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

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 1161
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Σημαντικός στόχος του νέου συστήματος 
που θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισμό 
είναι να ενθαρρύνει την υποκατάσταση των 
επικίνδυνων ουσιών από λιγότερο 
επικίνδυνες ουσίες ή τεχνολογίες για τις 
οποίες υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές 
ουσίες. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
με την επιφύλαξη των οδηγιών για την 
προστασία των εργαζομένων, ιδίως της 
οδηγίας 90/394/EΟΚ του Συμβουλίου, της 
28ης Ιουνίου 1990, σχετικά με την 
προστασία των εργαζομένων από τους
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την 

(7) Σημαντικός στόχος του νέου συστήματος 
που θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισμό 
είναι να διασφαλίσει την υποκατάσταση των 
επικίνδυνων ουσιών από λιγότερο 
επικίνδυνες ουσίες ή τεχνολογίες για τις 
οποίες υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές 
ουσίες. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
με την επιφύλαξη των οδηγιών για την 
προστασία των εργαζομένων, ιδίως της 
οδηγίας 90/394/EΟΚ του Συμβουλίου, της 
28ης Ιουνίου 1990, σχετικά με την 
προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την 
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εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια 
του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ), βάσει της οποίας 
υποχρεώνονται οι εργοδότες να καταργούν 
τις επικίνδυνες ουσίες, όποτε είναι τεχνικώς 
εφικτό, ή να τις υποκαθιστούν από λιγότερο 
βλαβερές ουσίες.

εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια 
του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ), βάσει της οποίας 
υποχρεώνονται οι εργοδότες να καταργούν 
τις επικίνδυνες ουσίες, όποτε είναι τεχνικώς 
εφικτό, ή να τις υποκαθιστούν από λιγότερο 
βλαβερές ουσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της τροπολογίας 2 του κ. Sacconi. Πρέπει να καταστεί βασικό στοιχείο του 
REACH η αρχή της υποκατάστασης. Η προτεινόμενη εναλλακτική παρέχει ισχυρότερο κίνητρο 
από ό,τι το κείμενο της Επιτροπής. Η αρχή της υποκατάστασης έχει αποτελέσει τμήμα της 
σουηδικής νομοθεσίας και έχει αποδώσει πολύ ικανοποιητικά. Η σουηδική εμπειρία 
καταδεικνύει ότι η προσέγγιση που βασίζεται στην εκτίμηση των κινδύνων κάθε μεμονωμένης 
χημικής ουσίας δεν είναι αρκετή για την ασφαλή χρήση των χημικών ουσιών εν γένει. Μέρος 
δέσμης τροπολογιών που στοχεύουν στην υποστήριξη της υποκατάστασης και του καθήκοντος 
μέριμνας.

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 1162
Αιτιολογική σκέψη 12

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη πρέπει να επιβεβαιώνει το στόχο της διαδικασίας αδειοδότησης.
Η απαίτηση αδειοδότησης τότε μόνο θα μπορέσει να προσφέρει το υψηλό επίπεδο προστασίας 
που απαιτείται, όταν αντικαθιστά τις ουσίες που η χρήση τους προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία 
με κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες, όποτε τούτο είναι δυνατόν. Τούτο είναι σύμφωνο με 
παρόμοιες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις (π.χ. βιοκτόνα, ROHS, νομοθεσία για την υγεία των 
εργαζομένων). Μέρος δέσμης τροπολογιών που στοχεύουν στην υποστήριξη της υποκατάστασης 
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και του καθήκοντος μέριμνας.

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 1163
Αιτιολογική σκέψη 52

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχές της υποκατάστασης και της προφύλαξης είναι υπέρτατες, ιδίως όσον αφορά τις ουσίες 
που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Μέρος δέσμης τροπολογιών που στοχεύουν στην 
υποστήριξη της υποκατάστασης και του καθήκοντος μέριμνας.
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Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 1164
Άρθρο 1, παράγραφος 3

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

3. Ο παρών κανονισμός στηρίζεται στην 
αρχή της προφύλαξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πολλά χημικά προϊόντα αποκλείονται δυνητικώς από το  REACH (χημικά 
προϊόντα κάτω του ενός τόνου που μπορεί να φθάνουν τις 70.000) είναι σημαντικό για την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος να επιβληθεί ένα γενικό καθήκον 
μέριμνας σε παραγωγούς χημικών και μεταγενέστερους χρήστες να τεκμηριώνουν την ασφαλή 
χρήση. Μέρος δέσμης τροπολογιών που στοχεύουν στην υποστήριξη της υποκατάστασης και του 
καθήκοντος μέριμνας.

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 1165
Άρθρο 3, παράγραφος 1 α (νέα)

ουσίες που υπάρχουν στη φύση και κυρίως 
μείγματα αποτελούμενα από τέτοιες ουσίες, 
για τα οποία υπάρχει μακροχρόνια πείρα 
που καταδεικνύει σαφώς ότι δεν 
υφίστανται ή είναι αμελητέοι οι κίνδυνοι 
βλάβης στην υγεία ή βλαπτικών 
επιδράσεων στο περιβάλλον.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Για να εντοπίσουμε τις ουσίες που επιφέρουν πραγματικούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον, πρέπει να χρησιμοποιούμε λογικά τους πόρους  μας. Δεν είναι σκόπιμο να 
ελέγχουμε τις ουσίες από τις οποίες έχουμε καλές εμπειρίες.
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Τροπολογία: Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild Rothe

Τροπολογία 1166
Άρθρο 3, παράγραφος 29 α (νέα)

29 a. Οι κατηγορίες χρήσης και έκθεσης 
συνθέτουν σενάρια έκθεσης τα οποία 
χαρακτηρίζονται με βάση συγκρίσιμες 
χρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παράγραφοι 12 και 25. Περιγράφουν όλες 
τις συνθήκες που καθορίζουν την έκθεση.
Τα καθοριστικά στοιχεία των κατηγοριών 
χρήσης και έκθεσης είναι ανεξάρτητα των 
εξής παραμέτρων:
- Βασικοί τομείς χρήσης 

- χρήση στη βιομηχανία
- χρήση στη βιοτεχνία
- χρήση από τους καταναλωτές

- Οδοί έκθεσης
- κύριες οδοί πρόσληψης στον 

ανθρώπινο οργανισμό (στοματική, 
αναπνευστική, δερματική) 

- οδοί εκπομπής στο περιβάλλον              
(αέρας, νερό, έδαφος, 

 βιόκοσμος)
- Διάρκεια της έκθεσης

- άπαξ/σύντομη 
- περιστασιακά
- μόνιμα/επί μακρόν

Οι κατηγορίες χρήσης και έκθεσης 
καταλήγουν σε συγκρίσιμα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κατηγορίες χρήσης και έκθεσης πρόκειται να απλοποιήσουν τις διαδικασίες στο πλαίσιο του 
REACΗ σε σημαντικό βαθμό, όπως π.χ. τη διαδικασία καταχώρισης καθώς και την 
επικοινωνία στην αλυσίδα και τη διεκπεραίωση του καθορισμού ασφάλειας των χημικών, χωρίς 
να παραβλάπτονται οι στόχοι του REACH.
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Amendment by Christofer Fjellner

Τροπολογία 1167
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

α) ουσίες που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα II·

α) ουσίες που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα II·

(i) Ορισμός
Το παρόν παράρτημα αναφέρεται σε ουσίες 
που εξαιρούνται από την υποχρέωση  
καταχώρισης. Περιλαμβάνει ουσίες που 
υπάρχουν στη φύση και κυρίως μείγματα 
που αποτελούνται από ουσίες για τις οποίες 
μακρόχρονη πείρα καταδεικνύει σαφώς ότι 
δεν υπάρχουν ή είναι αμελητέοι οι κίνδυνοι 
βλάβης στην υγεία ή βλαπτικών 
επιδράσεων στο περιβάλλον.
(ii) Έλεγχος

 ( i) Στο πλαίσιο της εκ των 
προτέρων καταχώρισης ο Οργανισμός 
εισάγει στο παράρτημα τις ουσίες που 
αντιστοιχούν στον ορισμό.

 (ii) Μετά την αξιολόγηση ο 
Οργανισμός εισάγει στο παράρτημα τις 
ουσίες που κατά τις εκτιμήσεις της δεν 
επιφέρουν καθόλου ή επιφέρουν 
αμελητέους κινδύνους.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ορισμός για τις ουσίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, π.χ. το 
νερό και τα ασκορβικά οξέα. Με την προσθήκη ενός ορισμού το κείμενο αποσαφηνίζεται.
Πέραν τούτου καθίσταται δυνατή η αναθεώρησή του.

Ακόμη κι αν στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας εισαγάγουμε πρόσθετες ουσίες στο 
παράρτημα ΙΙ, είναι βέβαιο ότι το παράρτημα δεν θα καλύπτει τα πάντα.  Επιθυμούμε επομένως
έναν έγκαιρο έλεγχο, ο  οποίος όμως θα είναι διαρκής, ενώ θα αποκτούμε νέες γνώσεις. Χωρίς 
τις τροποποιήσεις μας ορισμένες ουσίες θα υπόκεινται επί μακρόν ακόμη  στην υποχρέωση 
καταχώρισης, παρ’ όλο που οι αρμόδιες αρχές θα ξέρουν ότι αυτές οι ουσίες δεν παρουσιάζουν 
κίνδυνο.
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Τροπολογία: Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 1168
Άρθρο 5, παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Ο εισαγωγέας παρασκευάσματος 
προβαίνει στην καταχώριση της μη 
καταχωρισμένης ουσίας ή των μη 
καταχωρισμένων ουσιών 
παρασκευάσματος στον Οργανισμό όταν,
α) η ουσία ή οι ουσίες 
περιέχεται/περιέχονται στο παρασκεύασμα 
κατά τουλάχιστον 1% κατά βάρος ή 
σημειώνεται υπέρβαση των 
προβλεπόμενων οριακών τιμών για 
επικίνδυνες ουσίες στην οδηγία 
1999/45/ΕΚ και
β) η συνολική ποσότητα κάθε μη 
καταχωρισμένης ουσίας ανέρχεται ετησίως 
σε έναν τόνο και άνω.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της καταχώρισης, και ιδιαίτερα για να βελτιωθούν οι γνώσεις μας 
σχετικά με τα χημικά προϊόντα, απαιτείται καταχώριση μόνο για τις ουσίες παρασκευάσματος 
(μείγματος ή διαλύματος που αποτελείται από δύο ή περισσότερες ουσίες) οι οποίες δεν έχουν 
ακόμη καταχωρισθεί. Η αντίστοιχη υποχρέωση καταχώρισης σημαίνει να λαμβάνονται υπόψη 
τα ποσοτικά κατώφλια της οδηγίας περί παρασκευασμάτων και τα ποσοτικά κατώφλια ενός 
τόννου αυτού του τίτλου του σχεδίου κανονισμού. Η υποχρέωση να καταχωρίζονται ουσίες που 
περιέχονται σε παρασκευάσματα ισχύει πέραν τούτου μόνο για τους εισαγωγείς 
παρασκευασμάτων, διότι οι διαμορφωτές (οι παραγωγοί παρασκευασμάτων) που εδρεύουν 
εντός της ΕΕ δεν υποχρεούνται να καταχωρίζουν.

Τροπολογία: Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 1169
Άρθρο 10, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. α) Σε μια κοινοπραξία από την οποία 
έχουν υποβληθεί αποκλειστικώς δεδομένα 
για ουσίες σε ποσότητα παραγωγής ή 
εισαγωγής κάτω των 10 τόνων, κάθε μέλος 
καταβάλλει μέρος του κόστους ανάλογα με 
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τον αριθμό των μελών της κοινοπραξίας.
β) Σε κοινοπραξία από την οποία 
υποβάλλονται αποκλειστικώς δεδομένα για 
ουσίες σε ποσότητα παραγωγής ή 
εισαγωγής μίας και της αυτής ποσοτικής 
κατηγορίας (10 έως 100 τόνοι ή 100 έως 
1.000 τόνοι), κάθε μέλος καταβάλλει μέρος 
του κόστους αντίστοιχο προς τις σχετικές 
ποσότητες.
γ) Σε κοινοπραξία από την οποία 
υποβάλλονται δεδομένα για ουσίες 
διαφορετικών ποσοτικών κατηγοριών τα 
μέλη καταβάλλουν τα μερίδια επί του 
κόστους ως εξής:

 i) το κόστος για την εξακρίβωση 
δεδομένων όσον αφορά ποσοτική 
κατηγορία 1 έως 10 τόνων κατανέμεται σε 
κάθε μέλος ανάλογα με τον αριθμό των 
μελών της κοινοπραξίας·
i) το κόστος για την εξακρίβωση 
δεδομένων όσον αφορά ποσοτική 
κατηγορία 10 έως 100 τόνων κατανέμεται 
σε κάθε μέλος του οποίου η ποσότητα 
παραγωγής ή εισαγωγής εμπίπτει επίσης σε 
αυτή την ποσοτική κατηγορία, ανάλογα με 
τη σχετική ποσότητα·
ii) το κόστος για την εξακρίβωση 
δεδομένων όσον αφορά ποσοτική 
κατηγορία 100 έως 1.000 τόνων 
κατανέμεται σε κάθε μέλος του οποίου η 
ποσότητα παραγωγής ή εισαγωγής 
εμπίπτει επίσης σε αυτή την ποσοτική 
κατηγορία, ανάλογα με τη σχετική 
ποσότητα·

 iv) το κόστος για την εξακρίβωση 
δεδομένων όσον αφορά ποσοτική 
κατηγορία άνω των 1.000 τόνων 
κατανέμεται σε κάθε μέλος του οποίου η 
ποσότητα παραγωγής ή εισαγωγής 
εμπίπτει επίσης σε αυτή την ποσοτική 
κατηγορία, ανάλογα με τη σχετική 
ποσότητα· 
δ) Η καθοριστέα ποσότητα για την 
κατανομή του κόστους ανά μέλος της 
κοινοπραξίας βασίζεται προσωρινά στην 
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ποσότητα που ισχύει για το μεμονωμένο 
μέλος κατά τη δεσμευτική ίδρυση της 
κοινοπραξίας Αντιστοίχως, πρέπει να 
καταβάλλονται οι προκαταβολές για την 
παραγωγή δεδομένων.
Η οριστική κατανομή κόστους εξελίσσεται 
με βάση τις ποσότητες στις οποίες 
βασίζεται η κατά τις διατάξεις 
καταχώριση.
Τρία χρόνια μετά την καταχώριση 
αναθεωρείται η κατανομή κόστους. Σε 
αυτό το πλαίσιο πρέπει να καθορίζονται 
κατά μέσο όρο οι ποσότητες τις οποίες 
έχουν παραγάγει ή εισαγάγει τα μέλη κατά 
τη διάρκεια των τριών ετών. Αν η 
κατανομή του κόστους αποκλίνει από τους 
υπολογισμούς της καταχώρισης, πρέπει να 
υπάρξουν αντισταθμιστικές πληρωμές. Η 
αναθεώρηση της κατανομής κόστους 
μπορεί να παρακάμπτεται κατόπιν 
συμφωνίας όλων των μελών.
ε) Η κατανομή κόστους πραγματοποιείται 
από τον Οργανισμό ή από ανεξάρτητο 
ίδρυμα που έχει ο ίδιος ορίσει ή από 
ίδρυμα το οποίο ενέκριναν όλα τα μέλη της 
κοινοπραξίας.
στ) Στο προς κατανομή κόστος σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις υπόκειται και το 
κόστος που προκαλεί η διοίκηση της 
κοινοπραξίας.
ζ) Αν απαιτούνται δεδομένα μόνο με βάση 
συγκεκριμένες χρήσεις ή άλλα 
συγκεκριμένα στοιχεία, αυτές οι δαπάνες 
επιβαρύνουν μόνο το μέλος που 
καταχωρίζει τις συγκεκριμένες χρήσεις ή 
προκαλεί τα άλλα συγκεκριμένα στοιχεία.  
Αν παραπάνω του ενός μέλη έχουν 
συγκεκριμένα δεδομένα προς εξακρίβωση, 
η κατανομή του κόστους πραγματοποιείται 
συμφώνως προς τις διατάξεις των 
παραγράφων 1-3.
Αν κάποια μέλη της κοινοπραξίας εισάγουν 
δεδομένα που δεν έχουν τα άλλα μέλη και 
τα οποία είναι απαραίτητα για την 
καταχώριση και γίνονται δεκτά από τον 
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Οργανισμό, το εν δυνάμει κόστος τέτοιων 
δεδομένων, τα οποία καθορίζονται κατά τη 
χρονική στιγμή της συγκρότησης της 
κοινοπραξίας, αποδίδεται στα μέλη τα 
οποία αφορά. Η αντιστάθμιση 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
οριστικής ή της αναθεωρημένης 
κατανομής κόστους, όταν δεν είναι ακόμη 
βέβαιη η έγκριση των δεδομένων κατά το 
προαναφερθέν χρονικό σημείο.
θ) Μετά την καταχώριση εκ μέρους της 
κοινοπραξίας μπορούν να προσχωρούν 
στην κοινοπραξία επιπλέον παραγωγοί ή 
εισαγωγείς, οπότε συμμετέχουν στο κόστος 
σαν να ήταν ήδη παρόντες κατά την 
καταχώριση, υπό τον όρο ότι για αυτά τα 
μέλη μειώνεται κατά 10% το εν δυνάμει 
μερίδιό τους στο κόστος για κάθε έτος 
μεταξύ της καταχωρίσεως και της 
προσχωρήσεώς τους στην κοινοπραξία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η σαφήνεια ως προς την κατανομή κόστους διευκολύνει τις επιχειρήσεις στη συγκρότηση 
κοινοπραξιών.

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 1170
Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

τις πληροφορίες που ορίζονται στο 
παράρτημα V για ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες του ενός τόνου και 
άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή εισαγωγέα· 

τις πληροφορίες που ορίζονται στο 
παράρτημα V για ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες του ενός τόνου και 
άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή εισαγωγέα·

Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβάνονται οι 
πληροφορίες του παραρτήματος VΙ. Η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει κατά την 
πρώτη αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 
133, παρ. 3, ότι οι τροποποιημένες 
απαιτήσεις πληροφόρησης που 
προβλέπονται στο παράρτημα V 
εφαρμόζονται στη θέση των απαιτήσεων 
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που προβλέπονται στο παράρτημα VΙ, 
ιδιαίτερα προκειμένου για τις ουσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 21, παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για ουσίες μικρών ποσοτήτων είναι υπερβολικά χαμηλές. Δεν είναι δυνατόν να 
καθοριστεί ποιον κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον συνιστούν.

Amendment by Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild 
Rothe

Τροπολογία 1171
Άρθρο 13, παράγραφος 4, υποπαράγραφος 2

Η εκτίμηση της έκθεσης και ο 
χαρακτηρισμός του κινδύνου πρέπει να 
αφορούν όλες τις προσδιοριζόμενες χρήσεις 
του παραγωγού και του εισαγωγέα.

Η εκτίμηση της έκθεσης και ο 
χαρακτηρισμός του κινδύνου πρέπει να 
αφορούν όλες τις προσδιοριζόμενες χρήσεις 
του παραγωγού και του εισαγωγέα κατά το 
άρθρο 3, παράγραφος 25, υπό τη μορφή  
των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης κατά 
το άρθρο 3, παράγραφος 29α.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κατηγορίες χρήσης και έκθεσης πρόκειται να απλοποιήσουν τις διαδικασίες στο πλαίσιο του 
REACΗ σε σημαντικό βαθμό, όπως π.χ. τη διαδικασία καταχώρισης καθώς και την 
επικοινωνία στην αλυσίδα και τη διεκπεραίωση του καθορισμού ασφάλειας των χημικών, χωρίς 
να παραβλάπτονται οι στόχοι του REACH.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 1172
Άρθρο 21 α (νέο)

Κοινοποίηση της πρόθεσης για μη 
καταχώριση προκαταχωρισμένων ουσιών
1. Αν ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας μιας 
ουσίας, είτε σε καθαρή μορφή είτε σε 
παρασκεύασμα, δεν προτίθεται να 
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υποβάλει καταχώρηση για την ουσία αυτή, 
ενημερώνει σχετικά τον Οργανισμό και 
τους χρήστες της ουσίας.
2. Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να γίνεται το 
αργότερο:
(a) 12 μήνες πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 
21(1) για τη σταδιακή κυκλοφορία ουσιών 
που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες 
μεγαλύτερες των 1.000 τόνων ετησίως·
(β) 24 μήνες πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 
21(2) για τη σταδιακή κυκλοφορία ουσιών 
που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες 
μεγαλύτερες των 100 τόνων ετησίως
(γ) 36 μήνες πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 
21(3) για τη σταδιακή κυκλοφορία ουσιών 
που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες 
μεγαλύτερες του ενός τόνου ετησίως.
3. Αν ένας παραγωγός ή εισαγωγέας δεν 
έχει ενημερώσει μέσα στις ανωτέρω 
προθεσμίες τον Οργανισμό ή τους χρήστες 
της ουσίας σχετικά με την πρότασή του να 
μην καταχωρήσει την ουσία, πρέπει να 
υποβάλει καταχώρηση για τη συγκεκριμένη 
ουσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τρέχουσες διατάξεις του REACH έχουν δημιουργήσει φόβους μεταξύ των χρηστών ότι 
διάφορες ή πολλές ουσίες μπορεί να μην έχουν καταχωρισθεί για οικονομικούς λόγους. Σε μια 
τέτοια περίπτωση, οι ισχύουσες διατάξεις δυσχεραίνουν την προετοιμασία των χρηστών για το 
ενδεχόμενο αυτό, πράγμα που θα μπορούσαν να πράξουν μετά την εκπνοή της προθεσμίας για 
καταχώριση. Πρέπει να εισαχθεί νέο άρθρο, το οποίο θα υποχρεώνει τους κατασκευαστές και 
τους εισαγωγείς να παρέχουν στους χρήστες έγκαιρη ενημέρωση. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει 
στους χρήστες να διαπραγματευθούν με τους κατασκευαστές ή τους εισαγωγείς.  Οι χρήστες θα 
μπορούσαν να δεχθούν να επιβαρυνθούν με υψηλότερη τιμή για να αποφύγουν ακόμη 
υψηλότερο κόστος επαναδιαμόρφωσης και επομένως να αποφύγουν τη μη καταχώριση.
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Τροπολογία: Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Τροπολογία 1173
Άρθρο 49, παράγραφος 6

6. Εάν, εντός εξήντα ημερών από την 
παραπομπή του σχεδίου, η επιτροπή των 
κρατών μελών καταλήξει σε ομόφωνη
απόφαση για το σχέδιο απόφασης, ο 
Οργανισμός λαμβάνει αντιστοίχως 
απόφαση.

6. Εάν, εντός εξήντα ημερών από την 
παραπομπή του σχεδίου, η επιτροπή των 
κρατών μελών καταλήξει σε απόφαση με 
πλειοψηφία των μελών της για το σχέδιο 
απόφασης, ο Οργανισμός λαμβάνει 
αντιστοίχως απόφαση.

Εάν η επιτροπή των κρατών μελών δεν 
καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση, εκδίδει 
γνωμοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 81, 
παράγραφος 8, εντός εξήντα ημερών από 
την παραπομπή του σχεδίου. Ο Οργανισμός 
διαβιβάζει τη γνωμοδότηση αυτή στην 
Επιτροπή.

Εάν η επιτροπή των κρατών μελών δεν 
καταλήξει σε απόφαση, εκδίδει 
γνωμοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 81, 
παράγραφος 8, εντός εξήντα ημερών από 
την παραπομπή του σχεδίου. Ο Οργανισμός 
διαβιβάζει τη γνωμοδότηση αυτή στην 
Επιτροπή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποκατάσταση της απαίτησης ομοφωνίας με τη λήψη απόφασης βάσει πλειοψηφίας 
εξυπηρετεί την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 1174
Artikel 64, Absatz 1

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

1.  Μια ουσία υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκεύασμα ή σε προϊόν για την οποία το 
παράρτημα XVΙ περιέχει έναν περιορισμό 
δεν πρέπει να παράγεται ή να διατίθεται 
στην αγορά ή να χρησιμοποιείται παρά 
μόνον σύμφωνα με τους όρους του 
προαναφερόμενου περιορισμού. Τούτο δεν 
ισχύει για την παραγωγή, τη διάθεση στην 
αγορά ή τη χρήση μιας ουσίας για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης ή 
έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής στην ποσότητα που 
απαιτείται για τους στόχους της έρευνας 
και της εξέλιξης με αντικείμενο το προϊόν 
και τη διαδικασία.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμος ο καθορισμός ανώτατης ποσότητας. Τα ποσοτικά όρια πρέπει να 
προσαρμόζονται στο στόχο χρήσης.

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 1175
Άρθρο 72, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμίζεται με άλλες τροπολογίες που έχουν ως κατ’ εξοχήν αντικείμενο την αρχή της 
υποκατάστασης. Μέρος δέσμης τροπολογιών που στοχεύουν στην υποστήριξη της 
υποκατάστασης και του καθήκοντος μέριμνας.

Amendment by Anja Weisgerber

Τροπολογία 1176
Άρθρο 73, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Ο Οργανισμός ασκεί τα, συμφώνως 
προς τον τίτλο VΙ, καθήκοντά του κυρίως 
μέσω της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνου.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 38. Η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνου είναι το κατ’ 
εξοχήν αρμόδιο σώμα για την ενασχόληση με τα καθήκοντα του Οργανισμού τα οποία αφορούν 
την αξιολόγηση ουσιών.

Amendment by Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Τροπολογία 1177
Άρθρο 75, παράγραφος 1

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

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 
εννέα εκπροσώπους των κρατών μελών οι 
οποίοι διορίζονται από το Συμβούλιο και 
εννέα εκπροσώπους οι οποίοι διορίζονται 
από την Επιτροπή και στους οποίους 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις 
εκπρόσωποι της βιομηχανίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να είναι προσεκτικά ισορροπημένη.  Δεν 
υπάρχει λόγος να διορίζονται στο διοικητικό συμβούλιο έξι εκπρόσωποι της Επιτροπής αλλά 
ούτε ένας εκπρόσωπος με δικαίωμα ψήφου από τους ενδιαφερόμενους κύκλους. Καθώς το 
διοικητικό συμβούλιο δεν λαμβάνει αποφάσεις για μεμονωμένες υποθέσεις, δεν είναι λογικό να 
μην έχουν δικαίωμα ψήφου οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι.

Amendment by Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Τροπολογία 1178
Άρθρο 78

Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει κανόνες 
διαδικασίας για την ψηφοφορία, 
περιλαμβανομένων των όρων υπό τους 
οποίους μπορεί ένα μέλος να ψηφίσει εκ 
μέρους άλλου μέλους. Το διοικητικό 
συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία δύο 
τρίτων όλων των μελών του με δικαίωμα 
ψήφου.

Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει κανόνες 
διαδικασίας για την ψηφοφορία, 
περιλαμβανομένων των όρων υπό τους 
οποίους μπορεί ένα μέλος να ψηφίσει εκ 
μέρους άλλου μέλους. Το διοικητικό 
συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία δύο 
τρίτων όλων των μελών του.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 75 παρ. 1α.

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Τροπολογία 1179
Άρθρο 81, παράγραφος 1

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να διαθέτει ορισμένη εξουσία στην επιλογή των μελών της 
επιτροπής αξιολόγησης κινδύνου.  Ο περιορισμός των μελών της επιτροπής σε 25, όπως στην 
επιτροπή κοινωνικο-οικονομικών αναλύσεων, δεν είναι σκόπιμος εν προκειμένω, καθώς η 
επιτροπή αξιολόγησης κινδύνου  πρόκειται να αναλάβει σημαντικά καθήκοντα αξιολόγησης 
ουσιών σύμφωνα με τον τίτλο VΙ.

Amendment by Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Τροπολογία 1180
Άρθρο 81, παράγραφος 2

2. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να προτείνει 
υποψηφίους για την επιτροπή 
κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης. Ο γενικός 
διευθυντής καταρτίζει κατάλογο με τα 

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

ονόματα που προτάθηκαν ο οποίος 
δημοσιεύεται στον ιστότοπο του 
Οργανισμού. Το διοικητικό συμβούλιο 
διορίζει τα 25 μέλη της επιτροπής από τον 
κατάλογο αυτό και διασφαλίζει την κατά το 
δυνατόν ολοκληρωμένη γεωγραφική 
κατανομή. Τα μέλη διορίζονται με βάση το 
ρόλο που άσκησαν και την πείρα που 
αποκόμισαν από τη νομοθετική ρύθμιση των 
χημικών προϊόντων ή/και με βάση την 
τεχνική και επιστημονική τους 
εμπειρογνωμοσύνη στην 
κοινωνικοοικονομική ανάλυση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να διαθέτει ορισμένη εξουσία στην επιλογή των μελών της 
επιτροπής κοινωνικο-οικονομικών αναλύσεων.  Επιπλέον, πρέπει να ορισθεί ένας ανώτατος 
αριθμός μελών αυτών των επιτροπών, κατά τρόπο ωστόσο που θα επιτρέπει σε κάθε κράτος 
μέλος να τοποθετεί τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο.

Amendment by Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Τροπολογία 1181
Άρθρο 85, παράγραφος 3

3. Ο πρόεδρος, τα μέλη και οι αναπληρωτές 
τους διορίζονται από το διοικητικό 
συμβούλιο με βάση τη σχετική πείρα και 
εμπειρογνωμοσύνη τους στον τομέα της 
χημικής ασφάλειας, των φυσικών επιστημών 
ή των ρυθμιστικών και δικαστικών 
διαδικασιών από κατάλογο υποψηφίων με 
τα κατάλληλα προσόντα που εγκρίνει η 
Επιτροπή.

3. Ο πρόεδρος, τα μέλη και οι αναπληρωτές 
τους διορίζονται από το διοικητικό 
συμβούλιο. Το τελευταίο επιλέγει 
υποψηφίους με τα κατάλληλα προσόντα 
από κατάλογο που προτείνει η Επιτροπή 
βάσει διαδικασίας δημόσιας επιλογής με τη 
δημοσίευση αγγελίας προς κάθε 
ενδιαφερόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Τύπο και 
στο Διαδίκτυο. Τα μέλη του τμήματος 
προσφυγών επιλέγονται με βάση τη σχετική 
πείρα και εμπειρογνωμοσύνη τους στον 
τομέα της χημικής ασφάλειας, των φυσικών 
επιστημών ή των ρυθμιστικών και 
δικαστικών διαδικασιών από κατάλογο 
υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα που 
εγκρίνει η Επιτροπή. Τουλάχιστον ένα 
μέλος του τμήματος προσφυγών πρέπει να 
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πιστοποιεί επιπλέον πείρα στον τομέα των 
δικαστικών διαδικασιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του τομέα καθηκόντων του τμήματος προσφυγών πρέπει τουλάχιστον ένα μέλος να 
πιστοποιεί επιπλέον πείρα στον τομέα των δικαστικών διαδικασιών.  Δεδομένου του χαρακτήρα 
των καθηκόντων του τμήματος προσφυγών η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων πρέπει να 
είναι διαφανής.

Amendment by Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Τροπολογία 1182
Άρθρο 106

Με σκοπό την εξασφάλιση διαφάνειας, το 
διοικητικό συμβούλιο, μετά από πρόταση 
του γενικού διευθυντή και σε συμφωνία με 
την Επιτροπή, θεσπίζει κανόνες για τη
διάθεση στο κοινό κανονιστικών, 
επιστημονικών ή τεχνικών πληροφοριών 
σχετικά με την ασφάλεια των χημικών 
προϊόντων οι οποίες δεν έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα.

Με σκοπό την εξασφάλιση διαφάνειας, το 
διοικητικό συμβούλιο, μετά από πρόταση 
του γενικού διευθυντή και σε συμφωνία με 
την Επιτροπή, θεσπίζει κανόνες και εκδίδει 
μητρώο για να διασφαλιστεί η διάθεση στο 
κοινό κανονιστικών, επιστημονικών ή 
τεχνικών πληροφοριών σχετικά με την 
ασφάλεια των χημικών προϊόντων, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1049/2001, οι οποίες δεν έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα.

Τον κανονισμό του Οργανισμού, των 
επιτροπών του και των ομάδων εργασίας 
τον θέτει στη διάθεση του κοινού ο 
Οργανισμός και ο ιστότοπος του 
Οργανισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια των εργασιών του Οργανισμού πρέπει να κατοχυρώνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Τροπολογία 1183
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο γ)
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(γ) κατά περίπτωση, η ονομασία της 
ουσίας όπως περιλαμβάνεται στο Einecs·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Στοιχεία που αφορούν τον κατάλογο EINECS είναι ήδη προσβάσιμα στο κοινό. Δεν πρέπει να 
εισαχθούν και σε δεύτερη βάση δεδομένων. Με την τροπολογία αποφεύγεται η διπλή δουλειά.
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ αριθ. 433.

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Τροπολογία 433/αναθ.
Άρθρο 6

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα 
εν λόγω προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι 
όροι που ακολουθούν:

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα  
προϊόντα εάν συντρέχουν οι όροι που 
ακολουθούν για κάθε ουσία:

α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει συνολικά ποσότητα άνω 
του ενός τόνου ανά κατασκευαστή ή 
εισαγωγέα κατ’έτος, κάθε είδος δε 
προϊόντος εξετάζεται χωριστά·

α) η ποσότητα της ουσίας σε κάθε προϊόν 
είναι άνω του ενός τόνου ανά κατασκευαστή 
ή εισαγωγέα κατ’έτος·

β) η συγκέντρωση της ουσίας υπερβαίνει 
το 0,1% σε βάρος σε κάθε συστατικό 
εκάστου προϊόντος·

β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

γ) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης.

γ) η ουσία δεν εξαιρείται από την 
υποχρέωση καταχώρισης.

2. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων κοινοποιεί στον Οργανισμό 
κάθε ουσία που περιέχουν τα εν λόγω 
προϊόντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3, 
εάν συντρέχουν όλοι οι όροι που 
ακολουθούν:
α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει ποσότητα άνω του ενός 
τόνου ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα 
κατ’ έτος·
β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·
γ) ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας 
γνωρίζει ή έχει γνωστοποιηθεί στον 
κατασκευαστή ή στον εισαγωγέα ότι η 
ουσία είναι πιθανό να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης, ακόμη και αν η 
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ελευθέρωσή της δεν αποτελεί 
προβλεπόμενη λειτουργία του προϊόντος·
(δ) η ποσότητα της ουσίας που 
ελευθερώνεται μπορεί να βλάψει την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
3. Εφόσον συντρέχουν οι όροι της 
παραγράφου 2, οι πληροφορίες που πρέπει 
να κοινοποιούνται περιλαμβάνουν τις 
ακόλουθες, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
ορίζεται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με 
το άρθρο 108:
α) τα στοιχεία ταυτότητας και τα 
στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή ή 
του εισαγωγέα·
β) β) τον αριθμό ή τους αριθμούς 
καταχώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 
18, παράγραφος 1, εάν υπάρχουν·
γ) την ταυτότητα της ουσίας ή των 
ουσιών, όπως αναφέρεται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος IV·
(δ) την ταξινόμηση της ουσίας·
ε) σύντομη περιγραφή της χρήσης ή 
των χρήσεων του προϊόντος·
στ) την ποσοτική κλίμακα της ουσίας, 
όπως 1-10 τόνοι, 10-100 τόνοι και ούτω 
καθεξής.
4. Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις με τις οποίες να απαιτεί από 
τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων να καταχωρίζουν, σύμφωνα με 
τον παρόντα τίτλο, κάθε ουσία που 
περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα και έχει 
κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
3.
(5) Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν 
εφαρμόζονται σε ουσίες που έχουν ήδη 
καταχωριστεί για τη χρήση αυτή από φορέα 
προηγούμενου σταδίου της αλυσίδας 
εφοδιασμού.

5. (5) Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε 
ουσίες που έχουν ήδη καταχωριστεί για 
χρήση προς παραγωγή του προϊόντος από 
φορέα προηγούμενου σταδίου της αλυσίδας 
εφοδιασμού.

5a. Δεν επιτρέπεται η παραγωγή ή 
εισαγωγή προϊόντων που δεν εκπληρώνουν 
τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.

6. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρμόζονται 6. Οι χρονικές περίοδοι που ορίζονται στο 
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τρεις μήνες μετά την προθεσμία που 
ορίζεται στο άρθρο 21, παράγραφος 3.

άρθρο 21, παράγραφοι 1 έως 3, 
εφαρμόζονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.

7. Τα μέτρα για την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 6 θεσπίζονται με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6, υπό την μορφή που έχει στην πρόταση της Επιτροπής, παρέχει χαμηλό επίπεδο 
προστασίας στη μεταποιητική βιομηχανία της ΕΕ έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού τρίτων 
χωρών. Δεδομένου ότι ένα αντίστοιχο εισαγόμενο προϊόν υπόκειται σε λιγότερο αυστηρές 
απαιτήσεις, όχι μόνο θα είναι φθηνότερο, αλλά επιπλέον θα μπορεί να παράγεται με τη χρήση 
ευρύτερου φάσματος πρώτων υλών.

Η τροπολογία διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού για επιχειρήσεις εντός και εκτός της ΕΕ 
καθώς και το υψηλότερο δυνατόν επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος.
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CORRIGENDUM

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ:

Τροπολογία 184 (Άρθρο 1, παράγραφος 3 α (νέα)) Anders Wijkman
Τροπολογία 740 (Άρθρο 37, παράγραφος -1 (νέα)) Anne Laperrouze
Τροπολογία 403 (Άρθρο 4, παράγραφος 1) Anne Laperrouze
Τροπολογία 565 (Άρθρο 18) Erna Hennicot-Schoepges


