος 2, στοιχείο (δ β) (νέο)

(δ β) χρήσεις που δεν καταχωρίζονται 
απευθείας από μεταγενέστερο χρήστη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της προηγούμενης τροπολογίας.

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, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Elisabeth 
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Jeggle

Τροπολογία 379
Άρθρο 117, εδάφιο 1

Με την επιφύλαξη των άρθρων 115 και 116, 
οι πληροφορίες που λαμβάνει ο Οργανισμός 
βάσει του παρόντος κανονισμού μπορούν να 
αποκαλυφθούν σε οποιαδήποτε κυβέρνηση 
ή φορέα τρίτης χώρας ή σε διεθνή 
οργανισμό, μετά από συμφωνία που 
συνάπτεται μεταξύ της Κοινότητας και του 
τρίτου ενδιαφερόμενου μέρους βάσει του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 304/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ή του άρθρου 181α, 
παράγραφος 3, της Συνθήκης, εφόσον 
πληρούνται και οι δύο ακόλουθοι όροι:

___________________
1 ΕΕ L 63 της 10.10.1996, σελ. 1

Με την επιφύλαξη των άρθρων 115 και 116, 
οι πληροφορίες που λαμβάνει ο Οργανισμός 
βάσει του παρόντος κανονισμού μπορούν να 
αποκαλυφθούν σε οποιαδήποτε κυβέρνηση 
ή κρατικό οργανισμό τρίτης χώρας ή σε 
διεθνή κρατικό οργανισμό, μετά από 
συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της 
Κοινότητας και του τρίτου ενδιαφερόμενου 
μέρους βάσει του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 304/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή του 
άρθρου 181α, παράγραφος 3, της Συνθήκης, 
εφόσον πληρούνται και οι δύο ακόλουθοι 
όροι:
_______________
1 ΕΕ L 63 της 10.10.1996, σελ. 1

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να αποτραπεί η αξιοποίηση των πληροφοριών για λόγους απάτης, πρέπει να καθοριστεί με 
σαφήνεια ότι το άρθρο 117 ( συνεργασία) αφορά μόνο τα εθνικά και διεθνή κρατικά όργανα. Η 
τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί 
στα άρθρα του τίτλου XI: Πληροφορίες. (Vernola και άλλοι, Ulmer και άλλλοι).

Πρέπει να καθιερωθεί ότι η συνεργασία εφαρμόζεται μόνο μεταξύ εθνικών και / ή διεθνών 
κρατικών οργάνων (Francoise Grossetete).

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

Cortines, Mar?a del Pilar Ayuso Gonzalez, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Elisabeth 
Jeggle

Τροπολογία 380
Άρθρο 117, στοιχείο (α)

σκοπός της συμφωνίας είναι η συνεργασία 
για την εφαρμογή ή τη διαχείριση της 
νομοθεσίας για τα χημικά που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό·

σκοπός της συμφωνίας είναι η κυβερνητική 
συνεργασία για την εφαρμογή ή τη 
διαχείριση της νομοθεσίας για τα χημικά 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
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κανονισμό·

Or. it

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της προηγούμενης τροπολογίας.

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

Jeggle, Werner Langen

Τροπολογία 381
Άρθρο 120

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
ενημερώνουν το ευρύ κοινό σχετικά με τους 
κινδύνους που ενέχουν οι ουσίες εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που 
θεσπίζει ο Οργανισμός, οι αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών ενημερώνουν το ευρύ 
κοινό σχετικά με τους κινδύνους που 
ενέχουν οι ουσίες εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση του ευρέος κοινού μέσω των αρμόδιων εθνικών αρχών δεν πρέπει να γίνεται 
ασυντόνιστα. Έχοντας αυτά υπόψη, ο Οργανισμός πρέπει να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές 
για λογαριασμό των αρμόδιων αρχών, σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης, τις περιπτώσεις στις 
οποίες απαιτείται ενημέρωση και με περιγραφή των προστατευτικών μέτρων που πρέπει να 
ληφθούν (Marcello Vernola και άλλοι).

Kατ’ αρχάς, η ενημέρωση του ευρέος κοινού μέσω των οποίων αρχών δεν πρέπει να γίνεται 
ασυντόνιστα, επιτρέποντας σε κάθε μία αρμόδια αρχή να ενημερώνει με ξεχωριστό τρόπο. Κατά 
δεύτερον, πρέπει να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές προς τις αρμόδιες αρχές, σχετικά με τον 
τρόπο ενημέρωσης, τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται ενημέρωση και με περιγραφή των 
προστατευτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν (Thomas Ulmer και άλλοι).

Πρέπει να θεσπιστούν κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές 
αρχές στα κράτη μέλη ενημερώνουν ομοιόμορφα το κοινό. (Werner Langen) 
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Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 382
Άρθρο 120

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
ενημερώνουν το ευρύ κοινό σχετικά με τους 
κινδύνους που ενέχουν οι ουσίες εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Σε συνεργασία με τον Οργανισμό, οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
ενημερώνουν το ευρύ κοινό σχετικά με τους 
κινδύνους που ενέχουν οι ουσίες εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός για να αποτραπεί η σύγχυση.

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

Τροπολογία 383
Άρθρο 121

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν συμβουλές σε 
παραγωγούς, εισαγωγείς, μεταγενέστερους 
χρήστες και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο 
σχετικά με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 
του καθενός βάσει του παρόντος 
κανονισμού, πέρα από τα έγγραφα οδηγιών 
εφαρμογής που παρέχει ο Οργανισμός, 
βάσει του άρθρου 73, παράγραφος 2, 
στοιχείο στ).

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν συμβουλές σε 
παραγωγούς, εισαγωγείς, μεταγενέστερους 
χρήστες και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο 
σχετικά με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 
του καθενός βάσει του παρόντος 
κανονισμού, πέρα από τα έγγραφα οδηγιών 
εφαρμογής που παρέχει ο Οργανισμός, 
βάσει του άρθρου 73, παράγραφος 2, 
στοιχείο στ). Τούτο αφορά ιδιαίτερα, χωρίς 
να περιορίζεται μόνο, συμβουλές σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με το 
πώς να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 
τους στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ. Ειδικότερα, οι ΜΜΕ 
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μπορεί να χρειαστούν βοήθεια για να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 384
Άρθρο 122

Γι' αυτό το σκοπό, διατηρούν σύστημα 
επίσημων ελέγχων και άλλων 
δραστηριοτήτων ανάλογα με τις 
περιστάσεις.

Γι' αυτό το σκοπό, διατηρούν σύστημα 
επίσημων ελέγχων και άλλων 
δραστηριοτήτων ανάλογα με τις 
περιστάσεις.  Ο Οργανισμός 
εξουσιοδοτείται να απαιτεί τη διενέργεια 
ελέγχου και άλλων δραστηριοτήτων στα 
κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση του συστήματος REACH εξαρτάται από την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων σε 
ολόκληρη την κοινή αγορά. Συνεπώς, ο Οργανισμός πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να διενεργούν ορισμένους ελέγχους οι άλλες δραστηριότητες.

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

Τροπολογία 385
Άρθρο 122

Γι' αυτό το σκοπό, διατηρούν σύστημα 
επίσημων ελέγχων και άλλων 
δραστηριοτήτων ανάλογα με τις 
περιστάσεις.

Γι' αυτό το σκοπό, διατηρούν σύστημα 
επίσημων ελέγχων και άλλων 
δραστηριοτήτων ανάλογα με τις 
περιστάσεις.

Ο Οργανισμός εξουσιοδοτείται από τα 
κράτη μέλη να κινεί διαδικασίες ελέγχου 
και άλλων δραστηριοτήτων και να θεσπίζει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
εναρμόνιση και την αποτελεσματικότητα 
του συστήματος ελέγχου.

Or. it



AM\565937EL.doc 39/52 PE 357.825v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση του συστήματος REACH εξαρτάται από την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων σε 
ολόκληρη την κοινή αγορά. Συνεπώς, ο Οργανισμός πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να διενεργούν ορισμένους ελέγχους ή άλλες δραστηριότητες. Η τροπολογία αυτή 
πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες που υπεβλήθησαν στα άρθρα του τίτλου 
XIII: Έλεγχος εφαρμογής του κανονισμού.

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

Τροπολογία 386
Άρθρο 123, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις 
για τις ποινικές κυρώσεις που εφαρμόζονται 
όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την 
εφαρμογή των κυρώσεων. Οι ποινικές 
κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Tα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το 
αργότερο δεκαοκτώ μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού και επίσης 
κοινοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

1. Τα κράτη μέλη, με βάση δέσμη 
κατευθυντηρίων γραμμών που καταρτίζει 
ο Οργανισμός, θεσπίζουν τις διατάξεις για 
τις ποινικές κυρώσεις που εφαρμόζονται 
όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την 
εφαρμογή των κυρώσεων. Οι ποινικές 
κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Tα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό, το αργότερο δεκαοκτώ μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού και επίσης κοινοποιούν αμέσως 
κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις 
επηρεάζει.

Or. it

Αιτιολόγηση

Αν το σύστημα κυρώσεων αφεθεί αποκλειστικά και μόνο στην διακριτική ευχέρεια των κρατών 
μελών θα οδηγηθούμε στην επιβολή διαφορετικών κυρώσεων εντός της Ένωσης. Για να 
επιτευχθούν οι στόχοι του REACH πρέπει να καθιερωθεί εναρμονισμένο σύστημα κυρώσεων 
και εναρμονισμένη εφαρμογή του. Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με 
άλλες τροπολογίες που υπεβλήθησαν στα άρθρα του τίτλου XIII: Έλεγχος εφαρμογής του 
κανονισμού.



PE 357.825v01-00 40/51 AM\565937EL.doc

EL

Τροπολογία: Françoise Grossetête, Werner Langen

Τροπολογία 387
Άρθρο 123, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις 
για τις ποινικές κυρώσεις που εφαρμόζονται 
όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την 
εφαρμογή των κυρώσεων. Οι ποινικές
κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Tα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το 
αργότερο δεκαοκτώ μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού και επίσης 
κοινοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

1. Τα κράτη μέλη, με βάση δέσμη 
κατευθυντηρίων γραμμών που καταρτίζει 
ο Οργανισμός, θεσπίζουν τις διατάξεις για 
τις ποινικές κυρώσεις που εφαρμόζονται 
όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την 
εφαρμογή των κυρώσεων. Οι ποινικές 
κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Tα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το 
αργότερο δεκαοκτώ μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού και επίσης 
κοινοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση του συστήματος REACH προϋποθέτει εναρμονισμένη εφαρμογή και, ως εκ τούτου, 
εναρμονισμένες πρέπει να είναι και οι κυρώσεις (Francoise Grossetete).

Αν το σύστημα κυρώσεων αφεθεί αποκλειστικά και μόνο στην διακριτική ευχέρεια των κρατών 
μελών θα οδηγηθούμε στην επιβολή διαφορετικών κυρώσεων εντός της Ένωσης. Για να 
επιτευχθούν οι στόχοι του REACH πρέπει να καθιερωθεί εναρμονισμένο σύστημα κυρώσεων 
και εναρμονισμένη εφαρμογή του. (Werner Langen)

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 388
Άρθρο 125

Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, 
περιορίζουν ή εμποδίζουν την παραγωγή, 
την εισαγωγή, τη διάθεση στην αγορά ή τη 
χρήση μιας ουσίας υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκεύασμα ή σε προϊόν, που εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και 

Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, 
περιορίζουν ή εμποδίζουν την παραγωγή, 
την εισαγωγή, τη διάθεση στην αγορά ή τη 
χρήση μιας ουσίας υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκεύασμα ή σε προϊόν, για λόγους που 
μνημονεύονται στον παρόντα κανονισμό, 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού και των εκτελεστικών 
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των εκτελεστικών του νομοθετικών πράξεων 
που εκδίδονται από την Κοινότητα.

του νομοθετικών πράξεων που εκδίδονται 
από την Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθόσον το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού είναι τόσο ευρύ και καλύπτει τόσο την 
παραγωγή όσο και την πώληση και εισαγωγή προϊόντων, προτείνεται νέα διατύπωση για να 
αποφευχθούν προβλήματα όσον αφορά άλλες μορφές νομοθεσίας, όπως για την υγεία των 
εργαζομένων.

Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 389
Άρθρο 125, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Σε περίπτωση που για τη χρήση μιας 
ουσίας δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση 
χημικής ασφαλείας σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, η παράγραφος 1 δεν 
επηρεάζει το δικαίωμα των κρατών μελών 
να διατηρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερα 
προστατευτικά μέτρα, σύμφωνα με την 
κοινοτική νομοθεσία για την προστασία 
των εργαζομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 137 της συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεν πρέπει να αποτρέπουν τα κράτη μέλη από τη διατήρηση ή θέσπιση 
αυστηρότερων προστατευτικών μέτρων. Σε αυτά περιλαμβάνονται και διατάξεις για την 
προστασία των εργαζομένων. Εάν για μια ουσία έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής 
ασφαλείας, τότε μπορούμε να συναγάγουμε ότι η προστασία των δεδομένων διασφαλίζεται 
δεόντως. Συνεπώς, προτείνεται σε άλλες περιπτώσεις να μην περιορίζεται το δικαίωμα των 
κρατών μελών να θεσπίζουν αυστηρότερα μέτρα

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 390
Άρθρο 128

Τα παραρτήματα μπορούν να Τα παραρτήματα μπορούν να 
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τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 130 (3).

τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 130 (3).

Το αργότερο εντός 18 μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, 
στην αρχή του Παραρτήματος II 
προστίθεται τμήμα το οποίο θεσπίζει 
αντικειμενικά κριτήρια εξαίρεσης ουσιών 
και/ή ομάδων ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ισχύον Παράρτημα II βασίζεται σε "ιστορικό προηγούμενο". Ως τοιούτο, διακρίνεται για 
συνέπεια και βασίζεται σε ασαφή κριτήρια που οδηγούν σε παραλογισμούς κατά τις οποίες από 
δύο παρεμφερείς ουσίες, η μία αποκλείεται ενώ η άλλη όχι (π.χ. σουκρόζη και φρουκτόζη).
Πρέπει να δοθεί προθεσμία στην Επιτροπή για να αναπτύξει σαφή αντικειμενικά κριτήρια για τη 
χορήγηση των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο Παράρτημα II, ούτως ώστε να καταρτιστεί 
ένας λογικός και συνολικός κατάλογος των εξαιρουμένων ουσιών.

Τροπολογία: Chris Davies, Thomas Ulmer sabeth Jeggle

Τροπολογία 391
Άρθρο 128

Τα παραρτήματα μπορούν να 
τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 130 (3).

Τα παραρτήματα μπορούν να 
τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 130 (3).

Μόλις η Επιστημονική Συμβουλευτική 
Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πιστοποίησης Εναλλακτικών Μεθόδων 
(ECVAM) εκτιμήσει ότι μια εναλλακτική 
μέθοδος δοκιμής είναι επιστημονικώς 
έγκυρη και έτοιμη να γίνει αποδεκτή 
κανονιστικά, υποβάλλει πρόταση 
τροποποίησης των μεθόδων δοκιμής στο 
παράρτημα X και στις απαιτήσεις 
ενημέρωσης στα παραρτήματα V έως VIII 
αντιστοίχως, και υποβάλλει την πρόταση 
αυτή στην επιτροπή που αναφέρεται στο 
άρθρο 130, παράγραφος 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι επικυρωμένες εναλλακτικές μέθοδοι δοκιμής πρέπει να περιληφθούν στο κανονισμό χωρίς 
καθυστέρηση για να αποτραπούν οι δοκιμές σε ζώα.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 392
Άρθρο 131

Μεταβατικά μέτρα σχετικά με τον 
Οργανισμό

Προετοιμασία εγκατάστασης του 
Οργανισμού

1. Η Επιτροπή επιτελεί τα καθήκοντα του 
Οργανισμού κατά την περίοδο μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
μέχρις ότου τα καθήκοντα αυτά 
μεταβιβαστούν στον Οργανισμό όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 3.

1. Η Επιτροπή αναλαμβάνει την αναγκαία 
στήριξη για την εγκατάσταση του 
Οργανισμού. 

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή διορίζει 
προσωπικό και συνάπτει συμβάσεις εκ 
μέρους του Οργανισμού, χρησιμοποιώντας 
τον προϋπολογισμό που έχει χορηγηθεί σε 
αυτόν. Αυτό περιλαμβάνει το διορισμό ενός 
προσώπου για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του γενικού διευθυντή έως 
ότου διοριστεί γενικός διευθυντής από το 
διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 80.

Για τον σκοπό αυτό, μέχρι την ανάληψη 
καθηκόντων του εκτελεστικού διευθυντή, 
μετά τον ορισμό του από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Οργανισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 80, η Επιτροπή, εξ ονόματος του 
Οργανισμού, και χρησιμοποιώντας τον 
προβλεπόμενο για τον σκοπό αυτό 
προϋπολογισμό,

(α) ορίζει το προσωπικό, 
συμπεριλαμβανομένου και ενός ατόμου που 
ασκεί καθήκοντα εκτελεστικού διευθυντή 
προσωρινώς· και
(β) συνάπτει άλλες συμβάσεις.

Εντός δεκαοκτώ μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, ο γενικός 
διευθυντής του Οργανισμού δηλώνει στην 
Επιτροπή ότι ο Οργανισμός είναι έτοιμος 
να αναλάβει τα καθήκοντά του βάσει του 
παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Εντός δύο μηνών από την παραλαβή της 
δήλωσης του γενικού διευθυντή του 
Οργανισμού ή εντός δεκαοκτώ μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, όποιο από τα δύο συμβεί 

διαγράφεται
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νωρίτερα, η Επιτροπή μεταβιβάζει τα 
καθήκοντα αυτά στον Οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του Οργανισμού έχει κομβική σημασία για την επιτυχία 
του REACH. Ο Οργανισμός πρέπει να είναι επιχειρησιακά ανεξάρτητος από την Επιτροπή και η 
Επιτροπή δεν πρέπει να αναλαμβάνει τέτοιου είδους επιχειρησιακά καθήκοντα εξ ονόματος του 
Οργανισμού. Αν η Επιτροπή δεν διεκπεραιώνει τον ρόλο του Οργανισμού, δεν χρειάζεται ο 
Οργανισμός να κοινοποιεί στην Επιτροπή ότι είναι έτοιμος να αναλάβει τα καθήκοντά του, από 
αυτήν. Ωστόσο, η Επιτροπή πρέπει να συμβάλλει στην εγκατάσταση του Οργανισμού μέχρις 
ότου το Δ.Σ. ορίσει εκτελεστικό διευθυντή. Στη διαδικασία αυτή περιλαμβάνεται και η 
πρόσληψη προσωπικού και η σύναψη τον αναγκαίων συμβάσεων στον τομέα των υπηρεσιών, 
των προϊόντων και των κτιρίων ( συνδέονται με το άρθρο 137).

Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 393
Άρθρο 133, παράγραφος 1

1. Δώδεκα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή 
πραγματοποιεί αναθεώρηση με σκοπό την 
εφαρμογή της υποχρέωσης διενέργειας 
αξιολόγησης χημικής ασφάλειας και 
τεκμηρίωσής της με την έκθεση χημικής 
ασφάλειας για ουσίες που δεν καλύπτονται 
ακόμη από αυτή την υποχρέωση, επειδή δεν 
υπόκεινται σε καταχώριση ή υπόκεινται σε 
καταχώριση αλλά παράγονται ή εισάγονται 
σε ποσότητες κάτω των 10 τόνων 
κατ’έτος. Με βάση αυτή την αναθεώρηση η 
Κοινότητα μπορεί, με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 3, 
να επεκτείνει αυτή την υποχρέωση.

1. Δώδεκα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή 
πραγματοποιεί αναθεώρηση με σκοπό την 
εφαρμογή της υποχρέωσης διενέργειας 
αξιολόγησης χημικής ασφάλειας και 
τεκμηρίωσής της με την έκθεση χημικής 
ασφάλειας για ουσίες που δεν καλύπτονται 
ακόμη από αυτή την υποχρέωση, επειδή δεν 
υπόκεινται σε καταχώριση ή υπόκεινται σε 
περιορισμένης μορφής καταχώριση, 
σύμφωνα με τον Τίτλο ΙΙ, κεφάλαιο 4. Με 
βάση αυτή την αναθεώρηση η Κοινότητα 
μπορεί, με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 130, παράγραφος 3, να επεκτείνει 
αυτή την υποχρέωση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την τροπολογία στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 13(1). 
προτείνεται επίσης η διενέργεια ανασκοπήσεις όσον αφορά το κατά πόσον έφερε εις πέρας την 
υποχρέωση εκπόνησης αξιολόγησης της χημικής ασφαλείας και η υποβολή έκθεσης χημικής 
ασφαλείας που πρέπει να διευρυνθεί προκειμένου να περιλάβει ορισμένες μορφές 
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απομονώσιμων ενδιάμεσων.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 394
Άρθρο 133, παράγραφος 1

1. Δώδεκα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή 
πραγματοποιεί αναθεώρηση με σκοπό την 
εφαρμογή της υποχρέωσης διενέργειας 
αξιολόγησης χημικής ασφάλειας και 
τεκμηρίωσής της με την έκθεση χημικής 
ασφάλειας για ουσίες που δεν καλύπτονται 
ακόμη από αυτή την υποχρέωση, επειδή δεν 
υπόκεινται σε καταχώριση ή υπόκεινται σε 
καταχώριση αλλά παράγονται ή εισάγονται 
σε ποσότητες κάτω των 10 τόνων κατ’έτος.
Με βάση αυτή την αναθεώρηση η 
Κοινότητα μπορεί, με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 3, 
να επεκτείνει αυτή την υποχρέωση.

1. Δώδεκα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή 
πραγματοποιεί αναθεώρηση με σκοπό την 
εφαρμογή της υποχρέωσης διενέργειας 
αξιολόγησης χημικής ασφάλειας και 
τεκμηρίωσής της με την έκθεση χημικής 
ασφάλειας για ουσίες που δεν καλύπτονται 
ακόμη από αυτή την υποχρέωση, επειδή δεν 
υπόκεινται σε καταχώριση ή ουσίες που δεν 
γεννούν μεγάλες ανησυχίες, υπόκεινται σε 
καταχώριση αλλά παράγονται ή εισάγονται 
σε ποσότητες κάτω των 10 τόνων κατ’έτος.
Με βάση αυτή την αναθεώρηση η 
Κοινότητα μπορεί, με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 3, 
να επεκτείνει αυτή την υποχρέωση.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι ποσότητες αντικατεστάθησαν από τον βαθμό ανησυχίας.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas και Hiltrud Breyer

Τροπολογία 395
Άρθρο 133, παράγραφος 1

1. Δώδεκα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή 
πραγματοποιεί αναθεώρηση με σκοπό την 
εφαρμογή της υποχρέωσης διενέργειας 
αξιολόγησης χημικής ασφάλειας και 
τεκμηρίωσής της με την έκθεση χημικής 
ασφάλειας για ουσίες που δεν καλύπτονται 
ακόμη από αυτή την υποχρέωση, επειδή δεν
υπόκεινται σε καταχώριση ή υπόκεινται σε 
καταχώριση αλλά παράγονται ή εισάγονται 
σε ποσότητες κάτω των 10 τόνων 
κατ’έτος. Με βάση αυτή την αναθεώρηση η 

1. Έξι χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού η Επιτροπή 
πραγματοποιεί αναθεώρηση με σκοπό την 
εφαρμογή της υποχρέωσης διενέργειας 
αξιολόγησης χημικής ασφάλειας και 
τεκμηρίωσής της με την έκθεση χημικής 
ασφάλειας για ουσίες που δεν καλύπτονται 
ακόμη από αυτή την υποχρέωση, επειδή δεν 
υπόκεινται σε καταχώριση ή υπόκεινται σε 
καταχώριση. Με βάση αυτή την 
αναθεώρηση η Κοινότητα μπορεί, με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, 
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Κοινότητα μπορεί, με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 3, 
να επεκτείνει αυτή την υποχρέωση.

παράγραφος 3, να επεκτείνει αυτή την 
υποχρέωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να αναθεωρηθεί ταυτόχρονα με την υποβολή της πρώτης έκθεσης της 
Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του.

Η απαλοιφή συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 13, των ιδίων εισηγητών, η οποία 
καθιστά τις αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας υποχρεωτικές για όλες τις ουσίες που υπόκεινται 
στη διαδικασία της καταχώρισης, και όχι μόνο αυτές που υπερβαίνουν τους 10 τόνους. Αν η 
αιτιολόγηση της χημικής ασφάλειας είναι υποχρεωτική για όλες τις ουσίες που υπόκεινται στη 
διαδικασία καταχώρισης δεν είναι αναγκαίο πλέον για τις ουσίες αυτές να υπάρξει ρήτρα 
αναθεώρησης.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 396
Άρθρο 133, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος

2. Η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόσει τα 
άρθρα 14 και 37, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 
3, μόλις βρεθεί κάποιος απλός και 
αποτελεσματικός από άποψη κόστους 
τρόπος για την επιλογή των πολυμερών που 
θα καταχωρίζονται βάσει έγκυρων τεχνικών 
και επιστημονικών κριτηρίων και αφού 
δημοσιευθεί έκθεση σχετικά με τα εξής:

2. Η Επιτροπή προσαρμόζει τα άρθρα 14 
και 37, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 3, 
μόλις βρεθεί κάποιος απλός και 
αποτελεσματικός από άποψη κόστους 
τρόπος για την επιλογή των πολυμερών, 
αλλά το αργότερο 6 έτη από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, που θα 
καταχωρίζονται βάσει έγκυρων τεχνικών και 
επιστημονικών κριτηρίων και αφού 
δημοσιευθεί έκθεση σχετικά με τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τον κύκλο ζωής τους τα πολυμερή εισέρχονται στο περιβάλλον κατά ποικίλους τρόπους, 
ενώ τόσο αυτά όσο και τα προϊόντα αποδόμησής τους μπορεί να ενέχουν κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Για να μην υπερφορτωθεί το σύστημα, προτείνεται εξαετή της περίοδος εκπόνησης 
αποτελεσματικής στρατηγικής και έναρξης.
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Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 396α
Άρθρο 133, παράγραφος 3

3. Η έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 114, 
παράγραφος 3, σχετικά με την πείρα που 
αποκομίζεται από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού περιλαμβάνει 
επανεξέταση των απαιτήσεων που αφορούν 
την καταχώριση ουσιών οι οποίες 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες του 
1 τόνου και άνω αλλά κάτω των 10 τόνων 
κατ’ έτος ανά παραγωγό ή εισαγωγέα.

3. Η έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 114, 
παράγραφος 3, σχετικά με την πείρα που 
αποκομίζεται από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού περιλαμβάνει 
επανεξέταση της ενημέρωσης περί των 
απαιτήσεων που αφορούν την καταχώριση 
ουσιών

Με βάση την εν λόγω αναθεώρηση η 
Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3, να τροποποιήσει τις 
απαιτήσεις πληροφοριών που ορίζονται στο 
παράρτημα V για ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες του 1 τόνου και 
άνω και κάτω των 10 τόνων κατ’έτος ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα, λαμβάνοντας 
υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, για 
παράδειγμα σε σχέση με τις εναλλακτικές 
δοκιμές και με τις ποσοτικές σχέσεις δομής-
δραστικότητας ((Q)SAR).

Με βάση την εν λόγω αναθεώρηση η 
Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3, να τροποποιήσει τις 
απαιτήσεις πληροφοριών που ορίζονται στα 
παραρτήματα V έως VIII, με σκοπό να 
ληφθούν υπόψη οι τελευταίες εξελίξεις, 
ιδίως, για παράδειγμα σε σχέση με τις 
εναλλακτικές δοκιμές και με τις ποσοτικές 
σχέσεις δομής-δραστικότητας ((Q)SAR).

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντίθετα με τον αριθμό δοκιμών σε ζώα που καταγράφεται επί του παρόντος στα παραρτήματα 
VI έως VIII, το παράρτημα V περιλαμβάνει μία μόνο δοκιμή σε σπονδυλωτά. Συνεπώς, είναι 
πολύ σημαντική και πρέπει να περιληφθεί αναθεώρηση των απαιτήσεων περί ενημέρωσης όλων 
των σχετικών παραρτημάτων, με σκοπό να ληφθούν υπόψη οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά 
τις εναλλακτικές δοκιμές και τις ποσοτικές σχέσεις δομής - δραστικότητας.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 397
Άρθρο 133, παράγραφος 3

3. Η έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 114, 
παράγραφος 3, σχετικά με την πείρα που 

3. Η έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 114, 
παράγραφος 3, σχετικά με την πείρα που 
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αποκομίζεται από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού περιλαμβάνει 
επανεξέταση των απαιτήσεων που αφορούν 
την καταχώριση ουσιών οι οποίες 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες του 
1 τόνου και άνω αλλά κάτω των 10 τόνων 
κατ’ έτος ανά παραγωγό ή εισαγωγέα.

αποκομίζεται από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού περιλαμβάνει 
επανεξέταση των απαιτήσεων που αφορούν 
την καταχώριση ουσιών που δεν εμπνέουν 
υψηλή ανησυχία.

Με βάση την εν λόγω αναθεώρηση η 
Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3, να τροποποιήσει τις 
απαιτήσεις πληροφοριών που ορίζονται στο 
παράρτημα V για ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες του 1 τόνου και 
άνω και κάτω των 10 τόνων κατ’έτος ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα, λαμβάνοντας υπόψη 
τις τελευταίες εξελίξεις, για παράδειγμα σε 
σχέση με τις εναλλακτικές δοκιμές και με τις 
ποσοτικές σχέσεις δομής-δραστικότητας 
((Q)SAR).

Με βάση την εν λόγω αναθεώρηση η 
Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3, να τροποποιήσει τις 
απαιτήσεις πληροφοριών που ορίζονται στο 
παράρτημα V για ουσίες που δεν εμπνέουν 
υψηλή ανησυχία και που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες του 1 τόνου και 
άνω και κάτω των 10 τόνων κατ’έτος ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα, λαμβάνοντας υπόψη 
τις τελευταίες εξελίξεις, για παράδειγμα σε 
σχέση με τις εναλλακτικές δοκιμές και με τις 
ποσοτικές σχέσεις δομής-δραστικότητας 
((Q)SAR).

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι ποσότητες αντικατεστάθησαν από τον βαθμό ανησυχίας.

Τροπολογία: Mary Honeyball, Chris Davies και Frederique Ries

Τροπολογία 398
Άρθρο 133, παράγραφος 3 α (νέα)

3a. Επτά χρόνια μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
διενεργεί ανασκόπηση της λειτουργίας του 
άρθρου 6, λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο 
εφαρμογής και τον ρόλο της καθοδήγησης 
και της κοινοποίησης, με σκοπό να 
περιληφθούν ουσίες οι οποίες σύμφωνα με 
την οδηγία 67/548 έχουν ταξινομηθεί ως 
επικίνδυνες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση μετά 7 έτη θα αποτελέσει βάση αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν 
καταχωριστεί και κοινοποιηθεί στο σύστημα REACH. Με βάση τη γνώση που θα αποκτηθεί, θα 
ληφθεί υπόψη μια λειτουργική προσέγγιση για την εκτίμηση της ανάγκης επέκτασης του πεδίου 
εφαρμογής του άρθρου 6, καθώς και για τον προσδιορισμό ορισμένων κατηγοριών προϊόντων 
όπου η χρήση αδειοδοτημένων χημικών ουσιών μπορεί να αρθεί, όπως η οδηγία για τον 
περιορισμό στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού.

Τροπολογία: John Bowis, Ria Oomen-Ruijten, Anders Wijkman

Τροπολογία 399
Άρθρο 135

Το άρθρο 14 της οδηγίας 1999/45/EΚ 
καταργείται.

Το άρθρο 14 της οδηγίας 1999/45/EΚ 
καταργείται. Η οδηγία 1999/45/EΚ θα 
τροποποιηθεί προκειμένου να διασφαλίσει 
ότι θα χορηγείται στους καταναλωτές η 
αναγκαία ενημέρωση προκειμένου να 
μπορούν να λάβουν κατάλληλα μέτρα για 
την ασφαλή χρήση ουσιών και 
παρασκευασμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη κατάλληλου και συνεκτικού συστήματος επικοινωνίας με βάση τον κίνδυνο, θα 
εξασφαλίσει στους καταναλωτές τις αναγκαίες πληροφορίες και συμβουλές που θα δώσει τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα προϊόντα και 
παρασκευάσματα που περιέχουν χημικές ουσίες.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 400
Άρθρο 137, παράγραφος 2

2. Οι τίτλοι II και XII εφαρμόζονται την 
εξηκοστή ημέρα μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

2. Οι τίτλοι II V, VI, VII και X
εφαρμόζονται από την ημέρα που 
συμπληρώνονται δεκαοκτώ μήνες από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ο 
Τίτλος ΙΙΙ εφαρμόζεται από την ημέρα που 
συμπληρώνονται δώδεκα μήνες από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη γιατί να θέσπιση του REACH. Για να υπάρξει δυνατότητα 
σωστής εγκατάστασης του οργανισμού και προκειμένου αυτός να φέρει εις πέρας τα λειτουργικά 
καθήκοντά του, η εφαρμογή του κανονισμού, γενικώς, θα χωριστεί σε δύο φάσεις: Καταρχάς, 
θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή τα άρθρα που επιτρέπουν τη δημιουργία του οργανισμού και 
οι διατάξεις που δεν εμπλέκουν τον οργανισμό. Οι υποχρεώσεις που προϋποθέτουν λειτουργικό 
οργανισμό μπορούν να εφαρμοσθούν μόνο αφού αρχίσει να λειτουργεί ο οργανισμός. Για την 
εγκατάσταση του οργανισμού προβλέπεται περίοδος 18 μηνών. Η αλλαγή της ημερομηνίας στην 
εφαρμογή ορισμένων τίτλων του κανονισμού απαιτεί αντίστοιχες αλλαγές σε ειδικά άρθρα της 
πρότασης, τα οποία αναφέρονται στην έναρξη ισχύος του κανονισμού. (Συνδέεται με το άρθρο 
131)

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 401
Άρθρο 137, παράγραφος 5

5. Τα άρθρα 44, 45 και 46 εφαρμόζονται 
από την ημέρα που συμπληρώνονται 
ακριβώς δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

5. Τα άρθρα 44, 45 και 46 εφαρμόζονται 
από την ημέρα που συμπληρώνονται 
ακριβώς τρία χρόνια από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της προηγούμενης τροπολογίας.

Τροπολογία: John Bowis και Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 402
Άρθρο 137, παράγραφος 5 α (νέα)

5a. Το  REACH εφαρμόζεται σε μέταλλα 
κραμάτων μόνο εφόσον προηγουμένως 
εγκριθούν αμφότερα τα κατωτέρω:
a) ειδική μέθοδος ταξινόμησης των 
κραμάτων, με βάση την οδηγία 
1999/45/EΚ? και
β) ταξινόμηση των κραμάτων σύμφωνα με 
το Συνολικώς Εναρμονισμένο Σύστημα 
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Διαβάθμισης και Επισήμανσης των 
Χημικών Ουσιών των Ηνωμένων Εθνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 10 της οδηγίας για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα (1999/45/EΚ) 
αναφέρει ότι η Επιτροπή θα αναπτύξει συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές για τα 
κράματα αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αναληφθεί πρωτοβουλία. Για να διασφαλιστεί η 
μελλοντική συνοχή θεωρείται σκόπιμο να αποκλειστούν τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται σε 
κράματα, μέχρις ότου προωθηθεί κατάλληλη κατευθυντήρια γραμμή στο πλαίσιο της εν εξελίξει 
αναθεώρησης της οδηγίας περί επικίνδυνων παρασκευασμάτων και τη νέα εφαρμογή του 
συστήματος GHS στη νομοθεσία της Ε.Ε.


