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Guido Sacconi
Καταχώριση, αξιολόγηση και 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) αριθ. .../... [σχετικά με τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους]

Κοινή θέση του Συμβουλίου (7524/2006 – C6-0267/2006 – 2003/0256(COD))

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Philippe Busquin + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan 
Jørgensen + Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 51
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1

(1) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος 
καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
ουσιών, υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκευάσματα και σε προϊόντα, ενώ 
ταυτοχρόνως θα εξασφαλίζονται η 
ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία.

(1) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος, την ελεύθερη κυκλοφορία 
των ουσιών, υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκευάσματα και σε προϊόντα, 
αυξημένη διαφάνεια και την προώθηση 
δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων, ενώ 
ταυτοχρόνως θα εξασφαλίζονται η 
ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμίζεται με την τροπολογία 1 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση.

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 1, παράγραφος 1. Αυτοί οι δύο στόχοι του 
παρόντος κανονισμού από την αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής διεγράφησαν από το 
Συμβούλιο και πρέπει να αποκατασταθούν έχοντας υπόψη τη σπουδαιότητα τόσο της αυξημένης 
διαφάνειας όσο και της προώθηση των δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων στον ανά χείρας 
κανονισμό για όλους τους ενδιαφερόμενους και τους Ευρωπαίους πολίτες. (Busquin + 
Jørgensen + Oomen-Ruijten)

Το Συμβούλιο πρόσθεσε αυτήν την αιτιολογική σκέψη για να δηλώσει τους στόχους του REACH 
αλλά ξέχασε τους στόχους της αυξημένης διαφάνειας και της προώθησης των δοκιμών χωρίς 
χρήση ζώων όπως εμφαίνεται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής. (Schlyter, 
Lucas, και Breyer).

Τροπολογία: Amalia Sartori + Chris Davies + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Τροπολογία 52
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4Α (νέα)

(4a) To REACH θα πρέπει να σχεδιαστεί 
και να εφαρμοστεί κατά τρόπο ώστε να 
αποφευχθεί η εξασθένιση της 
ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού 
εμπορίου και της βιομηχανίας ή να βλαφτεί 
το εμπόριο με τρίτες χώρες. Ο κανονισμός 
δεν πρέπει να επιβάλλει απαιτήσεις στους 
εμπορικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, άλλες από εκείνες που πρέπει να
είναι συμβατές με τις αρχές του ελεύθερου 
εμπορίου, που ισχύουν στο πλαίσιο των 
διατάξεων του ΠΟΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιτυχής τροπολογία της πρώτης ανάγνωσης που αποσκοπεί στην προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. (Davies)

Αποσκοπεί στο να διαφυλάξει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων από εισαγωγές από τρίτες χώρες. Εκ νέου κατάθεση της τροπολογίας 416 από την 
πρώτη ανάγνωση. (Foglietta & Poli Bortone)
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Τροπολογία: Frédérique Ries, Chris Davies

Τροπολογία 53
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Για να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της 
εσωτερικής αγοράς και να εξασφαλισθεί 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου και ειδικότερα της υγείας των 
εργαζομένων, και του περιβάλλοντος, είναι 
απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι η 
παρασκευή ουσιών στην Κοινότητα 
συνάδει προς το κοινοτικό δίκαιο, ακόμη 
και αν οι ουσίες αυτές εξάγονται.

(7) Για να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της 
εσωτερικής αγοράς και να εξασφαλισθεί 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου και ειδικότερα της υγείας των 
εργαζομένων και εκείνης των ευάλωτων 
πληθυσμών, και του περιβάλλοντος, είναι 
απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι όλες οι 
ουσίες που παρασκευάζονται ή 
κυκλοφορούν στην αγορά στην Κοινότητα 
συμμορφώνονται προς το κοινοτικό δίκαιο, 
ακόμη και αν οι ουσίες αυτές εξάγονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανόνας της προστασίας της υγείας των ανθρώπων πρέπει να διατυπώνεται έτσι ώστε να 
περιλαμβάνονται τόσο εκείνοι που εκτίθενται περισσότερο (εργαζόμενοι) όσο και εκείνοι που 
είναι πιο ευάλωτοι. Εκ νέου κατάθεση της αρχικής τροπολογίας 6 του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 54
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Για να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της 
εσωτερικής αγοράς και να εξασφαλισθεί 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου και ειδικότερα της υγείας των 
εργαζομένων, και του περιβάλλοντος, είναι 
απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι η 
παρασκευή ουσιών στην Κοινότητα συνάδει 
προς το κοινοτικό δίκαιο, ακόμη και αν οι 
ουσίες αυτές εξάγονται.

(7) Για να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της 
εσωτερικής αγοράς και να εξασφαλισθεί 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου 
και ειδικότερα της υγείας των εργαζομένων 
και εκείνης ευάλωτων ομάδων του 
πληθυσμού, είναι απαραίτητο να 
εξασφαλισθεί ότι η παρασκευή όλων των 
ουσιών στην Κοινότητα συνάδει προς το 
κοινοτικό δίκαιο, ακόμη και αν οι ουσίες 
αυτές εξάγονται.

Or. en
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(Τροπολογία 6 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Ο κανόνας της προστασίας της υγείας των ανθρώπων πρέπει να διατυπώνεται έτσι ώστε να 
περιλαμβάνονται εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην έκθεση σε 
χημικές ουσίες.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 55
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Για να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της 
εσωτερικής αγοράς και να εξασφαλισθεί 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου και ειδικότερα της υγείας των 
εργαζομένων, και του περιβάλλοντος, είναι 
απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι η 
παρασκευή ουσιών στην Κοινότητα συνάδει 
προς το κοινοτικό δίκαιο, ακόμη και αν οι 
ουσίες αυτές εξάγονται.

(7) Για να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της 
εσωτερικής αγοράς και να εξασφαλισθεί 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου 
και ειδικότερα της υγείας των εργαζομένων 
και εκείνης ευάλωτων ομάδων του 
πληθυσμού, είναι απαραίτητο να 
εξασφαλισθεί ότι η παρασκευή ουσιών ή 
ουσιών που κυκλοφορούν στην αγορά στην 
Κοινότητα συνάδει προς το κοινοτικό 
δίκαιο, ακόμη και αν οι ουσίες αυτές 
εξάγονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανόνας της προστασίας της υγείας του ανθρώπου πρέπει να διατυπώνεται έτσι ώστε να 
περιλαμβάνονται τόσο εκείνοι που εκτίθενται περισσότερο (εργαζόμενοι) όσο και εκείνοι που 
είναι πιο ευάλωτοι. Κατατίθεται εκ νέου η τροπολογία 6 του ΕΚ.

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

Τροπολογία 56
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9

(9) Η αξιολόγηση της λειτουργίας των 
τεσσάρων βασικών νομοθετικών πράξεων 
που διέπουν τις χημικές ουσίες στην 
Κοινότητα, και συγκεκριμένα της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης 
Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των 

(9) Η αξιολόγηση της λειτουργίας των 
τεσσάρων βασικών νομοθετικών πράξεων 
που διέπουν τις χημικές ουσίες στην 
Κοινότητα, και συγκεκριμένα της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης 
Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των 
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νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, 
συσκευασία και επισήμανση των 
επικινδύνων ουσιών, της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης 
Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν 
περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και 
χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων, της οδηγίας 1999/45/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την 
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών που αφορούν την ταξινόμηση, 
συσκευασία και επισήμανση των 
επικίνδυνων παρασκευασμάτων, και του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του 
Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για 
την αξιολόγηση και τον έλεγχο των 
κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες, 
εντόπισε ορισμένα προβλήματα στη 
λειτουργία της κοινοτικής νομοθεσίας για τα 
χημικά προϊόντα, τα οποία οφείλονται στις 
διαφορές μεταξύ των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών που θίγουν άμεσα τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε αυτόν 
τον τομέα, καθώς και την ανάγκη 
περισσότερης δράσης για την προστασία 
της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος
σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης.

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, 
συσκευασία και επισήμανση των 
επικινδύνων ουσιών, της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης 
Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν 
περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και 
χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων, της οδηγίας 1999/45/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την 
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών που αφορούν την ταξινόμηση, 
συσκευασία και επισήμανση των 
επικίνδυνων παρασκευασμάτων, και του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του 
Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για 
την αξιολόγηση και τον έλεγχο των 
κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες, 
εντόπισε ορισμένα προβλήματα στη 
λειτουργία της κοινοτικής νομοθεσίας για τα 
χημικά προϊόντα, τα οποία οφείλονται στις 
διαφορές μεταξύ των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών που θίγουν άμεσα τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε αυτόν 
τον τομέα, καθώς και την παράλειψη να 
προστατευθεί η δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον κατά τρόπο προφυλακτικό.

Or. en

(Τροπολογία 7 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναγνωρισθεί ότι το REACH καλύπτει τα γνωστά κενά που έχουν σχέση με την 
προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 57
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
επεξεργασιμότητα και να διατηρούνται τα 
κίνητρα για την ανακύκλωση και την 
ανάκτηση των αποβλήτων, τα απόβλητα 
αυτά δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως 
ουσίες, παρασκευάσματα ή προϊόντα κατά 
την έννοια του παρόντος κανονισμού.

(11) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
επεξεργασιμότητα και να διατηρούνται τα 
κίνητρα για την ανακύκλωση και την 
ανάκτηση των αποβλήτων, τα απόβλητα 
αυτά και οι δευτερογενείς πρώτες ύλες δεν 
θα πρέπει να θεωρούνται ως ουσίες, 
παρασκευάσματα ή προϊόντα κατά την 
έννοια του παρόντος κανονισμού. Η 
δημιουργία αξίας ("αξιοποίηση") από 
απόβλητα και υλικά που χρησιμοποιούνται 
ως δευτερογενείς πρώτες ύλες ή ως πηγή 
ενέργειας σε δραστηριότητες ανάκτησης, 
συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της 
ΕΕ για αειφόρο ανάπτυξη, και ο παρών 
κανονισμός δεν εισάγει απαιτήσεις που θα 
περιορίζουν τα κίνητρα για τέτοιου είδους 
ανακύκλωση και ανάκτηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αντιστοιχεί στην τροπολογία 424 της πρώτης ανάγνωσης σε συνδυασμό με 
την αιτιολογική σκέψη 11 της κοινής θέσης. Αποσκοπεί αφενός στο να ληφθούν υπόψη οι 
τρέχουσες συζητήσεις στον τομέα των αποβλήτων όσον αφορά τις δευτερογενείς πρώτες ύλες 
και, αφετέρου, να παρασχεθούν επιπρόσθετα κίνητρα για την ανακύκλωση αποβλήτων προς το 
συμφέρον της αειφόρου ανάπτυξης.

Τροπολογία: Françoise Grossetête, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi + Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 58
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11Α (νέα)

(11α) Για λόγους αποδοτικότητας των 
πόρων και αειφορίας, οι δευτερογενείς 
πρώτες ύλες που προέρχονται από 
ανακύκλωση από την παραγωγή, την 
επεξεργασία και τα απόβλητα στο τέλος 
της ζωής τους, πρέπει να εξαιρούνται. Η 
δημιουργία αξίας ("αξιοποίηση") από 
υλικά που χρησιμοποιούνται ως 
δευτερογενείς πρώτες ύλες συμβάλλει στην 
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επίτευξη του στόχου της ΕΕ για αειφόρο 
ανάπτυξη, και ο παρών κανονισμός δεν 
πρέπει να εισαγάγει απαιτήσεις που θα 
περιορίζουν τα κίνητρα για τέτοιου είδους 
ανακύκλωση και ανάκτηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν στο πεδίο εφαρμογής του REACH εξετασθούν οι πρώτες ύλες μπορεί να παρεμποδιστεί η 
ανακύκλωση και η ανάκτηση και, συνεπώς, να αυξηθεί η ανάγκη για μη ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η ανακύκλωση και η αποδοτικότητα των πόρων σε 
καμιά περίπτωση δεν αποθαρρύνονται από το REACH. (Grossetête, Laperrouze & Prodi)

Τροπολογία 424 από την πρώτη ανάγνωση. Η ενσωμάτωση των δευτερογενών πρώτων υλών 
στο σύστημα REACH θα μπορούσε να βλάψει σημαντικά το κλείσιμο των κύκλων υλικών και 
συνεπώς να αυξηθεί αναπόφευκτα η ζήτηση για πρωτογενείς πόρους. Είναι απαραίτητο να 
διασφαλισθεί ότι το REACH επ' ουδενί δεν παρεμποδίζει την ανακύκλωση ή την αποδοτικότητα 
των πόρων. (Oomen-Ruijten)

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 59
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11Α (νέα)

(11a) Για πρακτικούς λόγους, εξαιρούνται 
τα απόβλητα και τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται ως δευτερογενείς 
πρώτες ύλες ή ως πηγή ενέργειας. Η 
δημιουργία αξίας ("αξιοποίηση") από 
απόβλητα και υλικά που χρησιμοποιούνται 
ως δευτερογενείς πρώτες ύλες ή ως πηγή 
ενέργειας σε δραστηριότητες ανάκτησης, 
συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για αειφόρο 
ανάπτυξη, και ο παρών κανονισμός δεν 
πρέπει να εισαγάγει απαιτήσεις που θα 
περιορίζουν τα κίνητρα για τέτοιου είδους 
ανακύκλωση και ανάκτηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 424 όπως εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση.
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 60
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11Α (νέα)

(11α) Ο στόχος του νέου συστήματος που 
θα εισαχθεί με τον κανονισμό αυτό είναι να 
εξετασθούν κατά προτεραιότητα οι πλέον 
επικίνδυνες ουσίες. Η αποτίμηση της 
επικινδυνότητας και η αξιολόγηση του 
κινδύνου πρέπει επίσης να λαμβάνουν 
υπόψη τις επιπτώσεις των ουσιών στις 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προστατευθούν οι μελλοντικές γενιές ο κανόνας της προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου πρέπει να περιλάβει τους πλέον ευάλωτους στις επιπτώσεις για την υγεία των 
χημικών που παρασκευάζει ο άνθρωπος. Εκ νέου κατάθεση της τροπολογίας 9 του ΕΚ.

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

Τροπολογία 61
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11Α (νέα)

 (11α) Ο στόχος του νέου συστήματος που 
θα εισαχθεί με τον κανονισμό αυτό είναι να 
εξετασθούν κατά προτεραιότητα οι πλέον 
επικίνδυνες ουσίες. Η αποτίμηση της 
επικινδυνότητας και η αξιολόγηση του 
κινδύνου πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη 
τις επιπτώσεις των ουσιών στην ανάπτυξη 
του εμβρύου και στην υγεία γυναικών και 
παιδιών.

Or. en

(Τροπολογία 9 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Για να προστατευθούν οι μελλοντικές γενιές ο κανόνας της προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου πρέπει να περιλάβει τους πλέον ευάλωτους στις επιπτώσεις για την υγεία των 
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χημικών που παρασκευάζει ο άνθρωπος.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 62
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12

(12) Σημαντικός στόχος του νέου 
συστήματος που θεσπίζεται από τον 
παρόντα κανονισμό είναι να ενθαρρυνθεί 
και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να 
εξασφαλισθεί ότι οι ουσίες που προκαλούν 
σοβαρές ανησυχίες θα αντικατασταθούν 
τελικά από λιγότερο επικίνδυνες ουσίες ή 
τεχνολογίες όταν υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές λύσεις που είναι τεχνικά και 
οικονομικά βιώσιμες. Ο παρών κανονισμός 
δεν θίγει την εφαρμογή των οδηγιών για την 
προστασία των εργαζομένων και το 
περιβάλλον, και ειδικά της οδηγίας 
2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004, σχετικά με την προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους 
ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την 
εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια 
του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ) του Συμβουλίου και της 
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) 
βάσει της οποίας οι εργοδότες υποχρεούνται 
να καταργούν τις επικίνδυνες ουσίες, όποτε 
είναι τεχνικώς εφικτό, ή να τις 
υποκαθιστούν από λιγότερο επικίνδυνες 
ουσίες.

(12) Σημαντικός στόχος του νέου 
συστήματος που θεσπίζεται από τον 
παρόντα κανονισμό είναι να εξασφαλισθεί 
ότι οι επικίνδυνες ουσίες υποκαθίστανται 
από λιγότερο επικίνδυνες ουσίες ή 
τεχνολογίες όταν υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές λύσεις που είναι τεχνικά και 
οικονομικά βιώσιμες. Ο παρών κανονισμός 
δεν θίγει την εφαρμογή των οδηγιών για την 
προστασία των εργαζομένων και το 
περιβάλλον, και ειδικά της οδηγίας 
2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004, σχετικά με την προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους 
ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την 
εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια 
του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ) του Συμβουλίου και της 
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) 
βάσει της οποίας οι εργοδότες υποχρεούνται 
να καταργούν τις επικίνδυνες ουσίες, όποτε 
είναι τεχνικώς εφικτό, ή να τις 
υποκαθιστούν από λιγότερο επικίνδυνες 
ουσίες.

Or. en
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(Τροπολογία 8 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σημαντικό στοιχείο του REACH η αρχή της υποκατάστασης.

Τροπολογία: Frédérique Ries, Chris Davies

Τροπολογία 63
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12Α (νέα)

(12α) Ο στόχος του νέου συστήματος που 
θα εισαχθεί με τον κανονισμό αυτό είναι να 
εξετασθούν κατά προτεραιότητα οι πλέον 
επικίνδυνες ουσίες. Η αποτίμηση της 
επικινδυνότητας και η αξιολόγηση του 
κινδύνου πρέπει επίσης να λαμβάνουν 
υπόψη τις επιπτώσεις των ουσιών στις 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προστατευθούν οι μελλοντικές γενιές ο κανόνας της προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων πρέπει να περιλάβει τους πλέον ευάλωτους. Εκ νέου κατάθεση της τροπολογίας 9 
του ΕΚ.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 64
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18

(18) Οι διατάξεις για την αδειοδότηση θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενώ 
παράλληλα θα διασφαλίζεται ότι 
ελέγχονται κατάλληλα οι κίνδυνοι από 
ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία. Άδειες για τη διάθεση στην 
αγορά και τη χρήση ουσιών θα πρέπει να 
χορηγούνται από την Επιτροπή μόνον όταν
οι κίνδυνοι που παρουσιάζει η χρήση τους 
ελέγχονται επαρκώς, όταν αυτό είναι 
εφικτό, ή όταν η χρήση τους μπορεί να 

(18) Οι διατάξεις για την αδειοδότηση 
προβλέπουν τη χορήγηση αδειών
περιορισμένης διάρκειας για τη διάθεση 
στην αγορά και τη χρήση ουσιών που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία που θα 
χορηγούνται από την Επιτροπή όταν δεν 
υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες 
ή τεχνολογίες, όταν η χρήση των ουσιών 
αυτών μπορεί να αιτιολογηθεί με βάση 
κοινωνικοοικονομικούς λόγους και όταν οι 
κίνδυνοι που παρουσιάζει η χρήση τους 
ελέγχονται επαρκώς.
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αιτιολογηθεί από κοινωνικοοικονομικούς 
λόγους και δεν υπάρχουν εναλλακτικές 
λύσεις που να είναι οικονομικά και τεχνικά 
βιώσιμες.

Or. en

(Τροπολογία 15 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Chris Davies, Lena Ek

Τροπολογία 65
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18

(18) Οι διατάξεις για την αδειοδότηση θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενώ 
παράλληλα θα διασφαλίζεται ότι 
ελέγχονται κατάλληλα οι κίνδυνοι από 
ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία. Άδειες για τη διάθεση στην 
αγορά και τη χρήση ουσιών θα πρέπει να 
χορηγούνται από την Επιτροπή μόνον όταν 
οι κίνδυνοι που παρουσιάζει η χρήση τους 
ελέγχονται επαρκώς, όταν αυτό είναι εφικτό, 
ή όταν η χρήση τους μπορεί να αιτιολογηθεί 
από κοινωνικοοικονομικούς λόγους και δεν 
υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που να είναι 
οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες.

(18) Οι διατάξεις για την αδειοδότηση θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Άδειες 
για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση 
ουσιών θα πρέπει να χορηγούνται από την 
Επιτροπή μόνον όταν οι κίνδυνοι που 
παρουσιάζει η χρήση τους ελέγχονται 
επαρκώς, όταν αυτό είναι εφικτό, και όταν η 
χρήση τους μπορεί να αιτιολογηθεί από 
κοινωνικοοικονομικούς λόγους και δεν 
υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που να είναι 
οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσαφηνίζει ότι η ενδεχόμενη αντικατάσταση επικίνδυνων χημικών 
ουσιών είναι ο σκοπός της αδειοδότησης. Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 52.
Κατατίθεται εκ νέου η τροπολογία 15 του ΕΚ.
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Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 66
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 31

(31) Τα κράτη μέλη, ο Οργανισμός και όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν 
πλήρως υπόψη τα αποτελέσματα των RIPs, 
ιδίως όσον αφορά την καταχώριση των 
ουσιών που απαντούν στη φύση.

(31) Τα κράτη μέλη, ο Οργανισμός και όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν 
πλήρως υπόψη τα αποτελέσματα των RIPs, 
ιδίως όσον αφορά την καταχώριση των 
ουσιών που απαντούν στη φύση, δεδομένου 
ότι η περίπλοκη και μεταβλητή σύνθεση 
ουσιών που απαντούν στη φύση ίσως 
απαιτεί προσαρμογή των απαιτήσεων 
πληροφοριών.

Or. en

(Νέα τροπολογία – Άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο γ))

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιορισθεί ότι η ιδιαίτερη φύση των φυσικών ουσιών ίσως απαιτεί προσαρμογή 
των απαιτήσεων πληροφοριών.

Τροπολογία: Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Avril Doyle + Amalia Sartori + Ria Oomen-Ruijten + Alessandro Foglietta, Adriana Poli

Bortone + Chris Davies + Lena Ek

Τροπολογία 67
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 35Α (νέα)

(35α) Με γνώμονα τις ιδιαίτερες συνθήκες 
των ΜΜΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν μέτρα για την παροχή ειδικής 
αρωγής στις επιχειρήσεις αυτές για τη 
διενέργεια των δοκιμών που χρειάζονται με 
σκοπό τη συλλογή των απαιτούμενων 
πληροφοριών βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των ΜΜΕ με την παροχή ειδικής στήριξης σε 
αυτές. (Wijkman & others + Oomen-Ruijten)
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Αντιστοιχεί στην τροπολογία 21 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση. (Oomen-Ruijten)

Είναι σημαντικό να παρασχεθούν τα κατάλληλα μέτρα αρωγής ιδίως στις ΜΜΕ για να 
διευκολυνθεί η εκτέλεση του παρόντος κανονισμού. Τροπολογία 363 σε πρώτη ανάγνωση.
(Foglietta & Poli Bortone)

Επιτυχής τροπολογία πρώτης ανάγνωσης. (Davies)

Οι ΜΜΕ χρειάζονται ειδική αρωγή. Ίδια με την τροπολογία 363 της πρώτης ανάγνωσης. (Ek)

Τροπολογία: Lena Ek + Chris Davies + Ria Oomen-Ruijten + Alessandro Foglietta, Adriana
Poli Bortone

Τροπολογία 68
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 35Β (νέα)

(35β) Για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις, 
ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, στις 
προσπάθειές τους να συμμορφωθούν προς 
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε συνεργασία με 
την Επιτροπή, να δημιουργήσουν 
εκτεταμένο δίκτυο υποστήριξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ χρειάζονται ειδική αρωγή. Ίδια με την τροπολογία 22 της πρώτης ανάγνωσης. (Ek)

Επιτυχής τροπολογία πρώτης ανάγνωσης. (Davies)

Αντιστοιχεί στην τροπολογία 22 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση. Αυτεξήγητη. (Oomen-
Ruijten)

Επαναφέρει την τροπολογία 22 από την πρώτη ανάγνωση για να βοηθηθούν οι ΜΜΕ να 
αντιμετωπίσουν την πρόκληση της εφαρμογής του κανονισμού. (Foglietta & Poli Bortone)

Τροπολογία: Amalia Sartori + Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Caroline Lucas, Carl
Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Τροπολογία 69
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 43Α (νέα)
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(43a) Για την προώθηση των δοκιμών 
χωρίς πειραματόζωα, η Επιτροπή τα 
κράτη μέλη και η βιομηχανία θα πρέπει να 
διαθέσουν περισσότερους πόρους στην 
ανάπτυξη, την επικύρωση και την αποδοχή 
δοκιμών χωρίς πειραματόζωα. Μέρος των 
τελών που καταβάλλονται στον Οργανισμό 
θα πρέπει να διατίθεται για το σκοπό αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods that can be used to meet the information requirements of this 
Regulation. Amendment first reading 25. (Brepoels & Wijkman)

The use of non-animal tests is preferable from both an ethical and a scientific view. To 
promote non-animal testing to meet the information requirements of this Regulation, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods. (Lucas & others)

Efforts to phase out tests on animals can be effective only by means of research into and 
development of alternative methodologies. Reinstates Amendment 25 at first reading. 
(Foglietta & Poli Bortone)

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 71
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 46Α (νέα)

(46α) Εάν ο κάτοχος της μελέτης που 
συνεπάγεται δοκιμές σε σπονδυλωτά ή 
άλλης μελέτης που μπορεί να αποτρέπει τις 
δοκιμές σε ζώα, δεν θέτει τη μελέτη στη 
διάθεση του Οργανισμού και/ή άλλων 
δυνητικών καταχωριζόντων, δεν πρέπει να 
του επιτρέπεται να καταχωρίζει την ουσία 
του.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία 28 σε  πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 72
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 50Α (νέα)

(50α) Εάν ένας δυνητικός καταχωρίζων 
και/ή μέλος ενός ΦΑΠΟ δεν καταβάλει το 
μερίδιο του κόστους μελέτης που 
περιλαμβάνει δοκιμές επί σπονδυλωτών ή 
άλλης μελέτης που μπορεί να αποτρέπει τις 
δοκιμές σε πειραματόζωα, δεν πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να καταχωρίζει την 
ουσία του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 27 σε  πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία: Chris Davies + Amalia Sartori

Τροπολογία 73
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 51Α (νέα)

(51α) Αν ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας μιας 
ουσίας, είτε σε καθαρή μορφή είτε σε 
παρασκεύασμα, δεν προτίθεται να 
υποβάλει καταχώρηση για την ουσία αυτή, 
πρέπει να ενημερώνει σχετικά τον 
Οργανισμό και τους μεταγενέστερους 
χρήστες της ουσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιτυχής τροπολογία 34 πρώτης ανάγνωσης. Η κοινοποίηση μη καταχώρισης είναι σημαντική 
για την ενημέρωση των μεταγενεστέρων χρηστών σχετικά με την απόσυρση ορισμένων ουσιών 
από την αγορά. (Davies)
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Chris Davies + Marie-Noëlle Lienemann, 
Anne Ferreira

Τροπολογία 74
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 51Α (νέα)

(51α) Η κοινοποίηση των κινδύνων 
αποτελεί ζωτικής σημασίας μέρος της 
διεργασίας ενημέρωσης και παροχής 
συμβουλών στο κοινό σχετικά με το πώς 
μπορεί να διαχειρισθεί πιθανούς κινδύνους 
και επομένως να χρησιμοποιήσει μια ουσία 
ή ένα παρασκεύασμα με ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα. Η κοινοποίηση 
κινδύνων απαιτεί κατανόηση εκ μέρους 
των παρασκευαστών των αναγκών 
ενημέρωσης των χρηστών και την 
επακόλουθη παροχή αυτής της 
ενημέρωσης, των συμβουλών και της 
βοήθειας για την υποστήριξη της 
ασφαλούς χρήσης της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος από τον τελικό χρήστη.
Η ανάπτυξη ενός σχετικού συστήματος 
κοινοποίησης με βάση τον κίνδυνο, 
περιλαμβανομένης της παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών 
χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, 
ιστοθέσεις και εκπαιδευτικές εκστρατείες, 
πρέπει να επιδιωχθεί για να υλοποιηθεί το 
δικαίωμα των καταναλωτών να γνωρίζουν 
στοιχεία σχετικά με τις ουσίες και τα 
παρασκευάσματα που χρησιμοποιούν.
Τούτο θα ενισχύσει περαιτέρω την ασφαλή 
χρήση ουσιών και παρασκευασμάτων και 
την εμπιστοσύνη σε αυτά. Ένα τέτοιο 
σύστημα θα είναι πολύτιμο για τις 
οργανώσεις καταναλωτών κατά την 
κατάρτιση πλαισίου που θα αντιμετωπίζει 
τις πραγματικές ανησυχίες των 
καταναλωτών μέσω του REACH καθώς 
και για τη βιομηχανία, όσον αφορά τη 
δημιουργία εμπιστοσύνης στον 
καταναλωτή κατά την χρήση ουσιών και 
παρασκευασμάτων που περιέχουν χημικά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Corresponds to Amendment 30 First Reading. 
An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Successful First Reading amendment. (Davies)

Linked to the amendment to Recital 21. An appropriate and consistent communication system 
based on risk will provide consumers with the necessary information and advice to enable 
them to manage safely and effectively the risks involved in using a substance or preparation.
Tabling of Amendment 30 at first reading. (Lienemann & Ferreira)

Τροπολογία: Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund + 
Lena Ek + Urszula Krupa

Τροπολογία 75
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 54

(54) Οι απαιτήσεις για τη διενέργεια 
αξιολογήσεων χημικής ασφάλειας από 
μεταγενέστερους χρήστες θα πρέπει επίσης 
να περιγράφονται αναλυτικά, ώστε να 
μπορούν αυτοί να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους. Οι απαιτήσεις αυτές θα 
πρέπει να ισχύουν μόνο για συνολική 
ποσότητα άνω του ενός τόνου ουσίας ή 
παρασκευάσματος. Εν πάση περιπτώσει, 
πάντως, οι μεταγενέστεροι χρήστες θα 
πρέπει να εξετάζουν τη χρήση, να 
εντοπίζουν και να εφαρμόζουν κατάλληλα 
μέτρα διαχείρισης κινδύνων. Οι 
μεταγενέστεροι χρήστες θα πρέπει να 
αναφέρουν στον Οργανισμό ορισμένες 
βασικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση.

(54) Οι απαιτήσεις για τη διενέργεια 
αξιολογήσεων χημικής ασφάλειας από 
μεταγενέστερους χρήστες θα πρέπει επίσης 
να περιγράφονται αναλυτικά, ώστε να 
μπορούν αυτοί να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους. Εν πάση περιπτώσει, 
πάντως, οι μεταγενέστεροι χρήστες θα 
πρέπει να εξετάζουν τη χρήση, να 
εντοπίζουν και να εφαρμόζουν κατάλληλα 
μέτρα διαχείρισης κινδύνων. Οι 
μεταγενέστεροι χρήστες πρέπει να 
προβαίνουν σε αναφορά των κινδύνων 
όπως τονίζεται στην αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας με τα πλέον αποτελεσματικά και 
σχετικά μέσα για τον χρήστη της ουσίας ή 
του παρασκευάσματος σε δεδομένο σημείο 
της αλυσίδας εφοδιασμού/κύκλου ζωής και 
να παρέχουν συμβουλές για την ασφαλή 
χρήση για τους καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία εξασφαλίζει ταχεία και αποτελεσματική ροή των πληροφοριών στην αλυσίδα 
εφοδιασμού και ασφαλή χειρισμό των προϊόντων για τους καταναλωτές και τους χρήστες, 
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περιλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν ουσίες στον τόπο εργασίας. Κατατίθεται εκ 
νέου το σχετικό τμήμα της τροπολογίας 33 του ΕΚ.

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

Τροπολογία 76
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 54

(54) Οι απαιτήσεις για τη διενέργεια 
αξιολογήσεων χημικής ασφάλειας από 
μεταγενέστερους χρήστες θα πρέπει επίσης 
να περιγράφονται αναλυτικά, ώστε να 
μπορούν αυτοί να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους. Οι απαιτήσεις αυτές θα 
πρέπει να ισχύουν μόνο για συνολική 
ποσότητα άνω του ενός τόνου ουσίας ή 
παρασκευάσματος. Εν πάση περιπτώσει, 
πάντως, οι μεταγενέστεροι χρήστες θα 
πρέπει να εξετάζουν τη χρήση, να 
εντοπίζουν και να εφαρμόζουν κατάλληλα 
μέτρα διαχείρισης κινδύνων. Οι 
μεταγενέστεροι χρήστες θα πρέπει να 
αναφέρουν στον Οργανισμό ορισμένες 
βασικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση.

(54) Οι απαιτήσεις για τη διενέργεια 
αξιολογήσεων χημικής ασφάλειας από 
μεταγενέστερους χρήστες θα πρέπει επίσης 
να περιγράφονται αναλυτικά, ώστε να 
μπορούν αυτοί να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους. Εν πάση περιπτώσει οι 
μεταγενέστεροι χρήστες θα πρέπει να 
εξετάζουν τη χρήση, να εντοπίζουν και να 
εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα διαχείρισης 
κινδύνων. Οι μεταγενέστεροι χρήστες 
πρέπει να προβαίνουν σε αναφορά των 
κινδύνων όπως τονίζεται στην αξιολόγηση 
χημικής ασφάλειας με τα πλέον 
αποτελεσματικά και σχετικά μέσα για τον 
χρήστη της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος σε δεδομένο σημείο της 
αλυσίδας εφοδιασμού/κύκλου ζωής και να 
παρέχουν συμβουλές για την ασφαλή 
χρήση για τους καταναλωτές. Οι 
μεταγενέστεροι χρήστες θα πρέπει να 
αναφέρουν στον Οργανισμό ορισμένες 
βασικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση.

Or. en

(Νέα τροπολογία – Άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο γ) και τροπολογία 33 – πρώτη 
ανάγνωση)

(Συνδέεται με την παράγραφο 36, σημείο 4, στοιχείο γ))

Αιτιολόγηση

Η επιβολή ορίου για το δελτίο δεδομένων ασφαλείας των μεταγενεστέρων χρηστών θα 
δημιουργούσε πεπλανημένο κίνητρο για τους παρασκευαστές να εξαιρούν χρήσεις κάτω του 
ενός τόνου από το δελτίο τους καθώς δεν θα οδηγούσε σε καμιά υποχρέωση για τους 
μεταγενέστερους χρήστες. Τούτο δημιουργεί σοβαρό κενό όσον αφορά τις πληροφορίες περί 
ασφάλειας για μικρές χρήσεις.

Αυτή η τροπολογία αντικατοπτρίζει εκτός των άλλων το καθήκον των μεταγενεστέρων χρηστών 
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να ενημερώνουν την αλυσίδα εφοδιασμού καθώς και τους καταναλωτές.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Frieda
Brepoels, Anders Wijkman + Dan Jørgensen

Τροπολογία 77
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 58Α (νέα)

(58α) Για την πρόληψη των δοκιμών με 
πειραματόζωα και την εξοικονόμηση του 
κόστους, κατά την εξέταση προτάσεων 
δοκιμών που περιλαμβάνουν σπονδυλωτά 
πειραματόζωα καλείται σε διαβούλευση το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικύρωσης 
Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM).

Or. en

(Τροπολογία 37 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων είναι το κορυφαίο ίδρυμα της ΕΕ 
σχετικά με τις εναλλακτικές μεθόδους δοκιμών. Δεδομένου ότι αναπτύσσονται διαρκώς νέες 
εναλλακτικές μέθοδοι δοκιμών το ECVAM πρέπει να καλείται να γνωμοδοτεί επί προτάσεων 
για δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα για να διασφαλίζεται ότι γίνεται χρήση των πλέον πρόσφατων 
γνώσεων. (Lucas & others)

Έχοντας υπόψη τις συνεχείς εξελίξεις στον τομέα των εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών, ο 
Οργανισμός πρέπει να συμβουλεύεται ειδικούς με επικαιροποιημένες γνώσεις, πείρα και 
ενημέρωση για εναλλακτικές δοκιμές. Τροπολογία 37 της πρώτης ανάγνωσης. (Brepoels & 
Wijkman + Jørgensen)

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 78
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 63

(63) Για να εξασφαλίζεται επαρκώς υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις 
συναφείς ομάδες ανθρώπινων πληθυσμών 
και πιθανώς ορισμένους ευπαθείς
υποπληθυσμούς, καθώς και του 
περιβάλλοντος, οι ουσίες που προκαλούν 

(63) Για να εξασφαλίζεται επαρκώς υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου, ιδιαίτερα εκείνης των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού, καθώς και του 
περιβάλλοντος, οι ουσίες με ιδιότητες που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται με προφύλαξη, 
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πολύ μεγάλη ανησυχία θα πρέπει, σύμφωνα 
με την αρχή της προφύλαξης, να 
αντιμετωπίζονται με μεγάλη προσοχή.
Άδειες θα πρέπει να χορηγούνται μόνον 
όταν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
αιτούνται άδεια αποδεικνύουν στην 
αρμόδια για την αδειοδότηση αρχή ότι 
ελέγχονται επαρκώς οι απορρέοντες από τη 
χρήση της ουσίας κίνδυνοι για τη υγεία του 
ανθρώπου και το περιβάλλον. Άλλως, 
χρήσεις είναι δυνατόν ακόμη να 
επιτρέπονται εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι 
τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη από τη 
χρήση της ουσίας υπερτερούν των 
κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση της 
και ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες 
οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες.
Λαμβάνοντας υπόψη την ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς, είναι σκόπιμο η 
αρμόδια για την αδειοδότηση αρχή να είναι 
η Επιτροπή.

πράγμα που προϋποθέτει, όσον αφορά τις 
επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν, να 
καταδεικνύουν στην αρμόδια για την 
αδειοδότηση αρχή ότι δεν υπάρχουν 
κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες, ότι τα οφέλη για την κοινωνία 
που απορρέουν από τη χρήση των εν λόγω 
ουσιών αντισταθμίζουν τους κινδύνους που 
αυτά ενέχουν 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 η αρμόδια για την 
αδειοδότηση αρχή να είναι η Επιτροπή.

Or. en

(Τροπολογία 41 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία αντικαθίστανται, όπου είναι δυνατόν, με 
άλλες, ασφαλέστερες και όταν χρησιμοποιούνται, τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη λαμβάνονται 
υπόψη και ο κίνδυνος "ελέγχεται επαρκώς".

Κατά την αδειοδότηση πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους ευάλωτους πληθυσμούς.

Τροπολογία: Chris Davies + Lena Ek

Τροπολογία 79
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 63

(63) Για να εξασφαλίζεται επαρκώς υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις 
συναφείς ομάδες ανθρώπινων πληθυσμών 
και πιθανώς ορισμένους ευπαθείς 
υποπληθυσμούς, καθώς και του 
περιβάλλοντος, οι ουσίες που προκαλούν 

(63) Για να εξασφαλίζεται επαρκώς υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις 
συναφείς ομάδες ανθρώπινων πληθυσμών 
και πιθανώς ορισμένους ευπαθείς 
υποπληθυσμούς, καθώς και του 
περιβάλλοντος, οι ουσίες που προκαλούν 
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πολύ μεγάλη ανησυχία θα πρέπει, σύμφωνα 
με την αρχή της προφύλαξης, να 
αντιμετωπίζονται με μεγάλη προσοχή.
Άδειες θα πρέπει να χορηγούνται μόνον 
όταν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
αιτούνται άδεια αποδεικνύουν στην αρμόδια 
για την αδειοδότηση αρχή ότι ελέγχονται 
επαρκώς οι απορρέοντες από τη χρήση της 
ουσίας κίνδυνοι για τη υγεία του ανθρώπου 
και το περιβάλλον. Άλλως, χρήσεις είναι 
δυνατόν ακόμη να επιτρέπονται εάν μπορεί 
να αποδειχθεί ότι τα κοινωνικοοικονομικά 
οφέλη από τη χρήση της ουσίας 
υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται 
με τη χρήση της και ότι δεν υπάρχουν 
κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες οικονομικά και τεχνικά 
βιώσιμες. Λαμβάνοντας υπόψη την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι 
σκόπιμο η αρμόδια για την αδειοδότηση 
αρχή να είναι η Επιτροπή.

πολύ μεγάλη ανησυχία θα πρέπει, σύμφωνα 
με την αρχή της προφύλαξης, να 
αντιμετωπίζονται με μεγάλη προσοχή.
Άδειες θα πρέπει να χορηγούνται μόνον 
όταν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
αιτούνται άδεια αποδεικνύουν στην αρμόδια 
για την αδειοδότηση αρχή ότι δεν υπάρχουν 
κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες, ότι τα οφέλη για την κοινωνία 
που απορρέουν από τη χρήση των εν λόγω 
ουσιών αντισταθμίζουν τους κινδύνους που 
αυτά ενέχουν και ότι οι κίνδυνοι ελέγχονται 
επαρκώς. Λαμβάνοντας υπόψη την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι 
σκόπιμο η αρμόδια για την αδειοδότηση 
αρχή να είναι η Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προορατικές εταιρείες που επενδύουν σε ασφαλέστερες λύσεις βρίσκονται σε μειονεκτική 
θέση στην αγορά επί του παρόντος. Η ύπαρξη κατάλληλων ασφαλέστερων εναλλακτικών 
λύσεων πρέπει να εξετάζονται κατά προτεραιότητα, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό την 
ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την αντικατάσταση των επικίνδυνων χημικών ουσιών.
Κατατίθεται εκ νέου το σχετικό τμήμα της τροπολογίας 41 του ΕΚ.

Τροπολογία: Frédérique Ries, Chris Davies

Τροπολογία 80
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 63

(63) Για να εξασφαλίζεται επαρκώς υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις 
συναφείς ομάδες ανθρώπινων πληθυσμών 
και πιθανώς ορισμένους ευπαθείς 
υποπληθυσμούς, καθώς και του 
περιβάλλοντος, οι ουσίες που προκαλούν 
πολύ μεγάλη ανησυχία θα πρέπει, σύμφωνα 
με την αρχή της προφύλαξης, να 

(63) Για να εξασφαλίζεται επαρκώς υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου, ιδιαίτερα εκείνης των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού, καθώς και του 
περιβάλλοντος, οι ουσίες με ιδιότητες που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται με προφύλαξη και να 
λαμβάνουν άδεια μόνον εάν οι επιχειρήσεις 
που τις χρησιμοποιούν αποδεικνύουν στην 
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αντιμετωπίζονται με μεγάλη προσοχή.
Άδειες θα πρέπει να χορηγούνται μόνον 
όταν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
αιτούνται άδεια αποδεικνύουν στην 
αρμόδια για την αδειοδότηση αρχή ότι 
ελέγχονται επαρκώς οι απορρέοντες από τη 
χρήση της ουσίας κίνδυνοι για τη υγεία του 
ανθρώπου και το περιβάλλον. Άλλως, 
χρήσεις είναι δυνατόν ακόμη να 
επιτρέπονται εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι 
τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη από τη 
χρήση της ουσίας υπερτερούν των 
κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση της 
και ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες 
οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες.
Λαμβάνοντας υπόψη την ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς, είναι σκόπιμο η 
αρμόδια για την αδειοδότηση αρχή να είναι 
η Επιτροπή.

αρμόδια για την αδειοδότηση αρχή ότι δεν 
υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες 
ή τεχνολογίες, ότι τα οφέλη για την 
κοινωνία που απορρέουν από τη χρήση 
των εν λόγω ουσιών αντισταθμίζουν τους 
κινδύνους που αυτά ενέχουν και ότι οι 
κίνδυνοι ελέγχονται επαρκώς.
Λαμβάνοντας υπόψη την ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς, είναι σκόπιμο η 
αρμόδια για την αδειοδότηση αρχή να είναι 
η Επιτροπή. 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 εξασφάλιση επαρκώς υψηλού επιπέδου προστασίας για την υγεία του ανθρώπου απαιτεί η 
προστασία να τεθεί στο επίπεδο που είναι αρκετό για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Η 
εκδοχή του Συμβουλίου είναι σαφώς πιο αδύναμη από ό,τι αυτή η τροπολογία με την οποία 
κατατίθεται εκ νέου η αρχική τροπολογία 41 του ΕΚ.

Τροπολογία: Guido Sacconi + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos, Avril Doyle + Chris Davies

Τροπολογία 81
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 64

(64) Μεθοδολογίες για τον καθορισμό 
κατώτατων ορίων για καρκινογόνες και 
μεταλλαξιογόνες ουσίες μπορούν να 
εκπονούνται λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα των RIPs. Το σχετικό 
Παράρτημα μπορεί να τροποποιείται βάσει 
των μεθοδολογιών αυτών προκειμένου να 
επιτρέπεται η χρήση, ανάλογα με την 
περίπτωση, κατώτατων ορίων στο πλαίσιο 
της χορήγησης άδειας για τη χρήση 

Διαγράφεται.
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καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων 
ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Deletes a new provision in the common position, since one single procedure should be used 
for the authorisation of substances of high concern. (Sacconi) 

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. The Council focuses to a too large degree upon adequate 
control. It is not advisable to start to try to develop "safe" threshold levels for continued use 
of substances that can lead to cancer and change the DNA. (Wijkman & others)

The European Parliament should be involved in any decision to agree ‘acceptable death 
limits’ from chemicals that cause cancer and/or damage DNA. Such a change to the definition 
of ‘adequate control’ would allow almost all substances of high concern to claim ‘adequate 
control’, thereby fundamentally undermining REACH and the European Parliament’s view.  
(Davies)

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Τροπολογία 82
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 85

(85) Η δομή του Οργανισμού θα πρέπει να 
είναι κατάλληλη για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που του ανατίθενται. Η πείρα 
από συναφείς κοινοτικούς οργανισμούς 
προσφέρει, εν προκειμένω, κάποια στοιχεία 
αναφοράς, αλλά η δομή του Οργανισμού θα 
πρέπει να είναι προσαρμοσμένη για να 
καλύπτει τις ειδικές ανάγκες του παρόντος 
κανονισμού.

(85) Η δομή του Οργανισμού θα πρέπει να 
είναι κατάλληλη για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που του ανατίθενται. Η πείρα 
από συναφείς κοινοτικούς οργανισμούς 
προσφέρει, εν προκειμένω, κάποια στοιχεία 
αναφοράς, αλλά η δομή του Οργανισμού θα 
πρέπει να είναι προσαρμοσμένη για να 
καλύπτει τις ειδικές ανάγκες του παρόντος 
κανονισμού. Επ' αυτού, ένα κέντρο 
αριστείας ειδικευμένο στην κοινοποίηση 
των κινδύνων που συνδέονται με ορισμένες 
ουσίες και παρασκευάσματα πρέπει να 
δημιουργηθεί εντός του Οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στην τροπολογία 45 της πρώτης ανάγνωσης. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Συνδέεται με την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 84. Κατάθεση της τροπολογίας 45 σε 
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πρώτη ανάγνωση. (Lienemann & Ferreira)

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Chris Davies

Τροπολογία 83
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 88Α (νέα)

(88α) Σύμφωνα με τον στόχο για 
προώθηση των δοκιμών χωρίς 
πειραματόζωα, μέρος των τελών πρέπει να 
διατεθούν στην ανάπτυξη μεθόδων 
δοκιμών χωρίς πειραματόζωα.

Or. en

Αιτιολόγηση

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources through the Agency for the development of non-
animal test methods that can be used to meet the information requirements of this Regulation, 
also in view of the current lack of resources, the fact that companies have much to gain from 
alternative methods in terms of costs and accuracy, and that much research still needs to be 
done that companies are unable or unwilling to fund. Amendment first reading 47. (Brepoels 
& Wijkman)

Reducing non-animal tests. Successful first reading amendment. Development of non-animal 
testing methods has been often delayed by the refusal of companies to contribute towards the 
costs, even though the alternatives may prove cheaper and more accurate. (Davies)

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen

Τροπολογία 84
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 92

(92) Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί η 
στενή συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού 
και των αρμόδιων αρχών που εργάζονται 
στα κράτη μέλη, ούτως ώστε οι 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της επιτροπής 
αξιολόγησης κινδύνου και της επιτροπής 
κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης να 
στηρίζονται στην ευρύτερη δυνατή βάση 
επιστημόνων και τεχνικών 
εμπειρογνωμοσύνης που υπάρχει στην 
Κοινότητα. Για τον ίδιο σκοπό, οι επιτροπές 

(92) Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί η 
στενή συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού 
και των αρμόδιων αρχών που εργάζονται 
στα κράτη μέλη, ούτως ώστε οι 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της επιτροπής 
αξιολόγησης κινδύνου, της επιτροπής 
κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης και της 
επιτροπής εναλλακτικών μεθόδων δοκιμής 
να στηρίζονται στην ευρύτερη δυνατή βάση 
επιστημόνων και τεχνικών 
εμπειρογνωμοσύνης που υπάρχει στην 
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θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν 
πρόσθετη ειδική εμπειρογνωμοσύνη.

Κοινότητα. Για τον ίδιο σκοπό, οι επιτροπές 
θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν
πρόσθετη ειδική εμπειρογνωμοσύνη.

Or. en

(Νέα τροπολογία για επίτευξη συνοχής με την τροπολογία 27 του εισηγητή (Lucas και άλλοι)

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία 27 του εισηγητή για να εξασφαλισθεί συνοχή. Εάν καταρτισθεί
αυτή η νέα επιτροπή στον Οργανισμό, πρέπει επίσης να μνημονεύεται εν προκειμένω, 
δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτής της αιτιολογικής σκέψης αφορούν εξίσου το έργο της 
επιτροπής εναλλακτικών μεθόδων δοκιμής . (Lucas και άλλοι).

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 85
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 92Α (νέα)

(92α) Για να προωθηθούν οι δοκιμές χωρίς 
πειραματόζωα, ο Οργανισμός πρέπει να 
έχει το καθήκον να αναπτύσσει και να 
εφαρμόζει πολιτική για να διασφαλίζεται η 
δέουσα χρήση μεθόδων χωρίς 
πειραματόζωα με σκοπό την παραγωγή 
δεδομένων για αξιολόγηση κινδύνων ώστε 
να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Προς τούτο, ο 
Οργανισμός πρέπει να συνεργάζεται στενά 
με τις υπάρχουσες δομές όπως το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πιστοποίησης 
Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM) και η 
Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
του, και η Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για 
Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στη δοκιμή με 
χρήση ζώων με σκοπό υπάρχει πρόσβαση 
στην ευρύτερη δυνατή σχετική 
επιστημονική και τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη που διατίθεται εντός 
της Κοινότητας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 361 όπως εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση. Η διατύπωση της 
τροπολογίας αναθεωρείται για να γίνει πιο εύκολα δεκτή στο Συμβούλιο. Πέραν τούτων, 
λαμβάνονται υπόψη πρόσφατες εξελίξεις όπως η εγκατάσταση της Ευρωπαϊκής Εταιρικής 
Σχέσης για Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στη δοκιμή με χρήση ζώων ώστε να αποφεύγονται οι 
διπλές δομές. Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 76 του ιδίου συντάκτη.

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 86
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 104

(104) Οι τακτικές εκθέσεις των κρατών 
μελών και του Οργανισμού σχετικά με τη 
λειτουργία του παρόντος κανονισμού θα 
αποτελούν απαραίτητο μέσο για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού καθώς και των 
τάσεων στον τομέα αυτόν· Τα 
συμπεράσματα που θα συνάγονται από τα 
πορίσματα των εκθέσεων θα αποτελούν 
χρήσιμα και πρακτικά εργαλεία για την 
αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού και, 
ενδεχομένως, για τη διατύπωση προτάσεων 
τροποποίησής του.

(104) Οι τακτικές εκθέσεις των κρατών 
μελών και του Οργανισμού σχετικά με τη 
λειτουργία του παρόντος κανονισμού θα 
αποτελούν απαραίτητο μέσο για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού καθώς και των 
τάσεων στον τομέα αυτόν· Τα 
συμπεράσματα που θα συνάγονται από τα 
πορίσματα των εκθέσεων θα αποτελούν 
χρήσιμα και πρακτικά εργαλεία για την 
αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού και, 
ενδεχομένως, για τη διατύπωση προτάσεων 
τροποποίησής του. Για το σκοπό αυτό η 
Επιτροπή επιχειρεί εκ των υστέρων 
αξιολόγηση του αντικτύπου του 
κανονισμού μετά τα πρώτα πέντε έτη της 
εφαρμογής της, για να αξιολογήσει κατά 
πόσο ο κανονισμός υλοποίησε τους 
αρχικούς στόχους του και εάν 
διαφυλάσσεται η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και ο ανταγωνισμός 
εντός αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τη σημασία του ρυθμιστικού συστήματος που θεσπίζει το REACH, είναι 
αναγκαίο να αποτιμηθούν τα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν τα πρώτα έτη της εφαρμογής με 
σκοπό να ελεγχθεί εάν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν οι αρχικοί στόχοι και εάν όχι, να γίνουν 
οι απαραίτητες προσαρμογές. Τροπολογία 51 της πρώτης ανάγνωσης.
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Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 87
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 104Α (νέα)

 (104α) Η επιστημονική επιτροπή για τους 
ανακύπτοντες και τους πρόσφατα 
εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία 
(ΕΕΑΝΚΥ) στη γνωμοδότησή της της 10ης 
Μαρτίου 2006 σχετικά με την ορθότητα 
των υφισταμένων μεθοδολογιών για την 
αξιολόγηση των δυνητικών κινδύνων που 
συνδέονται με προϊόντα νανοτεχνολογιών 
που προκύπτουν με μεθόδους 
μηχανοτεχνίας και συμπτωματικά 
επεσήμανε μείζονα κενά στη γνώμη που 
απαιτείται για την αξιολόγηση κινδύνων, 
περιλαμβανομένων των χαρακτηριστικών 
των νανοσωματιδίων, της ανίχνευσης και 
μέτρησης νανοσωματιδίων, της σχέσης 
δόσης-απόκρισης, της τύχης και της 
εμμονής νανοσωματιδίων στον άνθρωπο 
και στο περιβάλλον και όλων των πτυχών 
τοξικολογίας και περιβαλλοντικής 
τοξικολογίας που έχουν σχέση με τα 
νανοσωματίδια. Κατέληξε ότι οι τρέχουσες 
μεθοδολογίες αξιολόγησης κινδύνων 
χρειάζονται κάποιες τροποποιήσεις για να 
εξετάζουν τους κινδύνους που συνδέονται 
με νανοτεχνολογίες και ιδιαίτερα ότι οι 
υφιστάμενες τοξικολογικές και 
οικοτοξικολογικές μέθοδοι μπορεί να μην 
αρκούν για να εξετάζουν όλα τα ζητήματα 
που ανακύπτουν με τις νανοτεχνολογίες. Οι 
διατάξεις αυτού του κανονισμού πρέπει να 
διασφαλίζουν τη δέουσα αποτίμηση 
ασφάλειας των νανοσωματιδίων ως 
προϋπόθεση για την παρασκευή τους και 
την κυκλοφορία τους στην αγορά.

Or. en

(Νέα τροπολογία – άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο (δ) για να ληφθεί υπόψη η γνωμοδότηση 
της ΕΕΑΝΚΥ της 10ης Μαρτίου 2006)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφέρονται ρητώς τα μείζονα κενά στη γνώση για την αξιολόγηση κινδύνων των 
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νανοσωματιδίων όπως διατυπώθηκαν από την ΕΕΑΝΚΥ καθώς και τα συμπεράσματα αυτής 
που δηλώνουν ότι είναι ανάγκη να τροποποιηθούν οι υφιστάμενες μέθοδοι. Τούτο έχει 
συνέπειες για την αξιολόγηση της ασφάλειας των νανοσωματιδίων και πρέπει να οδηγήσει σε 
ειδικές διατάξεις καθώς και σε επιμέρους επανεξέταση των νανοσωματιδίων στο πλαίσιο αυτού 
του κανονισμού.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 88
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 112Α (νέα)

(112α) Οι ουσίες που απαντούν στη φύση 
οι οποίες αναπαράγονται μέσω διεργασίας 
παρασκευής πρέπει να θεωρούνται 
ταυτόσημες προς τις ισοδύναμές τους που 
απαντούν στη φύση υπό τον όρο ότι ο 
βαθμός καθαρότητας, η φύση των 
προσμείξεων και η τοξικολογική 
συμπεριφορά τους είναι όμοιες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους πρακτικότητας αυτή η αιτιολογική σκέψη διευκρινίζει ότι οι φυσικές ουσίες και οι 
ισοδύναμες συνθετικές ουσίες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ίσες δεδομένου ότι είναι από 
χημική και φυσική άποψη ίδιες. Δεν υπάρχει διαφορά, ιδίως όσον αφορά την προστασία της 
υγείας και περιβάλλοντος, αν επί παραδείγματι ο ασβεστόλιθος (δηλ. το ανθρακικό ασβέστιο) 
προέρχεται από φυσικούς πόρους ή έχει παρασκευαστεί με χημική διαδικασία. Η διεργασία 
παραγωγής καθ' εαυτήν καλύπτεται από άλλη νομοθεσία.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 89
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 113Α (νέα)

(113α) Αναμένεται ότι η Επιτροπή θα 
υποβάλει την … * πρόταση που θα ορίζει 
κοινό κατάλογο εγκεκριμένων συστατικών 
για τα προϊόντα καπνού, σύμφωνα με το 
άρθρο 12 της οδηγίας 2001/37/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, για την 
προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
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των κρατών μελών σχετικά με την 
παραγωγή, την παρουσίαση και την 
πώληση των προϊόντων καπνού1.
* Έξι χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.
1 ΕΕ L 194, 18.7.2001, σ. 26.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρόσθετα σε προϊόντα καπνού έχουν ήδη για κάποια χρόνια αποτελέσει αντικείμενο 
διαδικασίας καταχώρισης και αδειοδότησης που ορίζεται στην οδηγία πλαίσιο για τον καπνό, 
2001/37/ΕΚ. Ζητήθηκε από την Επιτροπή να υποβάλει έως το τέλος του 2004 πρόταση για 
κοινό κατάλογο επιτρεπομένων συστατικών των προϊόντων καπνού βάσει πληροφοριών που 
παρέχουν τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή δεν έχει ακόμη υποβάλει αυτόν τον κατάλογο. Η 
Επιτροπή καλείται τώρα να προτρέψει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία για τα 
προϊόντα καπνού και να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται από το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της οδηγίας αυτής.

Τροπολογία: Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Τροπολογία 90
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 114Α (νέα)

(114α) Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές 
να χρησιμοποιούν ουσίες και 
παρασκευάσματα με τρόπο ασφαλή και 
αειφόρο, οι παρασκευαστές πρέπει να 
προσφέρουν, με την επικόλληση ετικέτας 
στη συσκευασία όλων των εμπορευμάτων 
που διατίθενται στην αγορά προς πώληση 
στον καταναλωτή, πληροφορίες σχετικά με 
τον κίνδυνο και με ενδείξεις για τους 
κινδύνους σε σχέση με τη συνιστώμενη 
χρήση ή τις προβλεπόμενες καταστάσεις 
στις οποίες ενδέχεται να υπάρξει 
ακατάλληλη χρήση. Η τοποθέτηση 
ετικέτας στη συσκευασία θα 
συμπληρώνεται επίσης, εάν ενδείκνυται, με 
τη χρήση άλλων μέσων κοινοποίησης όπως 
ιστοθέσεις, για την παροχή 
λεπτομερέστερων πληροφοριών σχετικά με 
την ασφάλεια και τη χρήση της ουσίας ή 
του παρασκευάσματος.
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Οι οδηγίες 1999/45/ΕΚ και 67/548/ΕΟΚ θα 
τροποποιηθούν αναλόγως.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη ενός κατάλληλου και ενιαίου συστήματος ανακοίνωσης κινδύνου θα παράσχει 
στους καταναλωτές τις απαραίτητες πληροφορίες και συμβουλές ώστε να δύνανται να 
χρησιμοποιούν τις χημικές ουσίες και τα παρασκευάσματα που τις περιέχουν κατά τρόπο 
ασφαλή και αποτελεσματικό.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen + Ria Oomen-
Ruijten

Τροπολογία 91
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
να εξασφαλισθούν ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας του ανθρώπου και 
του περιβάλλοντος καθώς και η ελεύθερη 
κυκλοφορία των ουσιών εντός της 
εσωτερικής αγοράς, με παράλληλη ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και της 
καινοτομίας.

1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
να εξασφαλισθούν ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας του ανθρώπου και 
του περιβάλλοντος, η ελεύθερη κυκλοφορία 
των ουσιών εντός της εσωτερικής αγοράς,  η 
αυξημένη διαφάνεια και η προώθηση των 
δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων με 
παράλληλη ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Or. en

(Νέα τροπολογία για λόγους συνοχής με την τροποποίηση της αντίστοιχης αιτιολογικής σκέψης 
(Lucas και άλλοι)

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 1 των ίδιων συντακτών. (Lucas και 
άλλοι).

Συνδέεται με την τροπολογία επί της αιτιολογικής σκέψης 1. Αυτοί οι δύο στόχοι του παρόντος 
κανονισμού από την αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής διεγράφησαν από το Συμβούλιο και 
πρέπει να αποκατασταθούν έχοντας υπόψη τη σπουδαιότητα τόσο της αυξημένης διαφάνειας 
όσο και της προώθηση των δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων στον ανά χείρας κανονισμό για 
όλους τους ενδιαφερόμενους και τους Ευρωπαίους πολίτες. (Jørgensen + Oomen-Ruijten)
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Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 92
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
να εξασφαλισθούν ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας του ανθρώπου και 
του περιβάλλοντος καθώς και η ελεύθερη 
κυκλοφορία των ουσιών εντός της 
εσωτερικής αγοράς, με παράλληλη ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και της 
καινοτομίας.

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να 
εξασφαλισθούν ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας του ανθρώπου και 
του περιβάλλοντος, η ελεύθερη κυκλοφορία 
των ουσιών εντός της εσωτερικής αγοράς,  η 
διαφανής λήψη αποφάσεων και η 
προώθηση των δοκιμών χωρίς τη χρήση 
ζώων με παράλληλη ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτοί οι δύο στόχοι του κανονισμού διεγράφησαν από το Συμβούλιο και πρέπει να 
αποκατασταθούν.

Τροπολογία: Amalia Sartori + Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Chris Davies + Marie-
Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Τροπολογία 93
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 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 
παρασκευάζουν, διαθέτουν στην αγορά, ή 
χρησιμοποιούν δεν βλάπτουν την υγεία του 
ανθρώπου ούτε το περιβάλλον. Οι διατάξεις 
του στηρίζονται στην αρχή της προφύλαξης.

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, ή 
χρησιμοποιούν δεν βλάπτουν την υγεία του 
ανθρώπου ούτε το περιβάλλον υπό συνήθεις 
και ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες 
χρήσης. Οι διατάξεις του στηρίζονται στην 
αρχή της προφύλαξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στην τροπολογία 60 της πρώτης ανάγνωσης.

Είναι συνεπές με τον ορισμό του "ασφαλούς προϊόντος" όπως ορίζεται στην οδηγία για τη 
γενική ασφάλεια των προϊόντων (2001/95/ΕΚ) και είναι απαραίτητο να καθορισθεί το πλαίσιο 
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και τα όρια στα οποία ισχύει το θέμα του παρόντος κανονισμού. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Επιτυχής τροπολογία πρώτης ανάγνωσης. (Davies)

Τούτο είναι συνεπές με τον ορισμό του "ασφαλούς προϊόντος" που δίδεται στην οδηγία για τη 
γενική ασφάλεια των προϊόντων (2001/95/ΕΚ) και είναι απαραίτητο για να καθορισθεί το 
πλαίσιο και τα όρια της εφαρμογής του θέματος του παρόντος κανονισμού.

Κατάθεση της τροπολογίας 60 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση (Lienemann & Ferreira)

Τροπολογία: Johannes Blokland, Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 94
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (Α) (νέα)

3α. Ο παρών κανονισμός δεν αποτρέπει τα 
μεμονωμένα κράτη μέλη από τη διατήρηση 
ή θέσπιση αυστηρότερων μέτρων 
προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παρούσες διαφορές μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τον έλεγχο των επιπέδων ρύπανσης 
από χημικές ουσίες καθιστούν απαραίτητο να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να διατηρούν 
και να εισάγουν αυστηρότερα μέτρα για να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας 
του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Τούτο αποσκοπεί στο να πληρούνται οι διατάξεις των 
άρθρων 95, παράγραφος 3, 152, παράγραφος 1 και 153, παράγραφος 2 στη Συνθήκη.

Εάν ο κανονισμός εφαρμόζεται χωρίς αυτή την εγγύηση μερικά κράτη μέλη θα έχουν 
χαμηλότερο επίπεδο προστασίας από αυτό που έχουν σήμερα.

Τροπολογία: Chris Davies + Amalia Sartori

Τροπολογία 95
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Α (νέα)

3a. (3α) Η εκτέλεση και λειτουργία των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού δεν 
πρέπει σε καμιά περίπτωση να οδηγήσει σε 
αύξηση του γραφειοκρατικού και 
διοικητικού φόρτου στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Επιτυχής τροπολογία 63 της πρώτης ανάγνωσης που επιδιώκει να αποφευχθεί η άσκοπη 
γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ. (Davies)

Τροπολογία: Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Avril Doyle

Τροπολογία 96
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3 Α, 3 Β και 3 Γ (νέες)

3a. Κάθε παραγωγός, εισαγωγέας ή
μεταγενέστερος χρήστης που προβαίνει ή 
σκοπεύει να προβεί σε ενέργειες που 
συνεπάγονται τη χρήση ουσίας, 
παρασκευάσματος ή προϊόντος που 
περιέχει την εν λόγω ουσία ή το 
παρασκεύασμα, περιλαμβανομένης της 
κατασκευής, εισαγωγής και εφαρμογής 
αυτού, ο οποίος γνωρίζει ή θα μπορούσε 
ευλόγως να είχε προβλέψει ότι οι εν λόγω 
ενέργειες θα μπορούσαν να έχουν 
αρνητικές συνέπειες για την ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον, καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια που μπορεί ευλόγως να 
απαιτηθεί από αυτόν ή από αυτήν για να 
αποτρέψει, να περιορίσει ή να επανορθώσει 
τις συνέπειες αυτές, κατά προτίμηση μέσω 
ενός σχεδίου υποκατάστασης. Οι 
παραγωγοί και οι μεταγενέστεροι χρήστες 
επιλέγουν ουσίες για παραγωγή και χρήση, 
με βάση τις πλέον ασφαλείς διαθέσιμες 
ουσίες. Όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικές 
λύσεις συνεχίζουν να εργάζονται προς την 
κατεύθυνση της υποκατάστασης ουσιών με 
δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον.
3β. Κάθε παραγωγός, εισαγωγέας ή 
μεταγενέστερος χρήστης που παρέχει, κατά 
την άσκηση του επαγγέλματός του ή της 
επιχειρηματικής δράσης του, μια ουσία ή 
παρασκεύασμα ή προϊόν που περιέχει την 
εν λόγω ουσία ή παρασκεύασμα σε 
παρασκευαστή, εισαγωγέα ή 
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μεταγενέστερο χρήστη διασφαλίζει, στο 
βαθμό που αποτελεί λογική απαίτηση, 
επαρκή κοινοποίηση και ανταλλαγή 
πληροφοριών, περιλαμβανομένης όπου 
χρειάζεται της τεχνικής αρωγής, που είναι 
ευλόγως απαραίτητες για την πρόληψη, 
περιορισμό ή επανόρθωση των δυσμενών 
επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον.
3γ. Περιλαμβάνει την υποχρέωση 
περιγραφής, τεκμηρίωσης και 
κοινοποίησης με κατάλληλο και διαφανή 
τρόπο, των κινδύνων που ενέχει η 
παραγωγή, χρήση και διάθεση κάθε 
ουσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται μια γενική αρχή περί καθήκοντος μέριμνας. Τροπολογία 364 από την πρώτη 
ανάγνωση. Ελαφρώς αναδιατυπωμένη για λόγους μεγαλύτερης συνέπειας με τις τροπολογίες 
που αναφέρονται στην υποκατάσταση.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 97
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3 Α ΚΑΙ 3 Β (νέες)

3a. Κάθε παραγωγός, εισαγωγέας ή 
μεταγενέστερος χρήστης:
(α) που προβαίνει ή σκοπεύει να προβεί σε 
ενέργειες που συνεπάγονται τη χρήση 
ουσίας, παρασκευάσματος ή προϊόντος που 
περιέχει την εν λόγω ουσία ή το 
παρασκεύασμα, περιλαμβανομένης της 
κατασκευής, εισαγωγής και εφαρμογής 
αυτού, ο οποίος γνωρίζει ή θα μπορούσε 
ευλόγως να είχε προβλέψει ότι οι εν λόγω 
ενέργειες θα μπορούσαν να έχουν 
αρνητικές συνέπειες για την ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον:
(i) καταβάλλει κάθε προσπάθεια που 
μπορεί ευλόγως να απαιτηθεί από αυτόν 
για να αποτρέψει, να περιορίσει ή να 
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επανορθώσει τις συνέπειες αυτές, και
(ii) περιγράφει, τεκμηριώνει και κοινοποιεί 
με κατάλληλο και διαφανή τρόπο τους 
κινδύνους που προέρχονται από την 
παρασκευή, χρήση και απόρριψη κάθε 
ουσίας·
(β) που παρέχει, κατά την άσκηση του 
επαγγέλματός του ή της επιχειρηματικής 
δράσης του, μια ουσία ή παρασκεύασμα ή 
προϊόν που περιέχει την εν λόγω ουσία ή 
παρασκεύασμα σε παρασκευαστή, 
εισαγωγέα ή μεταγενέστερο χρήστη, στο 
βαθμό που αποτελεί λογική απαίτηση:
(i) διασφαλίζει επαρκή κοινοποίηση και 
ανταλλαγή πληροφοριών, 
περιλαμβανομένης όπου χρειάζεται της 
τεχνικής αρωγής, που είναι ευλόγως 
απαραίτητες για την πρόληψη, τον 
περιορισμό ή την επανόρθωση δυσμενών 
επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον, και
(ii) περιγράφει, τεκμηριώνει και κοινοποιεί 
με κατάλληλο και διαφανή τρόπο τους 
κινδύνους που προέρχονται από την 
παρασκευή, χρήση και απόρριψη κάθε 
ουσίας.
3β. Οι παραγωγοί και οι μεταγενέστεροι 
χρήστες επιλέγουν ουσίες για παραγωγή 
και χρήση, με βάση τις πλέον ασφαλείς 
διαθέσιμες ουσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατατίθενται εκ νέου μεγάλα τμήματα της τροπολογίας 364 από την πρώτη ανάγνωση. Το 
καθήκον μέριμνας αποτελεί σημαντικό μέρος της πρώτης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου και 
πρέπει επομένως να κατατεθεί εκ νέου. Ωστόσο, η τροπολογία ξανασυντάχθηκε έτσι ώστε να 
είναι σαφέστερη και πιο ευνόητη.

Τροπολογία: Lena Ek + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone + Amalia Sartori

Τροπολογία 98
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (Γ) (νέα)
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3γ. Κατά την εκτέλεση του παρόντος 
κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
καταρτίζει μηχανισμούς για την παροχή 
βοήθειας και υποστήριξης στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ είναι από χρηματοοικονομική και τεχνική άποψη πιο αδύναμες από τις μεγάλες 
εταιρείες και χρειάζονται ειδική στήριξη. Ίδια με την τροπολογία 64 της πρώτης ανάγνωσης.
(Ek)

Έχει σημασία το κανονιστικό μέρος του κανονισμού REACH να λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα των ΜΜΕ που απαιτούν επιπρόσθετη αρωγή για να συμμορφωθούν προς τον 
κανονισμό REACH. Τροπολογία 64 σε πρώτη ανάγνωση. (Foglietta & Poli Bortone)

Τροπολογία 64 σε  πρώτη ανάγνωση. (Sartori)

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 99
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ Α (νέο)

(γα) σε ουσίες που περιέχονται σε 
ηλεκτρικές στήλες εκτός από εκείνες που 
εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 2 και 3 της [οδηγίας 
2006/xx/ΕΚ]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός είναι να διατηρηθεί η συνέπεια με την οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές που αναγνωρίζει ότι κατ' αρχήν οι ουσίες καδμίου και υδραργύρου είναι 
επιβλαβείς.

Τροπολογία: Georgs Andrejevs, Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer, Anne Laperrouze, 
Marios Matsakis, Vittorio Prodi + Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 100
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ Α (νέο)
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(γα) σε ουσίες που περιέχονται σε 
ηλεκτρικές στήλες σύμφωνα με το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ (όπως 
τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 91/86/ΕΚ 
και 98/101/ΕΚ)·

Or. en

Αιτιολόγηση

A directive on batteries has just been adopted and will come into force soon. Therefore, there 
is no need for REACH to cover it. We need to avoid double legislation. (Andrejevs & others + 
Krahmer & Laperrouze)

Corresponds to Amendment 464 adopted in First Reading.

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss zur Revision der Batterierichtlinie liegt der 
Hauptzweck der Batterierichtlinie nun auf dem Vermarktungsverbot von Batterien, die 
gefährliche Substanzen enthalten (Artikel 1 (1) Batterierichtlinie). Bisher lag der Fokus nur 
auf den Schwermetallen Quecksilber, Cadmium und Blei. Mit dieser neuen Zielrichtung der 
Batterierichtlinie können zukünftig alle Aspekte hinsichtlich der stofflichen Risiken, der 
Risiken beim Umgang und der Substitutionsmöglichkeiten bei allen Batterieinhaltsstoffen bei 
Bedarf im Rahmen weiterer Revisionen der Batterierichtlinie geregelt werden.

Bei der Ausnahme geht es ausschließlich um die Verwendung von Stoffen in Batterien nicht 
um die Herstellung. Die Herstellung von heutigen und zukünftigen Batterieinhaltsstoffen 
unterliegt in jedem Fall der kommenden REACH-Verordnung. Das heißt, die Hersteller 
(inklusive Importeure) von Batterieinhaltsstoffen (dies kann auch die Batterieindustrie selbst 
sein) sind in jedem Fall verpflichtet, diese Stoffe unter REACH zu registrieren und 
hinsichtlich ihrer intrinsischen Eigenschaften zu bewerten, so dass hier keine Lücken 
entstehen. Die tatsächlichen Risiken bei der Verwendung werden dann unter der 
Batterierichtlinie geprüft. Sofern die Stoffe einer anderen Verwendung als in Batterien 
zugeführt werden, gilt die REACH-Verordnung in vollem Umfang. (Oomen-Ruijten)

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten + Françoise Grossetête

Τροπολογία 101
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ Α) (νέο)

(δα) στα αεροσκάφη, υπό τον όρο ότι αυτή 
η εξαίρεση είναι απαραίτητη για να 
διασφαλισθεί η συμμόρφωση προς τις 
βασικές απαιτήσεις για αξιοπλοΐα και 
ασφάλεια των επιβατών στην πολιτική 
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αεροπορία που ορίζονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2002  για 
κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής 
αεροπορίας και για την ίδρυση ευρωπαϊκού 
οργανισμού ασφάλειας της αεροπορίας1.
1 ΕΕ L 240, της 7.9.2002,  σελ.  1.
Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1701/2003 (ΕΕ L 
243, 29.9.2003, σ. 5).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες εξαιρέσεις για τα αεροσκάφη θα χορηγηθούν μόνον εάν θα μπορούσε να 
αποδειχθεί ότι τούτο είναι απαραίτητο για να διασφαλισθεί η συμμόρφωση προς τις κοινοτικές 
απαιτήσεις περί ασφάλειας στην πολιτική αεροπορία.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 102
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Τα απόβλητα, όπως ορίζονται στην
οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δεν 
συνιστούν ουσία, παρασκεύασμα ή προϊόν 
κατά την έννοια του άρθρου 3 του 
παρόντος κανονισμού.

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στα απόβλητα όπως ορίζονται από την 
οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 55 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση.  Πολλά απόβλητα 
είναι σημαντική πρώτη ύλη για αρκετές βιομηχανίες. Η συμπερίληψη των αποβλήτων στο 
REACH θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τον τομέα της ανακύκλωσης.

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

Τροπολογία 103
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
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3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
εξαιρέσεις από τον παρόντα κανονισμό σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις για ορισμένες 
ουσίες υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκεύασμα ή σε προϊόν, εφόσον 
απαιτείται για λόγους άμυνας.

διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η παράγραφος αντικρούει την ιδέα περί ισότιμων όρων. Όταν τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν αποφάσεις μόνα τους για πιθανές εξαιρέσεις, τούτο θα οδηγήσει σε στρέβλωση της 
εσωτερικής αγοράς. Πέραν τούτου, είναι εξίσου σημαντικό να προστατεύονται εργαζόμενοι και 
περιβάλλον από τις παραγόμενες ουσίες στον τομέα της άμυνας όπως και από οιεσδήποτε άλλες 
ουσίες. (Krupa) 

Δεν υπάρχει δικαιολογία για μια τόσο ασαφή και ευρεία εξαίρεση. Οι εργαζόμενοι, οι 
καταναλωτές και το περιβάλλον πρέπει επίσης να προστατεύονται από επικίνδυνες ουσίες στον 
τομέα της άμυνας. (Schlyter & others)

Τροπολογία: Philippe Busquin, Vittorio Prodi + Chris Davies

Τροπολογία 104
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας για 
τον χώρο εργασίας και το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης 
Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή 
μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης 
της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία, της οδηγίας 
96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης 
Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης, της οδηγίας 98/24/ΕΚ, της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα πολιτικής 
των υδάτων και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ.

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας για 
τον χώρο εργασίας και το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης 
Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή 
μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης 
της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία, της οδηγίας 
96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης 
Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης, της οδηγίας 98/24/ΕΚ, της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα πολιτικής 
των υδάτων και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ, 
και με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1592/2002 όπου αυτό χρειάζεται για 
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να θεσπισθεί και διατηρηθεί υψηλό 
ομοιόμορφο επίπεδο ασφάλειας της 
πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη.

Or. en

Αιτιολόγηση

The words "without prejudice to" must be understood as meaning "shall not affect" 
Community legislation. In other words, the implementation of REACH shall not prevent the 
achievement of objectives laid down by the Community legislation that is referred to in 
provision. In that respect, it must be noted that the main objective pursued by the EC 
Regulation 1592/2002 is to establish and maintain a high uniform level of civil aviation safety
in Europe. In implementing REACH, the Commission and Member States' national competent 
authorities shall take account of the obligation incumbent to aircraft manufacturers to comply 
with safety standards established by the EASA, in particular with regard to suitable 
alternatives and maintenance constraints. (Busquin & Prodi) 

The words “without prejudice to” must be understood as meaning “shall not affect” 
Community legislation. In implementing REACH account must be taken of the obligation 
incumbent to aircraft manufacturers to comply with safety standards established by the 
European Aviation Safety Agency, in particular with regard to suitable alternatives and 
maintenance constraints. This amendment should be read in parallel with the proposed 
amendment to Article 59§8. (Davies)

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 105
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας για 
τον χώρο εργασίας και το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης 
Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή 
μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης 
της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία, της 
οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
24ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης, της οδηγίας 98/24/ΕΚ, της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας για 
τον χώρο εργασίας και το περιβάλλον και 
των αυστηρότερων εθνικών διατάξεων που 
εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων:
(α) της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου,

(β) της οδηγίας 90/394/EOK του 
Συμβουλίου,
(γ) της οδηγίας 98/24/EΚ του Συμβουλίου,
(δ) της οδηγίας 96/61/EΚ του Συμβουλίου,
(ε) της οδηγίας 2000/60/EΚ του 
Συμβουλίου,
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πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
πολιτικής των υδάτων και της οδηγίας 
2004/37/ΕΚ.

(στ) της οδηγίας 2004/37/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η ανωτέρω διατύπωση διότι η Σουηδία μεταξύ άλλων έχει αυστηρότερες 
απαιτήσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων και για να διευκρινισθεί η δυνατότητα να 
διατηρούνται αυτές οι αυστηρότερες απαιτήσεις.

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Τροπολογία 106
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας για 
τον χώρο εργασίας και το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης 
Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή 
μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης 
της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία, της 
οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
24ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης, της οδηγίας 98/24/ΕΚ, της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
πολιτικής των υδάτων και της οδηγίας 
2004/37/ΕΚ.

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας για 
τον χώρο εργασίας και το περιβάλλον και 
των αυστηρότερων εθνικών διατάξεων που 
εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων:  

(α) της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου
(β) της οδηγίας 90/394/EOK του 
Συμβουλίου
(γ) της οδηγίας 98/24/EΚ του Συμβουλίου
(δ) της οδηγίας 96/61/EΚ του Συμβουλίου
(ε) της οδηγίας 2000/60/EΚ του 
Συμβουλίου.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι οδηγίες της ΕΚ σχετικά με τη νομοθεσία για τον χώρο εργασίας βασίζονται στο άρθρο 
137 της Συνθήκης της Ρώμης. Το άρθρο 137 αναφέρει ότι οι εν ισχύι ελάχιστες οδηγίες δεν 
σταματούν τα κράτη μέλη από το να διατηρούν ή να δημιουργούν αυστηρότερη νομοθεσία για 
τον χώρο εργασίας ή το περιβάλλον.
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Τροπολογία: Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 107
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 Α (νέα)

 4a. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των απαγορεύσεων και των 
περιορισμών όπως ορίζονται στην οδηγία 
του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ της 27ης 
Ιουλίου σχετικά με την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών για τα 
καλλυντικά(1),  όσον αφορά:
(i) την απαγόρευση δοκιμών σε ζώα 
τελικών καλλυντικών προϊόντων και των 
συστατικών ή συνδυασμών συστατικών 
αυτών των προϊόντων· και
(ii) την εμπορία καλλυντικών προϊόντων 
των οποίων μερικά ή όλα τα συστατικά ή η 
τελική σύνθεση δοκιμάσθηκαν σε ζώα.
Στο βαθμό που ουσίες που 
χρησιμοποιούνται μόνον ως καλλυντικά 
προϊόντα καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό, δεν επιτρέπονται δοκιμές σε 
ζώα οι οποίες απαγορεύονται σύμφωνα με 
την οδηγία 76/68/ΕΟΚ, όπως 
τροποποιήθηκε, με σκοπό την απαιτούμενη 
από τον κανονισμό αξιολόγηση όσον αφορά 
αυτές τις ουσίες.
(1) ΕΕ L 262, 27.9.1976, σελ. 169. Οδηγία 
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2003/15/ΕΚ (ΕΕ L 66, 11.3.2003, σ. 26) και 
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την 
οδηγία της Επιτροπής 2006/65/ΕΚ (ΕΕ L 
198, 20.7.2006)

Or. en

Αιτιολόγηση

Successful First Reading amendment 65. Ensures that relevant provisions of the Cosmetics 
Directive, intended to curb animal testing, will still apply under this Regulation. (Davies)

Cosmetic products and ingredients are covered by Council Directive 76/768/EEC. Article 4a 
of Directive 2003/15/EC of the European Parliament and of the Council, amending Directive 
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76/768/EEC, prohibits animal testing of cosmetic ingredients in the Community after 11 
March 2009 and restricts the marketing in the Community of cosmetic products that have 
been tested on animals. This amendment ensures that the provisions of Directive 76/768/EEC 
as amended will apply under this Regulation. (Lucas & others)

Partly reinstates amendment 65 as adopted in first reading. The 7th amendment to the 
Cosmetic Directive aims at stepwise removing animal testing from the Cosmetic sector. This 
should not be undermined by REACH. (Roth-Behrendt)

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 108
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  5, ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Β) Α, (Β) Β ΚΑΙ (Β) Γ (νέα)

(βα) σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα  
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής των 
οδηγιών 90/385/EΟΚ, 93/42/EΟΚ ή 
98/79/EΚ·
(ββ) σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα εντός 
του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ,
(βγ) σε βιοκτόνα προϊόντα εντός του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας 98/8/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στην τροπολογία 466 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση.  

Βελτιώνει και συμπληρώνει τη θέση του Συμβουλίου και αντικατοπτρίζει την ψηφοφορία της 
πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 109
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)Α (νέο)

(βα) στα αεροσκάφη για τους σκοπούς της 
συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις 
για αξιοπλοΐα και ασφάλεια των επιβατών 
στην πολιτική αεροπορία που ορίζονται 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2002 για 
κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής 
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αεροπορίας και για την ίδρυση ευρωπαϊκού 
οργανισμού ασφάλειας της αεροπορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες εξαιρέσεις για τα αεροσκάφη θα χορηγηθούν μόνον εάν θα μπορούσε να 
αποδειχθεί ότι τούτο είναι απαραίτητο για να διασφαλισθεί η συμμόρφωση προς τις κοινοτικές 
απαιτήσεις περί ασφάλειας στην πολιτική αεροπορία.

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko + Holger Krahmer + Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 110
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)Α (νέο)

(βα) σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα  
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής των 
οδηγιών 90/385/EΟΚ, 93/42/EΟΚ ή 
98/79/EΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι υπάρχουν επιμέρους οδηγίες και έχοντας υπόψη την αξιολόγηση κινδύνων ή τα 
εργαλεία διαχείρισης τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει να εξαιρεθούν από το REACH. Την 
άποψη αυτή συμμερίσθηκε η πλειοψηφία των βουλευτών κατά την πρώτη ανάγνωση. (Drčar
Murko) 

Επαναφέρει μερικώς την τροπολογία 466 όπως εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση. (Roth-
Behrendt)

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt + Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 111
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)Α (νέο)

(βα) σε ηλεκτρικές στήλες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας [2006/…/ΕΚ].

Or. en
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Αιτιολόγηση

Partly reinstates amendment 464 as adopted in first reading. Other than the amendment 
adopted in first reading, this amendment excludes the recently revised batteries directive not 
from the entire scope of the Regulation. This should open the way to a compromise with 
Council. (Roth-Behrendt)

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss zur Revision der Batterierichtlinie liegt der 
Hauptzweck der Batterierichtlinie nun auf dem Vermarktungsverbot von Batterien, die 
gefährliche Substanzen enthalten (Artikel 1 (1) Batterierichtlinie). Bisher lag der Fokus nur 
auf den Schwermetallen Quecksilber, Cadmium und Blei. Mit dieser neuen Zielrichtung der
Batterierichtlinie können zukünftig alle Aspekte hinsichtlich der stofflichen Risiken, der 
Risiken beim Umgang und der Substitutionsmöglichkeiten bei allen Batterieinhaltsstoffen bei 
Bedarf im Rahmen weiterer Revisionen der Batterierichtlinie geregelt werden.

Bei der Ausnahme geht es ausschließlich um die Verwendung von Stoffen in Batterien nicht
um die Herstellung. Die Herstellung von heutigen und zukünftigen Batterieinhaltsstoffen 
unterliegt in jedem Fall der kommenden REACH-Verordnung. Das heißt, die Hersteller 
(inklusive Importeure) von Batterieinhaltsstoffen (dies kann auch die Batterieindustrie selbst 
sein) sind in jedem Fall verpflichtet, diese Stoffe unter REACH zu registrieren und 
hinsichtlich ihrer intrinsischen Eigenschaften zu bewerten, so dass hier keine Lücken 
entstehen. Die tatsächlichen Risiken bei der Verwendung werden dann unter der 
Batterierichtlinie geprüft. Sofern die Stoffe einer anderen Verwendung als in Batterien 
zugeführt werden, gilt die REACH-Verordnung in vollem Umfang.  (Oomen-Ruijten)

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 112
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Παρασκεύασμα: ένα μείγμα ή διάλυμα 
που αποτελείται από δύο ή περισσότερες 
ουσίες.

2. Παρασκεύασμα: ένα μείγμα ή διάλυμα 
που αποτελείται από δύο ή περισσότερες 
ουσίες· ειδικά παρασκευάσματα (όπως 
κράματα) είναι παρασκευάσματα που 
μπορούν να αξιολογηθούν βάσει των δικών 
τους επιμέρους ιδιοτήτων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αντιστοιχεί στην τροπολογία 67 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση. Είναι 
απαραίτητη η προσθήκη για να ενσωματωθεί στο κυρίως κείμενο του κανονισμού η πρόθεση 
που εκφράσθηκε στην αιτιολογική σκέψη 27 της κοινής θέσης και να ληφθούν περισσότερο 
υπόψη οι ιδιότητες των ειδικών παρασκευασμάτων (όπως κράματα, αλλά πιθανόν και γυαλί).
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Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 113
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Προϊόν: αντικείμενο το οποίο, κατά τη 
διαδικασία παρασκευής, αποκτά ειδικό 
σχήμα, επιφάνεια ή σχεδιασμό που 
καθορίζει τη χρηστική λειτουργία του σε 
μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η χημική του 
σύνθεση.

3. Προϊόν: αντικείμενο κατασκευασμένο 
από τον άνθρωπο που αποτελείται από ένα 
ή πλείονα μέρη, έκαστο των οποίων 
αποτελείται από ένα ή πλείονα ομογενή 
υλικά που περιέχουν ουσία(ες) και/ή 
παρασκεύασμα(τα), το οποίο, κατά τη 
διαδικασία παρασκευής, αποκτά ειδικό 
σχήμα, επιφάνεια ή σχεδιασμό που 
καθορίζει τη χρηστική λειτουργία του σε 
μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η χημική του 
σύνθεση

Or. en

(Συνδυασμός της τροπολογίας 479/αναθ. και 352 – πρώτη ανάγνωση, και νέας τροπολογία, 
άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο (δ) – τελική έκθεση των Προγραμμάτων Εφαρμογής REACH 
(RIP) 3.8. σχετικά με τις απαιτήσεις ουσιών στα προϊόντα, που εγκρίθηκε στις 26 Μαΐου 2006, 

νέο γεγονός)

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός ενός προϊόντος πρέπει να αναφέρεται ρητά σε αυτό ως αποτελούμενο από ένα ή 
πλείονα μέρη, έκαστο αποτελούμενο από ένα ή πλείονα ομογενή υλικά, που με τη σειρά του 
μπορεί να περιέχει ουσίες ή παρασκευάσματα ιδιαίτερα όσον αφορά το όριο του 0,1% στο 
άρθρο7, παράγραφος 2. Τούτο χρειάζεται ως απάντηση στα RIP 3.8.. Το όριο πρέπει να 
εφαρμόζεται σε ουσίες εντός ομογενών υλικών σε προϊόν και όχι σε ολόκληρο το προϊόν, 
σύμφωνα με άλλη κοινοτική νομοθεσία (π.χ. RoHS). Διαφορετικά, το άρθρο 7, παράγραφος 2 
θα χάσει σχεδόν το νόημά του και θα δημιουργηθούν άνισοι όροι μεταξύ παρασκευαστών ΕΕ 
και εισαγωγέων.

Τροπολογία: Urszula Krupa + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, 
Åsa Westlund

Τροπολογία 114
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Προϊόν: αντικείμενο το οποίο, κατά τη 
διαδικασία παρασκευής, αποκτά ειδικό 
σχήμα, επιφάνεια ή σχεδιασμό που 
καθορίζει τη χρηστική λειτουργία του σε 
μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η χημική του 

3. Προϊόν: αντικείμενο αποτελούμενο από 
ομογενές υλικό το οποίο, κατά τη 
διαδικασία παρασκευής, αποκτά ειδικό 
σχήμα, επιφάνεια ή σχεδιασμό που 
καθορίζει τη χρηστική λειτουργία του σε 
μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η χημική του 
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σύνθεση. σύνθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία διασφαλίζει συμμόρφωση με την υφισταμένη νομοθεσία ΕΕ (οδηγία 
76/769/ΕΟΚ για τους περιορισμούς, οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους και οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) Πέραν τούτων, το κείμενο του Συμβουλίου θα βλάψει 
τη βιομηχανία της ΕΕ δεδομένου ότι θα προκαλέσει ανταγωνιστικά μειονεκτήματα στους 
παραγωγούς σύνθετων προϊόντων της ΕΕ σε σχέση με τους εισαγωγείς σύνθετων προϊόντων.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 115
ΑΡΘΡΟ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 5 Α (νέο)

5α. Νανοσωματίδιο: ουσία προϊόν 
μηχανοτεχνίας με μία ή πλείονες 
διαστάσεις 100 νανομέτρων ή λιγότερο·

Or. en

(Νέα τροπολογία - Άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο (δ) για να ληφθεί υπόψη η γνωμοδότηση 
της επιστημονικής επιτροπής για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους 

κινδύνους για την υγεία (ΕΕΑΝΚΥ) της 10ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την "ορθότητα των 
υφισταμένων μεθοδολογιών για την αξιολόγηση των δυνητικών κινδύνων που συνδέονται με 
προϊόντα νανοτεχνολογιών που προκύπτουν με μεθόδους μηχανοτεχνίας και συμπτωματικά") 

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες των ιδίων συντακτών στα άρθρα 14, 56, 57 και το Παράρτημα III.
Χρειάζεται ορισμός των νανοσωματιδίων για να αποσαφηνισθεί το πεδίο των νεοεισαχθεισών 
διατάξεων για τα νανοσωματίδια.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 116
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

22. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη:
κάθε επιστημονικός πειραματισμός, 
ανάλυση ή χημική έρευνα που 
πραγματοποιείται υπό ελεγχόμενες 

22. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη:
κάθε επιστημονικός πειραματισμός, 
ανάλυση ή χημική έρευνα που 
πραγματοποιείται υπό ελεγχόμενες 



PE 378.589v01-00 48/123 AM\629993EL.doc

EL

συνθήκες σε ποσότητα κάτω του ενός 
τόνου ετησίως.

συνθήκες.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στην τροπολογία 75 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση.

Το όριο του ενός τόνου περιορίζει ασκόπως την ελευθερία στον τομέα της επιστήμης και της 
έρευνας.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 117
ΑΡΘΡΟ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 23 Α (νέο)

 23α. Μη υποστηριζόμενη χρήση: χρήση 
από μεταγενέστερους χρήστες η οποία 
αντενδείκνυται από τον καταχωρίζοντα με 
την παροχή επιστημονικώς 
τεκμηριωμένων επιχειρημάτων κατά της 
ασφάλειας της χρήσης αυτής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθούν επιχειρήματα για να αιτιολογηθεί γιατί μια χρήση είναι μη υποστηριζόμενη.
Αντιστοιχεί στις τροπολογίες 76-77 της πρώτης ανάγνωσης.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 118
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

25. Προσδιοριζόμενη χρήση: η χρήση 
μιας ουσίας υπό καθαρή μορφή ή σε 
παρασκεύασμα ή η χρήση ενός 
παρασκευάσματος, η οποία προβλέπεται 
από φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένης της ιδίας χρήσης 
του φορέα, ή η οποία του έχει 
γνωστοποιηθεί γραπτώς από αμέσως 

25. Προσδιοριζόμενη χρήση: η χρήση μιας 
ουσίας υπό καθαρή μορφή ή σε 
παρασκεύασμα ή η χρήση ενός 
παρασκευάσματος, η οποία προβλέπεται από 
φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένης της ιδίας χρήσης του 
φορέα, ή η οποία του έχει γνωστοποιηθεί 
γραπτώς από αμέσως μεταγενέστερο 
χρήστη, και η οποία κοινοποιείται στον 
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μεταγενέστερο χρήστη. ενδιαφερόμενο μεταγενέστερο χρήστη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει ο παραγωγός και οι προμηθευτές να υποχρεούνται να κοινοποιούν στον μεταγενέστερο 
χρήστη ποιες χρήσεις είναι υποστηριζόμενες ή όχι· διαφορετικά ο μεταγενέστερος χρήστης δεν 
γνωρίζει εάν θα πρέπει να καταχωρίσει τον εαυτό του·

Τροπολογία: Lena Ek, Amalia Sartori

Τροπολογία 119
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 29

29. Ετησίως: κατά ημερολογιακό έτος, εκτός 
αν ορίζεται άλλως.

29. Ετησίως: κατά ημερολογιακό έτος, εκτός 
αν ορίζεται άλλως. Εκτός από την 
περίπτωση νέων ουσιών, και εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά, οι κατ' έτος 
ποσότητες υπολογίζονται βάσει του μέσου 
όγκου παραγωγής για τα τρία αμέσως 
προηγούμενα ημερολογιακά έτη κατά τη 
διάρκεια των οποίων η ουσία έχει 
πραγματικά παραχθεί από τον παραγωγό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διακυμάνσεις της αγοράς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να μην πλήττουν την 
καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση (υφιστάμενες ουσίες). Ίδια με την τροπολογία 78 της 
πρώτης ανάγνωσης. (Ek)

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

Τροπολογία 120
ΑΡΘΡΟ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 30 Α (νέο)

30α. Ευάλωτοι πληθυσμοί νοούνται τα 
ευαίσθητα άτομα μεταξύ άλλων τα νεογνά, 
τα βρέφη, τα παιδιά, οι έγκυες, οι 
θηλάζουσες μητέρες, τα ευπαθή άτομα και 
τα άτομα με ανεπάρκεια του 
ανοσοποιητικού συστήματος, οι 
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ηλικιωμένοι, τα άτομα με μεμονωμένες 
γενετικές ευπάθειες και άλλες 
προσδιορισμένες ομάδες ανησυχίας.

Or. en

(Τροπολογία 80 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

The Council wording of Article 3 has no definition of the term vulnerable populations 
although is used in the text. A definition is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to and exposures of 
these populations. (Schlyter & others)

The Council wording of Article 3 has no definition of the term 'vulnerable populations' which 
is used in the text. The EP amendment adopted at 1st reading (Am. 80) specifies the meaning 
of this term, and this amendment simply retables the Parliament's definition. (Ries, Davies) 

The Council wording of Article 3 has no definition of the term ’vulnerable populations’ 
although it is used in the text. EP amendment 80 providing this definition is re-tabled. 
(Krupa)

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 121
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 35

35. Σενάριο έκθεσης: το σύνολο των 
συνθηκών που περιγράφει τον τρόπο με τον 
οποίον η ουσία παράγεται ή χρησιμοποιείται 
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της και 
τον τρόπο με τον οποίον ο παρασκευαστής ή
ο εισαγωγέας ελέγχει ή συνιστά στους 
μεταγενέστερους χρήστες να ελέγχουν την 
έκθεση του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος. Αυτά τα σενάρια έκθεσης 
μπορούν να καλύπτουν μια συγκεκριμένη 
διαδικασία ή χρήση ή περισσότερες της μιας 
διαδικασίες ή χρήσεις, ανάλογα με την 
περίπτωση.

35. Σενάριο έκθεσης: το σύνολο των 
συνθηκών συμπεριλαμβανομένων μέτρων 
διαχείρισης κινδύνου, που περιγράφει τον 
τρόπο με τον οποίον η ουσία παράγεται ή 
χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής της και τον τρόπο με τον 
οποίον ο παρασκευαστής και ο εισαγωγέας 
ελέγχει ή συνιστά στους μεταγενέστερους 
χρήστες ότι μπορούν να ελέγχουν την 
έκθεση του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος. Αυτά τα σενάρια έκθεσης 
μπορούν να καλύπτουν μια συγκεκριμένη 
διαδικασία ή χρήση ή περισσότερες της μιας 
διαδικασίες ή χρήσεις, ανάλογα με την 
περίπτωση, όπου οι διαδικασίες αυτές ή 
χρήσεις μπορεί να περιγράφονται με βάση 
κατηγορίες χρήσης και έκθεσης, σύμφωνα 
με τον ορισμό.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στην τροπολογία 376 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση.

Ο ορισμός διευκρινίζει ότι η διαχείριση κινδύνου αποτελεί σημαντικό μέρος του σεναρίου 
έκθεσης όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Διευκρινίζει επίσης ότι αρκετές χρήσεις και 
διαδικασίες μπορούν επίσης να περιγράφονται κατά κατηγορίες χρήσης και έκθεσης.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 122
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 36

36. Κατηγορία χρήσης και έκθεσης: σενάριο 
έκθεσης που καλύπτει ευρύ φάσμα 
διαδικασιών ή χρήσεων.

36. Κατηγορίες χρήσης και έκθεσης 
ορίζονται ως οι κύριες κατηγορίες χρήσης 
(π.χ. βιομηχανική χρήση, επαγγελματική 
χρήση, καταναλωτική χρήση) και οι 
σημαντικές οδοί έκθεσης (π.χ. στοματική, 
δερματική, αναπνευστική, περιβαλλοντική) 
και τάσεις έκθεσης (π.χ. συχνή, τυχαία, 
περιστασιακή, συνεχής).

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στην τροπολογία 377 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση.

Αυτός ο ορισμός περιγράφει τη δομή των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης όπως ορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, αριθ. 6.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 123
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 36α ΚΑΙ 36β (νέες)

36α. Κατηγορία χρήσης: νοείται η 
ταξινόμηση των χρήσεων με βάση την 
ακόλουθη διάκριση: βιομηχανική χρήση, 
επαγγελματική χρήση και καταναλωτική 
χρήση·
36β. Κατηγορίες έκθεσης: νοείται η 
ταξινόμηση των εκθέσεων σύμφωνα με τις 
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σχετικές οδούς έκθεσης για τον άνθρωπο, 
τις οδούς εκπομπής στο περιβάλλον και τη 
διάρκεια και τη συχνότητα της έκθεσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αντιστοιχεί στις τροπολογίες 434 και 435 που εγκρίθηκε σε πρώτη 
ανάγνωση. Καθιστά σαφέστερο, ως συμπλήρωμα του άρθρου 3, παράγραφος 36 της κοινής 
θέσης, το τι σημαίνει κατηγορία χρήσης και κατηγορία έκθεσης. Αυτός ο σαφής ορισμός στο 
κυρίως σώμα του κανονισμού θα μπορούσε αφενός να είναι απαραίτητος για την 
προκαταχώριση, ούτως ώστε οι μεταγενέστεροι χρήστες να μπορούν να αποφασίζουν εύκολα 
κατά πόσο ο προηγούμενος προμηθευτής καταχωρεί επίσης την προσδιοριζόμενη χρήση.
Αφετέρου ένας σαφής και απλός ορισμός χρειάζεται επίσης για την αξιολόγηση της έκθεσης και 
για την κοινοποίηση στην αλυσίδα εφοδιασμού μέσω εκτεταμένου δελτίου δεδομένων 
ασφαλείας και ειδικότερα έχει σημασία για τους μεταγενέστερους χρήστες.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 124
ΑΡΘΡΟ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 39 Α (νέο)

39α. Ορυκτά νοείται συνδυασμός 
ανόργανων συστατικών όπως απαντούν 
στον φλοιό της γης με χαρακτηριστική 
ομάδα χημικών συνθέσεων, κρυσταλλικών 
μορφών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 676 όπως εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 125
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Εάν δεν ορίζεται άλλως από τον παρόντα 
κανονισμό, κάθε παρασκευαστής ή 
εισαγωγέας μιας ουσίας, είτε υπό καθαρή 
μορφή είτε σε ένα ή περισσότερα 
παρασκευάσματα, σε ποσότητες 1 τόνου ή 

1. Εάν δεν ορίζεται άλλως από τον παρόντα 
κανονισμό, κάθε παρασκευαστής ή 
εισαγωγέας μιας ουσίας, είτε υπό καθαρή 
μορφή είτε σε ένα ή περισσότερα 
παρασκευάσματα, σε ποσότητες 1 τόνου ή 
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μεγαλύτερες ετησίως, προβαίνει σε 
καταχώριση της ουσίας στον Οργανισμό.

μεγαλύτερες ετησίως, προβαίνει σε 
καταχώριση της ουσίας στον Οργανισμό.
Αντί της υποβολής αρκετών καταχωρίσεων 
για κάθε ουσία ορισμένου 
παρασκευάσματος ο παρασκευαστής ή ο 
εισαγωγέας του παρασκευάσματος μπορεί 
εναλλακτικώς να υποβάλει καταχώριση για 
το παρασκεύασμα· στην περίπτωση αυτή 
οι απαιτήσεις που συνδέονται με την ουσία 
εφαρμόζονται στο παρασκεύασμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παρασκευάσματα είναι απαραίτητα για την παραγωγή ειδικών προϊόντων. Δεδομένου ότι 
συχνά υπάρχουν περισσότερες από 10 ξεχωριστές ουσίες σε ένα παρασκεύασμα, πρέπει να είναι 
δυνατόν σε μεμονωμένες περιπτώσεις να καταχωρίζεται το παρασκεύασμα στο σύνολό του. Δεν 
έχει νόημα πρώτα να δοκιμάζονται και να καταχωρίζονται όλες οι άγνωστες ξεχωριστές ουσίες 
(με εκτεταμένες δοκιμές σε ζώα) μόνον και μόνον για να ενοποιηθούν όλες οι πληροφορίες σε 
μία και μόνη αξιολόγηση για το παρασκεύασμα στη συνέχεια. Με τη νέα διατύπωση οι δοκιμές 
με χρήση ζώων θα μπορούσαν να μειωθούν σημαντικά. Συχνά οι εταιρείες έχουν ήδη τις 
πληροφορίες και τα δεδομένα για το παρασκεύασμα αλλά όχι για κάθε μία ουσία χωριστά στα 
παρασκευάσματα.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 126
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Εάν δεν ορίζεται άλλως από τον παρόντα 
κανονισμό, κάθε παρασκευαστής ή 
εισαγωγέας μιας ουσίας, είτε υπό καθαρή 
μορφή είτε σε ένα ή περισσότερα 
παρασκευάσματα, σε ποσότητες 1 τόνου ή 
μεγαλύτερες ετησίως, προβαίνει σε 
καταχώριση της ουσίας στον Οργανισμό.

1. Εάν δεν ορίζεται άλλως από τον παρόντα 
κανονισμό, κάθε παρασκευαστής ή 
εισαγωγέας μιας ουσίας υπό καθαρή μορφή  
σε ποσότητες 1 τόνου ή μεγαλύτερες 
ετησίως, προβαίνει σε καταχώριση της 
ουσίας στον Οργανισμό.

Εάν δεν ορίζεται άλλως από τον παρόντα 
κανονισμό, κάθε παρασκευαστής ή 
εισαγωγέας μιας ουσίας σε ένα ή 
περισσότερα παρασκευάσματα, σε 
ποσότητες 1 τόνου ή μεγαλύτερες ετησίως, 
προβαίνει σε καταχώριση της ουσίας στον 
Οργανισμό εάν δεν έχει ήδη καταχωρισθεί 
σύμφωνα με την πρώτη υποπαράγραφο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή τροπολογία αποσκοπεί στην εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης με το Συμβούλιο, 
επαναφέροντας εν μέρει το κείμενο που προέκυψε από την πρώτη ανάγνωση.

Η τρέχουσα διατύπωση οδηγεί σε σύγχυση μεταξύ παραγωγών και εισαγωγέων 
παρασκευασμάτων όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους. Δεν είναι σαφές εάν υπάρχει υποχρέωση 
για υποβολή καταχωρίσεων για τις ουσίες στα παρασκευάσματά τους, ανεξάρτητα από το εάν οι 
ουσίες υπό καθαρή μορφή έχουν ήδη καταχωρισθεί και αντίστροφα. Για λόγους ασφάλειας 
δικαίου είναι απαραίτητη αυτή η διευκρίνιση.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 127
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας 
πολυμερούς προβαίνει σε καταχώριση στον 
Οργανισμό για την ή τις μονομερείς ουσίες 
ή άλλες ουσίες, που δεν έχουν ήδη 
καταχωρηθεί από προηγούμενο φορέα της 
αλυσίδας εφοδιασμού, εάν συντρέχουν και 
οι δύο όροι που ακολουθούν:

3. Κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας 
πολυμερούς προβαίνει σε κοινοποίηση στον 
Οργανισμό για τις μη καταχωρισμένες
μονομερείς ουσίες που δεν έχουν 
καταχωρισθεί από φορέα προηγούμενου 
σταδίου της αλυσίδας εφοδιασμού ή άλλες 
μη καταχωρισμένες ουσίες, με εξαίρεση 
την περίπτωση κατά την οποία αυτές οι 
μονομερείς ουσίες προκύπτουν κατά τη 
σύνθεση και δεν μπορούν να απομονωθούν, 
εάν συντρέχουν και οι δύο όροι που 
ακολουθούν:

α) το πολυμερές περιέχει την εν λόγω 
μονομερή ουσία ή ουσίες ή την άλλη ουσία 
ή ουσίες υπό μορφήν μονομερών μονάδων 
και χημικώς συνδεδεμένης ουσίας ή 
ουσιών σε συγκέντρωση τουλάχιστον 2 % 
κατά βάρος (β/β),

α) το πολυμερές περιέχει την εν λόγω 
μονομερή ουσία ή ουσίες ή την άλλη ουσία 
ή ουσίες σε συγκέντρωση τουλάχιστον 2 % 
κατά βάρος (β/β)·

β) η συνολική ποσότητα της εν λόγω 
μονομερούς ουσίας ή ουσιών ή άλλης 
ουσίας ή ουσιών ανέρχεται σε 1 τόνο 
τουλάχιστον ετησίως.

β) η συνολική ποσότητα της εν λόγω 
μονομερούς ουσίας ή ουσιών ή άλλης 
ουσίας ή ουσιών ανέρχεται σε 1 τόνο 
τουλάχιστον ετησίως.

Η κοινοποίηση για το εν λόγω 
μονομερές/ουσία περιλαμβάνει όλες τις 
πληροφορίες που ακολουθούν, με βάση το 
υπόδειγμα που ορίζεται από τον Οργανισμό 
σύμφωνα με το άρθρο 110:
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(i) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του παραγωγού ή του 
εισαγωγέα·
(ii) τον προσδιορισμό του μονομερούς/της 
ουσίας, όπως ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος VI·
(iii) την ταξινόμηση της ουσίας·

(iv) σύντομη περιγραφή της χρήσης του 
πολυμερούς·
Η καταχώριση βάσει του παρόντος τίτλου 
υποβάλλεται για τις μη καταχωρισμένες 
μονομερείς ουσίες που παρασκευάζονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες άνω των 1000 
τόνων ετησίως. Η καταχώριση αυτή 
περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 
ορίζονται στο παράρτημα VII καθώς και 
τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει 
των ως άνω διατάξεων.
Οι μη καταχωρισμένες μονομερείς ουσίες ή 
άλλες μη καταχωρισμένες ουσίες είναι 
ουσίες οι οποίες δεν έχουν καταχωρισθεί 
από τον παρασκευαστή ο οποίος τις 
προμηθεύει στον παρασκευαστή 
πολυμερών.
Ωστόσο, εάν οι μη καταχωρισμένες 
μονομερείς ουσίες ή άλλες ουσίες έχουν 
καταχωρισθεί από τον αρχικό 
παρασκευαστή ή από διορισμένο 
αντιπρόσωπό του, ο παρασκευαστής των 
πολυμερών μπορεί να χρησιμοποιήσει 
αυτήν την καταχώριση, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο καταχωρίζων έχει 
δηλώσει ότι η καταχώριση θα 
χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή των 
πολυμερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Re-tabling of Amendment 433 / 584 (first reading). Importers/manufacturers of polymers do 
not place monomer substances or other substances used to make polymers on the EU market. 
The purpose of monomers is to react with other monomers to form polymers. As a result, 
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monomers no longer exist in the end-product, i.e. the polymer. Polymers, which are 
temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally safe, posing limited 
risks to human health and the environment.

Requiring full registration of reacted monomers, or of substances that no longer exist in 
polymers, is therefore disproportionate to the potential risks that these monomers may 
present to health or the environment. To ensure proportionality and consistency with 
provisions on Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make 
polymers should be submitted to the Agency. The Agency may, in turn, require manufacturers 
or importers of polymers to submit a registration for any residual monomers or monomers 
that have only incompletely reacted to form the polymer if they present a risk to health and/or 
the environment.

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.

Τροπολογία: Chris Davies, Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi

Τροπολογία 128
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας 
πολυμερούς προβαίνει σε καταχώριση στον 
Οργανισμό για την ή τις μονομερείς ουσίες 
ή άλλες ουσίες, που δεν έχουν ήδη 
καταχωρηθεί από προηγούμενο φορέα της 
αλυσίδας εφοδιασμού, εάν συντρέχουν και 
οι δύο όροι που ακολουθούν:

3. Κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας 
πολυμερούς προβαίνει σε κοινοποίηση στον 
Οργανισμό για την ή τις μονομερείς ουσίες 
ή άλλες ουσίες, που δεν έχουν ήδη 
κοινοποιηθεί ή καταχωρισθεί, εάν 
συντρέχουν και οι δύο όροι που 
ακολουθούν:

α) το πολυμερές περιέχει την εν λόγω 
μονομερή ουσία ή ουσίες ή την άλλη ουσία 
ή ουσίες υπό μορφήν μονομερών μονάδων 
και χημικώς συνδεδεμένης ουσίας ή ουσιών 
σε συγκέντρωση τουλάχιστον 2 % κατά 
βάρος (β/β),

α) το πολυμερές περιέχει την εν λόγω 
μονομερή ουσία ή ουσίες ή την άλλη ουσία 
ή ουσίες υπό μορφήν μονομερών μονάδων 
και χημικώς συνδεδεμένης ουσίας ή ουσιών 
σε συγκέντρωση τουλάχιστον 2% κατά 
βάρος (β/β),

β) η συνολική ποσότητα της εν λόγω 
μονομερούς ουσίας ή ουσιών ή άλλης 
ουσίας ή ουσιών ανέρχεται σε 1 τόνο 
τουλάχιστον ετησίως.

β) η συνολική ποσότητα της εν λόγω 
μονομερούς ουσίας ή ουσιών ή άλλης 
ουσίας ή ουσιών ανέρχεται σε 1 τόνο 
τουλάχιστον ετησίως.

Η κοινοποίηση για την εν λόγω 
μονομερή(είς) ουσία(ες) ή άλλες ουσίες 
περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που 
ακολουθούν, με βάση το υπόδειγμα που 
ορίζεται από τον Οργανισμό σύμφωνα με 
το άρθρο 110:
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(i) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του παρασκευαστή ή 
εισαγωγέα του πολυμερούς·
(ii) τον προσδιορισμό της μονομερούς 
ουσίας(ών) ή άλλων ουσιών, όπως ορίζεται 
στο τμήμα 2 του παραρτήματος VI·
(iii) την ταξινόμηση της ουσίας·

(iv) σύντομη περιγραφή της χρήσης 
του(ων) πολυμερούς(ών)·
(v) ένδειξη του κατά πόσον η ουσία είναι 
παρούσα με προσμίξεις στο πολυμερές σε 
συγκέντρωση 0,1 % ή μεγαλύτερη κατά 
βάρος (β/β).
3α. Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις με τις οποίες να απαιτεί από 
τους παραγωγούς ή τους εισαγωγείς 
πολυμερών να υποβάλουν καταχώριση για 
οιαδήποτε μονομερή ουσία ή άλλες ουσίες 
που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 
6, παράγραφος 3, εάν πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η μονομερής ουσία ή άλλη ουσία είναι 
παρούσα υπό μορφή προσμίξεων μετά την 
αντίδραση σχηματισμού πολυμερών· 
β) αυτές οι προσμίξεις είναι παρούσες σε 
συγκέντρωση 0,1% κατά βάρος·
γ) ο Οργανισμός έχει λόγους να 
υποπτεύεται ότι οι προσμίξεις 
ελευθερώνονται από το πολυμερές και ότι 
η ελευθέρωση παρουσιάζει κίνδυνο για την 
υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με σκοπό συμβιβαστική λύση με το Συμβούλιο)

Ο σκοπός των μονομερών είναι να αντιδράσουν με άλλα μονομερή για να σχηματίσουν 
πολυμερή. Μόλις αντιδράσουν τα μονομερή δεν υπάρχουν πλέον στα πολυμερή. Η απαίτηση για 
πλήρη καταχώριση των μονομερών που αντέδρασαν είναι δυσανάλογη προς τους πιθανούς 
κινδύνους που μπορεί να παρουσιάζουν αυτά τα μονομερή για την υγεία και το περιβάλλον. Για 
να εξασφαλισθεί η αναλογικότητα και η συνέπεια με το άρθρο 7 πρέπει να υποβάλλεται 
κοινοποίηση των μονομερών που χρησιμοποιήθηκαν για το σχηματισμό πολυμερών στον 



PE 378.589v01-00 58/123 AM\629993EL.doc

EL

Οργανισμό. Ο Οργανισμός μπορεί τότε να απαιτήσει από τους παραγωγούς ή εισαγωγείς των 
πολυμερών να υποβάλουν καταχώριση για οιαδήποτε εναπομείναντα μονομερή εάν 
παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 129
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας 
πολυμερούς προβαίνει σε καταχώριση στον 
Οργανισμό για την ή τις μονομερείς ουσίες 
ή άλλες ουσίες, που δεν έχουν ήδη 
καταχωρηθεί από προηγούμενο φορέα της 
αλυσίδας εφοδιασμού, εάν συντρέχουν και 
οι δύο όροι που ακολουθούν:

3. Κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας 
πολυμερούς προβαίνει σε καταχώριση στον 
Οργανισμό για την ή τις μονομερείς ουσίες 
ή άλλες ουσίες, που δεν έχουν ήδη 
καταχωρηθεί από προηγούμενο φορέα της 
αλυσίδας εφοδιασμού, με εξαίρεση την 
περίπτωση κατά την οποία αυτές οι 
μονομερείς ουσίες σχηματίσθηκαν κατά τη 
σύνθεση και δεν μπορούν να απομονωθούν, 
εάν συντρέχουν και οι δύο όροι που 
ακολουθούν:

α) το πολυμερές περιέχει την εν λόγω 
μονομερή ουσία ή ουσίες ή την άλλη ουσία 
ή ουσίες υπό μορφήν μονομερών μονάδων 
και χημικώς συνδεδεμένης ουσίας ή ουσιών 
σε συγκέντρωση τουλάχιστον 2% κατά 
βάρος (β/β),

α) το πολυμερές περιέχει την εν λόγω 
μονομερή ουσία ή ουσίες ή την άλλη ουσία 
ή ουσίες υπό μορφήν μονομερών μονάδων 
και χημικώς συνδεδεμένης ουσίας ή ουσιών 
σε συγκέντρωση τουλάχιστον 2% κατά 
βάρος (β/β),

β) η συνολική ποσότητα της εν λόγω 
μονομερούς ουσίας ή ουσιών ή άλλης 
ουσίας ή ουσιών ανέρχεται σε 1 τόνο 
τουλάχιστον ετησίως.

β) η συνολική ποσότητα της εν λόγω 
μονομερούς ουσίας ή ουσιών ή άλλης 
ουσίας ή ουσιών ανέρχεται σε 1 τόνο 
τουλάχιστον ετησίως.

Η κοινοποίηση για την εν λόγω 
μονομερή(είς) ουσία(ες) ή άλλες ουσίες 
περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που 
ακολουθούν, με βάση το υπόδειγμα που 
ορίζεται από τον Οργανισμό σύμφωνα με 
το άρθρο 110:
(i) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του παραγωγού ή του 
εισαγωγέα·
(ii) τον προσδιορισμό του μονομερούς/της 
ουσίας, όπως ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος VI·
(iii) την ταξινόμηση της ουσίας·
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(iv) σύντομη περιγραφή της χρήσης του 
πολυμερούς.
Η καταχώριση βάσει του παρόντος τίτλου 
υποβάλλεται για τα μη καταχωρισμένα 
μονομερή ή άλλες ουσίες που 
παρασκευάζονται ή εισάγονται σε 
ποσότητες άνω των 1000 τόνων ετησίως.
Η καταχώριση αυτή περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα 
VII καθώς και τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει των ως άνω διατάξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

In line with Amendments 584 & 433 adopted in First Reading. 

Polymers, which are temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally 
safe.

Requiring full registration of reacted monomers, is therefore disproportionate to the potential 
risks that these monomers may present to health or the environment once they have been 
converted into polymers. To ensure proportionality and consistency with provisions on 
Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make polymers 
should be submitted to the Agency. 

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.
Further, some monomers are formed in the production process and immediately continue to 
react. Registration is thus impossible except at an indefensibly high cost.

Τροπολογία: Lena Ek + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Avril Doyle +Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 

Westlund

Τροπολογία 130
ΑΡΘΡΟ 7

1. Κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων προβαίνει σε καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχεται 
στα εν λόγω προϊόντα, εάν συντρέχουν και 
οι δύο όροι που ακολουθούν:

1. Κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων προβαίνει σε καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχεται 
στα εν λόγω προϊόντα, εάν συντρέχουν και 
οι δύο όροι που ακολουθούν:
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α) η παρουσία της ουσίας στα εν λόγω 
προϊόντα αντιπροσωπεύει ποσότητα άνω του 
1 τόνου ανά παρασκευαστή ή εισαγωγέα 
ετησίως·

α) η παρουσία της ουσίας στα εν λόγω 
προϊόντα αντιπροσωπεύει ποσότητα άνω του 
1 τόνου ανά παρασκευαστή ή εισαγωγέα 
ετησίως·

β) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης.

β) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης.

Η υποβολή καταχώρισης συνοδεύεται από 
το απαιτούμενο τέλος σύμφωνα με τον 
Τίτλο ΙΧ.

Η υποβολή καταχώρισης συνοδεύεται από 
το απαιτούμενο τέλος σύμφωνα με τον 
Τίτλο ΙΧ.

2. Κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων κοινοποιεί στον Οργανισμό, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος 
άρθρου, εάν μια ουσία πληροί τα κριτήρια 
του άρθρου 56 και προσδιορίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 58, παράγραφος 1, εάν 
συντρέχουν και οι δύο όροι που 
ακολουθούν:

2. Κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων κοινοποιεί στον Οργανισμό, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος 
άρθρου, εάν μια ουσία πληροί τα κριτήρια 
του άρθρου 56 και προσδιορίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 58, παράγραφος 1, όταν:

α) η παρουσία της ουσίας στα εν λόγω 
προϊόντα αντιπροσωπεύει ποσότητα άνω 
του 1 τόνου ανά παρασκευαστή ή 
εισαγωγέα ετησίως·

διαγράφεται

β) η ουσία περιέχεται στα εν λόγω προϊόντα 
σε συγκέντρωση άνω του 0,1 % κατά βάρος 
(β/β).

β) η ουσία περιέχεται στα εν λόγω προϊόντα 
σε συγκέντρωση άνω του 0,1 % κατά βάρος 
(β/β) σε ομογενές μέρος ενός προϊόντος·
(βα) τα όρια ειδικής συγκέντρωσης της 
ουσίας κάτω του ορίου 0,1% μπορούν να 
εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που 
εμφαίνεται στο άρθρο 130, παράγραφος 3·
(ββ) ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας δεν 
μπορεί να αποκλείσει την έκθεση του 
κοινού ή του περιβάλλοντος στην ουσία 
στη διάρκεια του πλήρους κύκλου ζωής 
του προϊόντος.

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται όταν ο 
παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας μπορούν 
να αποκλείσουν την έκθεση του ανθρώπου 
ή του περιβάλλοντος υπό φυσιολογικές ή 
εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο παρασκευαστής ή ο 
εισαγωγέας παρέχουν κατάλληλες 
πληροφορίες στον αποδέκτη του προϊόντος 
σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 4.

διαγράφεται
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4. Οι πληροφορίες που πρέπει να 
κοινοποιούνται περιλαμβάνουν τα εξής:

4. Οι πληροφορίες που πρέπει να 
κοινοποιούνται περιλαμβάνουν τα εξής:

α) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του παρασκευαστή ή του 
εισαγωγέα, όπως ορίζεται στο σημείο 1 του 
Παραρτήματος VI, εξαιρέσει των ιδίων 
τόπων χρήσης,

α) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του παρασκευαστή ή του 
εισαγωγέα, όπως ορίζεται στο σημείο 1 του 
Παραρτήματος VI, εξαιρέσει των ιδίων 
τόπων χρήσης,

β) τον ή τους αριθμούς καταχώρισης, που 
αναφέρονται στο άρθρο 20, παράγραφος 1, 
εάν υπάρχουν,

β) τον ή τους αριθμούς καταχώρισης, που 
αναφέρονται στο άρθρο 20, παράγραφος 1, 
εάν υπάρχουν,

γ) την ταυτότητα της ή των ουσιών, όπως 
ορίζεται στα σημεία 2.1 έως 2.3.4 του 
Παραρτήματος VI,

γ) την ταυτότητα της ή των ουσιών, όπως 
ορίζεται στα σημεία 2.1 έως 2.3.4 του 
Παραρτήματος VI,

δ) την ταξινόμηση της ή των ουσιών, όπως 
ορίζεται στα σημεία 4.1 και 4.2 του 
Παραρτήματος VI,

δ) την ταξινόμηση της ή των ουσιών, όπως 
ορίζεται στα σημεία 4.1 και 4.2 του 
Παραρτήματος VI,

ε) σύντομη περιγραφή της ή των χρήσεων 
της ουσίας ή των ουσιών στο προϊόν, όπως 
ορίζεται στο σημείο 3.5 του Παραρτήματος 
VI και των χρήσεων του ή των προϊόντων,

ε) σύντομη περιγραφή της ή των χρήσεων 
της ουσίας ή των ουσιών στο προϊόν, όπως 
ορίζεται στο σημείο 3.5 του Παραρτήματος 
VI και των χρήσεων του ή των προϊόντων,

5. Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις με τις οποίες να απαιτεί από τους 
παρασκευαστές ή τους εισαγωγείς 
προϊόντων να υποβάλλουν καταχώριση, 
σύμφωνα με τον παρόντα Τίτλο, για κάθε 
ουσία την οποία περιέχουν τα εν λόγω 
προϊόντα, εφόσον πληρούνται όλοι οι 
κατωτέρω όροι:

5. Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις με τις οποίες να απαιτεί από τους 
παρασκευαστές ή τους εισαγωγείς 
προϊόντων να υποβάλλουν καταχώριση, 
σύμφωνα με τον παρόντα Τίτλο, για κάθε 
ουσία την οποία περιέχουν τα εν λόγω 
προϊόντα, εφόσον πληρούνται όλοι οι 
κατωτέρω όροι:

α) η ουσία περιέχεται στα εν λόγω 
προϊόντα σε συνολική ποσότητα που 
υπερβαίνει τον 1 τόνο ανά παρασκευαστή ή 
εισαγωγέα ετησίως·

διαγράφεται

β) ο Οργανισμός έχει λόγους να υποπτεύεται 
ότι:

β) ο Οργανισμός έχει λόγους να υποπτεύεται 
ότι:

i) η ουσία απελευθερώνεται από τα 
προϊόντα, και

i) η ουσία απελευθερώνεται από τα 
προϊόντα, και

ii) η απελευθέρωση της ουσίας από τα 
προϊόντα συνιστά κίνδυνο για την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον·

ii) η απελευθέρωση της ουσίας από τα 
προϊόντα συνιστά κίνδυνο για την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον·

γ) η ουσία δεν υπόκειται στην παράγραφο 1. γ) η ουσία δεν υπόκειται στην παράγραφο 1.

Η υποβολή καταχώρισης συνοδεύεται από 
το απαιτούμενο τέλος σύμφωνα με τον 

Η υποβολή καταχώρισης συνοδεύεται από 
το απαιτούμενο τέλος σύμφωνα με τον 
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Τίτλο ΙΧ. Τίτλο ΙΧ.
6. Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν εφαρμόζονται 
στις ουσίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί για 
τη συγκεκριμένη χρήση.

6. Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν εφαρμόζονται 
στις ουσίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί για 
τη συγκεκριμένη χρήση εάν η ποσότητα 
χρήσης στα προϊόντα είναι στην ίδια ή 
χαμηλότερη ποσοτική κατηγορία από την 
ποσότητα που είναι καταχωρισμένη.

7. Από τις ........, οι παράγραφοι 2, 3 και 4 
εφαρμόζονται 6 μήνες μετά το καθορισμό 
της ουσίας σύμφωνα με το άρθρο 58, 
παράγραφος 1.

7. Από τις ........, οι παράγραφοι 2, 3 και 4 
εφαρμόζονται 6 μήνες μετά το καθορισμό 
της ουσίας σύμφωνα με το άρθρο 58, 
παράγραφος 1.

8. Τα μέτρα για την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 7 θεσπίζονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 132, 
παράγραφος 3.

8. Τα μέτρα για την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 7 θεσπίζονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 132, 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (first reading 
amendment 357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumer. (Ek)

It is very important to ensure that not only the whole car is viewed as an article, but also the 
steering wheel to give an example. If the definition of articles is not clarified, almost no 
information will be made available for articles. Amendment 357 from first reading. (Wijkman 
& others)

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (EP amendment 
357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumers. (Hegyi & others)

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

Τροπολογία 131
ΑΡΘΡΟ 7
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1. Κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων προβαίνει σε καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχεται 
στα εν λόγω προϊόντα, εάν συντρέχουν και 
οι δύο όροι που ακολουθούν:

1. Κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων προβαίνει σε καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχεται 
στα εν λόγω προϊόντα, εάν συντρέχουν και 
οι δύο όροι που ακολουθούν:

α) η ουσία περιέχεται στα εν λόγω προϊόντα 
σε συνολική ποσότητα που υπερβαίνει τον 1 
τόνο ανά παρασκευαστή ή εισαγωγέα 
ετησίως·

α) η ουσία περιέχεται στα εν λόγω προϊόντα 
σε συνολική ποσότητα που υπερβαίνει τον 1 
τόνο ανά παρασκευαστή ή εισαγωγέα 
ετησίως·

β) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης.

β) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης.

Η υποβολή καταχώρισης συνοδεύεται από 
το απαιτούμενο τέλος σύμφωνα με τον 
Τίτλο ΙΧ.

Η υποβολή καταχώρισης συνοδεύεται από 
το απαιτούμενο τέλος σύμφωνα με τον 
Τίτλο ΙΧ.

2. Κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων κοινοποιεί στον Οργανισμό, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος 
άρθρου, εάν μια ουσία πληροί τα κριτήρια 
του άρθρου 56 και προσδιορίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 58, παράγραφος 1, εάν 
συντρέχουν και οι δύο όροι που 
ακολουθούν:

2. Κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων κοινοποιεί στον Οργανισμό, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος 
άρθρου, εάν μια ουσία πληροί τα κριτήρια 
του άρθρου 56 και προσδιορίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 58, παράγραφος 1, όταν:

α) η ουσία περιέχεται στα εν λόγω 
προϊόντα σε συνολική ποσότητα που 
υπερβαίνει τον 1 τόνο ανά παρασκευαστή ή 
εισαγωγέα ετησίως·

διαγράφεται.

β) η ουσία περιέχεται στα εν λόγω προϊόντα 
σε συγκέντρωση άνω του 0,1 % κατά βάρος 
(β/β).

β) η ουσία περιέχεται στα εν λόγω προϊόντα 
σε συγκέντρωση άνω του 0,1 % κατά βάρος 
(β/β) σε ομογενές υλικό·

(βα) ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας δεν 
μπορεί να αποκλείσει την έκθεση του 
κοινού ή του περιβάλλοντος στην ουσία 
στη διάρκεια του πλήρους κύκλου ζωής 
του προϊόντος.

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται όταν ο 
παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας μπορούν 
να αποκλείσουν την έκθεση του ανθρώπου 
ή του περιβάλλοντος υπό φυσιολογικές ή 
εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο παρασκευαστής ή ο 
εισαγωγέας παρέχουν κατάλληλες 
πληροφορίες στον αποδέκτη του προϊόντος 

διαγράφεται.
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σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 4.
4. Οι πληροφορίες που πρέπει να 
κοινοποιούνται περιλαμβάνουν τα εξής:

4. Οι πληροφορίες που πρέπει να 
κοινοποιούνται περιλαμβάνουν τα εξής:

α) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του παρασκευαστή ή του 
εισαγωγέα, όπως ορίζεται στο σημείο 1 του 
Παραρτήματος VI, εξαιρέσει των ιδίων 
τόπων χρήσης,

α) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του παρασκευαστή ή του 
εισαγωγέα, όπως ορίζεται στο σημείο 1 του 
Παραρτήματος VI, εξαιρέσει των ιδίων 
τόπων χρήσης,

β) τον ή τους αριθμούς καταχώρισης, που 
αναφέρονται στο άρθρο 20, παράγραφος 1, 
εάν υπάρχουν,

β) τον ή τους αριθμούς καταχώρισης, που 
αναφέρονται στο άρθρο 20, παράγραφος 1, 
εάν υπάρχουν,

γ) την ταυτότητα της ή των ουσιών, όπως 
ορίζεται στα σημεία 2.1 έως 2.3.4 του 
Παραρτήματος VI,

γ) την ταυτότητα της ή των ουσιών, όπως 
ορίζεται στα σημεία 2.1 έως 2.3.4 του 
Παραρτήματος VI,

δ) την ταξινόμηση της ή των ουσιών, όπως 
ορίζεται στα σημεία 4.1 και 4.2 του 
Παραρτήματος VI,

δ) την ταξινόμηση της ή των ουσιών, όπως 
ορίζεται στα σημεία 4.1 και 4.2 του 
Παραρτήματος VI,

ε) σύντομη περιγραφή της ή των χρήσεων 
της ουσίας ή των ουσιών στο προϊόν, όπως 
ορίζεται στο σημείο 3.5 του Παραρτήματος 
VI και των χρήσεων του ή των προϊόντων,

ε) σύντομη περιγραφή της ή των χρήσεων 
της ουσίας ή των ουσιών στο προϊόν, όπως 
ορίζεται στο σημείο 3.5 του Παραρτήματος 
VI και των χρήσεων του ή των προϊόντων,

(στ) την ποσοτική κλίμακα της ουσίας ή των 
ουσιών, όπως 1-10 τόνοι, 10-100 τόνοι και 
ούτω καθεξής.

(στ) την ποσοτική κλίμακα της ουσίας ή των 
ουσιών, όπως 1-10 τόνοι, 10-100 τόνοι και 
ούτω καθεξής.

5. Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις με τις οποίες να απαιτεί από τους 
παρασκευαστές ή τους εισαγωγείς 
προϊόντων να υποβάλλουν καταχώριση, 
σύμφωνα με τον παρόντα Τίτλο, για κάθε 
ουσία την οποία περιέχουν τα εν λόγω 
προϊόντα, εφόσον πληρούνται όλοι οι 
κατωτέρω όροι:

5. Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις με τις οποίες να απαιτεί από τους 
παρασκευαστές ή τους εισαγωγείς 
προϊόντων να υποβάλλουν καταχώριση, 
σύμφωνα με τον παρόντα Τίτλο, για κάθε 
ουσία την οποία περιέχουν τα εν λόγω 
προϊόντα, εφόσον πληρούνται όλοι οι 
κατωτέρω όροι:

α) η ουσία περιέχεται στα εν λόγω 
προϊόντα σε συνολική ποσότητα που 
υπερβαίνει τον 1 τόνο ανά παρασκευαστή ή 
εισαγωγέα ετησίως·

διαγράφεται.

β) ο Οργανισμός έχει λόγους να υποπτεύεται 
ότι:

β) ο Οργανισμός έχει λόγους να υποπτεύεται 
ότι:

i) η ουσία απελευθερώνεται από τα 
προϊόντα, και

i) η ουσία απελευθερώνεται από τα 
προϊόντα, και

ii) η απελευθέρωση της ουσίας από τα 
προϊόντα συνιστά κίνδυνο για την υγεία του 

ii) η απελευθέρωση της ουσίας από τα 
προϊόντα συνιστά κίνδυνο για την υγεία του 
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ανθρώπου ή το περιβάλλον· ανθρώπου ή το περιβάλλον·
γ) η ουσία δεν υπόκειται στην παράγραφο 1. γ) η ουσία δεν υπόκειται στην παράγραφο 1.

Η υποβολή καταχώρισης συνοδεύεται από 
το απαιτούμενο τέλος σύμφωνα με τον 
Τίτλο ΙΧ.

Η υποβολή καταχώρισης συνοδεύεται από 
το απαιτούμενο τέλος σύμφωνα με τον 
Τίτλο ΙΧ.

6. Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν εφαρμόζονται 
στις ουσίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί για 
τη συγκεκριμένη χρήση.

6. Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν εφαρμόζονται 
στις ουσίες που έχουν ήδη καταχωρισθεί για 
τη συγκεκριμένη χρήση από φορέα 
προηγούμενου σταδίου της αλυσίδας 
εφοδιασμού.

7. Από τις ........, οι παράγραφοι 2, 3 και 4 
εφαρμόζονται 6 μήνες μετά το καθορισμό 
της ουσίας σύμφωνα με το άρθρο 58, 
παράγραφος 1.

7. Από τις ........, οι παράγραφοι 2, 3 και 4 
εφαρμόζονται 6 μήνες μετά το καθορισμό 
της ουσίας σύμφωνα με το άρθρο 58, 
παράγραφος 1.

8. Τα μέτρα για την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 7 θεσπίζονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 132, 
παράγραφος 3.

8. Τα μέτρα για την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 7 θεσπίζονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 132, 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

The use of substances of very high concern in articles should be notified as soon as it exceeds 
0,1%, no matter the total quantity, or when exposure cannot be excluded, to facilitate 
calculations and to provide a high level of protection. 

The addition "in a homogeneous material" is needed to counter RIP 3.8., otherwise the whole 
article would be almost meaningless and create an uneven playing field between EU 
manufacturers and importers. The threshold should apply to homogenous materials in an 
article, and not to the whole article, in line with other Community legislation (e.g. RoHS, 
ELV).

The derogation from the notification requirement of substances in articles in the Council text 
only refers to exposure during use and disposal, whereas the derogation adopted by 
Parliament (see Art. 7 (2)(ba) refers to the full lifecycle. Exposure from manufacture should 
be included as well.

The Agency should be able to require a registration as soon as it has ground for suspecting a 
risk, irrespective of the total quantity, to avoid cumbersome calculations and to provide a
high level of protection.

If the reference to "an actor up the supply chain" is not added, importers would not need to 
inform the agency anymore about the presence of substances of very high concern in their 
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article as soon as anyone else has registered such a use. As a result, the agency would have 
no information about the presence of such substances in imported articles, even if present in 
high concentrations. However, such information may be essential for authorisation or 
restriction purposes with a view to protect human health and the environment.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 132
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στην τροπολογία 88 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση.

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

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 133
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1α. Η παράγραφος 1, στοιχείο (α) δεν 
εφαρμόζεται στις ουσίες που είναι 
συστατικά πρόσθετα στα τσιγάρα κατά την 
έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας 95/59/ΕΚ  
περί των φόρων, πλην των φόρων κύκλου 
εργασιών, οι οποίοι επιβαρύνουν την 
κατανάλωση των επεξεργασιών καπνών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συμβιβαστική τροπολογία μεταξύ της τροπολογίας 88 της πρώτης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου 
και της κοινής θέσης του Συμβουλίου.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 134
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

7. Από τις [3,5 έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού] οι παράγραφοι 
2, 3 και 4 εφαρμόζονται 6 μήνες μετά το 
καθορισμό της ουσίας σύμφωνα με το άρθρο 
58, παράγραφος 1.

7. Οι παράγραφοι 1 και 5 εφαρμόζονται 
τρεις μήνες μετά την προθεσμία που 
ορίζεται στο άρθρο 23, παράγραφος 3.
Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 εφαρμόζονται 6 
μήνες μετά το καθορισμό της ουσίας 
σύμφωνα με το άρθρο 58, παράγραφος 1 
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρέλθει 3 
μήνες από την προθεσμία που ορίζεται στο 
άρθρο 23, παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τις ημερομηνίες συμμόρφωσης της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Συνδέεται με 
την τροπολογία στο άρθρο 23 του ιδίου συντάκτη.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 135
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

7. Από τις [3,5 έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού] οι παράγραφοι 
2, 3 και 4 εφαρμόζονται 6 μήνες μετά το 
καθορισμό της ουσίας σύμφωνα με το άρθρο 
58, παράγραφος 1.

7. Οι παράγραφοι 1 και 5 εφαρμόζονται 
τρεις μήνες μετά την προθεσμία που 
ορίζεται στο άρθρο 23, παράγραφος 3.
Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 εφαρμόζονται 6 
μήνες μετά το καθορισμό της ουσίας 
σύμφωνα με το άρθρο 58, παράγραφος 1 
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρέλθει 6 
μήνες από την προθεσμία που ορίζεται στο 
άρθρο 23, παράγραφος 3.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να διευκολυνθεί η ομαλή εφαρμογή στην πράξη των διατάξεων σχετικά με τις ουσίες στα 
προϊόντα και για να περιορισθούν οι πιθανές διαταράξεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, η ευθύνη 
του παραγωγού δεν πρέπει να μετατεθεί στην αλυσίδα εφοδιασμού δηλ. στους μεταγενέστερους 
χρήστες. Οι μεταγενέστεροι χρήστες μπορούν να είναι ταυτόχρονα και παραγωγοί των 
προϊόντων· η πλειονότητα αυτών είναι ΜΜΕ. Για λόγους πρακτικότητας του άρθρου 7, οι 
παραγωγοί προϊόντων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα όπως προβλέπεται στο άρθρο 7, 
παράγραφος 6 να βασίζουν τις καταχωρίσεις/κοινοποιήσεις τους σε προηγούμενες 
καταχωρίσεις αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τη μεταφορά της υποχρέωσης από τον 
παραγωγό της ουσίας στον μεταγενέστερο χρήστη.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 136
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

7. Από τις [3,5 έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού] οι παράγραφοι 
2, 3 και 4 εφαρμόζονται 6 μήνες μετά το 
καθορισμό της ουσίας σύμφωνα με το άρθρο 
58, παράγραφος 1.

7. Από τις ........, οι παράγραφοι 2, 3 και 4 
εφαρμόζονται 18 μήνες μετά το καθορισμό 
της ουσίας σύμφωνα με το άρθρο 58, 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λιανοπωλητές και οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα τους με ταχυδρομικές 
παραγγελίες παραγγέλνουν τα αγαθά τους έως 18 μήνες πριν από την εισαγωγή. Ήδη όταν 
δίδονται οι παραγγελίες ο εισαγωγέας ενός προϊόντος πρέπει να μπορεί να παράσχει στον 
προμηθευτή θετικό κατάλογο ουσιών που πρέπει να τύχουν προσεκτικού χειρισμού ή να 
αποφευχθούν κατά την παραγωγή. Ο κατάλογος υποψηφίων – μαζί με το Παράρτημα ΧIV του 
REACH – θα χρησιμεύσει ως θετικός κατάλογος. Εάν η προθεσμία στο άρθρο 7, παράγραφος 7 
είναι πολύ σύντομη και δεν λαμβάνει υπόψη τον πραγματικό κύκλο αγοράς, ο εισαγωγέας όχι 
μόνον θα αντιμετωπίσει αβεβαιότητα δικαίου αλλά και δεν θα μπορέσει να επηρεάσει τη 
διαδικασία παραγωγής αναλόγως. Επομένως πρέπει να παραταθεί η προθεσμία.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten + Chris Davies

Τροπολογία 137
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 Α (νέα)

7α. Ο Οργανισμός εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές για να βοηθήσει τους παραγωγούς 
και εισαγωγείς προϊόντων καθώς και τις 
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αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

REACH represents a huge organisational challenge for importers of articles. The Council 
proposal foresees several sector specific guidelines; however, the sector specific guidelines 
for producers and importers of articles, on which the EP agreed in 1st plenary reading, are no 
longer mentioned. Project 3.8 (initially supposed to replace the guidelines for the consumer 
goods sector) has not produced a workable result. Nonetheless the sector depends on 
professional and knowledgeable help– just as the different authorities involved in the import 
procedures. Guidelines drafted by the agency would provide a uniform level of support for 
companies and authorities in all EU Member States and likewise for non-European 
companies who may lack a thorough knowledge of the REACH legislation. (Oomen-Ruijten)

Successful first reading amendment ensuring the leading role of the Agency in providing 
guidelines. (Davies)

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 138
ΑΡΘΡΟ 8 Α (νέο)

Άρθρο 8α
Μεταφορά και χωρισμός καταχωρίσεων 

και συλλογικών καταχωρίσεων.
1. Το αποκτώμενο μέσω μιας καταχώρισης 
νομικό δικαίωμα είναι μεταβιβάσιμο και 
διαιρετό. Το μέρος που αποκτά τέτοιο 
δικαίωμα αναλαμβάνει τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις του αρχικού 
καταχωρίζοντος. Σε περίπτωση χωρισμού 
μιας καταχώρισης, ο Οργανισμός εκδίδει 
νέο αριθμό καταχώρισης στο νέο κάτοχο.  
2. Εάν ο παρασκευαστής είναι θυγατρική 
εταιρεία άλλου νομικού προσώπου (της 
καλούμενης «μητρικής εταιρείας»), η 
μητρική εταιρεία δύναται να 
πραγματοποιήσει και να διατηρήσει μια 
καταχώριση εξ ονόματος της θυγατρικής 
εταιρείας. Αντίστροφα, μια θυγατρική 
μπορεί επίσης να αναλαμβάνει και να 
διατηρεί καταχωρίσεις για λογαριασμό της 
μητρικής επιχείρησης ή άλλων 
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θυγατρικών. Στις περιπτώσεις αυτές η 
καταχώριση απαιτείται μόνο μία φορά. Το 
νομικό πρόσωπο που ορίζεται ως ο 
καταχωρίζων της ομάδας είναι υπεύθυνο 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.
3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται επίσης, 
εάν η μητρική εταιρεία ή η θυγατρική 
εταιρεία δεν έχουν την έδρα τους στην ΕΕ.
Το νομικό πρόσωπο που ορίζεται ως ο 
καταχωρίζων της ομάδας πρέπει να έχει 
την έδρα του στην Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Corresponds to Amendments 593,594,595 & 596 adopted in First Reading.

1. If a registrant no longer wishes to make use of his registration it must be possible for him 
to transfer the rights arising from the registration. The divisibility of rights arising from a 
registration is necessary in cases in which only part of a firm is transferred to a new owner. 
Since each manufacturer or importer must have a registration number as evidence of
registration status, in such cases the Agency must assign a new registration number to the 
new owner.

2. Within conglomerates products are delivered from changing production plants to 
downstream users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The 
delivery of products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part 
of either the parent company or a subsidiary. The proposed group registration would be an 
appropriate way of reducing costs and bureaucracy.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 139
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο 
παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας ή ο 
παρασκευαστής προϊόντων, κοινοποιεί στον 
Οργανισμό τις ακόλουθες πληροφορίες:

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο 
παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας ή ο 
παρασκευαστής προϊόντων, κοινοποιεί στον 
Οργανισμό τις ακόλουθες πληροφορίες για 
ουσίες που διατίθενται στην αγορά:

α) την ταυτότητα του παρασκευαστή ή του 
εισαγωγέα ή του παρασκευαστή προϊόντων, 
όπως ορίζεται στο σημείο 1 του 

α) την ταυτότητα του παρασκευαστή ή του 
εισαγωγέα ή του παρασκευαστή προϊόντων, 
όπως ορίζεται στο σημείο 1 του 
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Παραρτήματος VI, Παραρτήματος VI,
β) την ταυτότητα της ουσίας, όπως ορίζεται 
στο σημείο 2 του Παραρτήματος VI,

β) την ταυτότητα της ουσίας, όπως ορίζεται 
στο σημείο 2 του Παραρτήματος VI,

γ) την τυχόν ταξινόμηση της ουσίας, όπως 
ορίζεται στο σημείο 4 του 
Παραρτήματος VI,

γ) την τυχόν ταξινόμηση της ουσίας, όπως 
ορίζεται στο σημείο 4 του 
Παραρτήματος VI,

δ) την εκτιμώμενη ποσότητα, όπως ορίζεται 
στο σημείο 3.1 του Παραρτήματος VI,

δ) την εκτιμώμενη ποσότητα, όπως ορίζεται 
στο σημείο 3.1 του Παραρτήματος VI,

ε) το πελατολόγιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, με τα ονόματα και τις 
διευθύνσεις.

ε) αν χρειαστεί, τον κατάλογο των πελατών 
στους οποίους προμηθεύει την ουσία.

Η κοινοποίηση συνοδεύεται από το 
απαιτούμενο τέλος σύμφωνα με τον Τίτλο 
IX.

Η κοινοποίηση συνοδεύεται από το 
απαιτούμενο τέλος σύμφωνα με τον Τίτλο 
IX.

Η περίοδος που ορίζεται στην παράγραφο 1 
αρχίζει να ισχύει από την παραλαβή της 
κοινοποίησης από τον Οργανισμό.

Η περίοδος που ορίζεται στην παράγραφο 1 
αρχίζει να ισχύει από την παραλαβή της 
κοινοποίησης από τον Οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση για κοινοποίηση ουσιών που παρασκευάζονται ή εισάγονται για Ε + Α, 
εφαρμόζεται μόνον εάν διατίθενται στην αγορά. Τούτο θα εφαρμοσθεί με την τρέχουσα 
νομοθεσία της ΕΕ περί χημικών. Διαφορετικά και οι δραστηριότητες Ε + Α εντός μιας 
επιχείρησης θα πρέπει να κοινοποιούνται πράγμα που οδηγεί σε άσκοπη γραφειοκρατία και ως 
εκ τούτου σε περιττή επιβάρυνση για δραστηριότητες Ε + Α.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 140
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

7. Κατόπιν σχετικής αιτήσεως, ο 
Οργανισμός μπορεί να αποφασίζει να 
παρατείνει την πενταετή περίοδο εξαίρεσης 
για πέντε ακόμη έτη κατ’ ανώτατο όριο ή, 
όταν πρόκειται για ουσίες που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την 
ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων για 
ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση, για δέκα 
ακόμη έτη κατ’ ανώτατο όριο, εάν ο 
παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας ή ο 
παρασκευαστής προϊόντων μπορεί να 

7. Κατόπιν σχετικής αιτήσεως του 
παρασκευαστή ή εισαγωγέα, ο Οργανισμός 
μπορεί να παρατείνει την πενταετή περίοδο 
εξαίρεσης για δέκα ακόμη έτη κατ’ ανώτατο 
όριο, εάν ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας 
ή ο παρασκευαστής προϊόντων μπορεί να 
αποδείξει ότι η παράταση αυτή 
δικαιολογείται από το πρόγραμμα έρευνας 
και ανάπτυξης.
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αποδείξει ότι η παράταση αυτή 
δικαιολογείται από το πρόγραμμα έρευνας 
και ανάπτυξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση για κοινοποίηση ουσιών που παρασκευάζονται ή εισάγονται για Ε + Α, 
εφαρμόζεται μόνον εάν διατίθενται στην αγορά. Τούτο θα εφαρμοσθεί με την τρέχουσα 
νομοθεσία της ΕΕ περί χημικών. Διαφορετικά και οι δραστηριότητες Ε + Α εντός μιας 
επιχείρησης θα πρέπει να κοινοποιούνται πράγμα που οδηγεί σε άσκοπη γραφειοκρατία και ως 
εκ τούτου σε περιττή επιβάρυνση για δραστηριότητες Ε + Α.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 141
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

9. Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές των 
οικείων κρατών μελών τηρούν πάντοτε 
εμπιστευτικές τις πληροφορίες που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 έως 8.

9. Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές των  
οικείων κρατών μελών τηρούν πάντοτε 
εμπιστευτικές τις πληροφορίες που 
υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο
1. Ο Οργανισμός δεν αποκαλύπτει τις 
πληροφορίες αυτές σε οιαδήποτε άλλη 
αρμόδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση για κοινοποίηση ουσιών που παρασκευάζονται ή εισάγονται για Ε + Α, 
εφαρμόζεται μόνον εάν διατίθενται στην αγορά. Τούτο θα εφαρμοσθεί με την τρέχουσα 
νομοθεσία της ΕΕ περί χημικών. Διαφορετικά και οι δραστηριότητες Ε + Α εντός μιας 
επιχείρησης θα πρέπει να κοινοποιούνται πράγμα που οδηγεί σε άσκοπη γραφειοκρατία και ως 
εκ τούτου σε περιττή επιβάρυνση για δραστηριότητες Ε + Α.

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

Τροπολογία 142
ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (Α), ΣΗΜΕΙΟ (VIII) Α (νέο)

 (viii) α) δήλωση του κατά πόσον οι 
πληροφορίες παρήχθησαν ή όχι με δοκιμές 
σε σπονδυλωτά ζώα, ποίες ήταν οι δοκιμές 
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που διενεργήθηκαν σε σπονδυλωτά ζώα 
και πόσα ζώα χρησιμοποιήθηκαν·

Or. en

(Τροπολογία 96 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατίθενται πληροφορίες για τις δοκιμές με χρήση ζώων που διενεργήθηκαν και για 
τον αριθμό των ζώων που χρησιμοποιήθηκαν.

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

Τροπολογία 143
ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (Α), ΣΗΜΕΙΟ (ΧI) 

(xi) αίτημα σχετικά με το ποιες από τις 
πληροφορίες του άρθρου 118, παράγραφος 
2, θεωρεί ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας 
ότι δεν θα πρέπει να διατεθούν στο 
Διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 76, 
παράγραφος 2, στοιχείο δ), 
συμπεριλαμβανομένης αιτιολόγησης του 
λόγου για τον οποίο η δημοσίευση θα 
μπορούσε να βλάψει τα εμπορικά 
συμφέροντα του ιδίου ή οιουδήποτε άλλου 
ενδιαφερομένου.

(xi) αίτημα σχετικά με το ποιες από τις 
πληροφορίες του άρθρου 118, παράγραφος 
2, θεωρεί ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας 
ότι δεν θα πρέπει να διατεθούν στο 
Διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 76, 
παράγραφος 2, στοιχείο δ), 
συμπεριλαμβανομένης αιτιολόγησης του 
λόγου για τον οποίο η δημοσίευση θα 
έβλαπτε τα εμπορικά συμφέροντα του ιδίου 
ή οιουδήποτε άλλου ενδιαφερομένου.

Or. en

(Νέα τροπολογία – Άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο γ))

Αιτιολόγηση

Το αίτημα περί εμπιστευτικού χαρακτήρα πρέπει να είναι δυνατό μόνον εάν η δημοσίευση θα 
έβλαπτε τα εμπορικά συμφέροντα και όχι απλώς εάν θα μπορούσε να τα βλάψει, για να 
αποφευχθεί οιαδήποτε κατάχρηση αυτής της ρήτρας.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 144
ΑΡΘΡΟ 10 , ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (Α) Α (νέα)

αα) Οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει 
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της παραγράφου 1 και οι οποίες 
παράγονται και ελέγχονται δυνάμει 
νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, του ΟΟΣΑ 
ή άλλων ισοδύναμων νομοθετικών 
πράξεων και/ή προγραμμάτων σχετικών με 
χημικές ουσίες μπορούν να υποβάλλονται 
και θα θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Corresponds to Amendment 575/600 adopted in First Reading. 

Data already collected or reports already compiled on a substance under other EU or 
international programmes or legislation should be permitted and presented as such, without 
the need for modification and/or unnecessary redrafting or re-testing. Examples of such 
programmes are:  the OECD programme for the production of internationally agreed 
Screening Information Data Sets (SIDS), the International Chemical Council Association 
High Production Volume (ICCA/HPV) assessments of chemicals, the Human and 
Environmental Risk Assessment Project (HERA) of chemicals used in the home for laundry 
and household cleaning, the monographs of the European Toxicology & Ecotoxicology 
Centre (ECETOC) on individual chemicals, or the EPA HPV Challenge.

Τροπολογία: Lena Ek + Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 145
ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (Β) Α (νέα)

(βα) Εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα 
μέθοδοι in vitro και η χρήση (ποσοτικών) 
σχέσεων δομής/δραστικότητας ((Q)SAR).
Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θέτει στη 
διάθεση των επιχειρήσεων κατάλογο 
δοκιμών, βάσεις δεδομένων και 
εγκεκριμένα μοντέλα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μέθοδοι in vitro περιορίζουν τις άσκοπες δοκιμές με χρήση ζώων. Ίδια με την τροπολογία 
106 της πρώτης ανάγνωσης. (Ek)

Αντιστοιχεί στην τροπολογία 106 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση.      
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Οι μέθοδοι in vitro περιορίζουν τις άσκοπες δοκιμές με χρήση ζώων. (Oomen-Ruijten) 

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 146
ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3. Ένας παρασκευαστής ή εισαγωγέας 
μπορεί να υποβάλλει χωριστά τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
10, στοιχείο α), σημεία iv), vi), vii) ή ix), 
εάν:

3. Ένας παρασκευαστής ή εισαγωγέας 
μπορεί, με την επιφύλαξη του Τίτλου III, 
να υποβάλλει χωριστά τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 10, στοιχείο α), 
σημεία iv), vi), vii) ή ix), εάν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να μειωθούν οι επαναλήψεις δοκιμών με χρήση ζώων, οι εταιρείες που αποφασίζουν να 
μην υποβάλουν από κοινού δεδομένα πρέπει και πάλι να μοιράζονται τα δεδομένα από δοκιμές 
με χρήση ζώων. Οι απαιτήσεις περί κοινοχρησίας δεδομένων βάσει του Τίτλου III πρέπει να 
εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το εάν τα δεδομένα υποβάλλονται από κοινού ή χωριστά.

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

Τροπολογία 147
ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3. Ένας παρασκευαστής ή εισαγωγέας 
μπορεί να υποβάλλει χωριστά τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
10, στοιχείο α), σημεία iv), vi), vii) ή ix), 
εάν:

3. Ένας παρασκευαστής ή εισαγωγέας 
μπορεί, εκτός από τις περιπτώσεις στις 
οποίες απαιτούνται δεδομένα από δοκιμές 
με χρήση ζώων, να υποβάλλει χωριστά τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
10, στοιχείο α), σημεία iv), vi), vii) ή ix), 
εάν:

Or. en

(Το σχετικό μέρος της τροπολογίας 379 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιορίζεται ρητώς ότι δεν υπάρχει αποχώρηση από την κοινοχρησία δεδομένων 
από δοκιμές με χρήση ζώων.
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Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 148
ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

2a. Εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα 
μέθοδοι in vitro και η χρήση (ποσοτικών) 
σχέσεων δομής/δραστικότητας ((Q)SAR) 
και της τοξικογονιδιωματικής. Προς 
τούτο, ο Οργανισμός θέτει στη διάθεση 
των επιχειρήσεων κατάλογο δοκιμών, 
βάσεις δεδομένων και εγκεκριμένα 
μοντέλα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να μειώσει τις περιττές δοκιμές με χρήση ζώων εξασφαλίζοντας 
ότι οι εταιρείες, ιδίως οι ΜΜΕ, λαμβάνουν γνώση των ήδη διαθέσιμων πληροφοριών. Επιτυχής 
τροπολογία πρώτης ανάγνωσης (106 και μέρος της 549).

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 149
ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

2a. Εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα 
μέθοδοι in vitro και η χρήση (ποσοτικών) 
σχέσεων δομής/δραστικότητας ((Q)SAR).
Προς τούτο, ο Οργανισμός θέτει στη 
διάθεση των επιχειρήσεων κατάλογο 
δοκιμών, βάσεις δεδομένων και 
εγκεκριμένα μοντέλα.

Or. en

(Τροπολογία 106 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Με γνώμονα τις δεοντολογικές και επιστημονικές ανησυχίες που συνδέονται με τις δοκιμές με 
χρήση ζώων, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε εναλλακτικές στρατηγικές. Ο Οργανισμός 
πρέπει να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στις επιχειρήσεις.
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 150
ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

2a. Για τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες, η 
ποσότητα κατ’ έτος καθορίζεται βάσει της 
μέσης ποσότητας που παρήχθη ή εισήχθη 
κατά τα τρία έτη πριν από την υποβολή του 
φακέλου καταχώρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στην τροπολογία 611 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση. 

Οι εξαιρετικές διακυμάνσεις των ποσοτήτων παραγωγής θα μπορούσε να αυξάνει σημαντικά τις 
απαιτήσεις για ενημέρωση οσάκις σημειώνεται υπέρβαση ποσοτικού ορίου. Για το λόγο αυτό, 
πρέπει να εξασφαλισθεί ένας βαθμός ευελιξίας για τις ουσίες χαμηλού όγκου παραγωγής, 
ιδιαίτερα κατά τη φάση της αγοράς. Η μέση ποσότητα σε περίοδο 3 ετών θα διασφάλιζε ότι 
πλέον εκτεταμένες απαιτήσεις καταχώρισης θα ίσχυαν μόνον εάν ο καταχωρίζων υπερέβαινε 
συστηματικά συγκεκριμένο ποσοτικό κατώτατο όριο.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Τροπολογία 151
ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Οι πληροφορίες για τις εγγενείς ιδιότητες 
των ουσιών μπορούν να παρασκευάζονται
με άλλα μέσα εκτός των δοκιμών, ιδίως με 
τη χρήση μοντέλων ποιοτικών ή ποσοτικών 
σχέσεων δομής-δραστικότητας ή από 
πληροφορίες για ουσίες με ανάλογη χημική 
δομή (ομαδοποίηση ή σύγκριση), εφόσον 
πληρούνται οι όροι του Παραρτήματος ΧI.
Οι δοκιμές σύμφωνα με το Παράρτημα VIII, 
σημεία 8.6 και 8.7 και τα Παραρτήματα IX 
και X, είναι δυνατόν να παραλείπονται, όταν 
αυτό αιτιολογείται από πληροφορίες σχετικά 
με την έκθεση και τα εφαρμοζόμενα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου, κατά τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα XI, σημείο 3.

1. Οι πληροφορίες για τις εγγενείς ιδιότητες 
των ουσιών, ιδίως όσον αφορά την 
τοξικότητα για τον άνθρωπο, παράγονται, 
όταν είναι δυνατόν, με άλλα μέσα εκτός των 
δοκιμών σε σπονδυλωτά, ιδίως με τη χρήση 
μοντέλων ποιοτικών ή ποσοτικών σχέσεων 
δομής-δραστικότητας ή από πληροφορίες 
για ουσίες με ανάλογη χημική δομή 
(ομαδοποίηση ή σύγκριση), εφόσον 
πληρούνται οι όροι του Παραρτήματος ΧI.
Οι δοκιμές σύμφωνα με το Παράρτημα VIII, 
σημεία 8.6 και 8.7 και τα Παραρτήματα IX 
και X, είναι δυνατόν να παραλείπονται, όταν 
αυτό αιτιολογείται από πληροφορίες σχετικά 
με την έκθεση και τα εφαρμοζόμενα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου, κατά τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα XI, σημείο 3.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός από τα θέματα δεοντολογίας που συνδέονται με τις δοκιμές σε σπονδυλωτά, υπάρχουν 
πολυάριθμα επιστημονικά προβλήματα όσον αφορά την εγκυρότητα που έχουν οι δοκιμές αυτές 
σε ζώα όταν πρόκειται για τον άνθρωπο. Οι πληροφορίες για τις ιδιότητες των ουσιών θα 
πρέπει ως εκ τούτου να κάνουν χρήση όχι μόνο εναλλακτικών μεθόδων όπως τα μοντέλα 
χρήσης (ποσοτικών) σχέσεων δομής/δραστικότητας (Q)SAR), αλλά και των νέων και πολλά 
υποσχόμενων μεθόδων χημικών δοκιμών μέσω της αξιολόγησης των αντιδράσεων γονιδίων 
δεικτών.

(τροπολογία 549 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ)

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

Τροπολογία 152
ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Οι πληροφορίες για τις εγγενείς ιδιότητες 
των ουσιών μπορούν να παρασκευάζονται
με άλλα μέσα εκτός των δοκιμών, ιδίως με 
τη χρήση μοντέλων ποιοτικών ή ποσοτικών 
σχέσεων δομής-δραστικότητας ή από 
πληροφορίες για ουσίες με ανάλογη χημική 
δομή (ομαδοποίηση ή σύγκριση), εφόσον 
πληρούνται οι όροι του Παραρτήματος ΧI.
Οι δοκιμές σύμφωνα με το Παράρτημα VIII, 
σημεία 8.6 και 8.7 και τα Παραρτήματα IX 
και X, είναι δυνατόν να παραλείπονται, όταν 
αυτό αιτιολογείται από πληροφορίες σχετικά 
με την έκθεση και τα εφαρμοζόμενα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου, κατά τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα XI, σημείο 3.

1. Οι πληροφορίες για τις εγγενείς ιδιότητες 
των ουσιών, ιδίως όσον αφορά την 
τοξικότητα για τον άνθρωπο, παράγονται, 
όταν είναι δυνατόν, με άλλα μέσα εκτός των 
δοκιμών σε σπονδυλωτά, ιδίως με τη χρήση 
μοντέλων ποιοτικών ή ποσοτικών σχέσεων 
δομής-δραστικότητας ή από πληροφορίες 
για ουσίες με ανάλογη χημική δομή 
(ομαδοποίηση ή σύγκριση), εφόσον 
πληρούνται οι όροι του Παραρτήματος ΧI, ή 
με τοξικογονιδιωματική. Οι δοκιμές 
σύμφωνα με το Παράρτημα VIII, σημεία 8.6 
και 8.7 και τα Παραρτήματα IX και X, είναι 
δυνατόν να παραλείπονται, όταν αυτό 
αιτιολογείται από πληροφορίες σχετικά με 
την έκθεση και τα εφαρμοζόμενα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου, κατά τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα XI, σημείο 3.

Or. en

(Τροπολογία 549 – πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Εκτός από τα θέματα δεοντολογίας που συνδέονται με τις δοκιμές σε σπονδυλωτά, υπάρχουν 
πολυάριθμα επιστημονικά προβλήματα όσον αφορά την εγκυρότητα που έχουν οι δοκιμές αυτές 
σε ζώα όταν πρόκειται για τον άνθρωπο. Οι πληροφορίες για τις ιδιότητες των ουσιών θα 
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πρέπει ως εκ τούτου να κάνουν χρήση όχι μόνο εναλλακτικών μεθόδων όπως τα μοντέλα 
χρήσης (ποσοτικών) σχέσεων δομής/δραστικότητας (Q)SAR), αλλά και των νέων και πολλά 
υποσχόμενων μεθόδων χημικών δοκιμών μέσω της αξιολόγησης των αντιδράσεων γονιδίων 
δεικτών.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 153
ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η 
διεξαγωγή δοκιμών με τις ουσίες για την 
παρασκευή πληροφοριών σχετικά με τις 
εγγενείς τους ιδιότητες, οι δοκιμές 
διενεργούνται σύμφωνα με τις μεθόδους 
δοκιμών οι οποίες ορίζονται σε κανονισμό 
της Επιτροπής ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 132, 
παράγραφος 3 και οι οποίες αναθεωρούνται, 
ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου 
ιδίως να γίνουν ακριβέστερες, να μειωθούν 
ή να αντικατασταθούν οι δοκιμές σε ζώα, ή 
σύμφωνα με άλλες διεθνείς μεθόδους 
δοκιμών τις οποίες η Επιτροπή ή ο 
Οργανισμός αναγνωρίζουν ως κατάλληλες.
Πληροφορίες για τις εγγενείς ιδιότητες των 
ουσιών μπορούν να παρασκευάζονται 
σύμφωνα με άλλες μεθόδους δοκιμών, 
εφόσον πληρούνται οι όροι του 
Παραρτήματος XI.

2. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η 
διεξαγωγή δοκιμών με τις ουσίες για την 
παρασκευή πληροφοριών σχετικά με τις 
εγγενείς τους ιδιότητες, οι δοκιμές 
διενεργούνται σύμφωνα με τις μεθόδους 
δοκιμών οι οποίες ορίζονται σε κανονισμό 
της Επιτροπής ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 132, 
παράγραφος 3α και οι οποίες 
αναθεωρούνται, ανάλογα με την περίπτωση, 
προκειμένου ιδίως να γίνουν ακριβέστερες, 
να μειωθούν ή να αντικατασταθούν οι 
δοκιμές σε ζώα, ή σύμφωνα με άλλες 
διεθνείς μεθόδους δοκιμών τις οποίες η 
Επιτροπή ή ο Οργανισμός αναγνωρίζουν ως 
κατάλληλες.

Πληροφορίες για τις εγγενείς ιδιότητες των 
ουσιών μπορούν να παρασκευάζονται 
σύμφωνα με άλλες μεθόδους δοκιμών, 
εφόσον πληρούνται οι όροι του 
Παραρτήματος XI.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για την ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης για την επιτροπολογία και ιδίως για την αντικατάσταση της συνήθους διαδικασίας 
«κανονιστικής επιτροπής» με την «κανονιστική επιτροπή με έλεγχο», καθόσον τα σχετικά μέτρα 
είναι μέτρα γενικής φύσεως που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
σχεδίου νομοθετικού μέτρου.
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 154
ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Οι οικοτοξικολογικές και τοξικολογικές 
δοκιμές και αναλύσεις διενεργούνται 
σύμφωνα με τις αρχές της ορθής 
εργαστηριακής πρακτικής που ορίζονται 
στην οδηγία 2004/10/ΕΟΚ ή σύμφωνα με 
άλλα διεθνή πρότυπα τα οποία η Επιτροπή 
ή ο Οργανισμός αναγνωρίζουν ως 
ισοδύναμα και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 86/609/ΕΟΚ, ανάλογα με την 
περίπτωση.

3. Νέες εργαστηριακές δοκιμές με χρήση 
σπονδυλωτών ζώων διενεργούνται 
σύμφωνα με τις αρχές της ορθής 
εργαστηριακής πρακτικής που ορίζονται 
στην οδηγία 87/18/ΕΟΚ και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στη  τροπολογία 375 της πρώτης ανάγνωσης. 

Το σύστημα ορθής εργαστηριακής πρακτικής (GLP) είναι σύστημα διαχείρισης για πιστοποίηση 
εργαστηρίων και τεκμηρίωση. Δεν αφορά τις μεθόδους δοκιμών ή την ποιότητα των 
αποτελεσμάτων των δοκιμών. Ωστόσο, το σύστημα  GLP είναι εξαιρετικά ακριβό και θα 
οδηγήσει σε δυσανάλογο κόστος δοκιμών, ειδικά για ουσίες χαμηλότερων ποσοτήτων χωρίς 
βελτίωση των αποτελεσμάτων. Επομένως, το GLP πρέπει να εφαρμόζεται μόνον σε δοκιμές με 
χρήση σπονδυλωτών.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 155
ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Εάν μια ουσία έχει ήδη καταχωρηθεί, ο 
νέος καταχωρών έχει το δικαίωμα να 
αναφέρεται στις περιλήψεις μελετών ή στις 
ουσιαστικές περιλήψεις μελετών, που έχουν 
υποβληθεί προγενέστερα για την ίδια ουσία, 
εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι η ουσία που 
καταχωρεί είναι ίδια με εκείνη που είχε 
καταχωρηθεί παλαιότερα, 
συμπεριλαμβανομένων του βαθμού 
καθαρότητας και της φύσης των 
προσμείξεων, και εφόσον ο ή οι 
προηγούμενοι καταχωρούντες του έχουν 
επιτρέψει να αναφέρεται στις πλήρεις 

4. Εάν μια ουσία έχει ήδη καταχωρηθεί, ο 
νέος καταχωρών έχει το δικαίωμα να 
αναφέρεται σε μελέτες και εκθέσεις 
δοκιμών, στο εξής "μελέτες", που έχουν 
υποβληθεί προγενέστερα για την ίδια ουσία, 
εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι η ουσία που 
καταχωρεί είναι ίδια με εκείνη που είχε 
καταχωρηθεί παλαιότερα, 
συμπεριλαμβανομένων του βαθμού 
καθαρότητας και της φύσης των 
προσμείξεων, και ότι υποβάλλει επιστολή 
πρόσβασης από τους προηγούμενους
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εκθέσεις μελετών για τον σκοπό της 
καταχώρισης. Ωστόσο, νέος καταχωρών 
δεν μπορεί να αναφέρεται στις μελέτες 
αυτές για να παράσχει τις πληροφορίες που 
απαιτούνται στο σημείο 2 του 
Παραρτήματος VI.

καταχωρούντες .

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στη  τροπολογία 615 της πρώτης ανάγνωσης.

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση στα δεδομένα σχετικά με τις δοκιμές στις οποίες δεν 
γίνεται χρήση ζώων, όπως προβλέπεται ήδη για τις δοκιμές που πραγματοποιούνται σε ζώα.
Έχει σχέση με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των κατόχων των 
μελετών.

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

Τροπολογία 156
ΑΡΘΡΟ 14, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της 
οδηγίας 98/24/ΕΚ, πραγματοποιείται 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας και 
καταρτίζεται έκθεση χημικής ασφάλειας για 
κάθε ουσία που υπόκειται σε καταχώριση, 
σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, εάν ο 
καταχωρίζων παράγει ή εισάγει την ουσία 
σε ποσότητες 10 τόνων ή άνω ετησίως.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της 
οδηγίας 98/24/ΕΚ, πραγματοποιείται 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας και 
καταρτίζεται έκθεση χημικής ασφάλειας για 
κάθε ουσία που υπόκειται σε καταχώριση, 
σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

The intention of amendment 110 from the first reading was to secure basic safety data also for 
low volume chemicals. This should apply for all chemicals subject to registration. (Ek)

The industry and the institutions do not tire to stress the need for a "risk-based approach" of 
REACH. Risk is the combination of hazard and exposure. However, an assessment of a) 
hazard and b) exposure is only required in the chemical safety report. To limit the safety 
assessments to substances above 10 tonnes would exclude two-thirds of the substances from 
both those assessments. As a consequence, it would be near impossible to identify the 
appropriate risk management measures to protect workers or consumers against hazardous 
substances. A data graveyard serves nobody. (Schlyter & others)
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Τροπολογία: Eυαγγελία ΤζαμπάζηAdamos Adamou + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 
Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-

Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle + Urszula Krupa

Τροπολογία 157
ΑΡΘΡΟ 14, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της 
οδηγίας 98/24/ΕΚ, πραγματοποιείται 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας και 
καταρτίζεται έκθεση χημικής ασφάλειας για 
κάθε ουσία που υπόκειται σε καταχώριση, 
σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο, εάν ο 
καταχωρών παράγει ή εισάγει την ουσία σε 
ποσότητες 10 τόνων ή άνω ετησίως.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της 
οδηγίας 98/24/ΕΚ, πραγματοποιείται 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας και 
καταρτίζεται έκθεση χημικής ασφάλειας για 
κάθε ουσία που υπόκειται σε καταχώριση, 
σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο, εάν ο 
καταχωρών παράγει ή εισάγει την ουσία σε 
ποσότητες 1 τόνου άνω ετησίως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το REACH δεν πρέπει να είναι νεκροταφείο δεδομένων.  Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
είναι ουσιώδης για ένα σύστημα που βασίζεται στον κίνδυνο και για τη διαχείριση κινδύνου, 
που απλώς συνιστά ασφαλή χειρισμό για τους χρήστες των χημικών ουσιών. Αυτή η ουσία 
διασφαλίζει ότι η διαχείριση κινδύνου θα είναι διαθέσιμη για ουσίες άνω του ενός τόνου και οι
χημικές ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία θα εντοπίζονται. Υποβάλλεται εκ νέου το 
αντίστοιχο τμήμα της τροπολογίας 110 του ΕΚ. (Τζαμπάζη + Hegyi & others + Krupa)

Χρειάζονται δεδομένα για να εξασφαλισθεί ότι μπορεί να διενεργηθεί απλοποιημένη 
αξιολόγηση κινδύνου μέσω αξιολόγησης της έκθεσης χημικής ασφάλειας. Υποβάλλεται εκ νέου 
το αντίστοιχο τμήμα της τροπολογίας 110 του ΕΚ. (Wijkman και άλλοι)

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 158
ΑΡΘΡΟ 14, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΔΑΦΙΟ 1 (A) (νέο)

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στα νανοσωματίδια.

Or. en
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(Νέα τροπολογία – Άρθρο 62(2)(δ) ώστε να ληφθεί υπόψη η τροποποιημένη γνώμη της 
ΕΕΑΝΚΥ της 10ης Μαρτίου 2006).

Αιτιολόγηση

Λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, τα νανοσωματίδια έχουν πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια σε 
σχέση με τη μάζα τους από ό,τι τα συνήθη σωματίδια. Η επιφάνεια με τη σειρά της καθορίζει 
την αντιδραστικότητα η οποία είναι βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση της τοξικότητας.
Σύμφωνα με την ΕΕΑΝΚΥ η επικέντρωση στην παραγωγή εκπεφρασμένη ως μάζα και όχι ως 
μέγεθος σωματιδίων ενδέχεται να υποτιμήσει σοβαρά τη δυνητική συμμετοχή των 
νανοσωματιδίων στον συνολικό κίνδυνο που θέτει η ουσία. Επομένως στα νανοσωματίδια που 
προκύπτουν με μεθόδους μηχανοτεχνίας δεν πρέπει να εφαρμόζονται επίπεδα ορίων για την 
παρέκκλιση από την απαίτηση για εκθέσεις χημικής ασφάλειας βάσει μάζας ή συγκέντρωσης. 

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt + Anne Laperrouze, Vittorio Prodi + Cristina Gutiérrez-
Cortines + Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 159
ΑΡΘΡΟ 14, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

2α. Δεν χρειάζεται να διενεργείται 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας ούτε να 
εκπονείται έκθεση χημικής ασφάλειας, 
βάσει της παραγράφου 1, για ουσίες που 
ταξινομούνται ως επικίνδυνες, σύμφωνα με 
την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, ή ως ΑΒΤ ή 
αΑαΒ, που περιλαμβάνονται σε 
παρασκευάσματα σε ατόφια μορφή τα 
οποία εξαιρούνται από την υποχρέωση 
επισήμανσης, σύμφωνα με την οδηγία 
1999/45/ΕΚ, άρθρο 12, παράγραφος 2 και 
67/548/ΕΟΚ, παράρτημα VI, σημείο 9.3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Reinstates amendments 422 and 960 as adopted in first reading. The risk for human health or 
the environment from substances bound in massive preparations is very limited and, 
accordingly, no labelling is required by existing legislation. Therefore, the obligation to 
perform chemical safety assessments and -reports can be dispensed under the same 
conditions as the labelling. (Roth-Behrendt)

Certain preparations, such as mixtures of rubber, are exempt from labelling pursuant to 
Directive 1999/45/EC, Article 12(2), because they do not present any danger to the 
environment or human health through inhalation, ingestion or contact with the skin.
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Incorporating the proposed amendment into Article 14 would harmonise the provisions of 
REACH with Recital 28, with the provisions of Directive 1999/45/EC and with the regulation 
itself, which does not require a chemical safety assessment for substances in preparations 
which are not dangerous. (Laperrouze & Prodi)

This amendment reinstates amendments 422 and 960 tabled to the plenary and approved in 
first reading.

CSA of a dangerous substance in preparations is not required by REACH when the 
preparation is not classified as dangerous. Additionally Recital 28 indicates that these 
provisions should equally apply to preparations that are solid mixtures of substances until a 
specific shape is given to such a preparation that transforms it into an article.

Some massive preparations are exempted from labelling according to directive 1999/45/EC 
Art.12.2 exempt massive preparation because they don't pose any danger to the environment 
or human health. (Gutierrez-Cortines + Oomen-Ruijten)

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 160
ΑΡΘΡΟ 14, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4. Εάν, ως αποτέλεσμα των ενεργειών α) 
έως δ) της παραγράφου 3, ο παρασκευαστής 
ή ο εισαγωγέας συμπεραίνει ότι η ουσία 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων ουσιών, σύμφωνα με την 
οδηγία 67/548/EΟΚ, ή αξιολογείται ως ΑΒΤ 
ή αΑαΒ, η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες επιπλέον 
ενέργειες:

4. Για τα νανοσωματίδια ή εάν, ως 
αποτέλεσμα των ενεργειών α) έως δ) της 
παραγράφου 3, ο παρασκευαστής ή ο 
εισαγωγέας συμπεραίνει ότι η ουσία 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων ουσιών, σύμφωνα με την 
οδηγία 67/548/EΟΚ, ή αξιολογείται ως ΑΒΤ 
ή αΑαΒ, η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες επιπλέον 
ενέργειες:

Or. en

Νέα τροπολογία – άρθρο 62(2)(δ) ώστε να ληφθεί υπόψη η τροποποιημένη γνώμη της 
SCENIHR της 10ης Μαρτίου 2006).

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα 
εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (SCENIHR) έχοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά 
για νανοσωματίδια και σχηματισμούς νανοσωματιδίων, οι δοκιμές που διεξάγονται συνήθως 
για τον προσδιορισμό της τοξικότητας προϊόντων ενδέχεται να μην επαρκούν για τον εντοπισμό 
όλων των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων των νανοσωματιδίων. Επομένως δεν ενδείκνυται να 
βασιζόμαστε μόνον στις συνήθεις δοκιμές για τον καθορισμό του κινδύνου ως προϋπόθεσης για 
τη διενέργεια αξιολόγησης της έκθεσης. Αξιολόγηση της έκθεσης πρέπει να διενεργείται για όλα 
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τα νανοσωματίδια που προκύπτουν με μεθόδους μηχανοτεχνίας ανεξάρτητα από τα 
αποτελέσματα των συνήθων δοκιμών τοξικότητας.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 161
ΑΡΘΡΟ 15

1. Οι δραστικές ουσίες και τα βοηθητικά 
συνθέσεως που παρασκευάζονται ή 
εισάγονται για χρήση μόνο σε 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 
περιλαμβάνονται είτε στο Παράρτημα Ι της 
οδηγίας 91/414/EΟΚ είτε στον 
κανονισμό (EΟΚ) αριθ. 3600/92, τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ.703/2001, τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1490/2002 ή την 
απόφαση 2003/565/EΚ και κάθε ουσία για 
την οποία η Επιτροπή, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 της οδηγίας 91/414/EΟΚ, έχει λάβει 
απόφαση όσον αφορά την πληρότητα του 
φακέλου της, θεωρούνται καταχωρημένες, η 
δε καταχώριση θεωρείται ως περατωθείσα 
για παρασκευή ή εισαγωγή για χρήση ως 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και, επομένως, 
θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις των 
Κεφαλαίων 1 και 5 του παρόντος Τίτλου.

1. Οι δραστικές ουσίες στο βαθμό που 
παρασκευάζονται ή εισάγονται για χρήση σε 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 
περιλαμβάνονται είτε στο Παράρτημα Ι της 
οδηγίας 91/414/EΟΚ είτε στον 
κανονισμό (EΟΚ) αριθ. 3600/92, τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ.703/2001, τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1490/2002 ή την 
απόφαση 2003/565/EΚ και κάθε ουσία για 
την οποία η Επιτροπή, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 της οδηγίας 91/414/EΟΚ, έχει λάβει 
απόφαση όσον αφορά την πληρότητα του 
φακέλου της καθώς και τα βοηθητικά 
συνθέσεως στο βαθμό που παράγονται ή 
εισάγονται για χρήση σε 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα 
από την οδηγία 91/414/ΕΟΚ, θεωρούνται 
καταχωρημένες, η δε καταχώριση θεωρείται 
ως περατωθείσα για παρασκευή ή εισαγωγή 
για χρήση ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
και, επομένως, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις των Κεφαλαίων 1 και 5 του 
παρόντος Τίτλου.

2. Οι δραστικές ουσίες που 
παρασκευάζονται ή εισάγονται για να 
χρησιμοποιηθούν μόνο σε βιοκτόνα 
προϊόντα και περιλαμβάνονται είτε στα 
Παραρτήματα I, IA ή IB της οδηγίας 
98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 
1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά 
είτε στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2032/2003 
της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2003, για 
τη δεύτερη φάση του δεκαετούς 
προγράμματος εργασίας που περιλαμβάνει 
το άρθρο 16, παράγραφος 2 της οδηγίας 
98/8/ΕΚ, μέχρι την ημερομηνία της 
απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 16, 

2. Οι δραστικές ουσίες στο βαθμό που 
παρασκευάζονται ή εισάγονται για να 
χρησιμοποιηθούν σε βιοκτόνα προϊόντα και 
περιλαμβάνονται είτε στα Παραρτήματα I, 
IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, 
για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά είτε 
στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2032/2003 της 
Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2003, για τη 
δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος 
εργασίας που περιλαμβάνει το άρθρο 16, 
παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, μέχρι 
την ημερομηνία της απόφασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2, 
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παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 
98/8/ΕΚ, θεωρούνται ως καταχωρημένες, η 
δε καταχώριση θεωρείται ως περατωθείσα 
για παρασκευή ή εισαγωγή για χρήση ως 
βιοκτόνα προϊόντα και, επομένως, θεωρείται 
ότι πληρούν τις απαιτήσεις των Κεφαλαίων 
1 και 5 του παρόντος Τίτλου.

δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 98/8/ΕΚ, 
θεωρούνται ως καταχωρημένες, η δε 
καταχώριση θεωρείται ως περατωθείσα για 
παρασκευή ή εισαγωγή για χρήση ως 
βιοκτόνα προϊόντα και, επομένως, θεωρείται 
ότι πληρούν τις απαιτήσεις των Κεφαλαίων 
1 και 5 του παρόντος Τίτλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει την κοινή θέση του Συμβουλίου. Οι ουσίες πρέπει να θεωρούνται 
καταχωρισθείσες όσον αφορά τη χρήση σε φυτοπροστατευτικό προϊόν ή βιοκτόνο. Άλλες 
χρήσεις πρέπει να καταχωρίζονται. (βλέπε τροπολογία 466 όπως εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση 
που αποκλείει ουσίες στο βαθμό που χρησιμοποιούνται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή 
βιοκτόνα μεταξύ άλλων από το κεφάλαιο περί καταχώρισης).

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 162
ΑΡΘΡΟ 17, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΔΑΦΙΟ 1

3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται μόνον σε 
απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις 
εγκαταστάσεις παρασκευής εάν ο 
παρασκευαστής βεβαιώνει ότι η ουσία 
παράγεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά 
ελεγχόμενες συνθήκες, δηλαδή ότι 
περιορίζεται αυστηρά με τεχνικά μέσα καθ' 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της. Για 
την ελαχιστοποίηση των εκπομπών και της 
τυχόν επακόλουθης έκθεσης, 
χρησιμοποιούνται τεχνολογίες ελέγχου και 
διαδικασιών.

3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται μόνον σε 
απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις 
εγκαταστάσεις παρασκευής εάν ο 
παρασκευαστής βεβαιώνει ότι η ουσία 
παράγεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά 
ελεγχόμενες συνθήκες, δηλαδή ότι 
περιορίζεται αυστηρά με τεχνικά μέσα καθ' 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ή ότι 
εφάρμοσε τα δέοντα μέτρα διαχείρισης 
κινδύνων που καθορίσθηκαν βάσει 
αξιολόγησης κινδύνων για την υγεία και το 
περιβάλλον. Για την ελαχιστοποίηση των 
εκπομπών και της τυχόν επακόλουθης 
έκθεσης, χρησιμοποιούνται τεχνολογίες 
ελέγχου και διαδικασιών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι δυνατόν να ελέγχονται οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη διαδικασία παρασκευής ή χρήσης 
τόσο μέσω αυστηρού περιορισμού όσο και με την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων για τη 
διαχείριση των κινδύνων που εντοπίζονται βάσει αξιολόγησης κινδύνων για την υγεία και το 
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περιβάλλον.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 163
ΑΡΘΡΟ 19, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

γ) διαφωνεί με τον κύριο καταχωρούντα 
όσον αφορά την επιλογή των πληροφοριών 
αυτών.

γ) διαφωνεί με τον κύριο καταχωρούντα 
όσον αφορά την επιλογή των πληροφοριών 
αυτών.

Ο Οργανισμός αξιολογεί αυτήν την 
εξήγηση και λαμβάνει απόφαση σχετικά με 
το αν θα τη δεχτεί ή όχι. Σε περίπτωση μη 
αποδοχής, ζητείται από την επιχείρηση να 
υποβάλει τα δεδομένα από κοινού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Όπως είναι διατυπωμένα επί του παρόντος τα κριτήρια τα οποία υποβάλλουν οι παρασκευαστές 
και εισαγωγείς όσον αφορά τη χωριστή ενημέρωση είναι πολύ ασαφή και είναι δύσκολο να 
αιτιολογηθούν και αξιολογηθούν. Μολονότι μεταγενέστερα προϊόντα καθιστούν τον Οργανισμό 
υπεύθυνο για την αξιολόγηση αυτού του τύπου την αιτιολόγηση, δεν αναφέρεται τι πρέπει να 
γίνει εάν η αιτιολόγηση είναι ανεπαρκής.

Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 164
ΑΡΘΡΟ 22, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ)

γ) μεταβολές στην ετήσια ή τη συνολική
ποσότητα που παρασκευάζεται ή εισάγεται 
από τον ίδιο εάν η μεταβολή αυτή οφείλεται 
σε μεταβολή της ποσοτικής κατηγορίας, 
συμπεριλαμβανομένης της παύσης της 
παρασκευής ή της εισαγωγής,

γ) μεταβολές στην ποσότητα που 
υπολογίζεται βάσει του μέσου όγκου 
παραγωγής για τα τελευταία τρία έτη που 
παρασκευάζεται ή εισάγεται από τον ίδιο 
εάν η μεταβολή αυτή οφείλεται σε μεταβολή 
της ποσοτικής κατηγορίας, 
συμπεριλαμβανομένης της παύσης της 
παρασκευής ή της εισαγωγής,

Or. en
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Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt + Holger Krahmer

Τροπολογία 165
ΑΡΘΡΟ 23

1. Τα άρθρα 5 και 6, το άρθρο 7, 
παράγραφος 1 και το άρθρο 21 δεν 
εφαρμόζονται στις ακόλουθες ουσίες, έως 
……:

1. Τα άρθρα 5 και 6 και το άρθρο 21 δεν 
εφαρμόζονται στις ακόλουθες ουσίες, έως 
……:

α) σταδιακά εισαγόμενες ουσίες οι οποίες
ταξινομούνται ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, και οι οποίες 
παρασκευάζονται ή εισάγονται στην 
Κοινότητα τουλάχιστον μία φορά μετά τις 
…..**σε ποσότητες που φτάνουν ή 
υπερβαίνουν τον 1 τόνο ετησίως ανά 
παρασκευαστή ή εισαγωγέα,

α) σταδιακά εισαγόμενες ουσίες οι οποίες 
ταξινομούνται ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, και οι οποίες 
παρασκευάζονται ή εισάγονται στην 
Κοινότητα τουλάχιστον μία φορά μετά τις 
…..** σε ποσότητες που φτάνουν ή 
υπερβαίνουν τον 1 τόνο ετησίως ανά 
παρασκευαστή ή εισαγωγέα,

β) σταδιακά εισαγόμενες ουσίες οι οποίες 
ταξινομούνται ως πολύ τοξικές για τους 
υδρόβιους οργανισμούς και μπορεί να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον (R50/53) σύμφωνα με την 
οδηγία 67/548/ΕΟΚ, και οι οποίες 
παρασκευάζονται στην Κοινότητα ή 
εισάγονται σε ποσότητες που φτάνουν ή 
υπερβαίνουν τους 100 τόνους ετησίως ανά 
παρασκευαστή ή εισαγωγέα, τουλάχιστον 
μία φορά μετά τις ……**,

β) σταδιακά εισαγόμενες ουσίες οι οποίες 
ταξινομούνται ως πολύ τοξικές για τους 
υδρόβιους οργανισμούς και μπορεί να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον (R50/53) σύμφωνα με την 
οδηγία 67/548/ΕΟΚ, και οι οποίες 
παρασκευάζονται στην Κοινότητα ή 
εισάγονται σε ποσότητες που φτάνουν ή 
υπερβαίνουν τους 100 τόνους ετησίως ανά 
παρασκευαστή ή εισαγωγέα, τουλάχιστον 
μία φορά μετά τις ……**,

γ) σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
παρασκευάζονται στην Κοινότητα ή 
εισάγονται σε ποσότητες που φτάνουν ή 
υπερβαίνουν τους 1000 τόνους ετησίως ανά 
παρασκευαστή ή εισαγωγέα, τουλάχιστον 
μία φορά μετά τις …….*

γ) σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
παρασκευάζονται στην Κοινότητα ή 
εισάγονται σε ποσότητες που φτάνουν ή 
υπερβαίνουν τους 1000 τόνους ετησίως ανά 
παρασκευαστή ή εισαγωγέα, τουλάχιστον 
μία φορά μετά τις …….*

2. Τα άρθρα 5 και 6, το άρθρο 7, 
παράγραφος 1 και το άρθρο 21 δεν 
εφαρμόζονται μέχρι τις .....**, στις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που παρασκευάζονται ή 
εισάγονται στην Κοινότητα τουλάχιστον μία 
φορά μετά τις ….* σε ποσότητες που 
φτάνουν ή υπερβαίνουν τους 100 τόνους 
ετησίως ανά παρασκευαστή ή εισαγωγέα.

2. Τα άρθρα 5 και 6 και το άρθρο 21 δεν 
εφαρμόζονται μέχρι τις .....**, στις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που παρασκευάζονται ή 
εισάγονται στην Κοινότητα τουλάχιστον μία 
φορά μετά τις ….* σε ποσότητες που 
φτάνουν ή υπερβαίνουν τους 100 τόνους 
ετησίως ανά παρασκευαστή ή εισαγωγέα.

3. Τα άρθρα 5 και 6, το άρθρο 7,
παράγραφος 1, και το άρθρο 21 δεν 

3. Τα άρθρα 5 και 6 και το άρθρο 21 δεν 
εφαρμόζονται μέχρι τις .....***, στις 
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εφαρμόζονται μέχρι τις ………***, στις 
σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
παρασκευάζονται ή εισάγονται στην 
Κοινότητα τουλάχιστον μία φορά μετά τις 
……* σε ποσότητες που φτάνουν ή 
υπερβαίνουν τον 1 τόνο ετησίως ανά 
παρασκευαστή ή εισαγωγέα.

σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
παρασκευάζονται ή εισάγονται στην 
Κοινότητα τουλάχιστον μία φορά μετά τις 
…. *σε ποσότητες που φτάνουν ή 
υπερβαίνουν τους 1 τόνους ετησίως ανά 
παρασκευαστή ή εισαγωγέα.

* Τρία έτη από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.
** Ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

* Τρία έτη από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.
** Ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει τις ημερομηνίες συμμόρφωσης της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Συνδέεται με 
την τροπολογία στο άρθρο 7 του ιδίου συντάκτη. (Roth-Behrendt)

Η προτεινόμενη τροποποίηση στο άρθρο 23 αποσκοπεί στο να επιφέρει συνοχή με την 
προταθείσα προθεσμία για εκτέλεση του άρθρου 7 και δεν αμφισβητεί την αρχή μιας σταδιακής 
έναρξης ισχύος του REACH για τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες. (Krahmer)

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 166
ΑΡΘΡΟ 23, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Τα άρθρα 5 και 6, το άρθρο 7, 
παράγραφος 1 και το άρθρο 21 δεν 
εφαρμόζονται στις ακόλουθες ουσίες, έως 
……*:

1. Τα άρθρα 5 και 6, το άρθρο 7, 
παράγραφος 1, τα άρθρα 14, 17, 18 και το 
άρθρο 21 δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες 
ουσίες, έως ……*:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθέτει μεταβατικές περιόδους για την καταχώριση ενδιάμεσων και για τη διενέργεια 
αξιολόγησης χημικής ασφάλειας.
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Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Urszula Krupa + 
Ευαγγελία Τζαμπάζη + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa

Westlund

Τροπολογία 167
ΑΡΘΡΟ 23, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Τα άρθρα 5 και 6, το άρθρο 7, 
παράγραφος 1 και το άρθρο 21 δεν 
εφαρμόζονται μέχρι τις ....*., στις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που παρασκευάζονται ή 
εισάγονται στην Κοινότητα τουλάχιστον μία 
φορά μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού σε ποσότητες που 
φτάνουν ή υπερβαίνουν τους 100 τόνους 
ετησίως ανά παρασκευαστή ή εισαγωγέα.

2. Τα άρθρα 5 και 6, το άρθρο 7, 
παράγραφος 1 και το άρθρο 21 δεν 
εφαρμόζονται μέχρι τις ....*  στις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που έχουν ταξινομηθεί 
πολύ τοξικές για τους υδρόβιους 
οργανισμούς, που μπορεί να έχουν 
μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις 
στο υδάτινο περιβάλλον (R50/53), 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, και 
έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
σε ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν 
τον 1 τόνο κατ' έτος ανά παρασκευαστή ή 
εισαγωγέα· ή στις σταδιακά εισαγόμενες 
ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται 
στην Κοινότητα τουλάχιστον μία φορά μετά 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού σε ποσότητες που 
φτάνουν ή υπερβαίνουν τους 100 τόνους 
ετησίως ανά παρασκευαστή ή εισαγωγέα·

Or. en

(Τροπολογία 374 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Επιπρόσθετη αναγνώριση προτεραιότητας βάσει κινδύνου: ουσίες  - σε ποσότητες κάτω των 
100 τόνων – που είναι τοξικές σε υδρόβιους οργανισμούς και που μπορεί να προκαλέσουν 
μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις πρέπει να προστίθενται στο δεύτερο στάδιο της 
καταχώρισης. Διαφορετικά θα περάσουν 11 χρόνια μέχρις ότου καταχωρισθούν αυτές οι 
επικίνδυνες ουσίες. (Schlyter και άλλοι)

Αυτή η τροπολογία αυξάνει την απόδοση προτεραιότητας βάσει κινδύνου στη διεργασία 
καταχώρισης και βελτιώνει τη συνοχή με την υφιστάμενη νομοθεσία. Κατατίθεται εκ νέου η 
τροπολογία 374 του ΕΚ. (Krupa + Τζαμπάζη + Hegyi και άλλοι)
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 168
ΑΡΘΡΟ 25, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ -1 (νέα)

-1. Οι παρασκευαστές ή οι εισαγωγείς 
μοιράζονται μεταξύ τους και διαθέτουν τις 
πληροφορίες που καθορίζονται στο άρθρο
10, στοιχείο α, εδάφια (vi) και (vii) για 
σκοπούς καταχώρισης, προκειμένου να 
αποφεύγεται η επανάληψη ταυτοσήμων 
μελετών.
Σε περιπτώσεις (άλλες από εκείνες στις 
οποίες απαιτούνται δεδομένα από δοκιμές 
με ζώα), όπου:
(α) το κόστος κοινοχρησίας των 
πληροφοριών θα ήταν δυσανάλογο·
(β) τα δεδομένα δεν αφορούν μια ουσία· ή
(γ) οι πληροφορίες αποτελούν εμπορικό 
μυστικό και ο καταχωρίζων κρίνει 
δικαιολογημένα ότι μπορεί να υποστεί 
εμπορική ζημία ως αποτέλεσμα των 
απαιτήσεων κοινοχρησίας των σχετικών 
πληροφοριών,
ο καταχωρίζων υποβάλλει στον Οργανισμό 
αιτιολόγηση για την εν μέρει ή εν όλω μη 
κοινοχρησία των πληροφοριών.
Μετά από αίτημα άλλου δυνητικού 
καταχωρίζοντος, και έναντι τέλους, ο 
Οργανισμός εξετάζει αν είναι βάσιμη η 
αιτιολόγηση. Οι ΜΜΕ καταβάλλουν 
μειωμένο τέλος. Αν ο Οργανισμός κρίνει 
μια αιτιολόγηση αβάσιμη, δεν επιτρέπεται 
στον αρχικό καταχωρίζοντα η εξαίρεση 
από την κοινοχρησία, το δε κόστος της 
εξέτασης βαρύνει εκείνον. Στις 
περιπτώσεις αυτές επιστρέφεται το 
καταβληθέν τέλος.
Δεν απαιτείται αιτιολόγηση για τη μη 
κοινοχρησία φυσικοχημικών πληροφοριών 
που καθορίζονται στο τμήμα 5 των 
παραρτημάτων VII και VIII.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στην τροπολογία 379 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση.

Εξασφαλίζει συνέπεια με το άρθρο 11, παρ. 3 της κοινής θέσης. Η τροπολογία αποσκοπεί να 
φέρει το κόστος της κοινοχρησίας δεδομένων πλησιέστερα στην πράξη· η κοινοχρησία 
δεδομένων παραμένει υποχρεωτική, εκτός εάν το άχθος που αντιπροσωπεύει για τα μέρη της 
είναι δυσανάλογο.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 169
ΑΡΘΡΟ 25, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Τυχόν περιλήψεις μελετών ή ουσιαστικές 
περιλήψεις μελετών που έχουν υποβληθεί 
στο πλαίσιο μιας καταχώρισης δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού τουλάχιστον πριν από 
μία δεκαετία μπορούν να χρησιμοποιούνται 
για λόγους καταχώρισης από άλλον 
παρασκευαστή ή εισαγωγέα.

3. Τυχόν περιλήψεις ή αυτοδύναμες 
περιλήψεις μελετών που περιλαμβάνουν 
δοκιμές με ή χωρίς ζώα που έχουν 
υποβληθεί στο πλαίσιο μιας καταχώρισης 
τουλάχιστον πριν από μία δεκαπενταετία
μπορούν να διατίθενται δωρεάν από τον 
Οργανισμό σε οποιονδήποτε άλλο 
καταχωρίζοντα ή δυνητικό 
καταχωρίζοντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στην τροπολογία 383 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση.

Καθιστά το REACH συνεπές με άλλους κανονισμούς ΕΕ (όπως είναι ο κανονισμός περί 
βιοκτόνων προϊόντων).

Τροπολογία: Amalia Sartori + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Τροπολογία 170
ΑΡΘΡΟ 25 Α (νέο)

1. Εάν παρασκευαστής ή εισαγωγέας 
ουσίας, υπό καθαρή μορφή ή σε 
παρασκεύασμα, δεν προτίθεται να 
υποβάλει αίτηση καταχώρισης της ουσίας, 
κοινοποιεί την πρόθεσή του στον 
Οργανισμό και τους μεταγενέστερους 
χρήστες.
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2. Η κοινοποίηση της παραγράφου 1 
διαβιβάζεται
(α) 12 μήνες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται στο άρθρο 23, παράγραφος 1 για 
τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν 
παρασκευασθεί ή εισαχθεί σε ποσότητες 
που φθάνουν ή υπερβαίνουν τους χίλιους 
τόνους κατ’ έτος·
(β) 24 μήνες πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο
23(2) για τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες 
που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε 
ποσότητες που φθάνουν ή υπερβαίνουν 
τους 100 τόννους κατ' έτος·
(γ) 36 μήνες πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 
23(3) για τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες 
που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε 
ποσότητες που φθάνουν ή υπερβαίνουν τον 
1 τόννο κατ' έτος.
3. Εάν ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας 
δεν κοινοποιήσει στον Οργανισμό ή στους 
μεταγενέστερους χρήστες την πρόθεσή του 
να μην καταχωρίσει την ουσία, οφείλει να 
υποβάλει αίτηση καταχώρισης για την 
ουσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την προστασία των μεταγενεστέρων χρηστών από τους κινδύνους εκ των μη 
καταχωρισμένων χρήσεων μιας ουσίας. (τροπ. 121 – πρώτη ανάγνωση). (Foglietta & Poli 
Bortone)

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 171
ΑΡΘΡΟ 27, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Όταν μια ουσία έχει καταχωρηθεί 
παλαιότερα, πριν από διάστημα μικρότερο 
της δεκαετίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο
26, παράγραφος 3, ο δυνητικός

1. Για ουσίες που έχουν καταχωριστεί 
παλαιότερα, πριν από διάστημα μικρότερο 
της δεκαπενταετίας, ο δυνητικός 
καταχωρίζων ζητεί από τον ή τους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες τις 
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καταχωρών:
(α) πρέπει, στην περίπτωση πληροφοριών 
που συνεπάγονται δοκιμές σε σπονδυλωτά 
ζώα, και
(β) μπορεί, στην περίπτωση πληροφοριών 
που δεν συνεπάγονται δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα,
να ζητεί από τον ή τους προηγούμενους
καταχωρούντες τις πληροφορίες τις οποίες 
χρειάζεται σύμφωνα με το άρθρο 10, 
στοιχείο α), σημεία (vi) και (vii) για να 
προβεί στην καταχώριση.

πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 10, στοιχείο α), σημεία (vi) και 
(vii) για να προβεί στην καταχώριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθιστά το REACH συνεπές με άλλους κανονισμούς ΕΕ (όπως είναι ο κανονισμός περί 
βιοκτόνων προϊόντων). Σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΚ για την κοινοποίηση νέων ουσιών, 
ακριβές μελέτες έχουν μάλιστα απεριόριστη προστασία δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Τροπολογία: Lena Ek + Amalia Sartori

Τροπολογία 172
ΑΡΘΡΟ 27, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 Α (νέα)

5a. Εάν ο δυνητικός καταχωρίζων δεν 
καταβάλει το μερίδιο του κόστους μελέτης 
που συνεπάγεται δοκιμές επί σπονδυλωτών 
ή άλλης μελέτης που μπορεί να αποτρέπει 
τις δοκιμές σε πειραματόζωα, δεν του 
επιτρέπεται να καταχωρίσει την ουσία του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καταχωρίζονται που δεν προβαίνουν σε καταβολή δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα να προβούν 
σε καταχώριση. Ίδια με την τροπολογία 135 της πρώτης ανάγνωσης. (Ek)
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 173
ΑΡΘΡΟ 27, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

6. Εντός ενός μηνός από την παραλαβή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5, ο Οργανισμός δίνει στο 
δυνητικό καταχωρούντα την άδεια να 
αναφέρει τις πληροφορίες που ζήτησε στο 
φάκελο καταχώρησής του. Υπό την 
προϋπόθεση ότι θέτει την πλήρη έκθεση 
μελέτης στη διάθεση του δυνητικού 
καταχωρούντος, ο προηγούμενος 
καταχωρών μπορεί να διεκδικεί από τον 
δυνητικό καταχωρούντα ίσο μερίδιο του 
κόστους με το οποίο ο προηγούμενος 
καταχωρών επιβαρύνθηκε ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων.

6. Οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες έχουν 
διάστημα ενός μηνός από την παραλαβή 
των πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5, για να γνωστοποιήσουν στον 
δυνητικό καταχωρίζοντα και τον 
Οργανισμό το κόστος διεξαγωγής της εν 
λόγω μελέτης το οποίο επωμίστηκαν. Μετά 
από αίτηση του δυνητικού 
καταχωρίζοντος, ο Οργανισμός αποφασίζει 
να θέσει στη διάθεσή του τις περιλήψεις ή 
τις αυτοδύναμες περιλήψεις των σχετικών 
μελετών, κατά περίπτωση, ή τα 
αποτελέσματά τους, εφόσον αυτός 
προσκομίσει απόδειξη ότι κατέβαλε στους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες ένα 
μερίδιο του κόστους που έδειξαν ότι 
επωμίστηκαν, υπολογισμένο 
ακολουθώντας την καθοδήγηση που έχει 
εγκρίνει ο Οργανισμός σύμφωνα με το 
άρθρο76, παράγραφος 3, στοιχείο στ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προστατεύει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του κατόχου των δεδομένων. Στην 
περίπτωση διαφωνίας ανάμεσα στον κάτοχο των δεδομένων και εκείνον που ζητεί τα δεδομένα, 
ο επιμερισμός του κόστους πρέπει να βασίζεται σε κατευθυντήριες γραμμές.

Τροπολογία: Johannes Blokland + Lena Ek + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Τροπολογία 174
ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΔΑ) ΚΑΙ (ΔΒ) (νέα)

(δα) σύντομη γενική περιγραφή των 
προσδιοριζόμενων χρήσεων· ως ελάχιστη 
αρχική πληροφόρηση σχετικά με τις 
κατηγορίες χρήσης και έκθεσης σύμφωνα 
με το παράρτημα VI, τμήμα 6·
(δβ) κατάλογο των χρήσεων που 
προτίθεται να υποστηρίξει με την 
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καταχώριση.

Or. en

(Επαναφορά των τροπολογιών 139 και 368 που εγκρίθηκαν σε πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

A downstream user (DU) requires the following data of a substance he uses in his 
preparations: 

- is the substance going to be registered, 
- who will register the substance, 
- when will it be registered 
- which uses are identified

If the DU has no access to all of these data or only in a very late stage he may be confronted 
with a ’non-registration’ or a ’not identified use’ and therewith left with a too short time 
frame to make his supplier reconsider the registration or identified use, or run the cycle of 
reformulation (without the non-registered substance) (Blokland)

This is necessary to enable downstream users access to adequate pre-registration data, thus 
enabling them to fulfil their obligations under REACH on time. Minor changes from first 
reading amendments 368 and 139. (Ek)

Lo sviluppo di un adeguato e coerente sistema di comunicazione basato sul rischio assicurerà 
ai consumatori le informazioni e i consigli necessari per consentire loro di utilizzare in modo 
sicuro ed efficace le sostanze chimiche e i preparati che le contengono. (Em. 368; 139). 
(Foglietta & Poli Bortone)

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 175
ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ Α) (νέο)

(δα) σύντομη γενική περιγραφή των 
προσδιοριζόμενων χρήσεων· ως ελάχιστη 
αρχική πληροφόρηση σχετικά με τις 
κατηγορίες χρήσης και έκθεσης σύμφωνα 
με το παράρτημα VI, τμήμα 6·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στην τροπολογία 368 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση.
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Βάσει του REACH ο μεταγενέστερος χρήστης ζητεί τα δεδομένα μιας ουσίας που χρησιμοποιεί 
στα παρασκευάσματά του, δεδομένα όπως ποίος θα καταχωρίσει, ποία ουσία και πότε θα 
καταχωρισθεί και ποίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα χρήσεις έχουν προσδιορισθεί. Εάν ο 
μεταγενέστερος χρήστης δεν έχει πρόσβαση σε όλα αυτά τα δεδομένα ή έχει πρόσβαση μόνον σε 
πολύ τελευταίο στάδιο, μπορεί να αντιμετωπίζει 'μη καταχώριση' ή 'μη προσδιορισμένη χρήση' 
και με αυτό να του μένει υπερβολικά βραχύ χρονικό πλαίσιο για να επιτύχει από τον 
προμηθευτή του να επανεξετάσει την καταχώριση ή την ενσωμάτωση πρόσθετης 
προσδιορισθείσας χρήσης, να διατρέξει τον κύκλο της επαναδιατύπωσης και τη συνακόλουθη 
έγκριση πελάτη.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 176
ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Α (νέα)

3a. Ο Οργανισμός
(α) καταρτίζει, μέσα σε διάστημα ενός 
μήνα από την εκπνοή των προθεσμιών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, κατάλογο 
προκαταχωρισμένων ουσιών σύμφωνα με 
τις παραγράφους στις οποίες το κοινό έχει 
πρόσβαση μέσω Διαδικτύου. Ο κατάλογος 
συνίσταται μόνο από τα ονόματα των 
ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
αριθμών EINECS και CAS, εάν υπάρχουν.
(β) Εάν υπάρχει προηγούμενη καταχώριση 
της ίδιας ουσίας πριν από λιγότερο από μια 
δεκαετία, ο Οργανισμός γνωστοποιεί 
αμέσως στο δυνητικό καταχωρίζοντα τα 
ονόματα και τις διευθύνσεις του 
προηγούμενου ή των προηγούμενων 
καταχωριζόντων και τις σχετικές 
περιλήψεις ή αυτοδύναμες περιλήψεις 
μελετών, κατά περίπτωση, που έχουν ήδη 
υποβάλει αυτοί και για τις οποίες είχαν 
γίνει δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα.
Οι διαθέσιμες μελέτες πρέπει να είναι 
διαθέσιμες στους δυνητικούς 
καταχωρίζοντες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεγγράφει την τροπολογία 142 από την πρώτη ανάγνωση.
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Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 177
ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Μέχρι τις ….., ο Οργανισμός δημοσιεύει 
στην ιστοσελίδα του κατάλογο των ουσιών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
στοιχεία α) και δ). Ο κατάλογος αυτός 
περιέχει μόνον τις ονομασίες των ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των αριθμών
EINECS και CAS, εφόσον υπάρχουν, και 
άλλους κωδικούς ταυτότητας.

5. Ο Οργανισμός τηρεί μητρώο ουσιών 
όπου εγγράφονται οι πληροφορίες που 
ορίζονται στο άρθρο 28, παρ. 1.

5a. Ο Οργανισμός δημοσιεύει στην 
ιστοσελίδα του το μητρώο ουσιών εντός 
ενός μηνός από τη λήξη της περιόδου 
κοινοποίησης που ορίζεται στο άρθρο 28, 
παρ. 2 περιλαμβάνοντας ως ενδείξεις:
(α) το όνομα της ουσίας και, κατά 
περίπτωση, της ομάδας ουσιών, 
περιλαμβανομένων των αριθμού EINECS 
και CAS, εάν υπάρχουν·
(β) το όνομα και τη διεύθυνση του 
παρασκευαστή ή εισαγωγέα ή, κατά 
περίπτωση, το όνομα και τη διεύθυνση του 
προσώπου που τον εκπροσωπεί σύμφωνα 
με το άρθρο 4, όπως ορίζεται στο σημείο 1 
του Παραρτήματος VI·
(γ) γενική περιγραφή των 
προσδιοριζόμενων χρήσεων· ως ελάχιστο 
στοιχείο αρχική πληροφόρηση σχετικά με 
τη χρήση και την έκθεση, σύμφωνα με το 
άρθρο 28.1, σημεία (ε)και (στ)·
(δ) την πρώτη λήξη της προθεσμίας για 
την καταχώριση εκάστης ουσίας σύμφωνα 
με το άρθρο 23.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να μπορούν να έχουν οι μεταγενέστεροι χρήστες πρόσβαση σε επαρκή 
δεδομένα προκαταχώρισης, να τους παρέχεται ούτως η δυνατότητα να πληρούν τις βάσει
REACH υποχρεώσεις τους εγκαίρως. Ελαφρά αναδιατύπωση της τροπολογίας 371 από την 
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πρώτη ανάγνωση λαμβάνοντας υπόψη την αποσαφήνιση ότι το μητρώο πρέπει να τίθεται στη 
διάθεση του κοινού από το Συμβούλιο.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 178
ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Μέχρι τις ….., ο Οργανισμός δημοσιεύει 
στην ιστοσελίδα του κατάλογο των ουσιών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
στοιχεία α) και δ). Ο κατάλογος αυτός 
περιέχει μόνον τις ονομασίες των ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των αριθμών
EINECS και CAS, εφόσον υπάρχουν, και 
άλλους κωδικούς ταυτότητας.

5. Ο Οργανισμός τηρεί μητρώο ουσιών 
όπου εγγράφονται οι πληροφορίες που 
ορίζονται στο άρθρο 28, παρ. 1.

5a. Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί όλες τις 
προκαταχωρισμένες  ουσίες στο μητρώο 
ουσιών εντός ενός μηνός από τη λήξη της 
περιόδου κοινοποίησης που ορίζεται στο 
άρθρο 28, παρ. 2 περιλαμβάνοντας ως 
ενδείξεις:
(α) το όνομα της ουσίας και, κατά 
περίπτωση, της ομάδας ουσιών, 
περιλαμβανομένων των αριθμού EINECS 
και CAS, εάν υπάρχουν·
(β) το όνομα και τη διεύθυνση του 
παρασκευαστή ή εισαγωγέα ή, κατά 
περίπτωση, το όνομα και τη διεύθυνση του 
προσώπου που τον εκπροσωπεί σύμφωνα 
με το άρθρο 4, όπως ορίζεται στο σημείο 1 
του Παραρτήματος VI·
(γ) γενική περιγραφή των 
προσδιοριζόμενων χρήσεων· ως ελάχιστο 
στοιχείο αρχική πληροφόρηση σχετικά με 
τη χρήση και την έκθεση, σύμφωνα με το 
άρθρο 28.1, σημεία (ε)και (στ)·
(δ) την πρώτη λήξη της προθεσμίας για 
την καταχώριση εκάστης ουσίας σύμφωνα 
με το άρθρο 23.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στην τροπολογία 371 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση.
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Βάσει του REACH ο μεταγενέστερος χρήστης χρειάζεται να έχει πρόσβαση χρήστη σε επαρκή 
δεδομένα προκαταχώρισης για να μπορεί να επιτύχει από τον προμηθευτή του να επανεξετάσει 
την καταχώριση ή την ενσωμάτωση  πρόσθετης προσδιορισθείσας χρήσης στην περίπτωση όπου 
ο προμηθευτής δεν έχει προκαταχωρίσει την ουσία για κάποια χρήση.

Τροπολογία: Amalia Sartori + Chris Davies

Τροπολογία 179
ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Μέχρι τις ….., ο Οργανισμός δημοσιεύει 
στην ιστοσελίδα του κατάλογο των ουσιών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
στοιχεία α) και δ). Ο κατάλογος αυτός 
περιέχει μόνον τις ονομασίες των ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των αριθμών
EINECS και CAS, εφόσον υπάρχουν, και 
άλλους κωδικούς ταυτότητας.

Μέχρι τις ….., ο Οργανισμός δημοσιεύει 
στην ιστοσελίδα του κατάλογο των ουσιών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
στοιχεία α) και δ). Ο κατάλογος αυτός 
περιέχει μόνον τις ονομασίες των ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των αριθμών
EINECS και CAS, εφόσον υπάρχουν, και 
άλλους κωδικούς ταυτότητας.

Εάν υπάρχει προηγούμενη καταχώριση της 
ίδιας ουσίας πριν από λιγότερο από μια 
δεκαετία, ο Οργανισμός γνωστοποιεί 
αμέσως στο δυνητικό καταχωρίζοντα τα 
ονόματα και τις διευθύνσεις του 
προηγούμενου ή των προηγούμενων 
καταχωριζόντων και τις σχετικές 
περιλήψεις ή αυτοδύναμες περιλήψεις 
μελετών, κατά περίπτωση, που έχουν ήδη 
υποβάλει αυτοί και για τις οποίες είχαν 
γίνει δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα Οι 
διαθέσιμες μελέτες πρέπει να είναι 
διαθέσιμες στους δυνητικούς 
καταχωρίζοντες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 142 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση για να εξασφαλίζει ελευθέρωση των 
στοιχείων δοκιμών μετά δεκαετία. Το διάστημα αυτό δίδει επαρκή χρόνο για να ανακτήσουν οι 
επιχειρήσεις το κόστος της επενδύσεως και παρέχει στις ΜΜΕ πρόσβαση σε στοιχεία δοκιμών 
που τους είναι απαραίτητα για να επιβιώσουν. (Davies)
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Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Frieda Brepoels, 
Anders Wijkman

Τροπολογία 180
ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Μέχρι τις ….., ο Οργανισμός δημοσιεύει 
στην ιστοσελίδα του κατάλογο των ουσιών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
στοιχεία α) και δ). Ο κατάλογος αυτός 
περιέχει μόνον τις ονομασίες των ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των αριθμών
EINECS και CAS, εφόσον υπάρχουν, και 
άλλους κωδικούς ταυτότητας.

5. Μέχρι τις ….., ο Οργανισμός δημοσιεύει 
στην ιστοσελίδα του κατάλογο των ουσιών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
στοιχεία α) και δ). Ο κατάλογος αυτός 
περιέχει τα ονόματα των ουσιών, τους 
αριθμών EINECS και CAS αυτών, εφόσον 
υπάρχουν, και άλλους κωδικούς ταυτότητας, 
τις πληροφορίες που διατίθενται βάσει του 
άρθρου 28, παράγραφοι 1α και 4α και, 
κατά περίπτωση την ομάδα ουσιών.

Or. en

(Το σχετικό μέρος της τροπολογίας 371 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Linked to amendments 14 and 16 of the rapporteur of Article 28(1a) and (4a). Existing data 
from animal tests and other information that could prevent animal experimentation should be 
published as early as possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for 
industry, particularly SMEs. (Lucas & others)

Linked to Amendments of Article 28(1a) and (4a). Conform EP Amendment 371, the chemical 
group to which a substance belongs as well as existing data from animal tests and other 
information that could prevent animal experimentation should be published as early as 
possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly 
SMEs. This would also allow for ‘cross-SIEF’ data sharing. (Brepoels & Wijkman)

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

Τροπολογία 181
ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 Α (νέα)

5α. Ο Οργανισμός δημοσιεύει έως τις …* 
επίσης στην ιστοθέση του κατάλογο 
σταδιακά εισαγομένων ουσιών που έχουν 
καταχωρισθεί χωρίς προκαταχώριση. Ο 
κατάλογος περιέχει τα ονόματα των 
ουσιών, τους αριθμούς EINECs και CAS 
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αυτών, εάν υπάρχουν, και άλλους κωδικούς 
ταυτότητας και κατά περίπτωση την 
ομάδα ουσιών.
* 19 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση που συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο
28(5) που αποσκοπεί να εξασφαλίσει κοινοχρησία των δεδομένων και κατά περίπτωση η 
σύγκριση με την ομάδα ουσιών· τούτο για να αποφεύγεται η επανάληψη δοκιμών με ζώα και να 
εξοικονομείται κόστος για τη βιομηχανία, ιδιαιτέρως τις ΜΜΕ. (Davies)

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 28(5) των ιδίων συντακτών. Κατάλογος σταδιακά 
εισαγομένων ουσιών που έχουν καταχωρισθεί χωρίς προκαταχώριση και η χημική ομάδα στην 
οποία ανήκουν αυτές οι ουσίες πρέπει επίσης να δημοσιεύεται το νωρίτερο δυνατόνγια να 
εξασφαλίζεται κοινοχρησία των δεδομένων και κατά περίπτωση σύγκριση με την ομάδα ουσιών 
για να αποφεύγεται η επανάληψη δοκιμών με ζώα και να εξοικονομείται κόστος για τη 
βιομηχανία, ιδιαιτέρως τις ΜΜΕ. (Lucas & λοιποί)

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 182
ΑΡΘΡΟ 28 Α (νέο)

Μητρώο ουσιών
1. Ο Οργανισμός τηρεί μητρώο ουσιών με 
τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 28.
2. Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί όλες τις 
προκαταχωρισμένες  ουσίες στο μητρώο 
ουσιών εντός ενός μηνός από τη λήξη της 
περιόδου κοινοποίησης που ορίζεται στο 
άρθρο 28, παρ. 2 περιλαμβάνοντας ως 
ενδείξεις:
(α) το όνομα της ουσίας και, κατά 
περίπτωση, της ομάδας ουσιών, 
περιλαμβανομένων των αριθμού EINECS 
και CAS, εάν υπάρχουν·  
β) ενδεχομένως το όνομα και τη διεύθυνση 
του παρασκευαστή ή εισαγωγέα, ή τρίτου 
προσώπου που τον εκπροσωπεί, εφόσον 
υπάρχει συγκατάθεση σύμφωνα με το 
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άρθρο 28(1)(β α) προς τούτο·
(γ) σύντομη γενική περιγραφή 
προσδιορισμένων χρήσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 28(1)(γ α)·
(δ) την πρώτη λήξη της προθεσμίας για 
την καταχώριση εκάστης ουσίας σύμφωνα 
με το άρθρο 23.
3. Ο Οργανισμός δημοσιεύει το όνομα της 
ουσίας και, κατά περίπτωση, της ομάδας 
ουσιών, περιλαμβάνοντας και τους
αριθμούς EINECS και CAS, εάν υπάρχουν, 
με βάση τους οποίο ζητήθηκε η 
μεταγενέστερη κοινοποίηση, αμέσως μετά 
την παραλαβή των σχετικών αιτημάτων·
4. Μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την 
εκπνοή της προθεσμίας για τη 
μεταγενέστερη κοινοποίηση σύμφωνα με 
το άρθρο 28(2), ο Οργανισμός ενημερώνει 
το μητρώο των ουσιών προκειμένου να 
περιλάβει τις ουσίες για τις οποίες έχει 
λάβει μεταγενέστερες προκαταχωρίσεις.
5. Ταυτόχρονα με το μητρώο των ουσιών, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4, ο 
Οργανισμός δημοσιεύει αίτημα προς 
οποιονδήποτε διαθέτει μελέτες με 
σπονδυλωτά ζώα οι οποίες δεν είναι 
δημόσια διαθέσιμες, για την υποβολή 
στοιχείων σχετικά με τη διαθεσιμότητα 
των μελετών αυτών.
6. Οποιοσδήποτε διαθέτει τέτοιες μελέτες 
μπορεί να υποβάλει στοιχεία σχετικά με τη 
διαθεσιμότητά τους στον Οργανισμό, μέσα 
σε διάστημα έξι μηνών από τη δημοσίευση 
του μητρώου ουσιών, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4, ο δε Οργανισμός 
περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες στη 
βάση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο
28(5). Οι μελέτες αυτές χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 30.

Or. en
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(Μερική επαναφορά της τροπολογίας 371 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Ένας μεταγενέστερος χρήστης χρειάζεται να έχει τα εξής δεδομένα για ουσία που χρησιμοποιεί 
στα παρασκευάσματά του:

• πρόκειται να καταχωρισθεί η ουσία;
• ποίος θα καταχωρίσει την ουσία;
• πότε θα καταχωρισθεί η ουσία;
• ποίες χρήσεις της έχουν προσδιορισθεί;

Εάν ο μεταγενέστερος χρήστης δεν έχει πρόσβαση σε όλα αυτά τα δεδομένα ή έχει πρόσβαση 
μόνον σε πολύ τελευταίο στάδιο, μπορεί να αντιμετωπίζει 'μη καταχώριση' ή 'μη 
προσδιορισμένη χρήση' και με αυτό να του μένει υπερβολικά βραχύ χρονικό πλαίσιο για να 
επιτύχει από τον προμηθευτή του να επανεξετάσει την καταχώριση ή την ενσωμάτωση 
πρόσθετης προσδιορισθείσας χρήσης, να διατρέξει τον κύκλο της επαναδιατύπωσης (χωρίς τη 
μη καταχωρισθείσα ουσία).

Τροπολογία: Chris Davies, Frédérique Ries + Ria Oomen-Ruijten + Richard Seeber

Τροπολογία 183
ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Όλοι οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς που 
έχουν υποβάλει πληροφορίες στον 
Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26, για 
την ίδια σταδιακά εισαγόμενη ουσία 
αποτελούν μέλη ενός φόρουμ ανταλλαγής 
πληροφοριών για την ουσία (ΦΑΠΟ).

1. Όλοι οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι 
μεταγενέστεροι χρήστες που έχουν 
υποβάλει πληροφορίες στον Οργανισμό, 
σύμφωνα με το άρθρο 26, για την ίδια 
σταδιακά εισαγόμενη ουσία αποτελούν μέλη 
ενός φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για 
την ουσία (ΦΑΠΟ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Successful First Reading amendment. (Davies)

Downstream Users who have shared data should also overtly be recognised as having access 
to SIEF.  This right is actually implicitly recognised in Art 28 paragraph 6, which states that 
manufacturers, importers and downstream users may submit information on substances “with 
the intention of being part of the substance information exchange forum…”  It is further 
implicitly recognised in Art 30 paragraph 2 where “the Agency shall specify which registrant 
or downstream user shall perform the test” when SIEF participants cannot agree on which 
participant will conduct a test. (Oomen-Ruijten)

Für nachgeschaltete Anwender, die gemäß Art. 28  Nummer 6 des gemeinsamen Standpunktes 



AM\629993EL.doc 105/123 PE 378.589v01-00

EL

notwendige Daten zur Registrierung beisteuern, muss in gleicher Weise auch eine Beteiligung 
an SIEFs möglich sein. Auch im Artikel 30 Nummer 2 sind nachgeschaltete Anwender im 
Rahmen der Registrierung spezifisch angesprochen. Dieser Änderungsantrag dient daher nur 
einer notwendigen Konsistenz des Verordnungstextes und zur Korrektur eines Fehlers, der 
offenbar bei den umfangreichen Änderungen bei der Erstellung des gemeinsamen 
Standpunktes aufgetreten ist. (Seeber)

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Τροπολογία 184
ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Όλοι οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς που 
έχουν υποβάλει πληροφορίες στον 
Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 28, για 
την ίδια σταδιακά εισαγόμενη ουσία 
αποτελούν μέλη ενός φόρουμ ανταλλαγής 
πληροφοριών για την ουσία (ΦΑΠΟ).

1. Όλοι οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι 
τυποποιητές που έχουν υποβάλει 
πληροφορίες στον Οργανισμό, σύμφωνα με 
το άρθρο 28, για την ίδια σταδιακά 
εισαγόμενη ουσία αποτελούν μέλη ενός 
φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για την 
ουσία (ΦΑΠΟ).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει και οι "τυποποιητές" να έχουν πρόσβαση στο ΦΑΠΟ για να μπορεί να επιτυγχάνεται 
κοινοχρησία των δεδομένων που σχετίζονται με τους κινδύνους και την έκθεση.

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

Τροπολογία 185
ΑΡΘΡΟ 30, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1

1. Πριν από τη διεξαγωγή δοκιμών για την 
κάλυψη των απαιτήσεων πληροφοριών για 
σκοπούς καταχώρισης, ένα μέλος ΦΑΠΟ 
διερευνά κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμη 
σχετική μελέτη επικοινωνώντας με τα άλλα 
μέλη του ΦΑΠΟ του. Εάν εντός του ΦΑΠΟ 
υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελέτη που 
συνεπάγεται δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, 
το μέλος του ΦΑΠΟ ζητά τη μελέτη αυτή 
μέχρι τις …**. Εάν εντός του ΦΑΠΟ 
υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελέτη που δεν 

1. Πριν από τη διεξαγωγή δοκιμών για την 
κάλυψη των απαιτήσεων πληροφοριών για 
σκοπούς καταχώρισης, ένα μέλος ΦΑΠΟ 
διερευνά κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμη 
σχετική μελέτη επικοινωνώντας με τα άλλα 
μέλη του ΦΑΠΟ του και συμβουλευόμενο 
τους καταλόγους που δημοσιεύει ο 
Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 28, 
παράγραφοι 5 και 5α. Εάν υπάρχει 
διαθέσιμη σχετική μελέτη που συνεπάγεται 
δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, το μέλος του 
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συνεπάγεται δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, 
ένα μέλος του ΦΑΠΟ μπορεί να ζητεί τη 
μελέτη αυτή μέχρι τις …***.

ΦΑΠΟ ζητεί τη μελέτη αυτή μέχρι τις …**. 
Εάν εντός του ΦΑΠΟ υπάρχει διαθέσιμη 
σχετική μελέτη που δεν συνεπάγεται δοκιμές 
σε σπονδυλωτά ζώα, ένα μέλος του ΦΑΠΟ 
μπορεί να ζητεί τη μελέτη αυτή μέχρι τις 
…***.

Or. en

(Τροποποιημένη αποκατάσταση του κειμένου της Επιτροπής)

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 28(5) και 28(5α). Για να αποφεύγεται η επανάληψη 
δοκιμών σε ζώα και να εξοικονομείται κόστος για τη βιομηχανία, ιδίως για τις ΜΜΕ, πρέπει 
επίσης να ζητείται από τα ΦΑΠΟ να συμβουλεύονται τους καταλόγους που δημοσιεύει ο 
Οργανισμός για να εξασφαλίζεται η κοινοχρησία των δεδομένων και κατά περίπτωση η 
σύγκριση από τις ομαδοποιήσεις ουσιών.

Τροπολογία: Lena Ek + Amalia Sartori

Τροπολογία 186
ΑΡΘΡΟ 30, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1

1. Πριν από τη διεξαγωγή δοκιμών για την 
κάλυψη των απαιτήσεων πληροφοριών για 
σκοπούς καταχώρισης, ένα μέλος ΦΑΠΟ 
διερευνά κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμη 
σχετική μελέτη επικοινωνώντας με τα άλλα 
μέλη του ΦΑΠΟ του. Εάν εντός του ΦΑΠΟ 
υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελέτη που 
συνεπάγεται δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, 
το μέλος του ΦΑΠΟ ζητά τη μελέτη αυτή 
μέχρι τις …**. Εάν εντός του ΦΑΠΟ 
υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελέτη που δεν 
συνεπάγεται δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, 
ένα μέλος του ΦΑΠΟ μπορεί να ζητεί τη 
μελέτη αυτή μέχρι τις …..***.

1. Πριν από τη διεξαγωγή δοκιμών για την 
κάλυψη των απαιτήσεων πληροφοριών για 
σκοπούς καταχώρισης, ένα μέλος ΦΑΠΟ 
διερευνά κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμη 
σχετική μελέτη επικοινωνώντας με τα άλλα 
μέλη του ΦΑΠΟ του. Εάν εντός του ΦΑΠΟ 
υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελέτη, το μέλος 
του ΦΑΠΟ ζητεί τη μελέτη αυτή μέχρι τις 
…**. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι δοκιμές (σε σπονδυλωτά και σε ασπόνδυλα) πρέπει να τελούν υπό κοινοχρησία. Ίδια με 
την τροπολογία 149 της πρώτης ανάγνωσης.
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 187
ΑΡΘΡΟ 30, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Πριν από τη διεξαγωγή δοκιμών για την 
κάλυψη των απαιτήσεων πληροφοριών για 
σκοπούς καταχώρισης, ένα μέλος ΦΑΠΟ 
διερευνά κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμη 
σχετική μελέτη επικοινωνώντας με τα άλλα 
μέλη του ΦΑΠΟ του. Εάν εντός του ΦΑΠΟ 
υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελέτη που 
συνεπάγεται δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, 
το μέλος του ΦΑΠΟ ζητά να του 
παρασχεθεί η μελέτη εντός δύο μηνών από 
την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 26, 
παράγραφος 2. Εάν εντός του ΦΑΠΟ 
υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελέτη που δεν 
συνεπάγεται δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, 
ένα μέλος του ΦΑΠΟ μπορεί να ζητεί να 
του παρασχεθεί η μελέτη εντός δύο μηνών 
από την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 
26, παράγραφος 2.

1. Πριν από τη διεξαγωγή δοκιμών για την 
κάλυψη των απαιτήσεων πληροφοριών για 
σκοπούς καταχώρισης, ένα μέλος ΦΑΠΟ 
διερευνά κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμη 
σχετική μελέτη επικοινωνώντας με τα άλλα 
μέλη του ΦΑΠΟ του. Εάν εντός του ΦΑΠΟ 
υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελέτη που 
συνεπάγεται δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, 
το μέλος του ΦΑΠΟ ζητεί να του 
παρασχεθεί η μελέτη. Εάν εντός του ΦΑΠΟ 
υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελέτη που δεν 
συνεπάγεται δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, 
ένα μέλος του ΦΑΠΟ μπορεί να ζητεί  να 
του παρασχεθεί η μελέτη.

Εντός δύο εβδομάδων από την υποβολή της 
αίτησης, ο κάτοχος της μελέτης προσκομίζει 
απόδειξη του κόστους της στο μέλος που τη 
ζητά. Το ή τα μέλη και ο κάτοχος 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να 
εξασφαλίσουν ότι το κόστος κοινοχρησίας 
των πληροφοριών καθορίζεται κατά δίκαιο, 
διαφανή και αμερόληπτο τρόπο. Αυτό 
μπορεί να διευκολύνεται με την εφαρμογή 
οδηγιών για τον επιμερισμό του κόστους 
βάσει των αρχών αυτών, οι οποίες 
θεσπίζονται από τον Οργανισμό σύμφωνα 
με το άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο στ).
Εάν δεν μπορούν να καταλήξουν σε 
συμφωνία, το κόστος επιμερίζεται εξίσου.
Εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή 
της πληρωμής, ο κάτοχος δίνει άδεια για την 
παραπομπή στην πλήρη έκθεση μελέτης για 
τον σκοπό της καταχώρισης. Οι 
καταχωρούντες υποχρεούνται να 
επιμερίζουν μόνον το κόστος των 
πληροφοριών τις οποίες υποχρεούνται να 
υποβάλλουν προς κάλυψη των οικείων 
απαιτήσεων περί καταχώρισης.

Εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης, 
ο κάτοχος της μελέτης προσκομίζει 
απόδειξη του κόστους της στο μέλος που τη 
ζητά. Το ή τα μέλη και ο κάτοχος 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να 
εξασφαλίσουν ότι το κόστος κοινοχρησίας 
των πληροφοριών καθορίζεται κατά δίκαιο, 
διαφανή και αμερόληπτο τρόπο. Αυτό 
μπορεί να διευκολύνεται με την εφαρμογή 
οδηγιών για τον επιμερισμό του κόστους 
βάσει των αρχών αυτών, οι οποίες 
θεσπίζονται από τον Οργανισμό σύμφωνα 
με το άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο στ).
Εάν δεν μπορούν να καταλήξουν σε 
συμφωνία, το κόστος επιμερίζεται εξίσου.
Εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή 
της πληρωμής, ο κάτοχος δίνει άδεια για την 
παραπομπή στην πλήρη έκθεση μελέτης για 
τον σκοπό της καταχώρισης. Οι 
καταχωρούντες υποχρεούνται να 
επιμερίζουν μόνον το κόστος των 
πληροφοριών τις οποίες υποχρεούνται να 
υποβάλλουν προς κάλυψη των οικείων 
απαιτήσεων περί καταχώρισης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι εφικτό να ζητούν επιχειρήσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι εντός δύο μηνών μετά τη 
δημοσίευση του καταλόγου με προκαταχωρισμένες ουσίες τις σχετικές μελέτες όλων των άλλων 
συμμετεχόντων στο ΦΑΠΟ Για τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες οι αποφάσεις περί δυνατών 
δοκιμών θα λαμβάνονται μόνον μετά την παρέλευση των σχετικών προθεσμίες για καταχώριση 
της ουσίας. Κατά συνέπειαν δεν χρειάζεται να ορίζεται λήξη προθεσμίας.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 188
ΑΡΘΡΟ 30, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1

1. Πριν από τη διεξαγωγή δοκιμών για την 
κάλυψη των απαιτήσεων πληροφοριών για 
σκοπούς καταχώρισης, ένα μέλος ΦΑΠΟ 
διερευνά κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμη 
σχετική μελέτη επικοινωνώντας με τα άλλα 
μέλη του ΦΑΠΟ του. Εάν εντός του ΦΑΠΟ
υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελέτη που 
συνεπάγεται δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, 
το μέλος του ΦΑΠΟ ζητά τη μελέτη αυτή 
μέχρι τις …**. Εάν εντός του ΦΑΠΟ 
υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελέτη που δεν 
συνεπάγεται δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, 
ένα μέλος του ΦΑΠΟ μπορεί να ζητεί τη 
μελέτη αυτή μέχρι τις …**.

1. Πριν από τη διεξαγωγή δοκιμών για την 
κάλυψη των απαιτήσεων πληροφοριών για 
σκοπούς καταχώρισης, ένα μέλος ΦΑΠΟ 
διερευνά κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμη 
σχετική μελέτη επικοινωνώντας με τα άλλα 
μέλη του ΦΑΠΟ του και συμβουλευόμενο 
τους καταλόγους που δημοσιεύει ο 
Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 28, 
παράγραφοι 5 και 5α. Εάν υπάρχει 
διαθέσιμη σχετική μελέτη που συνεπάγεται 
δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, το μέλος του 
ΦΑΠΟ ζητεί τη μελέτη αυτή μέχρι τις …**. 
Εάν εντός του ΦΑΠΟ υπάρχει διαθέσιμη 
σχετική μελέτη που δεν συνεπάγεται δοκιμές 
σε σπονδυλωτά ζώα, ένα μέλος του ΦΑΠΟ 
μπορεί να ζητεί τη μελέτη αυτή μέχρι τις 
…**.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μειώνει την επανάληψη δοκιμών σε ζώα. Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 28(5) και 
28(5α).

Τροπολογία: Amalia Sartori + Lena Ek

Τροπολογία 189
ΑΡΘΡΟ 30, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)
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1a. Η μη διάθεση στον Οργανισμό 
στοιχείων από πειράματα σε σπονδυλωτά ή 
άλλων πληροφοριών που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν δοκιμές με πειραματόζωα 
συνεπάγεται για τους δυνάμει 
καταχωρίζοντες απώλεια του δικαιώματος 
για καταχώριση της συγκεκριμένης ουσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση επιρρώνει την αρχή της υποχρεωτικής κοινοχρησίας των δεδομένων. Ίδια με την 
τροπολογία 151 της πρώτης ανάγνωσης. (Ek)

Τροπολογία: Amalia Sartori + Lena Ek

Τροπολογία 190
ΑΡΘΡΟ 30, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Β (νέα)

1β. Αν οι άλλοι συμμετέχοντες δεν 
καταβάλουν το μερίδιό τους στο κόστος, 
δεν μπορούν να καταχωρίσουν την ουσία 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καταχωρίζονται που δεν προβαίνουν σε καταβολή δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα να προβούν 
σε καταχώριση. Ίδια με την τροπολογία 152 της πρώτης ανάγνωσης. (Ek)

Τροπολογία: Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Chris Davies

Τροπολογία 191
ΑΡΘΡΟ 30, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Εάν, εντός του ΦΑΠΟ, δεν υπάρχει 
διαθέσιμη σχετική μελέτη, μόνον μία μελέτη 
διενεργείται ανά απαίτηση πληροφοριών 
εντός κάθε ΦΑΠΟ από έναν εκ των 
συμμετεχόντων που ενεργεί εξ ονόματος 
των άλλων. Τα άλλα αυτά μέλη λαμβάνουν 
κάθε εύλογο μέτρο για την επίτευξη 
συμφωνίας εντός της προθεσμίας που 

2. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική 
μελέτη, μόνον μία μελέτη διενεργείται ανά 
απαίτηση πληροφοριών εντός κάθε ΦΑΠΟ 
από έναν εκ των συμμετεχόντων που ενεργεί 
εξ ονόματος των άλλων. Τα άλλα αυτά μέλη 
λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για την 
επίτευξη συμφωνίας εντός της προθεσμίας 
που καθορίζει ο Οργανισμός ως προς το 
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καθορίζει ο Οργανισμός ως προς το ποιος θα 
διεξαγάγει τη δοκιμή εξ ονόματος των 
άλλων μελών και θα υποβάλει στον 
Οργανισμό περίληψη ή ουσιαστική 
περίληψη μελέτης. Εάν δεν επιτευχθεί 
συμφωνία, ο Οργανισμός ορίζει τον 
καταχωρούντα ή το μεταγενέστερο χρήστη 
που θα διεξαγάγει τη δοκιμή. Όλα τα μέλη 
του ΦΑΠΟ που ζητούν μια μελέτη 
συνεισφέρουν στο κόστος εκπόνησης της 
μελέτης με μερίδιο που αντιστοιχεί στον 
αριθμό των συμμετεχόντων δυνητικών 
καταχωρούντων. Τα μέλη που δεν διεξάγουν 
τα ίδια τη μελέτη δικαιούνται να λαμβάνουν 
την πλήρη έκθεση μελέτης εντός δύο 
εβδομάδων από την πληρωμή του μέλους 
που διεξάγει τη μελέτη.

ποιος θα διεξαγάγει τη δοκιμή εξ ονόματος 
των άλλων μελών και θα υποβάλει στον 
Οργανισμό περίληψη ή ουσιαστική 
περίληψη μελέτης. Εάν δεν επιτευχθεί 
συμφωνία, ο Οργανισμός ορίζει τον 
καταχωρούντα ή το μεταγενέστερο χρήστη 
που θα διεξαγάγει τη δοκιμή. Όλα τα μέλη 
του ΦΑΠΟ που ζητούν μια μελέτη 
συνεισφέρουν στο κόστος εκπόνησης της 
μελέτης με μερίδιο που αντιστοιχεί στον 
αριθμό των συμμετεχόντων δυνητικών 
καταχωρούντων. Τα μέλη που δεν διεξάγουν 
τα ίδια τη μελέτη δικαιούνται να λαμβάνουν 
την πλήρη έκθεση μελέτης εντός δύο 
εβδομάδων από την πληρωμή του μέλους 
που διεξάγει τη μελέτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 30, παράγραφος 1. (Brepoels & Wijkman)

Μειώνει την επανάληψη δοκιμών σε ζώα. Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 30, 
παράγραφος 1. (Davies) 

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 192
ΑΡΘΡΟ 32, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντος το οποίο περιέχει ουσία που 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια του άρθρου 56 
και ταυτοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 58, 
παράγραφος 1 σε συγκέντρωση άνω του
0,1% κατά βάρος (β/β), παρέχει στον 
αποδέκτη του προϊόντος επαρκείς 
πληροφορίες που επιτρέπουν την ασφαλή 
χρήση του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου, τουλάχιστον, του 
ονόματος της ουσίας. Η υποχρέωση αυτή 
καλύπτει όλους τους αποδέκτες προϊόντων 
στην αλυσίδα εφοδιασμού.

4. Κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντος το οποίο περιέχει ουσία που 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια του άρθρου 56 
και ταυτοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 58, 
παράγραφος 1 σε συγκέντρωση άνω του
0,1% κατά βάρος (β/β) σε ομογενές τμήμα 
του προϊόντος, παρέχει στον αποδέκτη του 
προϊόντος επαρκείς πληροφορίες που 
επιτρέπουν την ασφαλή χρήση του 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου, 
τουλάχιστον, του ονόματος της ουσίας. Η 
υποχρέωση αυτή καλύπτει όλους τους 
αποδέκτες προϊόντων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζει την ερμηνεία για το κατώφλι του 0,1%. Ανάλογο προς το αντίστοιχο τμήμα της 
τροπολογίας XXστην παράγραφο 7(2)(β).

Τροπολογία: Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Τροπολογία 193
ΑΡΘΡΟ 33 Α (νέο)

1. Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας ουσίας 
εγγεγραμμένης στο Παράρτημα XIII ή 
παρασκευάσματος ή προϊόντος που 
περιέχει την εν λόγω ουσία παρέχει, εφόσον 
αυτό ζητηθεί από μεταγενέστερο χρήστη 
και εφόσον το εν λόγω αίτημα μπορεί να 
θεωρηθεί εύλογο, τις πληροφορίες που 
είναι απαραίτητες για να αξιολογηθεί η 
επίδραση της ουσίας στην ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον, όσον αφορά τις 
ενέργειες και χρήσεις που αναφέρονται 
στην εν λόγω αίτηση.
2. Οι απαιτήσεις για πληροφόρηση που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 ισχύουν 
τηρουμένων των αναλογιών και για 
προηγούμενα στάδια της αλυσίδας 
εφοδιασμού.
3. 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. Στους 
αποδέκτες δεν περιλαμβάνονται οι 
καταναλωτές.
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 
αυτόν.
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Οι παραγωγοί ή εισαγωγείς παρέχουν 
δυνατότητα σε κάθε μεμονωμένο 
καταναλωτή που θα το ζητήσει και εντός 
τριάντα εργάσιμων ημερών, δωρεάν, 
πλήρη στοιχεία όσον αφορά την ασφάλεια 
και τη χρήση των ουσιών που περιέχουν 
όλα τα προϊόντα που έχουν παραγάγει ή 
εισαγάγει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο είναι απαραίτητο για να εξασφαλίζεται ότι οι μεταγενέστεροι χρήστες ή καταναλωτές 
αποκτούν τις απαιτούμενες πληροφορίες για τις ουσίες ή τα προϊόντα που περιέχουν μία ουσία.
Μόνον όταν οι πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες είναι δυνατόν να αποτιμώνται οι 
επιδράσεις της ουσίας στην υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον όσον αφορά όσον αφορά τις 
ενέργειες και χρήσεις των οποίων γίνεται μνεία στην εν λόγω αίτηση. Τροπολογία 366 από την 
πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία: Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Τροπολογία 194
ΑΡΘΡΟ 33 Α (νέο)

1. Προμηθευτές που ενσωματώνουν σε 
προϊόν ουσία ή παρασκεύασμα και εκείνοι 
που εν συνεχεία χειρίζονται ή 
επεξεργάζονται περαιτέρω αυτό το προϊόν 
διαβιβάζουν σε οιονδήποτε αποδέκτη του 
προϊόντος μετά από αίτηση τις εξής 
πληροφορίες με την επιφύλαξη του άρθρου
32(4). Το αυτό ισχύει και για του 
εισαγωγείς προϊόντων:
(i) δελτίο/α δεδομένων ασφαλείας 
σύμφωνα με το άρθρο 31· και/ή
(ii) εάν δελτίο δεδομένων ασφαλείας δεν 
συντάσσεται, οιαδήποτε σχετική 
πληροφορία καλύπτεται από το άρθρο
32(1) τουλάχιστον.
2. Οι παραγωγοί ή εισαγωγείς προϊόντος 
πρέπει, όποτε τους ζητείται, να παρέχουν 
σε καταναλωτή πληροφορίες σχετικά με 
τις ουσίες που ενυπάρχουν σε προϊόν που 
παράγεται ή εισάγεται από αυτούς.
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Οι παραγωγοί ή εισαγωγείς παρέχουν 
δυνατότητα σε κάθε μεμονωμένο 
καταναλωτή που θα το ζητήσει και εντός 
τριάντα εργάσιμων ημερών, δωρεάν, 
πλήρη στοιχεία όσον αφορά την ασφάλεια 
και τη χρήση των ουσιών που περιέχουν 
όλα τα προϊόντα που έχουν παραγάγει ή 
εισαγάγει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογίες 166 και 366 - πρώτη ανάγνωση

Τροπολογία: Urszula Krupa + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, 
Åsa Westlund + Lena Ek

Τροπολογία 195
ΑΡΘΡΟ 33 Α (νέο)

1. Προμηθευτές που ενσωματώνουν σε 
προϊόν ουσία ή παρασκεύασμα και εκείνοι 
που εν συνεχεία χειρίζονται ή 
επεξεργάζονται περαιτέρω αυτό το προϊόν 
διαβιβάζουν σε οιονδήποτε αποδέκτη του 
προϊόντος μετά από αίτηση τις εξής 
πληροφορίες με την επιφύλαξη του άρθρου
32(4). Το αυτό ισχύει και για του 
εισαγωγείς προϊόντων:
(i) δελτίο/α δεδομένων ασφαλείας 
σύμφωνα με το άρθρο 31· και/ή
(ii) εάν δελτίο δεδομένων ασφαλείας δεν 
συντάσσεται, οιαδήποτε σχετική 
πληροφορία καλύπτεται από το άρθρο
32(1) τουλάχιστον.
2. Οι παραγωγοί ή εισαγωγείς προϊόντος 
πρέπει, όποτε τους ζητείται, να παρέχουν 
σε καταναλωτή πληροφορίες σχετικά με 
τις ουσίες που ενυπάρχουν σε προϊόν που 
παράγεται ή εισάγεται από αυτούς.
Οι παραγωγοί ή εισαγωγείς παρέχουν 
δυνατότητα σε κάθε μεμονωμένο 
καταναλωτή που θα το ζητήσει και εντός 
δεκαπέντε εργάσιμων ημερών, δωρεάν, 
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πλήρη στοιχεία όσον αφορά την ασφάλεια 
και τη χρήση των ουσιών που περιέχουν 
όλα τα προϊόντα που έχουν παραγάγει ή 
εισαγάγει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί, οι λιανοπωλητές και οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να ανευρίσκουν εάν σε 
προϊόν περιέχονται συγκεκριμένες ουσίες. Οι πληροφορίες παρέχονται μόνον κατόπιν σχετικού 
αιτήματος, στοιχείο το οποίο θα καταστήσει τη διεργασία απλή και διαχειρίσιμη.

Δεν θα προκαλεί πρόσθετο φόρτο στο σύστημα, καθόσον οι λιανοπωλητές και καταναλωτές θα 
έχουν απλώς το δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες οι οποίες ήδη παράγονται βάσει του REACH.  

Η τροπολογία αποτελεί βελτίωση της συμβιβαστικής δέσμης σχετικά με την πρόσβαση σε 
πληροφορίες/διαφάνεια επί της οποίας συμφώνησαν οι περισσότερες πολιτικές ομάδες
(τροπολογία 366 του ΕΚ).

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 196
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Για καταχωρημένες ουσίες, ο 
παρασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο 
μεταγενέστερος χρήστης τηρεί την 
υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 13 
είτε πριν να προμηθεύσει την ουσία υπό 
καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα στον 
μεταγενέστερο χρήστη που διατυπώνει το 
αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου, εφόσον το αίτημα 
διατυπώνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν 
από την προμήθεια ή εντός 1 μηνός από τη 
διατύπωση του αιτήματος, αν η ημερομηνία 
αυτή είναι μεταγενέστερη.

3. Για καταχωρημένες ουσίες, ο 
παρασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο 
μεταγενέστερος χρήστης τηρεί την 
υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 13 
είτε πριν να προμηθεύσει την ουσία υπό 
καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα στον 
μεταγενέστερο χρήστη που διατυπώνει το 
αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου, εφόσον η 
συγκεκριμένη χρήση υποστηρίζεται και 
εφόσον το αίτημα διατυπώνεται τουλάχιστον 
ένα μήνα πριν από την προμήθεια ή εντός 1 
μηνός από τη διατύπωση του αιτήματος, αν 
η ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη.

Για σταδιακά εισαγόμενες ουσίες, ο 
παρασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο 
μεταγενέστερος χρήστης ανταποκρίνεται 
στο αίτημα και εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 13, πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία του άρθρου 21, 
εφόσον ο μεταγενέστερος χρήστης υποβάλει 

Για σταδιακά εισαγόμενες ουσίες, ο 
παρασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο 
μεταγενέστερος χρήστης ανταποκρίνεται 
στο αίτημα και εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 13, πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία του άρθρου 21, 
εφόσον η συγκεκριμένη χρήση 



AM\629993EL.doc 115/123 PE 378.589v01-00

EL

το αίτημά του τουλάχιστον 12 μήνες πριν 
από την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία.

υποστηρίζεται και εφόσον ο 
μεταγενέστερος χρήστης υποβάλει το 
αίτημά του τουλάχιστον 12 μήνες πριν από 
την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας παραγωγός ή προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του άρθρου 13 
για τις χρήσεις τις οποίες όντως υποστηρίζει. Άλλως θα πρέπει να εξετάζει όλες τις χρήσεις τις 
οποίες αναγγέλλει ο μεταγενέστερος χρήστης ανεξαρτήτως του εάν τις υποστηρίζει ή όχι.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Gyula Hegyi, 
Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund + Lena Ek

Τροπολογία 197
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

γ) ο μεταγενέστερος χρήστης χρησιμοποιεί 
την ουσία ή το παρασκεύασμα σε συνολική 
ποσότητα μικρότερη του 1 τόνου ετησίως,

διαγράφεται.

Or. en

(Νέα τροπολογία – Άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο γ), συνδέεται με την αιτιολογική σκέψη 
54)

Αιτιολόγηση

As a result of the 1 tonne threshold introduced by Council, downstream users would only have 
to prepare a chemical safety report (CSR) for uses >1 tonne, if not covered by the CSR of the 
manufacturer. No such use threshold is foreseen for the CSR by manufacturers. This new 
clause would create a perverse incentive for manufacturers to exclude uses below 1 tonne 
from their CSR, as it would not result in any obligations for downstream users. This creates a 
serious loophole with regard to safety information for small uses. (Schlyter & others)

Establishing a 1 tpa threshold would create a serious loophole for many uses of chemicals. 
Deleting the threshold of 1 tpa ensures that the downstream users have the right to obtain the 
safety information from the manufacturers in order to handle the substance safely and 
improve their products. (Hegyi & others + Ek) 
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Τροπολογία: John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 198
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8 Α (νέα)

8a. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 
έως 8 και με την επιφύλαξη του Τίτλου IX 
οι μεταγενέστεροι χρήστες πρέπει να 
αποφεύγουν τη χρήση ουσιών που 
προκαλούν μεγάλη ανησυχία, οι οποίες 
προσδιορίζονται με τη διαδικασία του 
άρθρου 58, είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε 
παρασκευάσματα ή σε προϊόντα που 
προορίζονται για χρήση από το ευρύ κοινό, 
εκτός εάν μπορεί να δειχθεί ότι
α) η ουσία απαντά σε συγκέντρωση που 
δεν υπερβαίνει το όριο του 0,1%, ή
β) η χρήση δεν θα προκαλέσει 
απαράδεκτους κινδύνους για την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον, ή
γ) δεν διατίθενται τεχνικά και οικονομικά 
εφικτές και επικυρωμένες εναλλακτικές 
λύσεις οι οποίες ενέχουν χαμηλότερους 
κινδύνους για τους ανθρώπους ή το 
περιβάλλον για τη συγκεκριμένη χρήση.

Or. en

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 199
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8 Α (νέα)

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως
8 και του Τίτλου IX οι μεταγενέστεροι 
χρήστες πρέπει να έχουν σκοπό να 
αποφεύγουν τη χρήση ουσιών που 
προκαλούν μεγάλη ανησυχία, οι οποίες 
προσδιορίζονται με τη διαδικασία του 
άρθρου 58, είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε 
παρασκευάσματα ή σε προϊόντα που 
προορίζονται για χρήση από το ευρύ κοινό, 
εκτός εάν μπορεί να δειχθεί ότι
α) η ουσία απαντά σε συγκέντρωση που 
δεν υπερβαίνει το όριο του 0,1% σύμφωνα 
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με τα άρθρα 14(2) και 55(6) του παρόντος 
κανονισμού, ή
β) η χρήση δεν θα προκαλέσει 
απαράδεκτους κινδύνους για την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον, όπως 
εμφαίνεται στο δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας, ή
γ) δεν διατίθενται ταχνικά και οικονομικά 
βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις οι οποίες 
ενέχουν χαμηλότερους κινδύνους για τους 
ανθρώπους ή το περιβάλλον, ή
δ) η ουσία υποκατάστασης ευρίσκεται στα 
χέρια μόνον ενός προμηθευτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προτείνεται για να ευρεθεί συμβιβασμός με το Συμβούλιο σχετικά με την 
υποκατάσταση.

Τροπολογία: Avril Doyle + Amalia Sartori

Τροπολογία 200
ΑΡΘΡΟ 37 Α (νέο)

Διαδικασία για την υποχρεωτική 
κοινοποίηση πληροφοριών από τις ΜΜΕ

1. Αν ο μεταγενέστερος χρήστης είναι 
ΜΜΕ κατά την έννοια του άρθρου 3(34), 
εφαρμόζεται η διαδικασία κοινοποίησης 
που προβλέπεται στο άρθρο 37, με 
εξαίρεση τις παραγράφους 2(στ) και 3, 4 
και 5·
2. Επιπλέον, ο Οργανισμός επιλέγει, όπου 
τούτο είναι δυνατόν, αναλυτικότερες 
δοκιμές με σπονδυλωτά και ασπόνδυλα, 
από τις ήδη υπάρχουσες δοκιμές, τις 
οποίες κρίνει αναγκαίες με βάση 
αξιολόγηση.
3. Αν οι δοκιμές που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφος δεν υπάρχουν 
ήδη, ο Οργανισμός αναθέτει τη διεξαγωγή 
τους στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την 
έδρα της η ΜΜΕ. Τα αποτελέσματα που 



PE 378.589v01-00 118/123 AM\629993EL.doc

EL

είναι χρήσιμα για τους ελέγχους χημικής 
ασφάλειας κοινοποιούνται στην ΜΜΕ μετά 
την ολοκλήρωση των δοκιμών.
4. Ο Οργανισμός ενημερώνει το ταχύτερο 
δυνατόν στην αιτούσα ΜΜΕ και το κράτος 
μέλος στο οποίο έχει την έδρα της αν τα 
αποτελέσματα των δοκιμών είναι 
αρνητικά, προκειμένου να αποκλειστεί η 
χρήση της ελεγχθείσας ουσίας.
5. Η ΜΜΕ που είναι μεταγενέστερος 
χρήστης καλείται να ενημερώνει τις 
πληροφορίες που υποβάλλει σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, μόλις υπάρξει 
οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές.
6. Εάν η ταξινόμηση της ουσίας της ΜΜΕ 
που είναι ο μεταγενέστερος χρήστης 
διαφέρει από την ταξινόμηση του 
προμηθευτή της, η ΜΜΕ αναφέρει το 
γεγονός στον Οργανισμό, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που ορίζεται από τον 
Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108.
7. Η κοινοποίηση πληροφοριών βάσει των 
παραγράφων 1 έως 6 δεν απαιτείται στην 
περίπτωση ουσιών που χρησιμοποιούνται 
από μεταγενέστερο χρήστη ΜΜΕ, υπό 
καθαρή μορφή ή σε παρασκευάσματα, σε 
ποσότητες κάτω του ενός τόνου κατ’ έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η ειδική για τις ΜΜΕ διαδικασία τους παρέχει τη δυνατότητα να προστατεύουν τα 
βιομηχανικά μυστικά τους για ειδικές χρήσεις των χημικών ουσιών· με την ανάθεση ειδικού 
ρόλου στον Οργανισμό περιορίζει τις περιττές δοκιμές. (Doyle)

Τροπολογία: Chris Davies + Frieda Brepoels + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 201
ΑΡΘΡΟ 39, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Ο Οργανισμός εξετάζει κάθε πρόταση για 
διενέργεια δοκιμής που αναφέρεται σε 
καταχώριση ή σε έκθεση μεταγενέστερου 
χρήστη για την παροχή των πληροφοριών 

1. Ο Οργανισμός εξετάζει κάθε πρόταση για 
διενέργεια δοκιμής που αναφέρεται σε 
καταχώριση ή σε έκθεση μεταγενέστερου 
χρήστη για την παροχή των πληροφοριών 
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που προβλέπονται στα Παραρτήματα IΧ και
Χ για μια ουσία. Πρέπει να αποδίδεται 
προτεραιότητα στις καταχωρήσεις ουσιών οι 
οποίες έχουν ή ενδέχεται να έχουν ιδιότητες 
ΑΒΤ, αΑαΒ, ευαισθητοποιητικές ή/και 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές 
για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ), ή ουσιών που 
ταξινομούνται ως επικίνδυνες σύμφωνα με 
την οδηγία 67/548/ΕΟΚ σε ποσότητες άνω
των 100 τόνων ετησίως με χρήσεις που 
οδηγούν σε ευρεία και διάχυτη έκθεση.

που προσδιορίζονται στα Παραρτήματα VII 
έως X, η οποία περιέχει δοκιμές με 
σπονδυλωτά ζώα, για μια ουσία. Πρέπει να 
αποδίδεται προτεραιότητα στις 
καταχωρήσεις ουσιών οι οποίες έχουν ή 
ενδέχεται να έχουν ιδιότητες ΑΒΤ, αΑαΒ, 
ευαισθητοποιητικές ή/και καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την 
αναπαραγωγή (ΚΜΤ), ή ουσιών που 
ταξινομούνται ως επικίνδυνες σύμφωνα με 
την οδηγία 67/548/ΕΟΚ σε ποσότητες άνω 
των 100 τόνων ετησίως με χρήσεις που 
οδηγούν σε ευρεία και διάχυτη έκθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προώθηση δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων. Η εγκριθείσα σε πρώτη ανάγνωση τροπολογία 175 
σκοπό είχε να εξασφαλίσει ότι δοκιμές με ζώα διεξάγονται μόνον όταν είναι απολύτως 
απαραίτητο. (Davies)

Για την αποτροπή δοκιμών σε ζώα και για την εξοικονόμηση κόστους για τη βιομηχανία, ιδίως 
για τις ΜΜΕ, και επειδή δεδομένα από δοκιμές με ζώα πρέπει να παρέχονται μόνον εάν 
χρειάζονται για την αξιολόγηση της ασφαλείας μιας ουσίας, ο Οργανισμός πρέπει να εξετάζει 
οποιεσδήποτε προτάσεις δοκιμών για την παροχή πληροφοριών περιέχονται στα Παραρτήματα
VII και VΙΙI. Τροπολογία 175 της πρώτης ανάγνωσης. (Brepoels + Lucas & λοιποί)

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

Τροπολογία 202
ΑΡΘΡΟ 39, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2. Με βάση την εξέταση δυνάμει της 
παραγράφου 1, ο Οργανισμός καταρτίζει 
σχέδιο για μια από τις ακόλουθες αποφάσεις 
και η απόφαση αυτή λαμβάνεται σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στα 
άρθρα 49 και 50:

2. Με βάση την εξέταση δυνάμει των 
παραγράφων 1, 1 α και 1 β ο Οργανισμός 
καταρτίζει σχέδιο για μια από τις ακόλουθες 
αποφάσεις και η απόφαση αυτή λαμβάνεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στα άρθρα 49 και 50:

Or. en
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(Τροποποιημένη αποκατάσταση του κειμένου της Επιτροπής)

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλίζεται εσωτερική συνοχή με τις τροπολογίες 22 και 23 του εισηγητή.

Τροπολογία: Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund + 
Ευαγγελία Τζαμπάζη + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 

Urszula Krupa

Τροπολογία 203
ΑΡΘΡΟ 40, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Ο καταχωρών υποβάλλει τις 
απαιτούμενες πληροφορίες στον Οργανισμό 
εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

4. Ο καταχωρίζων υποβάλλει τις 
πληροφορίες που απαιτούνται στον 
Οργανισμό εντός εύλογης προθεσμίας που 
καθορίζει ο Οργανισμός. Η προθεσμία 
αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει το εξάμηνο.
Εάν ο καταχωρίζων δεν υποβάλει τις 
σχετικές πληροφορίες μέσα στην 
καθορισμένη προθεσμία, ο Οργανισμός 
αποσύρει τον αριθμό καταχώρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Συμβούλιο δεν έχει δώσει σαφή λήξη της προθεσμίας για την υποβολή πληροφοριών όπως 
έχει προτείνει το Κοινοβούλιο με την τροπολογία 180. (Hegyi & others + Τζαμπάζη + Krupa)

Οι καταχωρίζοντες μπορεί να έχουν περάσει τον έλεγχο πληρότητας του άρθρου 20, χωρίς 
ωστόσο να πληρούν τις προϋποθέσεις πληροφόρησης. Η μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις 
ενημέρωσης θα πρέπει να έχει σαφείς συνέπειες. Οι καταχωρίζοντες δεν πρέπει να έχουν πάνω 
από μία ευκαιρία σε διάστημα το πολύ έξι μηνών για τη διόρθωση λανθασμένων 
καταχωρίσεων. Τούτο θα διασφάλιζε την ποιότητα, για την αποφυγή ατερμόνων αντιδικιών 
μεταξύ των αρχών και των καταχωριζόντων. Η διατύπωση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις 
ελέγχου πληρότητας του άρθρου 20. (Schlyter & λοιποί)

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 204
ΑΡΘΡΟ 40, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
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7. Ύστερα από διαβούλευση με τον 
Οργανισμό και σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 132, παράγραφος 3, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίζει να μεταβάλει το 
ποσοστό των επιλεγόμενων φακέλων και να 
τροποποιήσει ή να περιλάβει και άλλα 
κριτήρια στην παράγραφο 5.

7. Ύστερα από διαβούλευση με τον 
Οργανισμό και σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 132, παράγραφος 3α, η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει να 
μεταβάλει το ποσοστό των επιλεγόμενων 
φακέλων και να τροποποιήσει ή να 
περιλάβει και άλλα κριτήρια στην 
παράγραφο 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για να ευθυγραμμίσει το κείμενο στις διατάξεις της νέας περί 
επιτροπολογίας απόφασης, συγκεκριμένα για να αντικαταστήσει τη διαδικασία συνήθους
"κανονιστικής επιτροπής" με εκείνη "κανονιστικής επιτροπής με ενδελεχή εξέταση", καθόσον τα 
σχετικά μέτρα είναι μέτρα γενικού πεδίου που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιαστικά 
στοιχεία του σχεδίου νομοθεσίας.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 205
ΆΡΘΡΟ 42, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β)

α) μέχρι τις …*, για όλες τις καταχωρήσεις 
που παραλήφθηκαν μέχρι τις …** και οι 
οποίες περιέχουν προτάσεις για τη 
διενέργεια δοκιμών με σκοπό την 
εκπλήρωση των απαιτήσεων πληροφοριών 
των Παραρτημάτων ΙΧ και Χ,

α) μέχρι τις …*, για όλες τις καταχωρήσεις 
που παραλήφθηκαν μέχρι τις …** και οι 
οποίες περιέχουν προτάσεις για τη 
διενέργεια δοκιμών με σκοπό την 
εκπλήρωση των απαιτήσεων πληροφοριών 
των Παραρτημάτων VII έως Χ,

β) μέχρι τις …***, για όλες τις 
καταχωρήσεις που παραλήφθηκαν μέχρι τις
…**** και οι οποίες περιέχουν προτάσεις 
για τη διενέργεια δοκιμών με σκοπό την 
εκπλήρωση των απαιτήσεων πληροφοριών 
μόνον του Παραρτήματος ΙΧ,

β) μέχρι τις …***, για όλες τις 
καταχωρήσεις που παραλήφθηκαν μέχρι τις
…**** και οι οποίες περιέχουν προτάσεις 
για τη διενέργεια δοκιμών με σκοπό την 
εκπλήρωση των απαιτήσεων πληροφοριών 
των Παραρτημάτων VII έως IΧ,

Or. en

(Τροπολογία 186 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 39(1) των ιδίων. Για την αποτροπή δοκιμών σε ζώα 
και για την εξοικονόμηση κόστους για τη βιομηχανία, ιδίως για τις ΜΜΕ, και επειδή δεδομένα 
από δοκιμές με ζώα πρέπει να παρέχονται μόνον εάν χρειάζονται για την αξιολόγηση της 



PE 378.589v01-00 122/123 AM\629993EL.doc

EL

ασφαλείας μιας ουσίας, ο Οργανισμός πρέπει να εξετάζει οποιεσδήποτε προτάσεις δοκιμών για 
την παροχή πληροφοριών περιέχονται στα Παραρτήματα VII και VΙΙI.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 206
ΑΡΘΡΟ 46, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Για να ακολουθείται μια εναρμονισμένη 
προσέγγιση όσον αφορά τις αιτήσεις 
περαιτέρω πληροφοριών, ο Οργανισμός 
παρακολουθεί τα σχέδια αποφάσεων βάσει 
του άρθρου 45 και καθορίζει κριτήρια και 
προτεραιότητες. Εάν είναι σκόπιμο, είναι 
δυνατόν να λαμβάνονται εκτελεστικά μέτρα 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 132, 
παράγραφος 3.

2. Για να ακολουθείται μια εναρμονισμένη 
προσέγγιση όσον αφορά τις αιτήσεις 
περαιτέρω πληροφοριών, ο Οργανισμός 
παρακολουθεί τα σχέδια αποφάσεων βάσει 
του άρθρου 45 και καθορίζει κριτήρια και 
προτεραιότητες. Εάν είναι σκόπιμο, είναι 
δυνατόν να λαμβάνονται εκτελεστικά μέτρα 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 132, 
παράγραφος 3α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για να ευθυγραμμίσει το κείμενο στις διατάξεις της νέας περί 
επιτροπολογίας απόφασης, συγκεκριμένα για να αντικαταστήσει τη διαδικασία συνήθους
"κανονιστικής επιτροπής" με εκείνη "κανονιστικής επιτροπής με ενδελεχή εξέταση", καθόσον τα 
σχετικά μέτρα είναι μέτρα γενικού πεδίου που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιαστικά 
στοιχεία του σχεδίου νομοθεσίας.
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1. Ο Οργανισμός κοινοποιεί κάθε σχέδιο 
απόφασης δυνάμει των άρθρων 39, 40 ή 45 
στον ή τους ενδιαφερόμενους 
καταχωρούντες ή μεταγενέστερους χρήστες, 
ενημερώνοντάς τους για το δικαίωμά τους 
να διατυπώσουν σχόλια εντός 30 ημερών 
από την παραλαβή του. Εάν επιθυμούν να 
διατυπώσουν σχόλια, ο ή οι ενδιαφερόμενοι 
καταχωρούντες ή μεταγενέστεροι χρήστες 
διαβιβάζουν τα σχόλιά τους στον 
Οργανισμό. Στη συνέχεια, ο Οργανισμός 

1. Ο Οργανισμός κοινοποιεί κάθε σχέδιο 
απόφασης δυνάμει των άρθρων 39, 40 ή 45 
μαζί με οιεσδήποτε παρατηρήσεις 
ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων και 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την 
Επικύρωση Εναλλακτικών Μεθόδων
(ECVAM) στον ή τους ενδιαφερόμενους 
καταχωρούντες ή μεταγενέστερους χρήστες, 
ενημερώνοντάς τους για το δικαίωμά τους 
να διατυπώσουν σχόλια εντός 30 ημερών 
από την παραλαβή του. Εάν επιθυμούν να 
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ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή όσον 
αφορά την υποβολή των σχολίων. Η 
αρμόδια αρχή (για τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 45) και ο 
Οργανισμός (για τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται δυνάμει των άρθρων 39 και
40) λαμβάνουν υπόψη τους τα 
παραληφθέντα σχόλια και μπορούν να 
τροποποιούν ανάλογα το σχέδιο απόφασης.

διατυπώσουν σχόλια, ο ή οι ενδιαφερόμενοι 
καταχωρούντες ή μεταγενέστεροι χρήστες 
διαβιβάζουν τα σχόλιά τους στον 
Οργανισμό. Στη συνέχεια, ο Οργανισμός 
ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή όσον 
αφορά την υποβολή των σχολίων. Η 
αρμόδια αρχή (για τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 45) και ο 
Οργανισμός (για τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται δυνάμει των άρθρων 39 και
40) λαμβάνουν υπόψη τους τα 
παραληφθέντα σχόλια και μπορούν να 
τροποποιούν ανάλογα το σχέδιο απόφασης.

Or. en

(Τροπολογία 206 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας οι παρατηρήσεις του ECVAM και άλλων ενδιαφερομένων κύκλων 
συμφερόντων πρέπει επίσης να δημοσιοποιούνται. (Lucas και άλλοι).

Τροπολογία 206 του ΕΚ - πρώτη ανάγνωση. Συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 39(1), 
(1α) και (2). (Brepoels & Wijkman)
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