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Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 51
Νομική βάση

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 52
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

(2α) Παρόλα αυτά, για ορισμένα μέρη του 
κανονισμού, η εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος 
είναι ο κύριος στόχος και το άρθρο 175, 
παράγραφος 1 είναι η νομική βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 53
Αιτιολογική σκέψη 2β (νέα)

(2β) Στις γυναίκες, όπως και στους άνδρες, 
κατά τη διάρκεια της ζωής τους 
συσσωρεύονται συνθετικές χημικές ουσίες,
με αποτέλεσμα, όταν μια γυναίκα μείνει 
έγκυος, να έχει αποκτήσει ένα κοκτέιλ 
ανεπιθύμητων ουσιών, στις οποίες 
εκτίθεται ακουσίως το αγέννητο παιδί.

Or. en
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Τροπολογία: Marta Vincenzi

Τροπολογία 54
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 
περιορισμένης διάρκειας από την Επιτροπή 
για την διάθεση στην αγορά και για τη 
χρήση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
κατάλληλη εναλλακτική ουσία ή 
τεχνολογία, σε περίπτωση που η χρήση των 
ουσιών αυτών μπορεί να αιτιολογηθεί με 
βάση κοινωνικοοινομικούς λόγους και σε 
περίπτωση που οι κίνδυνοι που παρουσιάζει 
η χρήση τους ελέγχονται επαρκώς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η αρχή της υποκατάστασης να συνδεθεί με την αδειοδότηση.

Τροπολογία: Marta Vincenzi

Τροπολογία 55
Αιτιολογική σκέψη 34α (νέα)

(34 α) Η βελτίωση του συντονισμού των 
πόρων που διατίθενται σε κοινοτικό 
επίπεδο, θα συμβάλει στην εμβάθυνση των 
επιστημονικών γνώσεων που είναι 
αναγκαίες για την ανάπτυξη εναλλακτικών 
μεθόδων αντί των δοκιμών στα 
σπονδυλωτά. Έχει ζωτική σημασία, για το 
σκοπό αυτό,  η Επιτροπή να συνεχίσει και 
να εντείνει τις προσπάθειές της και να 
λάβει τα αναγκαία μέτρα, κυρίως μέσω του 
Εβδόμου Προγράμματος Πλαισίου για την 
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, για 
την προαγωγή της έρευνας και την 
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υιοθέτηση νέων εναλλακτικών μεθόδων 
που δεν απαιτούν τη χρήση ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση της Κοινότητας να προωθεί εναλλακτικές μεθόδους πειραματισμού 
σε σχέση με τα ζώα, που θεσπίζεται ήδη στην οδηγία 2003/15/ΕΚ για τα καλλυντικά.

Τροπολογία: Marta Vincenzi

Τροπολογία 56
Αιτιολογική σκέψη 41α (νέα)

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση της σωστής ενημέρωσης.

Τροπολογία: Marta Vincenzi

Τροπολογία 57
Αιτιολογική σκέψη 52
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(52) Με σκοπό να εξασφαλίζεται επαρκώς 
υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας και του περιβάλλοντος οι ουσίες που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται με προφύλαξη, 
πράγμα που προϋποθέτει, όσον αφορά τις 
επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν, να 
καταδεικνύουν στην αρμόδια για την 
αδειοδότηση αρχή ότι οι κίνδυνοι 
ελέγχονται επαρκώς. Αν δεν συμβαίνει 
αυτό, οι χρήσεις μπορούν πάλι να 
αδειοδοτούνται εφόσον οι επιχειρήσεις 
καταδεικνύουν ότι τα οφέλη για την 
κοινωνία από τη χρήση της ουσίας 
υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται 
με τη χρήση της και ότι δεν υπάρχουν 
κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες. Η εν λόγω αρμόδια αρχή θα 
πρέπει στη συνέχεια να επαληθεύει κατά 
πόσο πληρούνται οι προαναφερόμενες 
προϋποθέσεις μέσω μιας διαδικασίας 
αδειοδότησης με βάση τις αιτήσεις που 
υποβάλλουν οι επιχειρήσεις. Επειδή οι 
άδειες θα πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας σε όλη την εσωτερική 
αγορά, είναι σκόπιμο να είναι η Επιτροπή 
αρμόδια για την αδειοδότηση αρχή. 

(52) Με σκοπό να εξασφαλίζεται επαρκώς 
υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας και του περιβάλλοντος, ιδίως στους 
ευάλωτους πληθυσμούς, οι ουσίες που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία θα πρέπει 
να αντικαθίστανται από ουσίες που δεν 
δημιουργούν κίνδυνο για την υγεία του 
ανθρώπου και το περιβάλλον. Αν δεν 
συμβαίνει αυτό, οι χρήσεις ουσιών που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία μπορούν 
να αδειοδοτούνται μόνον για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα εφόσον οι επιχειρήσεις 
καταδεικνύουν ότι τα οφέλη για την 
κοινωνία από τη χρήση της ουσίας 
υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται 
με τη χρήση της και ότι δεν υπάρχουν 
κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες. Η εν λόγω αρμόδια αρχή θα 
πρέπει στη συνέχεια να επαληθεύει κατά 
πόσο πληρούνται οι προαναφερόμενες 
προϋποθέσεις μέσω μιας διαδικασίας 
αδειοδότησης με βάση τις αιτήσεις που 
υποβάλλουν οι επιχειρήσεις. Επειδή οι 
άδειες θα πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας σε όλη την εσωτερική 
αγορά, είναι σκόπιμο να είναι η Επιτροπή 
αρμόδια για την αδειοδότηση αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ενθαρρυνθεί η αντικατάσταση, οι κανόνες πρέπει να είναι σαφείς στις εταιρείες και 
στους χρήστες.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 58
Αιτιολογική σκέψη 79

(79) Θα πρέπει να συσταθεί συμβούλιο 
προσφυγών στο πλαίσιο του Οργανισμού το 
οποίο θα εγγυάται το έννομο δικαίωμα των 
οικονομικών φορέων να ασκούν προσφυγή 

(79) Θα πρέπει να συσταθεί συμβούλιο 
προσφυγών στο πλαίσιο του Οργανισμού το 
οποίο θα εγγυάται το δικαίωμα όσων έχουν 
έννομο συμφέρον να ασκούν προσφυγή 
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κατά αποφάσεων του Οργανισμού οι οποίες 
τους θίγουν.

κατά αποφάσεων του Οργανισμού οι οποίες 
τους θίγουν.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η έννοια "όσοι έχουν έννομο συμφέρον" είναι ευρύτερη σε σχέση με την έννοια "οικονομικοί 
φορείς".

Τροπολογία: Marta Vincenzi

Τροπολογία 59
Αιτιολογική σκέψη 90α (νέα) 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Marta Vincenzi

Τροπολογία 60
Αιτιολογική σκέψη 91α (νέα) 



AM\568623EL.doc PE 359.876v01-00 7/31

EL

(91α) Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τη 
σκοπιμότητα δημιουργίας ευρωπαϊκού 
σήματος ποιότητας που θα σχεδιαστεί για 
τον προσδιορισμό και την προώθηση 
προϊόντων τα οποία, σε κάθε φάση της 
διαδικασίας παραγωγής, έχουν παραχθεί 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που απορρέουν 
από τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την επίθεση σήμανσης στα προϊόντα καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός και η προώθηση 
αυτών των οποίων η παραγωγή συνάδει με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 61
Αιτιολογική σκέψη 93

(93) Για την ουσιαστική λειτουργία του 
συστήματος που θεσπίζει ο παρών 
κανονισμός πρέπει να υπάρχει καλή 
συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των 
κρατών μελών, του Οργανισμού και της 
Επιτροπής όσον αφορά τον έλεγχο 
εφαρμογής της νομοθεσίας.

(93) Για την ουσιαστική λειτουργία του 
συστήματος που θεσπίζει ο παρών 
κανονισμός πρέπει να υπάρχει καλή 
συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των 
αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, του 
Οργανισμού και της Επιτροπής όσον αφορά 
τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η στενή συνεργασία μεταξύ Οργανισμού, Επιτροπής και αρμοδίων αρχών των κρατών μελών 
είναι απαραίτητη για τον αποτελεσματικό έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 62
Αιτιολογική Σκέψη 101α (νέα)
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(101α) Ο παρών κανονισμός ισχύει με την 
επιφύλαξη της γενικής οδηγίας 92/85/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 
σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που 
αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και 
της ασφάλειας κατά την εργασία των 
εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων (δέκατη ειδική οδηγία κατά 
την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)? και της ειδικής 
οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης 
Απριλίου 1998, για την προστασία της 
υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων 
κατά την εργασία από κινδύνους 
οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες (14η 
ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 
16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ)². Η οδηγία 98/24/ΕΚ 
εξακολουθεί να αποτελεί το κεντρικό 
νομοθετικό μέσο για την προστασία της
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
έναντι του κινδύνου που προέρχεται από 
χημικές εργασιακές ουσίες στην εργασία.
Τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι 
καλούνται να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή και τον 
αποτελεσματικότερο έλεγχο της οδηγίας 
98/24/ΕΚ.
1. EE L 348 της 28.11.1992, σελ. 1.

2. ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σελ. 11.

Or. el

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει εξίσου να λάβει υπόψη την γενικότερη οδηγία για την υγεία και 
την ασφάλεια κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων.

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 63
Άρθρο 1, παράγραφος 3α (νέα) 
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3a.  Ο παρών κανονισμός αποβλέπει σε 
υψηλό επίπεδο προστασίας και στηρίζεται 
στις αρχές της ανάληψης προληπτικής 
δράσης, της επανόρθωσης των 
καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά 
προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην 
αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει".

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 64
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο δ)α (νέο)

(δα) της κοινοτικής νομοθεσίας για το 
περιβάλλον

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία  65
Άρθρο 2, παράγραφος 2 α (νέα) 
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2α. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
κάθε ουσία, προϊόν και παρασκεύασμα που 
εισάγεται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει επ' ουδενί  
να προάγει την άνιση μεταχείριση μεταξύ 
ουσιών, προϊόντων και παρασκευασμάτων 
που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και ουσιών, προϊόντων και 
παρασκευασμάτων που παράγονται σε 
τρίτες χώρες αλλά εισάγονται στο έδαφος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Επιτροπή παρουσιάζει κατευθυντήριες 
γραμμές για τη διασφάλιση της εφαρμογής 
της παρούσας διάταξης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το σύστημα REACH όπως προτείνεται από την Επιτροπή παρέχει χαμηλό επίπεδο προστασίας 
της ευρωπαϊκής παραγωγής από τον αθέμιτο ανταγωνισμό εξωευρωπαϊκών χωρών. Οι ήδη 
υπάρχοντες κανόνες της ΕΕ επιβάλλουν πολύ πιο αυστηρές παραμέτρους στους ευρωπαίους 
παραγωγούς χημικών ουσιών. Οι εισαγωγείς προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
υπόκεινται στους ίδιους κανόνες με αυτούς που ισχύουν για τους ευρωπαίους παραγωγούς. Η 
προτεινόμενη τροπολογία ζητεί τη θέσπιση ενός ισόρροπου κανονιστικού πλαισίου για τους 
ευρωπαίους και τους μη ευρωπαίους παραγωγούς.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 66
Άρθρο 3, παράγραφος 29α (νέα)

29α.  Ευάλωτοι πληθυσμοί νοούνται τα 
ευαίσθητα άτομα περιλαμβανομένων των 
νεογνών, βρεφών, παιδιών, εγκύων, 
μητέρων που πρόσφατα έχουν γεννήσει 
ή/και θηλάζουν,  ηλικιωμένων και ατόμων 
με ειδικές ανάγκες.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Στον ορισμό "των ευάλωτων πληθυσμών" θα πρέπει να προστεθούν και οι γυναίκες που 
πρόσφατα έχουν τεκνοποιήσει.

Τροπολογία: Marta Vincenzi

Τροπολογία 67
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο 2, άρθρο 3, παράγραφος 29α (νέα) 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 68
Άρθρο 3, παράγραφος 29α (νέα)

29a. μικρομεσαία επιχείρηση, εφαρμόζεται 
ο ορισμός που περιλαμβάνεται στη 
σύσταση  2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 
6ης Μαΐου 20031.
_______________
ΕΕ L 124, 20.5.2003, σ.  36.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Χάριν της ορθής εφαρμογής των ρυθμίσεων, θεωρείται απαραίτητη η ενσωμάτωση του ορισμού 
της μικρομεσαίας επιχείρησης, δεδομένου ότι είναι ο πλέον ευαίσθητος αποδέκτης της 
διαδικασίας. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί 
στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο Ι: Γενικά Θέματα.

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 69
Άρθρο 5, παράγραφος 4, εδάφιο 1α (νέο)

Το τέλος πρέπει να είναι αναλογικό της 
τυπολογίας του φακέλου καταχώρισης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να διευκολυνθούν οι ΜΜΕ, το ποσό του τέλους που καθορίζει ο Οργανισμός για την 
καταχώριση πρέπει να είναι αναλογικό των πληροφοριών που παρέχονται για την καταχώριση 
της ουσίας. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί 
στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙΙ: Καταχώριση ουσιών.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 70
Άρθρο 5, παράγραφος 4α (νέα)

(4α) Όλα τα προς καταχώριση στοιχεία 
ελέγχονται ως προς την πληρότητα και την 
ποιότητα από ανεξάρτητο φορέα πριν από 
την υποβολή τους στον Οργανισμό και η 
έκθεση ελέγχου υποβάλλεται στον 
Οργανισμό με την υποβολή καταχώρισης.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Καθώς δεν υπάρχει επί του παρόντος υποχρεωτική αξιολόγηση της ποιότητας και της 
πληρότητας του περιεχομένου των φακέλων καταχώρισης, έχει ζωτική σημασία να απαιτείται 
ανεξάρτητος έλεγχος πριν από την υποβολή των εγγράφων, ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια 
των φακέλων καταχώρισης.

Τροπολογία: Marta Vincenzi

Τροπολογία 71
Άρθρο 5α (νέο)

Άρθρο 5a
Κοινοποίηση ουσιών σε μικρές ποσότητες 
1. Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας ουσίας 
σε ποσότητες μεταξύ δέκα κιλών και ενός 
τόνου κατ’ έτος υποβάλλει κοινοποίηση 
της ουσίας στον Οργανισμό. 
2. Η καταχώριση ουσίας σε ποσότητες 
μεταξύ δέκα κιλών και ενός τόνου κατ’ 
έτος περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες 
που ακολουθούν, με βάση υπόδειγμα που 
καταρτίζεται από τον Οργανισμό, 
σύμφωνα με το άρθρο 108, στο βαθμό που 
ο παραγωγός μπορεί να τις υποβάλει χωρίς 
να διενεργήσει συμπληρωματικές δοκιμές:
(α) την ταυτότητα του παραγωγού, όπως 
ορίζεται στο τμήμα 1 του 
παραρτήματος IV·
(β) την ταυτότητα της ουσίας ή των 
ουσιών, όπως ορίζεται στο μέρος 2.1 του 
παραρτήματος IV·
(γ) την ταξινόμηση της ουσίας·
(δ) κάθε διαθέσιμη πληροφορία που 
ενδεχομένως υπάρχει για τις 
φυσικοχημικές ιδιότητες της ουσίας και 
για τις επιπτώσεις της στην ανθρώπινη 
υγεία ή στο περιβάλλον.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μια απλή απαίτηση κοινοποίησης για ουσίες μεταξύ δέκα κιλών και ενός τόνου κατ' έτος 
πρέπει να προστεθεί στο REACH ούτως ώστε εν τέλει να υπάρχει εικόνα των συνολικών 
ποσοτήτων των υφισταμένων ουσιών που παράγονται στην πραγματικότητα και των 
διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με αυτές. Βάσει του REACH, στη σημερινή του μορφή, θα ήταν 
γνωστές μόνον  30.000 περίπου ουσίες που παράγονται σε ποσότητες άνω του ενός τόνου. 
Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Ευρετήριο των Ουσιών που υπάρχουν στο Εμπόριο (Einecs) απαριθμεί 
περισσότερες από 100.000 υφιστάμενες ουσίες.

Τροπολογία: María Esther Herranz García

Τροπολογία 72
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (α) 

(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 παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει ποσότητα άνω του ενός 
τόνου ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα κατ' 
έτος· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ορισμός του όρου «είδος προϊόντος», η χρήση του δημιουργεί 
νομική ανασφάλεια.

Τροπολογία: María Esther Herranz García

Τροπολογία 73
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

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

(γ) η ελευθέρωση της ουσίας αποτελεί 
ειδικά σχεδιασμένη χρήση του προϊόντος 
υπό φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης· και

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη νέα διατύπωση διασαφηνίζει σαφέστερα το πεδίο εφαρμογής της διάταξης.

Τροπολογία: María Esther Herranz García

Τροπολογία 74
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (δ) (νέο)

(δ) οι συγκεντρώσεις των ουσιών στο 
προϊόν είναι ίσες ή ανώτερες από τις 
χαμηλότερες τιμές οιουδήποτε από τα 
εξής:
- των συγκεντρώσεων που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/EΚ, ή
- των συγκεντρώσεων που ορίζονται στα 
τμήματα Α και Β του παραρτήματος II της 
οδηγίας 1999/45/ΕΚ, εφόσον δεν ορίζεται 
όριο συγκέντρωσης για την ουσία σε 
παρασκευάσματα στο παράρτημα I της 
οδηγίας 67/548/ΕΚ· 
- 0,1%, εάν η ουσία πληροί τα κριτήρια του 
παραρτήματος ΧΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της έλλειψης ποσοτικών κριτηρίων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η παρουσία 
ιχνοποσοτήτων ταξινομημένης ουσίας. Οι αρχές δεν μπόρεσαν να ανιχνεύσουν ιχνοποσότητες 
ουσιών στα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΚ. Η εισαγωγή οριακής τιμής αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη δυνατότητα εφαρμογής του κανονισμού. Οι δηλώσεις περιορίζονται σε 
ουσίες των οποίων η συγκέντρωση υπερβαίνει την οριακή τιμή. Τούτο συνάδει με την οδηγία 
για τα παρασκευάσματα (1999/45/ΕΚ) και με το σχέδιο REACH  (άρθρο 13.2 και άρθρο 53.7). 
Τα άρθρα 13.2 και 53.7 ήδη κάνουν χρήση των προτεινόμενων οριακών τιμών. 

Τροπολογία: María Esther Herranz García

Τροπολογία 75
Άρθρο 6, παράγραφος 5
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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. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται 
σε ουσίες που έχουν ήδη καταχωριστεί για 
τη χρήση αυτή από φορέα προηγούμενου 
σταδίου της αλυσίδας εφοδιασμού ή
εξαιρούνται από την υποχρέωση 
καταχώρισης σύμφωνα με το παράρτημα 
III. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εναρμονίζει την παρούσα διάταξη με τις απαιτήσεις καταχώρισης για ουσίες και 
ουσίες σε παρασκευάσματα που ισχύουν για παραγωγούς της ΕΕ.

Τροπολογία: María Esther Herranz García

Τροπολογία 76
Άρθρο 6, παράγραφος 2, 3, 4

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 
ελευθέρωσή της δεν αποτελεί 
προβλεπόμενη λειτουργία του προϊόντος·
(δ) η ποσότητα της ουσίας που 
ελευθερώνεται μπορεί να βλάψει την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

διαγράφεται
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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) τον αριθμό ή τους αριθμούς 
καταχώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 
18, παράγραφος 1, εάν υπάρχουν·
(γ) την ταυτότητα της ουσίας ή των 
ουσιών, όπως ορίζεται 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 2 έως 4 δεν είναι ούτε εφικτές ούτε υλοποιήσιμες.  Οι απαιτήσεις είναι 
υπερβολικά αόριστες (π.χ. "έχει γνωστοποιηθεί" και "είναι πιθανό να ελευθερωθεί").

Τροπολογία: Marta Vincenzi

Τροπολογία 77
Άρθρο 6 β (νέο) 

Άρθρο 6β
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Ευρωπαϊκό σήμα ποιότητος
Μέχρι τις …. * η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση και, αν κριθεί σκόπιμο, νομοθετική 
πρόταση για την καθιέρωση ευρωπαϊκού 
σήματος ποιότητας που θα αποσκοπεί στον 
εντοπισμό και προώθηση των προϊόντων 
που, σε κάθε φάση της διαδικασίας 
παραγωγής, έχουν παραχθεί με βάση τις 
προϋποθέσεις που ορίζει ο παρών 
κανονισμός.
* Δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την επίθεση σήμανσης στα προϊόντα καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός και η προώθηση 
αυτών των οποίων η παραγωγή συνάδει με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 78
Άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο 1

Όταν μια ουσία πρόκειται να παραχθεί στην 
Κοινότητα από δύο ή περισσότερους 
παραγωγούς ή/και να εισαχθεί από δύο ή 
περισσότερους εισαγωγείς, αυτοί μπορούν 
να δημιουργήσουν κοινοπραξία για σκοπούς 
καταχώρισης.

Όταν μια ουσία πρόκειται να παραχθεί στην 
Κοινότητα από δύο ή περισσότερους 
παραγωγούς ή/και να εισαχθεί από δύο ή 
περισσότερους εισαγωγείς, αυτοί μπορούν 
να δημιουργήσουν κοινοπραξία για σκοπούς 
καταχώρισης.

Τμήματα της καταχώρισης μπορούν τότε 
να υποβληθούν από έναν παραγωγό ή 
εισαγωγέα ο οποίος ενεργεί, με τη σύμφωνη 
γνώμη όλων, εξ ονόματος των υπόλοιπων 
παραγωγών ή/και εισαγωγέων σύμφωνα με 
το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο:

Η κοινοχρησία των δεδομένων πρέπει να 
είναι υποχρεωτική όχι μόνο για τα 
δεδομένα που προέρχονται από δοκιμές σε 
σπονδυλωτά αλλά για όλες τις δοκιμές που 
απαιτούνται για τους σκοπούς της 
καταχώρισης.
Θα πρέπει επίσης να προαχθεί η 
δημιουργία δημόσιων ή μικτών 
κοινοπραξιών δημόσιου/ιδιωτικού τομέα 
για να εξασφαλισθεί η πρόσβαση των 
ΜΜΕ και των ενώσεών τους.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία δικαιολογείται λόγω της ανάγκης απλούστευσης της διαδικασίας καταχώρισης, με 
κύριο στόχο τον περιορισμό και τον εξορθολογισμό του κόστους που βαρύνει τις ΜΜΕ, και 
στοχεύει στην εξασφάλιση της πρόσβασης αυτών και των ενώσεών τους στις κοινοπραξίες, με 
σκοπό, μεταξύ άλλων, την αποφυγή της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 79
Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Κάθε καταχωρίζων που είναι μέλος 
κοινοπραξίας καταβάλλει μόνο το ένα τρίτο 
του τέλους καταχώρισης.

2. Κάθε καταχωρίζων που είναι μέλος 
κοινοπραξίας καταβάλλει αναλογικό τέλος 
καταχώρισης, βάσει κριτηρίων που 
καθορίζει ο Οργανισμός .

Or. it

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει ο Οργανισμός να θεσπίσει κριτήρια αναλογικότητας για το τέλος καταχώρισης, 
προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διευκολύνει τις ΜΜΕ που πλήττονται σκληρά από τις 
επιπτώσεις της νέας αυτής νομοθεσίας, με βάση επίσης το μέγεθος των καταχωριζόντων και τις 
παραγόμενες/εισαγόμενες ποσότητες.

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 80
Άρθρο 17, παράγραφος 2

2. Κάθε καταχωρίζων που είναι μέλος 
κοινοπραξίας καταβάλλει μόνο το ένα τρίτο 
του τέλους καταχώρισης.

2. Κάθε καταχωρίζων που είναι μέλος 
κοινοπραξίας καταβάλλει το δέον τέλος
καταχώρισης.
Το τέλος καταχώρισης πρέπει να 
διαμορφώνεται με βάση κριτήρια που θα 
καθορίσει ο Οργανισμός, τα οποία θα 
λαμβάνουν υπόψη μεταξύ άλλων τις 
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παραγόμενες/εισαγόμενες ποσότητες.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να διευκολύνει ο Οργανισμός τις ΜΜΕ, κατά τον καθορισμό του ποσού του τέλους 
καταχώρισης πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το μέγεθος των καταχωριζόντων καθώς και τις 
παραγόμενες/εισαγόμενες ποσότητες.

Τροπολογία: Marta Vincenzi

Τροπολογία 81
Άρθρο 21, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, και έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ' έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα·

(α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή σε εκείνες που 
είναι γνωστό ότι είναι ανθεκτικές και 
βιοσυσσωρεύσιμες, και έχουν παραχθεί ή 
εισαχθεί στην Κοινότητα τουλάχιστον μία 
φορά μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού σε ποσότητες που φτάνουν ή 
υπερβαίνουν τον ένα τόνο κατ' έτος ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρώτη προθεσμία για καταχώριση σταδιακά εισαγόμενων ουσιών όπως προτείνεται στον 
κανονισμό REACH εφαρμόζεται σε χημικές ουσίες που παράγονται σε ποσότητες άνω των 1000 
τόνων και σε ουσίες ΚΜΤ κατηγορίας 1 και 2.  Προκειμένου να εξετασθούν πρώτα οι πλέον 
προβληματικές ουσίες, πρέπει να περιληφθούν σε αυτό το πρώτο στάδιο ουσίες που είναι 
ανθεκτικές και βιοσυσσωρεύσιμες. Οι εν λόγω ιδιότητες μπορούν να προσδιορισθούν εύκολα 
στο πλαίσιο της προκαταχώρισης. 
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Τροπολογία: Marta Vincenzi

Τροπολογία 82
Άρθρο 31 α (νέο)

Άρθρο 31a
Υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών 
για ουσίες σε προϊόντα
Οι μεταγενέστεροι χρήστες που 
ενσωματώνουν σε προϊόν μια ουσία ή ένα 
παρασκεύασμα για τα οποία έχει συνταχθεί 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας, και εκείνοι 
που μεταγενεστέρως χειρίζονται ή 
επεξεργάζονται περαιτέρω αυτό το προϊόν, 
διαβιβάζουν το δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας σε οιονδήποτε αποδέκτη του 
προϊόντος ή παραγώγου αυτού. Οι 
καταναλωτές δεν είναι αποδέκτες.
Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να ζητούν 
από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα 
πληροφορίες για τις ουσίες που υπάρχουν 
στο προϊόν που παρήχθη ή εισήχθη από 
αυτούς. Ο παραγωγός ή εισαγωγέας 
απαντά εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί προϊόντων, οι καταναλωτές και το κοινό πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
γνωρίζουν εάν κάποιες ειδικές ουσίες είναι παρούσες στο τελικό προϊόν και να αναζητούν 
ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές εάν χρειάζεται. Ορίζεται χρονικό όριο δεκαπέντε ημερών 
κατ' αντιστοιχία προς τον σταθερό χρόνο απάντησης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα των κοινοτικών θεσμικών 
οργάνων.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 83
Άρθρο 52

Σκοπός του παρόντος τίτλου είναι να 
εγγυηθεί την καλή λειτουργία της 

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

εσωτερικής αγοράς ουσιών εξασφαλίζοντας 
ότι:
α) Οι ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη 

ανησυχία αντικαθίστανται από κατάλληλες 
ουσίες ή τεχνολογίες με αποδεδειγμένα 
μικρότερο κίνδυνο.
β) Σε περίπτωση αδυναμίας 
αντικατάστασης των ουσιών που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και όταν 
τα κοινωνικά οφέλη αντισταθμίζουν την 
επικινδυνότητα γίνονται επαρκείς και 
συχνοί έλεγχοι, ενώ συνεχίζεται η έρευνα 
για μελλοντική αντικατάστασή τους.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον δεν μπορεί να προστατευθεί, εάν ο σκοπός αυτού του 
τίτλου δεν είναι η αντικατάσταση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Σε περίπτωση 
υποκατάστασης ιδιαίτερα επικίνδυνων ουσιών με κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες θα πρέπει να 
αποδεικνύεται ο μικρότερος κίνδυνος που προέρχεται από αυτές. Η ανάγκη για προληπτική 
δράση βρίσκει τη φυσική της κατάληξη στην υποκατάσταση των επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 84
Άρθρο 58, παράγραφος 3, στοιχείο 2

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν κριτήρια για τον προσδιορισμό του σοβαρού και άμεσου κινδύνου και είναι 
σκόπιμο να εναπόκειται στην Επιτροπή να καθορίζει, βάσει κριτηρίων αναλογικών προς τις 
πραγματικές συνθήκες, την αναστολή, την τροποποίηση ή την ανάκληση της άδειας κατά την 
αναθεώρηση.
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Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 85
Άρθρο 70, παράγραφος 3 (νέα)

3. Όταν πρόκειται για ουσία η οποία 
ρυθμίζεται ήδη στο Παράρτημα ΧVΙ και 
εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 65, 
η Επιτροπή καταρτίζει σχέδιο 
τροποποίησης του παραρτήματος XVI 
εντός τριών μηνών από την παραλαβή της 
γνωμοδότησης της επιτροπής 
κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης ή από τη 
λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στο 
άρθρο 68, εάν η εν λόγω επιτροπή δεν 
διατυπώσει γνωμοδότηση, όποτε είναι το 
συντομότερο. 

Στην περίπτωση που το σχέδιο 
τροποποίησης δεν συμφωνεί με κάποια 
από τις γνωμοδοτήσεις του Οργανισμού, η 
Επιτροπή επισυνάπτει αναλυτική εξήγηση 
των λόγων γι’ αυτές τις διαφορές. 

Όταν πρόκειται για ουσία που δεν έχει 
ρυθμιστεί προηγουμένως στο παράρτημα 
ΧVΙ, η Επιτροπή υποβάλλει, εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας, πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
για την τροποποίηση του παραρτήματος 
ΧVΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη σημερινή οδηγία 76/769/EEC το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ρόλο 
στη λήψη αποφάσεων για ορισμένες απαγορεύσεις χημικών ουσιών, όπως η απαγόρευση της 
χρήσης φθαλικών ενώσεων σε ορισμένα παιχνίδια. Στόχος της τροπολογίας είναι η διατήρηση 
της διαδικασίας και όχι η περαιτέρω αύξηση του ρόλου της Επιτροπής.
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Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 86
Άρθρο 73, παράγραφος 1

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διευκρινιστεί ο ρόλος του Οργανισμού ως ρυθμιστικού φορέα, 
που λαμβάνει αποφάσεις όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 
πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών COM(2002) 718. Η 
τροποποίηση αυτή είναι απαραίτητη μεταξύ άλλων για να καλυφθεί το ενδεχόμενο κανονιστικό 
κενό που θα δημιουργούσε κατάσταση νομικής αβεβαιότητας.

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 87
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 
τέσσερις εκπροσώπους οι οποίοι 
διορίζονται από την Επιτροπή και από 
δέκα μέλη τα οποία διορίζονται από το 
Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκ των οποίων 
τέσσερα μέλη πρέπει να επιλέγονται επί 
ίσοις όροις βάσει της εμπειρίας τους σε 
ενώσεις που αντιπροσωπεύουν τους 
καταναλωτές, τους ευάλωτους 
πληθυσμούς, τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να χαρακτηρίζεται από προσεκτική ισορροπία. 
Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ανάμιξη όλων των θεσμικών οργάνων, με την ενσωμάτωση, κατά 
συνέπεια, της διαβούλευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και παράλληλα η σταθερή 
παρουσία μελών που θα επιλεγούν επί ίσοις όροις μεταξύ ενώσεων των καταναλωτών , 
εκπροσώπων των συμφερόντων ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, της βιομηχανίας (μεγάλη 
βιομηχανία) και ΜΜΕ, δηλαδή όλων των φορέων τους οποίους ενδιαφέρει ο αντίκτυπος της 
ρύθμισης. Η αναφορά στους ευάλωτους πληθυσμούς οφείλει την ύπαρξή της σε τροπολογίες του 
Breyer και εντοπίζει ιδιαίτερα εκτεθειμένες πληθυσμιακές ομάδες όπως: νεογνά, παιδιά, έγκυοι, 
θηλάζουσες μητέρες και ηλικιωμένα άτομα.

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 88
Άρθρο 117

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:

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: 

α) σκοπός της συμφωνίας είναι η 
συνεργασία για την εφαρμογή ή τη 
διαχείριση της νομοθεσίας για τα χημικά 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό·
β) το τρίτο μέρος προστατεύει τις 
εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως έχει 
συμφωνηθεί αμοιβαία.

α) σκοπός της συμφωνίας είναι η 
κυβερνητική συνεργασία για την εφαρμογή 
ή τη διαχείριση της νομοθεσίας για τα 
χημικά που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό·
β) το τρίτο μέρος προστατεύει τις 
εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως έχει 
συμφωνηθεί αμοιβαία.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Για να αποτραπεί η αξιοποίηση των πληροφοριών για λόγους απάτης και να κατοχυρωθεί η 
ασφάλεια στο στάδιο της διαβίβασης των δεδομένων, πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια ότι το 
άρθρο 117 ( συνεργασία) αφορά μόνο τα εθνικά και διεθνή κρατικά όργανα.

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 89
Άρθρο 122, εδάφιο 1α (νέο)

Ο Οργανισμός εξουσιοδοτείται από τα 
κράτη μέλη να δρομολογεί ελέγχους και 
δραστηριότητες και καθορίζει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
εναρμόνιση και την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας των ελέγχων. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση του συστήματος REACH εξαρτάται από την εναρμονισμένη εφαρμογή των 
διατάξεών του σε ολόκληρη την κοινή αγορά και από ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων. 
Για το λόγο αυτό, ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί από τα κράτη μέλη την 
εκτέλεση ελέγχων ή δραστηριοτήτων. 

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 90
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 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, με βάση σειρά 
κατευθυντήριων γραμμών που συντάσσει ο 
Οργανισμός, 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 
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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.

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

Εάν αφεθεί το σύστημα των κυρώσεων στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών 
αποκλειστικά θα υπάρξει μια σειρά διαφορετικών συστημάτων κυρώσεων εντός της ΕΕ. Μόνο 
με εναρμονισμένα συστήματα κυρώσεων και εφαρμογή θα επιτευχθούν οι στόχοι του RΕΑCΗ 
και θα εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των κυρώσεων.

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 91
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 
των εκτελεστικών του νομοθετικών πράξεων 
που εκδίδονται από την Κοινότητα.

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 
του νομοθετικών πράξεων που εκδίδονται 
από την Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού είναι τόσο ευρύ - ώστε να καλύπτεται τόσο η 
παραγωγή όσο και η πώληση και η εισαγωγή προϊόντων, προτείνεται νέα διατύπωση για να
αποφευχθούν τυχόν προβλήματα σε σχέση με άλλα είδη νομοθεσίας, όπως η υγεία των 
εργαζομένων.
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Τροπολογία: María Esther Herranz García

Τροπολογία 92
Παράρτημα III, παράγραφος 8

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που 
υπάρχουν στη φύση εάν δεν έχουν 
τροποποιηθεί χημικώς κατά την παραγωγή 
τους, εκτός εάν πληρούν τα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548.

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που 
υπάρχουν στη φύση και υλικά που 
προέρχονται από ορυκτολογικές διεργασίες 
(όπως ορίζονται στην οδηγία του 
Συμβουλίου 2003/96/ΕΚ1) ή φυσικές 
διεργασίες μετασχηματισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βασική πρώτη ύλη για τον τομέα των οργανικών ουσιών (φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο και 
άνθρακας) εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισης. Εάν ταξινομηθούν ως επικίνδυνα 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548, η ανάγκη καταχώρισης είναι δυσανάλογη σε σχέση με τα 
ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που υπάρχουν στη φύση.
Ο χειρισμός των μεταλλευμάτων γίνεται σε αποκλειστικά επαγγελματικό επίπεδο και δεν 
έρχονται ποτέ σε επαφή με το ευρύ κοινό. Οι δυνητικοί κίνδυνοι για το περιβάλλον που 
προκύπτουν από ορυκτά και μεταλλεύματα αντιμετωπίζονται βάσει της οδηγίας ΟΠΕΡ και οι 
δυνητικοί κίνδυνοι για την υγεία βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας της ΕΕ για το χώρο 
εργασίας. 
Οι διεργασίες ορυκτολογικού και φυσικού μετασχηματισμού ορυκτών και μεταλλευμάτων δεν 
αλλάζουν τη χημική σύνθεση των υλικών αυτών. Τα υλικά που προκύπτουν από τις διεργασίες 
αυτές είναι άλλα υλικά με βάση τα ορυκτά και πρέπει να εξαιρούνται επίσης από την 
καταχώριση. Ο όρος "που έχουν τροποποιηθεί χημικώς" δεν είναι σαφής και ως εκ τούτου 
οδηγεί σε νομική αβεβαιότητα.

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 93
Παράρτημα V, σημείο 6.4.1 α (νέο)

ΣΤΗΛΗ 1
6.4.1.a. In vitro μελέτη κυτταρογένεσης σε 
κύτταρα θηλαστικών
ΣΤΗΛΗ 2

  
1 ΕΕ L 283/51, 31.10.2003, σ. 51.
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6.4.1.a. Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί
- εάν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα 
δεδομένα από in vivo δοκιμή 
κυτταρογένεσης ή
- είναι γνωστό ότι η ουσία είναι 
καρκινογόνα κατηγορίας 1 ή 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά δοκιμής για ουσίες σε ποσότητες μεταξύ 1-10 τόνων ετησίως, σύμφωνα με την 
αρχική πρόταση της Επιτροπής. Η επαναφορά της δοκιμής αυτής προσφέρει καλύτερη ένδειξη 
για το αν μια ουσία είναι μεταλλαξιογόνος (ιδιότητα που προκαλεί μεγάλη ανησυχία). Η 
διατύπωση είναι η ίδια όπως στο παράρτημα VI. Αν εγκριθεί η παρούσα τροπολογία, πρέπει να 
διαγραφεί το αντίστοιχο τμήμα του παραρτήματος VI.

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 94
Παράρτημα V, σημείο 7.1.1 (α) νέο Άρθρο 3, εδάφιο 3α (νέο)

ΣΤΗΛΗ 1
7.1.1 a. Μελέτη αναστολής της ανάπτυξης 
στα φύκια

ΣΤΗΛΗ 2
7.1.1. a. Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί εάν:
- η ουσία είναι πολύ αδιάλυτη 
(υδατοδιαλυτότητα < 10 μg/l).  ή
- η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από 
βιολογικές μεμβράνες (MW > 800 ή 
διάμετρος μορίου > 15 A).

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά δοκιμής για ουσίες σε ποσότητες μεταξύ 1-10 τόνων ετησίως, σύμφωνα με την 
αρχική πρόταση της Επιτροπής. Η επαναφορά της δοκιμής αυτής προσφέρει καλύτερη ένδειξη 
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για το αν μια ουσία είναι άκρως τοξική (ιδιότητα που προκαλεί μεγάλη ανησυχία). Η διατύπωση 
είναι η ίδια όπως στο παράρτημα VI. Αν εγκριθεί η παρούσα τροπολογία, πρέπει να διαγραφεί 
το αντίστοιχο τμήμα του παραρτήματος VI.

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 95
Παράρτημα V, σημείο 7.1.1 α (νέο) 

ΣΤΗΛΗ 1
7.1.α Αποικοδομησιμότητα
7.1α.1. Βιοτική
7.1a.1.1. Άμεση βιοαποικοδομησιμότητα

ΣΤΗΛΗ 2
7.1a.  Οι μελέτες προσομοίωσης 
(παράρτημα VII, 7.2.1.2 έως 7.2.1.4.) 
προτείνονται από τον καταχωρίζοντα ή 
μπορούν να απαιτηθούν από την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους που διενεργεί την 
αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 
ή 44, εάν η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, 
σύμφωνα με το παράρτημα Ι, μαρτυρά την 
ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της 
αποικοδόμησης της ουσίας. Η επιλογή των 
κατάλληλων δοκιμών εξαρτάται από τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης ασφάλειας.
7.1a.1.1. Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί εάν η ουσία είναι ανόργανη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά δοκιμής βιοαποικοδομησιμότητας  για ουσίες σε ποσότητες μεταξύ 1-10 τόνων 
ετησίως, σύμφωνα με την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Αν δεν αποκατασταθεί η δοκιμή 
αυτή, δεν θα είναι δυνατή η αξιολόγηση μιας βασικής ιδιότητας που προκαλεί μεγάλη ανησυχία 
για τα δύο τρίτα των ουσιών του REACH. Η διατύπωση είναι η ίδια όπως στο παράρτημα VI. 
Αν εγκριθεί η παρούσα τροπολογία, πρέπει να διαγραφεί το αντίστοιχο τμήμα του παραρτήματος 
VI.


