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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι παρασκευαζόμενες από τον άνθρωπο χημικές ουσίες αποτελούν μέρος της σύγχρονης 
ζωής και επιτρέπουν στις γυναίκες και στις οικογένειές τους να απολαμβάνουν υψηλό 
επίπεδο ανέσεων. 
Ωστόσο τα επιστημονικά στοιχεία όλο και περισσότερο δείχνουν ότι οι χημικές ουσίες 
συνιστούν απειλή για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον καθώς συνδέονται με 
ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, αλλεργίες και διάφορες μορφές καρκίνου που 
συχνά πλήττουν ειδικά τις γυναίκες και τα παιδιά. Επιπροσθέτως οι συνθετικές χημικές 
ουσίες μπορεί να ρυπαίνουν το περιβάλλον και να εμμένουν σε αυτό, να μολύνουν το πόσιμο 
νερό μας, να καθιστούν τα εδάφη μη χρησιμοποιήσιμα και να συσσωρεύονται στην άγρια 
πανίδα και χλωρίδα. Οι γυναίκες ανησυχούν πολύ σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις που 
μπορεί να έχουν οι τοξικές χημικές ουσίες στην υγεία τους, στην υγεία της οικογένειάς τους 
και στο περιβάλλον. Τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν την ανάγκη για προληπτική δράση 
και για σταδιακή υποκατάσταση των επικίνδυνων χημικών ουσιών, ειδικά όπου είναι 
διαθέσιμες εναλλακτικές χημικές ουσίες.
Πάνω από 100.000 χημικές ουσίες μπορεί να κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ. Περίπου 
30.000 από αυτές παράγονται σε ποσότητες άνω του ενός τόνου και διέπονται από 
ρυθμιστικό πλαίσιο δυνάμει του REACH. 95% αυτών των ουσιών κυκλοφορούν στην αγορά 
με λίγα ή κανένα δεδομένο ασφαλείας και αρκετές από αυτές προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία. Μολονότι εκτιθέμεθα όλο και περισσότερο σε χημικές ουσίες εξακολουθούμε να 
γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα για τις επιπτώσεις τους. Τούτο μπορεί να πλήττει ιδιαίτερα 
τις γυναίκες σε ηλικία τεκνοποίησης. Ακόμη και για τις χημικές ουσίες που παράγονται σε 
μεγάλες ποσότητες μόνον για το 32% αυτών γνωρίζουμε εάν βλάπτουν την ανάπτυξη του 
εμβρύου στη μήτρα ή όχι. 

Επιπτώσεις στις γυναίκες και στις οικογένειές τους
Οι γυναίκες και οι οικογένειές τους πλήττονται κάθε μια με τον δικό της τρόπο από τις 
συνθετικές χημικές ουσίες λόγω των διαφορών τους από άποψη φυσιολογίας. Οι γυναίκες 
έχουν περισσότερο λιπώδη ιστό από ό,τι οι άνδρες πράγμα που επιτρέπει την ευκολότερη 
αποθήκευση βιοσυσσωρεύσιμων χημικών ουσιών. Το σώμα της γυναίκας μεταβάλλεται 
επίσης περισσότερο κατά τη διάρκεια της ζωής της καθώς οι γυναίκες διέρχονται βιολογικά 
στάδια όπως η εγκυμοσύνη ή η εμμηνόπαυση. Αυτές οι αλλαγές ρυθμίζονται από το 
ορμονικό σύστημα και καθιστούν τις γυναίκες πιο ευάλωτες σε ουσίες που δρουν ως 
ενδοκρινικοί διαταράκτες. 

Μερικοί επιστήμονες ανησυχούν όλο και περισσότεροι για τη σχέση μεταξύ έκθεσης σε 
χημικές ουσίες και ανάπτυξης καρκίνου. Οι επιστήμονες θεωρούν δεδομένο ότι το 75 % των 
καρκίνων είναι αποτέλεσμα μεταλλάξεων που προκαλούνται από περιβαλλοντικούς 
παράγοντες. 
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Μία άλλη ανησυχητική τάση σχετικά με τις χημικές ουσίες είναι η μείωση της ανδρικής 
γονιμότητας. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ο αριθμός των σπερματοζωαρίων μειώθηκε έως 
και κατά 50 % στους άνδρες στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, μείωση που 
καταλογίζεται σύμφωνα με εκτιμήσεις σε χημικές ουσίες που διαταράσσουν τη λειτουργία 
του ενδοκρινικού συστήματος. 
Όσον αφορά την υγεία της πλέον ευάλωτης πληθυσμιακής ομάδας, των παιδιών, η χημική 

ρύπανση του οργανισμού ξεκινάει ήδη από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού. Οι 
χημικές ουσίες που αποθηκεύονται στο γυναικείο σώμα περνούν στο έμβρυο μέσω του 
πλακούντα ή μετά τη γέννηση μέσω του θηλασμού. Μπορεί να διαταράξουν την ανάπτυξή
του καταλήγοντας σε μη αναστρέψιμη βλάβη. Οι χημικές ουσίες μπορούν να έχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών σε πολύ χαμηλότερες συγκεντρώσεις από ό,τι στους 
ενήλικες, περιλαμβανομένων των χημικών ουσιών που βλάπτουν την προγεννητική ανάπτυξη 
του κεντρικού νευρικού συστήματος του παιδιού, του ανοσοποιητικού συστήματος και του 
αναπαραγωγικού συστήματος. Αυτές οι επιπτώσεις καθίστανται ορατές μόνον όταν το παιδί 
φτάσει στην εφηβεία ή όταν ενηλικιωθεί: μπορεί να οδηγήσουν σε μαθησιακές δυσκολίες, 
αλλεργίες, άσθμα ή ακόμη και παιδικό καρκίνο.

Οι χημικές ουσίες πρέπει να είναι ασφαλείς
Ανησυχώντας για την κατάσταση αυτή μια ομάδα επιφανών επιστημόνων οργάνωσε τον 
Μάιο 2004 την εκδήλωση The Paris Appeal on diseases due to chemical pollution. Αυτή η 
ομάδα προέτρεψε τον νομοθέτη να πάρει στα σοβαρά το θέμα των χημικών ουσιών και να 
αναλάβει προληπτική δράση όπως θέσπιση νομοθεσίας που θα καλύψει το κενό που υπάρχει 
στην ενημέρωση για τις χημικές ουσίες. Συνιστά την κατάργηση των πλέον επικίνδυνων 
χημικών ουσιών, μερικές από τις οποίες είναι καρκινογόνες, συσσωρεύονται στους 
ανθρώπινους ιστούς και δεν αποικοδομούνται φυσικά, ανακόπτουν την περιγεννητική
ανάπτυξη του παιδιού ή μπορούν να αλλάξουν το DNA. 

Η πρόταση της Επιτροπής των ΕΚ REACH αποτελεί μοναδική ευκαιρία να παρασχεθεί 
υψηλό επίπεδο προστασίας στις γυναίκες της Ευρώπης, στις οικογένειές τους και στο 
περιβάλλον. Το REACH δίνει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να πάρει το προβάδισμα στις 
προσπάθειες τερματισμού αυτού του ανά τον κόσμο ανεξέλεγκτου πειράματος μς τις 
συνθετικές χημικές ουσίες. Μπορεί να εξασφαλίσει ότι η προφυλακτική δράση για την 
προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος είναι η κατευθυντήρια αρχή.

Όμως το προτεινόμενο σχέδιο νομοθεσίας παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις. Τούτο μπορεί 
να οδηγήσει σε ανεπαρκή προστασία των γυναικών, των οικογενειών τους και του 
περιβάλλοντος. Προτείνω τις ακόλουθες αλλαγές στο σχέδιο νομοθεσίας:

- Η χρήση χημικών ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία πρέπει να 
υποκατασταθούν όταν υπάρχουν ασφαλέστερες χημικές ουσίες

- Πρέπει να αυξηθούν οι απαιτήσεις για παροχή ενημερωτικών στοιχείων όσον αφορά 
τις χημικές ουσίες που παράγονται σε χαμηλές ποσότητες 

- Τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει να υπόκεινται σε ισοδύναμες προδιαγραφές 
ασφαλείας με εκείνες που ισχύουν για τα προϊόντα που παρασκευάζονται στην ΕΕ
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- Οι καταναλωτές, οι λιανοπωλητές και οι άλλοι μεταγενέστεροι χρήστες πρέπει να 
έχουν πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες περί ασφάλειας για τις χημικές ουσίες

- Πρέπει να εισαχθεί εκ νέου γενικό καθήκον υπεύθυνης φροντίδας
- Τα καταναλωτικά προϊόντα που περιέχουν ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση 

πρέπει να επισημαίνονται με σαφήνεια

Αυτές οι αλλαγές είναι απαραίτητες εάν η ΕΕ θέλει να επιτύχει τον στόχο που υιοθετήθηκε 
στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του 2002 για την Αειφόρο Ανάπτυξη σύμφωνα με τον 
οποίο μέχρι το 2020 οι χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται και παράγονται κατά τρόπους που 
οδηγούν στην ελαχιστοποίηση των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του 
ανθρώπου και στο περιβάλλον. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να συμβάλουν στην προστασία 
των γυναικών από τις αρνητικές επιπτώσεις των επικίνδυνων χημικών ουσιών δίνοντας στα 
παιδιά τους τη δυνατότητα να ξεκινούν τη ζωή τους σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από 
τοξικές ουσίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας της 
εσωτερικής αγοράς και την εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου, ιδίως της υγείας των 
εργαζομένων και του περιβάλλοντος, είναι 
απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι οι ουσίες 
που παράγονται στην Κοινότητα 
συμμορφώνονται με την κοινοτική 
νομοθεσία ακόμη και αν εξάγονται.

(4) Για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας της 
εσωτερικής αγοράς και την εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου, ιδίως της υγείας των 
εργαζομένων και της υγείας άλλων 
ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και του 
περιβάλλοντος, είναι απαραίτητο να 
εξασφαλιστεί ότι οι ουσίες που παράγονται 
στην Κοινότητα συμμορφώνονται με την 
κοινοτική νομοθεσία ακόμη και αν 
εξάγονται.

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι "η προστασία της υγείας των παιδιών από ασθένειες 
που συνδέονται με το περιβάλλον αποτελεί ουσιαστική επένδυση προκειμένου να  εξασφαλισθεί 
η δέουσα ανθρώπινη και οικονομική ανάπτυξη" (έκθεση Paulsen σχετικά με την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία) και ζήτησε ειδικούς περιορισμούς επί των χημικών 
ουσιών για τις ομάδες πληθυσμού υψηλού κινδύνου (έκθεση Ries σχετικά με το ευρωπαϊκό 
σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την υγεία). Το REACH δεν πρέπει να θεωρηθεί απλώς μια 
ειδική ευκαιρία για την προστασία της υγείας των εργαζομένων αλλά και εκείνων που είναι πιο 
ευάλωτοι στην έκθεση σε χημικές ουσίες.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Η αξιολόγηση της λειτουργίας των 
τεσσάρων βασικών νομοθετικών μέσων 
που διέπουν τα χημικά προϊόντα στην 
Κοινότητα [οδηγία 67/548/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί 
προσεγγίσεως των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
που αφορούν στην ταξινόμηση, 
συσκευασία και επισήμανση των 
επικινδύνων ουσιών, οδηγία 
88/379/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης 
Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών που αφορούν την ταξινόμηση, τη 
συσκευασία και την επισήμανση των 
επικίνδυνων παρασκευασμάτων, (η 
οποία εντωμεταξύ αντικαταστάθηκε από 
την οδηγία 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), 
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του 
Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1993 για 
την αξιολόγηση και τον έλεγχο των 
κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες και 
οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

(5) Η αξιολόγηση της λειτουργίας των 
τεσσάρων βασικών νομοθετικών μέσων 
που διέπουν τα χημικά προϊόντα στην 
Κοινότητα [οδηγία 67/548/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί 
προσεγγίσεως των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
που αφορούν στην ταξινόμηση, 
συσκευασία και επισήμανση των 
επικινδύνων ουσιών, οδηγία 
88/379/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης 
Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών που αφορούν την ταξινόμηση, τη 
συσκευασία και την επισήμανση των 
επικίνδυνων παρασκευασμάτων, (η 
οποία εντωμεταξύ αντικαταστάθηκε από 
την οδηγία 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), 
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του 
Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1993 για 
την αξιολόγηση και τον έλεγχο των 
κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες και 
οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
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27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών που αφορούν περιορισμούς 
κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως 
μερικών επικινδύνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων] εντόπισε σειρά 
προβλημάτων στη λειτουργία της 
κοινοτικής νομοθεσίας για τα χημικά, 
προβλήματα τα οποία οφείλονται στις 
διαφορές μεταξύ νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών που θίγουν άμεσα τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε 
αυτό τον τομέα.

27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών που αφορούν περιορισμούς 
κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως 
μερικών επικινδύνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων] εντόπισε σειρά 
προβλημάτων στη λειτουργία της 
κοινοτικής νομοθεσίας για τα χημικά, 
προβλήματα τα οποία οφείλονται στις 
διαφορές μεταξύ νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών που θίγουν άμεσα τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε 
αυτό τον τομέα καθώς και αποτυχία 
στην προστασία με τον δέοντα τρόπο 
της δημόσιας υγείας και του 
περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Τα προβλήματα που εντοπίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία δεν έγκεινται μόνον στις διαφορές 
μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών αλλά ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η ισχύουσα νομοθεσία απέτυχε 
να προστατεύσει δεόντως τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τα επικίνδυνα χημικά 
προϊόντα.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 12

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

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

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη επιβεβαιώνει τον στόχο της διαδικασίας αδειοδότησης δεδομένου ότι 
το απαιτούμενο υψηλό επίπεδο προστασίας μπορεί να εξασφαλισθεί μόνον εάν ουσίες που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία αντικατασταθούν από τις κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες όπου αυτό είναι δυνατόν. Τούτο είναι σύμφωνο με παρόμοιες κοινοτικές 
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νομοθετικές πράξεις (π.χ. βιοκτόνα, νομοθεσία για την υγεία των εργαζομένων). Η διατήρηση 
του εναλλακτικού στόχου να "ελέγχονται επαρκώς" οι κίνδυνοι σημαίνει ότι προσυπογράφεται η 
συνέχεια της χρήσης και ελευθέρωσης στο περιβάλλον ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία, ανεξάρτητα από τους κοινωνικοοικονομικούς λόγους για τις χρήσεις αυτές και από 
το εάν υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 20

(20) Επειδή οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς 
προϊόντων θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για 
τα προϊόντα τους, είναι σκόπιμο να 
επιβληθεί απαίτηση καταχώρισης ουσιών οι 
οποίες πρόκειται να ελευθερωθούν από
προϊόντα. Όταν πρόκειται για ουσίες που 
είναι πιθανό να ελευθερωθούν από 
προϊόντα σε αρκετά υψηλές ποσότητες και 
με τέτοιο τρόπο που να βλάπτεται η 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, πρέπει 
να στέλνεται κοινοποίηση στον Οργανισμό, 
ο οποίος θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να 
ζητεί την υποβολή καταχώρισης.

(20) Επειδή οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς 
προϊόντων θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για 
τα προϊόντα τους, είναι σκόπιμο να 
επιβληθεί απαίτηση καταχώρισης 
επικίνδυνων ουσιών στα προϊόντα.

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα αντιπροσωπεύουν πρωταρχική πηγή έκθεσης σε χημικές ουσίες. Η χρήση 
επικίνδυνων ουσιών σε προϊόντα πρέπει να υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 31

(31) Για να δημιουργηθεί ένα 
εναρμονισμένο, απλό σύστημα, όλες οι 
καταχωρίσεις θα πρέπει να υποβάλλονται 
στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός θα 
διενεργεί έλεγχο πληρότητας για όλες τις 
καταχωρίσεις και θα αναλαμβάνει την 
ευθύνη για κάθε τελική απόρριψη 
καταχώρισης, ώστε να ακολουθείται μια 
συνεπής προσέγγιση και να 
χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά οι 
πόροι.

(31) Για να δημιουργηθεί ένα 
εναρμονισμένο, απλό σύστημα, όλες οι 
καταχωρίσεις θα πρέπει να υποβάλλονται 
στον Οργανισμό. Για να εξασφαλισθεί ότι 
οι υποβολές στοιχείων είναι συνεπείς, 
πλήρεις και καλής ποιότητας, πρέπει να 
διενεργείται ανεξάρτητος λογιστικός 
έλεγχος πριν από την υποβολή στον 
Οργανισμό. Ο Οργανισμός πρέπει να
αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε τελική 
απόρριψη καταχώρισης.
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Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος δεν υπάρχει υποχρεωτική αξιολόγηση της ποιότητας και του περιεχομένου 
των φακέλων καταχώρισης, καθώς ο Οργανισμός θα ελέγχει μόνον την πληρότητα (άρθρο 
18(2)). Δεδομένου ότι σε πρόσφατη αξιολόγηση των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών 
διαπιστώθηκε ότι μόνον 31% των δελτίων δεδομένων ασφαλείας ήσαν απολύτως ακριβή, έχει 
ζωτική σημασία να διενεργείται ανεξάρτητος έλεγχος πριν από την υποβολή των στοιχείων 
ώστε να διευκολύνεται το έργο του Οργανισμού.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 52

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

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

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

Η διαδικασία αδειοδότησης θα εξασφαλίσει το απαιτούμενο υψηλό επίπεδο προστασίας μόνον 
εάν αντικαταστήσει τις ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία με ασφαλέστερες 
εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες όπου αυτό είναι δυνατόν. Τούτο είναι σύμφωνο με 
παρόμοιες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις (π.χ. νομοθεσία για βιοκτόνα, επικίνδυνες ουσίες σε 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, υγεία των εργαζομένων). Η διατήρηση του εναλλακτικού 
στόχου να "ελέγχονται επαρκώς" οι κίνδυνοι σημαίνει ότι προσυπογράφεται η συνέχεια της 
χρήσης και ελευθέρωσης ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία ακόμη κι όταν 
υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές.

Τροπολογία 7
Άρθρο 1, παράγραφος 3

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

Ο παρών κανονισμός στηρίζεται στην αρχή 
της προφύλαξης.

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την εισαγωγή νέου άρθρου σχετικά με το "καθήκον υπεύθυνης φροντίδας" (που θα 
ψηφισθεί ως σύνολο).

Δεδομένου ότι μέχρι 70 000 χημικά προϊόντα αποκλείονται δυνητικώς από το  REACH είναι 
σημαντικό για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος να επιβληθεί ένα 
γενικό καθήκον υπεύθυνης φροντίδας στους παραγωγούς χημικών και μεταγενέστερους χρήστες 
να τεκμηριώνουν την ασφαλή χρήση. Τούτο είχε προταθεί στο σχέδιο νομοθετικής πρότασης 
που υποβλήθηκε για τη χρήση του διαδικτύου αλλά η σημασία του παραγκωνίσθηκε στο 
νομοθετικό κείμενο από μια νομική υποχρέωση για μη δυνάμενη να εφαρμοσθεί αρχή. Αυτή η 
τροπολογία επιδιώκει να διαγράψει την απλή αρχή καθώς η διάταξη πρόκειται να εισαχθεί εκ 
νέου ως νομικώς δεσμευτική διάταξη.
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Τροπολογία 8
Άρθρο 3, παράγραφος 29 α (νέα)

29a. Ευάλωτοι πληθυσμοί νοούνται τα 
ευαίσθητα ανθρώπινα όντα 
περιλαμβανομένων των νεογνών, βρεφών, 
παιδιών, εγκύων, μητέρων που θηλάζουν 
και ηλικιωμένων.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ορισμός των ευάλωτων πληθυσμών για να εξασφαλισθεί ότι εντοπίζονται ευαίσθητοι 
πληθυσμοί και ότι μπορούν αναλόγως να ληφθούν μέτρα για να μειωθούν οι κίνδυνοι για τους 
πληθυσμούς αυτούς. Ο ορισμός βασίζεται στις ομάδες πληθυσμού υψηλού κινδύνου όπως 
χρησιμοποιείται στο πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την υγεία (έκθεση Ries).

Τροπολογία 9
Άρθρο 3 α (νέο)

Άρθρο 3a
Καθήκον υπεύθυνης φροντίδας

1. Παραγωγοί, εισαγωγείς και 
μεταγενέστεροι χρήστες εξασφαλίζουν ότι 
συντάσσονται οι αναγκαίες πληροφορίες 
και λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για να 
αποφεύγεται πρόκληση βλάβης στην υγεία 
του ανθρώπου ή στο περιβάλλον από την 
παραγωγή, εισαγωγή, κυκλοφορία στην 
αγορά ή χρήση ουσιών υπό καθαρή μορφή, 
σε παρασκευάσματα ή σε προϊόντα υπό 
εύλογα προβλέψιμες χρήση και συνθήκες.

2. Παραγωγοί, εισαγωγείς και 
μεταγενέστεροι χρήστες τηρούν αρχεία που 
είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση προς 
την παράγραφο 1. Αυτά τα αρχεία τίθενται 
στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και του 
Οργανισμού κατόπιν αιτήσεως.
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Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία που διαγράφει την αρχή του "καθήκοντος υπεύθυνης φροντίδας" 
από το άρθρο 1 (πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία ως σύνολο).

Δεδομένου ότι μέχρι 70 000 χημικά προϊόντα αποκλείονται δυνητικώς από το  REACH είναι 
σημαντικό για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος να επιβληθεί ένα 
γενικό καθήκον υπεύθυνης φροντίδας στους παραγωγούς χημικών και μεταγενέστερους χρήστες 
να τεκμηριώνουν την ασφαλή χρήση. Τούτο είχε προταθεί στο σχέδιο που υποβλήθηκε για τη 
χρήση του διαδικτύου σύμφωνα με ό,τι προβλεπόταν στη Λευκή Βίβλο, αλλά η σημασία του 
παραγκωνίσθηκε στο νομοθετικό κείμενο από μια αρχικώς νομική υποχρέωση για μη δυνάμενη 
να εφαρμοσθεί αρχή. Αυτή η τροπολογία επιδιώκει να επαναφέρει τη νομικώς δεσμευτική 
διάταξη.

Τροπολογία 10
Άρθρο 5, παράγραφος 4 α (νέα)

Όλα τα προς καταχώριση στοιχεία 
ελέγχονται από ανεξάρτητο φορέα πριν από 
την υποβολή τους στον Οργανισμό και η 
έκθεση ελέγχου υποβάλλεται στον 
Οργανισμό με την υποβολή καταχώρισης.
Αυτός ο έλεγχος εξασφαλίζει ότι η 
καταχώριση είναι πλήρης και καλής 
ποιότητας. Ο έλεγχος διενεργείται από 
ανεξάρτητο από τον καταχωρίζοντα φορέα 
το κόστος όμως καλύπτεται από τον 
καταχωρίζοντα. Ο Οργανισμός διατυπώνει 
κατευθυντήριες γραμμές για αυτούς τους 
ελέγχους ποιότητας.

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος δεν υπάρχει υποχρεωτική αξιολόγηση της ποιότητας και του περιεχομένου 
των φακέλων καταχώρισης, καθώς ο Οργανισμός θα ελέγχει μόνον την πληρότητα (άρθρο 
18(2)). Δεδομένου ότι σε πρόσφατη αξιολόγηση των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών 
διαπιστώθηκε ότι μόνον 31% των δελτίων δεδομένων ασφαλείας ήσαν απολύτως ακριβή, 
θεωρούμε ότι έχει ζωτική σημασία να απαιτείται ανεξάρτητος έλεγχος πριν από την υποβολή 
των εγγράφων ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια των φακέλων καταχώρισης.
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Τροπολογία 11
Άρθρο 6, παράγραφος 1

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

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

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

· η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει ποσότητα άνω του ενός 
τόνου ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα 
κατ’ έτος·

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

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

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

η ουσία είναι παρούσα σε 
συγκεντρώσεις άνω του 0,1% στα εν 
λόγω προϊόντα ή σε ομοιογενή υλικά 
αυτών των προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα αντιπροσωπεύουν πρωταρχική πηγή έκθεσης σε χημικές ουσίες. Η παραπομπή σε 
"είδος προϊόντος" δεν είναι αποδεκτή διότι είναι εντελώς ασαφής (π.χ. καρέκλα με μπράτσα και 
καρέκλα χωρίς μπράτσα - είναι ένα είδος προϊόντος ή δύο;). Η συνολική ποσότητα 
εισαγομένων προϊόντων αντιπροσωπεύει τη μόνη σαφή παραπομπή, βάση που έχει επίσης 
επιλεγεί για ουσίες και παρασκευάσματα. Το να απαιτείται καταχώριση μόνον επικίνδυνων 
ουσιών σε προϊόντα που πρόκειται να ελευθερωθούν είναι πάρα πολύ περιοριστικός όρος 
δεδομένου ότι σπάνια βρίσκει κανείς τέτοια προϊόντα. Όλες οι επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν 
σε προϊόντα πάνω από ορισμένη συγκέντρωση πρέπει να υπόκεινται σε καταχώριση.

Τροπολογία 12
Άρθρο 6, παράγραφος 2

Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων κοινοποιεί στον Οργανισμό 
κάθε ουσία που περιέχουν τα εν λόγω 
προϊόντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3, 
εάν συντρέχουν όλοι οι όροι που 
ακολουθούν:

Διαγράφεται
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(α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει ποσότητα άνω του ενός 
τόνου ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα 
κατ’ έτος·
(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·
(γ) ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας 
γνωρίζει ή έχει γνωστοποιηθεί στον 
κατασκευαστή ή στον εισαγωγέα ότι η 
ουσία είναι πιθανό να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης, ακόμη και αν η 
ελευθέρωσή της δεν αποτελεί 
προβλεπόμενη λειτουργία του προϊόντος·
η ποσότητα της ουσίας που ελευθερώνεται 
μπορεί να βλάψει την ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Πολλά προϊόντα είναι πιθανόν να ελευθερώνουν επικίνδυνες χημικές ουσίες. Πάντως οι 
διατάξεις του ισχύοντος REACH για τα προϊόντα αυτά είναι πολύ αδύναμες - σα να λένε 
δηλαδή: "εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για περιορισμό, ενημερώστε μας σας παρακαλώ". Αυτό 
όμως δεν εξασφαλίζει επαρκή προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Ο 
όρος της δυνητικής δυσμενούς επίπτωσης είναι κατά πολύ υποκειμενικός και αμφιλεγόμενος για 
να είναι χρήσιμος. Τα προϊόντα αντιπροσωπεύουν πρωταρχική πηγή έκθεσης σε χημικές ουσίες.
Η χρήση επικίνδυνων ουσιών σε προϊόντα πρέπει να υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης 
όπως εκτίθενται στην τροπολογία επί του άρθρου 6, παράγραφος 1.

Τροπολογία 13
Άρθρο 6, παράγραφος 3

Εφόσον συντρέχουν οι όροι της 
παραγράφου 2, οι πληροφορίες που 
πρέπει να κοινοποιούνται περιλαμβάνουν 
τις ακόλουθες, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που ορίζεται από τον Οργανισμό, 
σύμφωνα με το άρθρο 108:
(α) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία 

Διαγράφεται
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επικοινωνίας του κατασκευαστή ή του 
εισαγωγέα·
(β) τον αριθμό ή τους αριθμούς 
καταχώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 
18, παράγραφος 1, εάν υπάρχουν·
(γ) την ταυτότητα της ουσίας ή των 
ουσιών, όπως ορίζεται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος IV·
(δ) την ταξινόμηση της ουσίας·
(ε) σύντομη περιγραφή της χρήσης ή των 
χρήσεων του προϊόντος·
(στ) την ποσοτική κλίμακα της ουσίας, 
όπως 1-10 τόνοι, 10-100 τόνοι και ούτω 
καθεξής.

Αιτιολόγηση

Επειδή η χρήση επικίνδυνων ουσιών σε προϊόντα πρέπει να υπόκειται στις απαιτήσεις 
καταχώρισης όπως εκτίθενται στην τροπολογία επί του άρθρου 6, παράγραφος 1, δεν χρειάζεται 
πλέον κοινοποίηση.

Τροπολογία 14
Άρθρο 6, παράγραφος 4

Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις με τις οποίες να απαιτεί από 
τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων να καταχωρίζουν, σύμφωνα με 
τον παρόντα τίτλο, κάθε ουσία που 
περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα και έχει 
κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
3.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Επειδή η χρήση επικίνδυνων ουσιών σε προϊόντα πρέπει να υπόκειται στις απαιτήσεις 
καταχώρισης όπως εκτίθενται στην τροπολογία επί του άρθρου 6, παράγραφος 1, δεν χρειάζεται 
πλέον αυτή η κοινοποίηση.

Τροπολογία 15
Άρθρο 6, παράγραφος 5
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Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται
σε ουσίες που έχουν ήδη καταχωριστεί για 
τη χρήση αυτή από φορέα προηγούμενου 
σταδίου της αλυσίδας εφοδιασμού.

Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε 
ουσίες που έχουν ήδη καταχωριστεί για τη 
χρήση αυτή από φορέα προηγούμενου 
σταδίου της αλυσίδας εφοδιασμού.

Αιτιολόγηση

Τούτο εξασφαλίζει συνοχή με τις τροπολογίες που προτείνουν να διαγραφούν οι παράγραφοι 2, 
3 και 4.

Τροπολογία 16
Άρθρο 6, παράγραφος 6

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

Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται τρεις μήνες 
μετά την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 
21, παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Τούτο εξασφαλίζει συνοχή με τις τροπολογίες που προτείνουν να διαγραφούν οι παράγραφοι 2, 
3 και 4.

Τροπολογία 17
Άρθρο 6, παράγραφος 7

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

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

Αιτιολόγηση

Τούτο εξασφαλίζει συνοχή με τις τροπολογίες που προτείνουν να διαγραφούν οι παράγραφοι 2, 
3 και 4.

Τροπολογία 18
Άρθρο 9, στοιχείο (β α) (νέο)
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(βα) Κατά την υποβολή πληροφοριών προς 
καταχώριση βάσει των στοιχείων (α) και 
(β) ο αιτών μπορεί να ζητήσει ειδικώς 
υποδεικνυόμενα έγγραφα ή μέρη εγγράφων 
να εξετασθούν με εμπιστευτικότητα. Ο 
αιτών αιτιολογεί πλήρως το αίτημά του. Η 
αρχή που λαμβάνει τις πληροφορίες 
αποφασίζει σχετικά με το ποια πληροφορία 
τηρείται απόρρητη.

Αιτιολόγηση

Η υπάρχουσα νομοθεσία (Κανονισμός 793/93/ΕΟΚ και η Οδηγία 92/32/ΕΟΚ) είναι παρόμοια 
όσον αφορά το βάρος της βιομηχανίας να αιτιολογεί την εμπιστευτικότητα: ο παρασκευαστής 
μπορεί να υποδεικνύει την ευαίσθητη από εμπορική άποψη πληροφορία αλλά τούτο πρέπει να 
συνοδεύεται από πλήρη αιτιολόγηση. Η αρχή που λαμβάνει τις πληροφορίες αποφασίζει υπ' 
ευθύνη της ποιες από τις πληροφορίες καλύπτονται από το απόρρητο.

Τροπολογία 19
Άρθρο 13, παράγραφος 1, εδάφιο 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 
δέκα τόνων και άνω κατ’ έτος.

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.

Αιτιολόγηση

Είναι απαράδεκτο να περιορίζονται οι αξιολογήσεις ασφαλείας σε ουσίες άνω των δέκα τόνων 
δεδομένου ότι τούτο θα σήμαινε ότι θα συνεχίζαμε να μην έχουμε δεδομένα έκθεσης για δύο 
τρίτα των ουσιών που εμπίπτουν στο REACH. Χωρίς πληροφορίες για την έκθεση θα είναι 
σχεδόν αδύνατον να εντοπίζονται τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου για την 
προστασία των επαγγελματιών ή των καταναλωτών, μεταξύ των οποίων πολλές γυναίκες σε 
ηλικία τεκνοποίησης, που μπορεί να ευρίσκονται σε άμεση επαφή και σε καθημερινή βάση με 
χημικές ουσίες που παράγονται σε ποσότητες κάτω των δέκα τόνων όπως π.χ. ορισμένες 
χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα καθαρισμού του σπιτιού.

Τροπολογία 20
Άρθρο 21, παράγραφος 1, στοιχείο (α)
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(α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, και έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ' έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα·

(α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή σε εκείνες που 
πληρούν τα κριτήρια αδειοδότησης που 
εμφαίνονται στο άρθρο 54 στοιχεία (δ), (ε) 
και (στ), και έχουν παραχθεί ή εισαχθεί 
στην Κοινότητα τουλάχιστον μία φορά μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού σε ποσότητες που φτάνουν ή 
υπερβαίνουν τον ένα τόνο κατ' έτος ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα·

Αιτιολόγηση

Η πρώτη προθεσμία για καταχώριση σταδιακά εισαγόμενων ουσιών όπως προτείνεται βάσει 
του REACH εφαρμόζεται σε χημικές ουσίες που παράγονται σε ποσότητες άνω των 1000 
τόννων και σε ουσίες ΚΜΤ κατηγορίας 1 και 2. Το πρώτο στάδιο πρέπει επίσης να καλύπτει 
ουσίες που είναι ΑΒΤ ή αΑαΒ καθώς είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες (περνούν στο υπό ανάπτυξη 
έμβρυο και μπορούν να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία). Επειδή οι ουσίες που 
είναι ΑΒΤ ή αΑαΒ έχουν προτεραιότητα βάσει της αδειοδότησης (βλέπε άρθρο 55 (3)), πρέπει 
επίσης να εισάγονται στο REACH νωρίς για να εξασφαλισθεί η συνοχή με την αδειοδότηση.

Τροπολογία 21
Άρθρο 31 α (νέο)

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 22
Άρθρο 52

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

Σκοπός του παρόντος τίτλου είναι να 
εγγυηθεί πρώτον ότι οι ουσίες που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία 
αντικαθίστανται από ασφαλέστερες 
εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες, εφόσον 
υπάρχουν. Εφόσον δεν υπάρχουν οι 
εναλλακτικές αυτές ουσίες αλλά τα οφέλη 
για την κοινωνία αντισταθμίζουν τους 
κινδύνους που ενέχει η χρήση αυτών των 
ουσιών, σκοπός του παρόντος τίτλου είναι 
να εξασφαλίσει ότι η χρήση ουσιών που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία 
ελέγχεται δεόντως, και τρίτον, 
αναπτύσσονται εναλλακτικές ουσίες.

Αιτιολόγηση

Η υγεία των γυναικών και των οικογενειών τους ή το περιβάλλον δεν μπορεί να προστατευθεί 
εάν ο σκοπός αυτού του τίτλου δεν είναι η αντικατάσταση των ουσιών που προκαλούν πολύ 
μεγάλη ανησυχία (δηλ. ΑΒΤ, αΑαΒ, ΚΜΤ). Η αντικατάσταση αυτών των ουσιών είναι αναγκαία 
καθώς οι κίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον που ανακύπτουν από τη 
χρήση τέτοιων χημικών ουσιών δεν μπορεί να "ελέγχεται επαρκώς". Αλλά και οι παραγωγοί θα 
ωφεληθούν από μια σαφή και χωρίς γραφειοκρατία διαδικασία αδειοδότησης αυτών των 
χημικών ουσιών. Η εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης ως ενός από τα μέτρα καθοδήγησης 
στο REACH θα βρει τη λογική της κατάληξη στη σταδιακή κατάργηση των χειρότερων χημικών.

Τροπολογία 23
Άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο (β)
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(β) η χρήση(-εις) της ουσίας υπό καθαρή 
μορφή ή σε παρασκεύασμα ή η 
ενσωμάτωσή της σε προϊόν, για την οποία 
η ουσία διατίθεται στην αγορά ή για την 
οποία τη χρησιμοποιεί ο ίδιος, έχει 
εξαιρεθεί από την απαίτηση αδειοδότησης 
του ίδιου του παραρτήματος XIII, 
σύμφωνα με το άρθρο 55, παράγραφος 2·

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχουν γενικές εξαιρέσεις για να εξασφαλισθεί πλήρης εφαρμογή της αρχής 
υποκατάστασης.

Τροπολογία 24
Άρθρο 53, παράγραφος 2 α (νέα)

(2α) Η εισαγωγή και κυκλοφορία στην 
αφορά ενός προϊόντος που περιέχει ουσία η 
οποία περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 
XIII θεωρείται χρήση αυτής της ουσίας.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση REACH δεν καθορίζει διατάξεις για εισαγόμενα προϊόντα που περιέχουν ουσίες που 
χρειάζονται άδεια. Οι εισαγωγείς προϊόντων πρέπει να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όπως οι 
άλλοι παραγωγοί της ΕΕ για να προστατεύεται πραγματικά η υγεία του ανθρώπου και ιδίως των 
γυναικών και των οικογενειών τους. Εάν δεν διορθωθεί τούτο θα απειλείται σοβαρά η υγεία και 
η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η ανταγωνιστικότητα ειδικών τομέων της 
βιομηχανίας.

Τροπολογία 25
Άρθρο 54, στοιχείο (στ)

(στ) ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής ή με ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ιδιότητες ή 
με άκρως ανθεκτικές και άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμες ιδιότητες, οι οποίες δεν 
πληρούν τα κριτήρια των στοιχείων δ) και 
ε), ωστόσο προσδιορίζονται ως ουσίες που
προκαλούν σοβαρές και μη αναστρέψιμες 
βλάβες στον άνθρωπο ή στο περιβάλλον, 
αντίστοιχες με εκείνες που προκαλούν

στ) ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής ή με ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ιδιότητες ή 
με άκρως ανθεκτικές και άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμες ιδιότητες, οι οποίες δεν 
πληρούν τα κριτήρια των στοιχείων δ) και 
ε), ωστόσο προσδιορίζονται ως ουσίες που 
προκαλούν παρόμοιο βαθμό ανησυχίας με
ουσίες που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α) 
έως ε) σε περιπτωσιολογική βάση, σύμφωνα 
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άλλες ουσίες, περιλαμβάνονται στα στοιχεία 
α) έως ε) σε περιπτωσιολογική βάση, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 56.

με τη διαδικασία του άρθρου 56.

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση να αποδειχθεί ότι σοβαρές και μη αναστρέψιμες βλάβες προκαλούνται πριν από την 
έναρξη ισχύος του κανονισμού είναι απαράδεκτη και δεν συμφωνεί με την εφαρμογή της αρχής 
της προφύλαξης. Η δράση προφύλαξης στο πλαίσιο αυτής της νομοθετικής πράξης είναι ο 
πρωταρχικός στόχος αυτής της πρότασης.

Τροπολογία 26
Άρθρο 55, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

δ) περιόδους αναθεώρησης για ορισμένες 
χρήσεις, κατά περίπτωση·

δ) περιόδους αναθεώρησης που δεν να 
υπερβαίνουν τα 5 έτη, για όλες τις χρήσεις·

Αιτιολόγηση

Όλες οι άδειες πρέπει να χορηγούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή η περιοδική 
αναθεώρηση θα επιτρέπει (και ενθαρρύνει) προσαρμογή στην πρόοδο της τεχνολογίας (π.χ. θα 
λαμβάνονται υπόψη οι νέες πληροφορίες για τους κινδύνους, την έκθεση, τα 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη και την ύπαρξη εναλλακτικών ουσιών). Χωρίς τακτικές περιόδους 
αναθεώρησης η κεκτημένη ταχύτητα για την εύρεση ασφαλέστερων εναλλακτικών ουσιών θα 
χαθεί.

Τροπολογία 27
Άρθρο 55, παράγραφος 1, στοιχείο (ε)

(ε) χρήσεις ή κατηγορίες χρήσεων που 
εξαιρούνται από την απαίτηση 
αδειοδότησης, εάν υπάρχουν τέτοιες, και 
όροι που ισχύουν για τις εξαιρέσεις αυτές, 
εάν υπάρχουν.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχουν γενικές εξαιρέσεις για να εξασφαλισθεί πλήρης εφαρμογή της αρχής 
υποκατάστασης.

Τροπολογία 28
Άρθρο 55, παράγραφος 2
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Από την απαίτηση αδειοδότησης μπορούν 
να εξαιρεθούν χρήσεις ή κατηγορίες 
χρήσεων. Για να καθοριστούν οι εξαιρέσεις 
αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ιδίως 
τα εξής:
(α) η ισχύουσα ειδική κοινοτική νομοθεσία 
που επιβάλλει ελάχιστες απαιτήσεις 
σχετικά με την προστασία της υγείας ή του 
περιβάλλοντος για τη χρήση της ουσίας, 
όπως είναι τα υποχρεωτικά όρια 
επαγγελματικής έκθεσης, τα όρια 
εκπομπών κτλ·
(β) οι ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις για 
τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και 
διαχειριστικών μέτρων που εξασφαλίζουν 
τη συμμόρφωση με τυχόν σχετικά πρότυπα 
υγείας, ασφάλειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος σε σχέση με τη χρήση της 
ουσίας.
Οι εξαιρέσεις μπορεί να υπόκεινται σε 
όρους.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχουν γενικές εξαιρέσεις για να εξασφαλισθεί πλήρης εφαρμογή της αρχής 
υποκατάστασης.

Τροπολογία 29
Άρθρο 55, παράγραφος 4, στοιχείο (β)

(β) τις χρήσεις που θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από την απαίτηση 
αδειοδότησης.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχουν γενικές εξαιρέσεις για να εξασφαλισθεί πλήρης εφαρμογή της αρχής 
υποκατάστασης.

Τροπολογία 30
Άρθρο 57, παράγραφος 2
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Άδεια χορηγείται όταν ο κίνδυνος από τη 
χρήση μιας ουσίας, για την ανθρώπινη 
υγεία ή για το περιβάλλον, λόγω των 
εγγενών ιδιοτήτων της ουσίας που 
ορίζονται στο παράρτημα XIII, ελέγχεται 
επαρκώς, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, 
σημείο 6, και σύμφωνα με τα στοιχεία που 
το τεκμηριώνουν στην έκθεση χημικής 
ασφάλειας του αιτούντος.
Η Επιτροπή δεν εξετάζει τα εξής:
(α) τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον λόγω εκπομπών 
της ουσίας από εγκατάσταση στην οποία 
έχει χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με την 
οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου·
(β) τους κινδύνους για το υδατικό 
περιβάλλον και μέσω αυτού, λόγω 
απορρίψεων της ουσίας από σημειακή 
πηγή οι οποίες διέπονται από απαίτηση 
για προηγούμενη κανονιστική ρύθμιση, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, 
παράγραφος 3, και από νομοθετικά μέτρα 
που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 16 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
(γ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
από τη χρήση της ουσίας σε 
ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο διέπεται 
από την οδηγία 90/385/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, από την οδηγία 93/42/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου ή από την οδηγία 
98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση αδειοδότησης μπορεί μόνον να εξασφαλίσει το υψηλό επίπεδο προστασίας με την 
αντικατάσταση των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία με κατάλληλες εναλλακτικές 
ουσίες ή τεχνολογίες όπου αυτό είναι δυνατόν. Ο εναλλακτικός στόχος να "ελέγχονται 
επαρκώς" οι κίνδυνοι θα επιτρέψει τη συνέχεια της χρήσης και ελευθέρωσης ουσιών που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία μολονότι ενδέχεται να υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές 
επιλογές. Τούτο θα θέσει εν κινδύνω την αποτελεσματικότητα του REACH όσον αφορά την 
προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.



PE 357.536v01-00 24/39 PA\562492EL.doc

EL

Η ρύθμιση με τιμές ορίων εκπομπών δεν είναι το κατάλληλο μέσο για την αντιμετώπιση των 
χημικών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και δεν μπορεί να εξασφαλίσει υψηλό βαθμό 
προστασίας.

Τροπολογία 31
Άρθρο 57, παράγραφος 3, εδάφιο 1

Εάν η άδεια δεν μπορεί να χορηγηθεί βάσει 
της παραγράφου 2, επιτρέπεται να
χορηγηθεί όταν καταδεικνύεται ότι τα 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη υπερτερούν 
των κινδύνων από τη χρήση της ουσίας για 
την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον 
και όταν δεν υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες. Η 
απόφαση αυτή λαμβάνεται αφού εξεταστούν 
όλα τα στοιχεία που ακολουθούν:

Η άδεια χορηγείται όταν καταδεικνύεται ότι 
τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη υπερτερούν 
των κινδύνων από τη χρήση της ουσίας για 
την ανθρώπινη υγεία περιλαμβανομένης της 
υγείας των εργαζομένων και της υγείας 
ευάλωτων πληθυσμών, ή για το περιβάλλον 
και όταν δεν υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες και όταν 
εισάγονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση 
της έκθεσης και των απορρίψεων, των 
εκπομπών και των απωλειών στο 
περιβάλλον. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται 
αφού εξεταστούν όλα τα στοιχεία που 
ακολουθούν:

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τη διαγραφή του άρθρου 57, παράγραφος 2. Μόλος καταστεί σαφές ότι οι άδειες 
λαμβάνουν πάντα υπόψη την κοινωνικοοικονομική αιτιολόγηση και την ύπαρξη ασφαλέστερων 
εναλλακτικών επιλογών, η χορήγηση αυτών των αδειών μπορεί να καταστεί υποχρεωτική. Οι 
άδειες πρέπει να χορηγούνται μόνον εφόσον δεν υπάρχει ασφαλέστερη εναλλακτική επιλογή, 
σαφής κοινωνική ανάγκη για τη χρήση της ουσίας και εφόσον εφαρμόζονται μέτρα για την 
ελαχιστοποίηση της έκθεσης και των απωλειών στο περιβάλλον. Η εξέταση των κινδύνων 
πρέπει να περιλαμβάνει τον κίνδυνο για τους εργαζόμενους και τους ευάλωτους πληθυσμούς.

Τροπολογία 32
Άρθρο 57, παράγραφος 6

Οι άδειες μπορεί να υπόκεινται σε όρους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιόδων 
επανεξέτασης ή/και παρακολούθησης. Οι 
άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 συνήθως έχουν προθεσμία.
Οι άδειες υπόκεινται σε περιόδους 
επανεξέτασης.

Οι άδειες υπόκεινται σε περιόδους 
επανεξέτασης και απαιτήσεις για σχέδιο 
υποκατάστασης και μπορεί να υπόκεινται 
σε άλλους όρους, περιλαμβανομένων των 
απαιτήσεων για παρακολούθηση. Οι άδειες 
υπόκεινται σε χρονικό περιορισμό, με 
μέγιστη διάρκεια τα πέντε έτη.
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Αιτιολόγηση

Όλες οι άδειες πρέπει να χορηγούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή η περιοδική 
αναθεώρηση θα επιτρέπει (και ενθαρρύνει) προσαρμογή στην πρόοδο της τεχνολογίας (π.χ. θα 
λαμβάνονται υπόψη οι νέες πληροφορίες για τους κινδύνους, την έκθεση, τα 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη και την ύπαρξη εναλλακτικών ουσιών). Τούτο συμφωνεί με την 
ισχύουσα νομοθεσία για τα βιοκτόνα και τα ζιζανιοκτόνα. Χωρίς τακτικές περιόδους 
αναθεώρησης η κεκτημένη ταχύτητα για την εύρεση ασφαλέστερων εναλλακτικών ουσιών θα 
χαθεί. Το σχέδιο υποκατάστασης πρέπει να αποτελεί μέρος κάθε άδειας.

Τροπολογία 33
Άρθρο 57, παράγραφος 7

Η άδεια προσδιορίζει τα εξής:
(α) την ταυτότητα του ατόμου ή των ατόμων 
στα οποία χορηγείται η άδεια·
(β) την ταυτότητα της ουσίας ή των ουσιών·

(γ) τη χρήση ή τις χρήσεις για τις οποίες 
χορηγείται η άδεια·

Η άδεια προσδιορίζει τα εξής:
(α) την ταυτότητα του ατόμου ή των ατόμων 
στα οποία χορηγείται η άδεια·
(β) την ταυτότητα της ουσίας ή των ουσιών·

(γ) τη χρήση ή τις χρήσεις για τις οποίες 
χορηγείται η άδεια·

(γα) τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η 
άδεια·

(δ) τυχόν όρους υπό τους οποίους χορηγείται 
η άδεια·

(δ) τυχόν όρους υπό τους οποίους χορηγείται 
η άδεια·

(ε) τυχόν περιόδους αναθεώρησης· (ε) τις περιόδους αναθεώρησης·
(στ) τις διευθετήσεις παρακολούθησης. (στ) τις διευθετήσεις παρακολούθησης.

(ζ) το σχέδιο υποκατάστασης.

Αιτιολόγηση

Όλες οι άδειες πρέπει να χορηγούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή η περιοδική 
αναθεώρηση θα επιτρέπει (και ενθαρρύνει) προσαρμογή στην πρόοδο της τεχνολογίας (π.χ. θα 
λαμβάνονται υπόψη οι νέες πληροφορίες για τους κινδύνους, την έκθεση, τα 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη και την ύπαρξη εναλλακτικών ουσιών). Χωρίς τακτικές περιόδους 
αναθεώρησης η κεκτημένη ταχύτητα για την εύρεση ασφαλέστερων εναλλακτικών ουσιών θα 
χαθεί. Το σχέδιο υποκατάστασης πρέπει να αποτελεί μέρος κάθε άδειας.

Τροπολογία 34
Άρθρο 58, παράγραφος 1
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Οι άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 57, παράγραφος 3, και έχουν 
προθεσμία θεωρούνται έγκυρες έως ότου η 
Επιτροπή αποφασίσει σχετικά με νέα 
αίτηση, εφόσον ο κάτοχος της άδειας 
υποβάλει τη νέα αίτηση τουλάχιστον 
δεκαοκτώ μήνες πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας. Αντί να ξαναϋποβάλει όλα τα 
στοιχεία της αρχικής αίτησης για την 
ισχύουσα άδεια, ο αιτών μπορεί να υποβάλει 
μόνο τον αριθμό της ισχύουσας άδειας, με 
την επιφύλαξη του δεύτερου, τρίτου και 
τέταρτου εδαφίου. Εάν δεν μπορεί να 
καταδείξει ότι ο κίνδυνος ελέγχεται 
επαρκώς, υποβάλλει μια επικαιροποιημένη 
έκδοση της κοινωνικοοικονομικής 
ανάλυσης, της ανάλυσης των εναλλακτικών 
λύσεων και του σχεδίου υποκατάστασης που 
είχε υποβάλει με την αρχική αίτηση.

Οι άδειες θεωρούνται έγκυρες έως ότου 
η Επιτροπή αποφασίσει σχετικά με νέα 
αίτηση, εφόσον ο κάτοχος της άδειας 
υποβάλει τη νέα αίτηση τουλάχιστον 
δεκαοκτώ μήνες πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας. Αντί να ξαναϋποβάλει όλα 
τα στοιχεία της αρχικής αίτησης για την 
ισχύουσα άδεια, ο αιτών μπορεί να 
υποβάλει μόνο τον αριθμό της ισχύουσας 
άδειας, με την επιφύλαξη του δεύτερου, 
τρίτου και τέταρτου εδαφίου. Υποβάλλει 
μια επικαιροποιημένη έκδοση της 
κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης, της 
ανάλυσης των εναλλακτικών λύσεων και 
του σχεδίου υποκατάστασης που είχε 
υποβάλει με την αρχική αίτηση.

Εάν μπορεί πλέον να καταδείξει ότι ο 
κίνδυνος ελέγχεται επαρκώς, υποβάλλει 
μια επικαιροποιημένη έκδοση της 
έκθεσης χημικής ασφάλειας.
Εάν έχουν αλλάξει οποιαδήποτε άλλα 
στοιχεία της αρχικής αίτησης, υποβάλλει 
επίσης επικαιροποιήσεις των εν λόγω 
στοιχείων.

Εάν έχουν αλλάξει οποιαδήποτε άλλα 
στοιχεία της αρχικής αίτησης, υποβάλλει 
επίσης επικαιροποιήσεις των εν λόγω 
στοιχείων.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τον στόχο να έχουν οι άδειες περιορισμένη διάρκεια και να εφαρμοσθεί 
η αρχή της υποκατάστασης.

Τροπολογία 35
Άρθρο 59, παράγραφος 4

4. Η αίτηση αδειοδότησης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

4. Η αίτηση αδειοδότησης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) την ταυτότητα της ουσίας ή των ουσιών, 
όπως αναφέρεται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος IV·

(α) την ταυτότητα της ουσίας ή των ουσιών, 
όπως αναφέρεται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος IV·
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(β) το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του προσώπου ή των 
προσώπων που υποβάλλουν την αίτηση·

(β) το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του προσώπου ή των 
προσώπων που υποβάλλουν την αίτηση·

(γ) μια αίτηση αδειοδότησης, που να 
προσδιορίζει τη χρήση ή τις χρήσεις της 
ουσίας για τις οποίες ζητείται άδεια και η 
οποία να καλύπτει τη χρήση της ουσίας σε 
παρασκευάσματα ή/και την ενσωμάτωσή 
της σε προϊόντα, ανάλογα με την περίπτωση·

(γ) μια αίτηση αδειοδότησης, που να 
προσδιορίζει τη χρήση ή τις χρήσεις της 
ουσίας για τις οποίες ζητείται άδεια και η 
οποία να καλύπτει τη χρήση της ουσίας σε 
παρασκευάσματα ή/και την ενσωμάτωσή 
της σε προϊόντα, ανάλογα με την περίπτωση·

(δ) μια έκθεση χημικής ασφάλειας, 
σύμφωνα με το παράρτημα Ι, εφόσον δεν 
έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της 
καταχώρισης, η οποία να καλύπτει τους 
κινδύνους από τη χρήση της ουσίας για την 
ανθρώπινη υγεία ή/και για το περιβάλλον, 
λόγω των εγγενών ιδιοτήτων της ουσίας που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα XIII.

(δ) μια έκθεση χημικής ασφάλειας, 
σύμφωνα με το παράρτημα Ι, εφόσον δεν 
έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της 
καταχώρισης, η οποία να καλύπτει τους 
κινδύνους από τη χρήση της ουσίας για την 
ανθρώπινη υγεία ή/και για το περιβάλλον, 
λόγω των εγγενών ιδιοτήτων της ουσίας που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα XIII 
καθώς και τα μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου.
(δα) μια κοινωνικοοικονομική ανάλυση η 
οποία διενεργείται σύμφωνα με το 
παράρτημα XV·
(δβ) μια ανάλυση των εναλλακτικών 
ουσιών που εξετάζει τους κινδύνους τους 
και την τεχνική και οικονομική 
σκοπιμότητα της υποκατάστασης, 
συνοδευόμενη από σχέδιο υποκατάστασης, 
περιλαμβανομένης της έρευνας και 
ανάπτυξης και του χρονοδιαγράμματος για 
τις δράσεις που προτείνει ο αιτών.

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί συνοχή με τον στόχο να υπόκεινται οι άδειες σε κοινωνικοοικονομική 
ανάλυση και να υπάρχουν εναλλακτικές ουσίες. Το σχέδιο υποκατάστασης πρέπει να αποτελεί 
μέρος κάθε άδειας. Μια αίτηση αδειοδότησης πρέπει να περιλαμβάνει ρητώς τα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου.

Τροπολογία 36
Άρθρο 59, παράγραφος 5
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Η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει:
(α) μια κοινωνικοοικονομική ανάλυση η 
οποία διενεργείται σύμφωνα με το 
παράρτημα XV·
(β) μια ανάλυση των εναλλακτικών ουσιών 
που εξετάζει τους κινδύνους τους και την 
τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα της 
υποκατάστασης, συνοδευόμενη από σχέδιο 
υποκατάστασης, περιλαμβανομένης της 
έρευνας και ανάπτυξης και του 
χρονοδιαγράμματος για τις δράσεις που 
προτείνει ο αιτών.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 59, παράγραφος 4 που καθιστά αυτές τις διατάξεις 
υποχρεωτικές.

Τροπολογία 37
Άρθρο 59, παράγραφος 6

Η αίτηση αδειοδότησης δεν περιλαμβάνει 
κανένα από τα εξής:
(α) τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον λόγω εκπομπών 
της ουσίας από εγκατάσταση στην οποία 
έχει χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με την 
οδηγία 96/61/ΕΚ·
(β) τους κινδύνους για το υδατικό 
περιβάλλον και μέσω αυτού, λόγω 
απορρίψεων της ουσίας από σημειακή 
πηγή οι οποίες διέπονται από απαίτηση για 
προηγούμενη κανονιστική ρύθμιση, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 3, 
και από νομοθετικά μέτρα που θεσπίζονται 
βάσει του άρθρου 16 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ·
(γ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
από τη χρήση της ουσίας σε 
ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο διέπεται 
από τις οδηγίες 90/385/ΕΟΚ, 93/42/ΕΟΚ ή 
98/79/ΕΚ.

Διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να εξετάζεται ευρύ φάσμα χρήσεων των σχετικών χημικών ουσιών, ιδιαίτερα 
καλύπτοντας τις νομοθετικές εκείνες πράξεις που δεν εξετάζουν τους περιβαλλοντικούς 
αντικτύπους των ουσιών, αλλά επίσης καλύπτοντας άλλες πιθανές πηγές ελευθέρωσης και 
έκθεσης. Η ρύθμιση με τιμές ορίων εκπομπών δεν είναι το κατάλληλο μέσο για την 
αντιμετώπιση των χημικών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει υψηλό βαθμό προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, 
ιδιαίτερα ουσίες ΑΒΤ και αΑαΒ. Έχει σημασία οι αιτήσεις αδειοδότησης να εξετάζουν πλήρως 
τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, ακόμη κι αν υπάρχουν όρια στις 
εκπομπές.

Τροπολογία 38
Άρθρο 62

Υποχρέωση των κατόχων αδειών Υποχρεώσεις ενημέρωσης για τη χρήση 
ουσιών που υπόκεινται σε αδειοδοτήσεις

Οι κάτοχοι αδειών περιλαμβάνουν τον 
αριθμό άδειας στην ετικέτα πριν διαθέσουν 
την ουσία στην αγορά για χρήση για την 
οποία αδειοδοτήθηκε.

Οι κάτοχοι αδειών περιλαμβάνουν τον 
αριθμό άδειας στην ετικέτα πριν 
διαθέσουν την ουσία στην αγορά για 
χρήση για την οποία αδειοδοτήθηκε.

Όλες οι ουσίες για τη χρήση των οποίων 
δόθηκε άδεια και όλα τα 
παρασκευάσματα και τα προϊόντα που 
περιέχουν ουσίες για τη χρήση των 
οποίων δόθηκε άδεια σε αυτά τα 
παρασκευάσματα και τα προϊόντα 
φέρουν ειδική ετικέτα. Η ετικέτα 
περιλαμβάνει:
(a) την ονομασία της ουσίας,
(β) την κατάταξη της ουσίας και το 
αντίστοιχο σύμβολο και ένδειξη κινδύνου 
όπως ορίζεται στην Οδηγία 67/548/ΕΟΚ,
(γ) το γεγονός ότι η ουσία υπόκειται σε 
αδειοδότηση,
(δ) τη σχετική χρήση για την οποία έχει 
αδειοδοτηθεί η ουσία.

Αιτιολόγηση

Οι προταθείσες υποχρεώσεις των κατόχων αδειών δεν επαρκούν για να αυξηθεί η αναγκαία 
συνειδητοποίηση του θέματος. Έχει σημασία οι διάφοροι χρήστες χημικών ουσιών στην 
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αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού, το ευρύτερο κοινό και ο τομέας διαχείρισης αποβλήτων 
να μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τη χρήση των χημικών ουσιών που προκαλούν πολύ 
μεγάλη ανησυχία και υπόκεινται σε αδειοδότηση.

Τροπολογία 39
Άρθρο 65, παράγραφος 1

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 40
Άρθρο 72, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

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

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

Οριζόντια τροπολογία - εάν αλλάξουν η ονομασία και το πεδίο της επιτροπής, πρέπει αυτά να 
αλλάξουν σε όλο το κείμενο. Αυτή η τροπολογία ενισχύει την πρόθεση σύμφωνα με την οποία 
κατά τη λήψη αποφάσεων βάσει των διατάξεων αδειοδότησης πρέπει πάντα να λαμβάνεται 
υπόψη η ύπαρξη ασφαλέστερων εναλλακτικών επιλογών.

Τροπολογία 41
Άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο (δ)

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 42
Άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο (ε)

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 43
Άρθρο 115, παράγραφος 1

Παρέχεται πρόσβαση σε μη εμπιστευτικές 
πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, σε έγγραφα που 
διατηρεί ο Οργανισμός, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Ο Οργανισμός καθιστά 
διαθέσιμες στο κοινό μετά από αίτηση τις εν 
λόγω πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 
73, παράγραφος 2, στοιχείο δ).

Παρέχεται πρόσβαση σε πληροφορίες που 
δεν απαριθμούνται στο άρθρο 116 και που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, σε έγγραφα που διατηρεί ο 
Οργανισμός, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο 
Οργανισμός καθιστά διαθέσιμες στο κοινό 
μετά από αίτηση τις εν λόγω πληροφορίες 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με το 
άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο δ).

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι το άρθρο 115 αφορά μόνον τις πληροφορίες "γκρίζας ζώνης", 
πληροφορίες οι οποίες δεν απαριθμούνται ειδικά στο άρθρο 116 (πάντα μη εμπιστευτικές ή 
πάντα εμπιστευτικές).

(Η προσθήκη του όρου "στο κοινό" δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Τροπολογία 44
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Άρθρο 115, παράγραφος 2

Όποτε υποβάλλεται αίτηση στον 
Οργανισμό για πρόσβαση σε έγγραφα
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001, ο Οργανισμός 
πραγματοποιεί τη διαβούλευση με τρίτο 
που προβλέπεται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001, σύμφωνα με το δεύτερο 
και το τρίτο εδάφιο.

Όποτε υποβάλλεται αίτηση στον 
Οργανισμό για πρόσβαση σε πληροφορίες 
που δεν απαριθμούνται στο άρθρο 116  
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 για τις οποίες ο τρίτος ζητεί 
εμπιστευτικότητα, ο Οργανισμός 
πραγματοποιεί τη διαβούλευση με τρίτο 
που προβλέπεται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001, σύμφωνα με το δεύτερο και το 
τρίτο εδάφιο

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

Ο Οργανισμός ενημερώνει τον
καταχωρίζοντα και ανάλογα με την 
περίπτωση, το δυνητικό καταχωρίζοντα, 
το μεταγενέστερο χρήστη, τον αιτούντα ή 
άλλο ενδιαφερόμενο.

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

Εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από 
την καταχώριση της αίτησης, ο 
Οργανισμός ενημερώνει τον αιτούντα 
καθώς και τον καταχωρίζοντα, τον 
μεταγενέστερο χρήστη ή άλλον 
ενδιαφερόμενο για την απόφασή του οι 
οποίοι μπορούν να προσφύγουν στο 
συμβούλιο προσφυγών, σύμφωνα με τα 
άρθρα 87, 88 και 89, κατά απόφασης του 
Οργανισμού, εντός δεκαπέντε ημερών από 
τη λήψη της απόφασης. Η προσφυγή αυτή 
έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Το 
συμβούλιο προσφυγών αποφασίζει 
σχετικά με την προσφυγή εντός τριάντα 
ημερών.
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Αιτιολόγηση

Το χρονικό όριο για την αρχική απόφαση πρέπει να είναι σύμφωνο με τη Σύμβαση Aarhus και 
τον Κανονισμό 1049/2001 που απαιτούν η πληροφορία να δίνεται εντός ενός μηνός. Επιτρέπει 
επίσης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να προσφύγουν κατά της απόφασης περιλαμβανομένων 
και εκείνων στους οποίους δεν δόθηκε η πληροφορία.

Οι όροι "εμπορικά ευαίσθητες" και "οι οποίες θα τον βλάψουν εμπορικά" του κειμένου δεν 
αναγνωρίζονται από τη Σύμβαση Aarhus. Απλώς και μόνον η πιθανότητα να βλάψουν δεν 
αρκεί για να τεθεί σε εφαρμογή η εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 4, 
στοιχείο (δ) της Σύμβασης.

Ο Οργανισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνον την αιτιολογία του καταχωρίζοντος αλλά 
και τις απόψεις των άλλων μερών.

Τροπολογία 45
Άρθρο 115, παράγραφος 3

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 46
Άρθρο 116, τίτλος
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Εμπιστευτικότητα Διαφάνεια και εμπιστευτικότητα

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 47
Άρθρο 116, παράγραφος 1

Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής:

(α) η εμπορική ονομασία ή ονομασίες της 
ουσίας·

(β) η ονομασία κατά την ονοματολογία 
IUPAC, όσον αφορά επικίνδυνες ουσίες 
κατά την έννοια της οδηγίας 67/548/EΟΚ·
(γ) κατά περίπτωση, η ονομασία της ουσίας 
όπως περιλαμβάνεται στο Einecs·
(δ) τα φυσικοχημικά δεδομένα που αφορούν 
την ουσία και τις οδούς της και την τύχη της 
στο περιβάλλον·

(ε) το αποτέλεσμα κάθε τοξικολογικής και 
οικοτοξικολογικής μελέτης·

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

(ζ) εάν έχει σημασία για την ταξινόμηση και 
την επισήμανση, ο βαθμός καθαρότητας της 
ουσίας και η ταυτότητα των προσμείξεων 
ή/και των προσθέτων που είναι γνωστό ότι 
είναι επικίνδυνα·
(η) οι κατευθυντήριες γραμμές ασφαλούς 
χρήσης που παρέχονται σύμφωνα με το 
τμήμα 4 του παραρτήματος IV·

Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής:

(α) η εμπορική ονομασία ή ονομασίες της 
ουσίας·

(β) η ονομασία κατά την ονοματολογία 
IUPAC, όσον αφορά επικίνδυνες ουσίες 
κατά την έννοια της οδηγίας 67/548/EΟΚ·
(γ) κατά περίπτωση, η ονομασία της ουσίας 
όπως περιλαμβάνεται στο Einecs·
(δ) τα φυσικοχημικά δεδομένα που αφορούν 
την ουσία και τις οδούς της και την τύχη της 
στο περιβάλλον·

(ε) το αποτέλεσμα κάθε τοξικολογικής και 
οικοτοξικολογικής μελέτης·

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

(ζ) εάν έχει σημασία για την ταξινόμηση και 
την επισήμανση, ο βαθμός καθαρότητας της 
ουσίας και η ταυτότητα των προσμείξεων 
ή/και των προσθέτων που είναι γνωστό ότι 
είναι επικίνδυνα·
(η) οι κατευθυντήριες γραμμές ασφαλούς 
χρήσης που παρέχονται σύμφωνα με το 
τμήμα 4 του παραρτήματος IV·

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

(θ) οι πληροφορίες που περιέχουν τα δελτία 
δεδομένων ασφαλείας εκτός από τις 
περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφορίες 
θεωρούνται εμπιστευτικές, κατ’ εφαρμογήν 
της παραγράφου 2·
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(ι) οι αναλυτικές μέθοδοι, εφόσον ζητούνται 
σύμφωνα με το παράρτημα VII ή VIII με τις 
οποίες μπορεί να ανιχνευθεί μια επικίνδυνη 
ουσία όταν ελευθερώνεται στο περιβάλλον 
καθώς και να καθοριστεί η άμεση έκθεση 
των ανθρώπων·

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

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

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

(ιβ) το όνομα του καταχωρίζοντος·
(ιγ) η χημική δομή της ουσίας·
(ιδ) η ποσοτική κατηγορία της ουσίας·
(ιε) η συνολική ποσότητα της ουσίας στην 
αγορά της ΕΕ με βάση τις κατηγορίες 
ποσοτήτων·
(ιστ) κατηγορίες χρήσης·
(ιζ) ο κατάλογος συστατικών στα 
παρασκευάσματα·
(ιη) η έκθεση χημικής ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των πληροφοριών που δεν είναι ποτέ εμπιστευτικές είναι πολύ περιορισμένος. Δεν 
υπάρχει λόγος να τηρούνται απόρρητα τα ονόματα των καταχωριζόντων, οι πληροφορίες 
σχετικά με τις κατηγορίες ποσότητας ή χρήσης. Οι πληροφορίες αυτές έχουν σχέση με την 
προστασία του περιβάλλοντος και πρέπει να αποκαλύπτονται σύμφωνα με τη Σύμβαση Aarhus.
Το όνομα του καταχωρίζοντος είναι απαραίτητο για να αρθούν τα εμπόδια στην ανταλλαγή 
δεδομένων και την εκτέλεση του κανονισμού αλλά και για να μπορεί το κοινό να βλέπει ποιος 
είναι υπεύθυνος για την παραγωγή ή εισαγωγή κάποιας χημικής ουσίας. Η απόκρυψη του 
ονόματος του καταχωρίζοντος θα ήταν αντίθετη προς την έννοια ενός διαφανούς, ισχυρού και 
αδιάφθορου συστήματος.

Τροπολογία 48
Άρθρο 116, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

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

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πλήρη σύνθεση των παρασκευασμάτων είναι ήδη 
κεκτημένη για τα καλλυντικά και για τα απορρυπαντικά. Πρέπει επομένως η εμπιστευτικότητα 
να περιορισθεί σε ποσοτικές πληροφορίες.

Τροπολογία 49
Παράρτημα Ι, σημείο 0.5, παράγραφος 4

Εάν, ως αποτέλεσμα των ενεργειών 1 έως 4, 
ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας συμπεράνει ότι 
η ουσία ή το παρασκεύασμα ανταποκρίνεται 
στα κριτήρια ταξινόμησης των επικίνδυνων 
ουσιών, σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/EΟΚ ή την οδηγία 1999/45/ΕΚ, ή 
αξιολογείται ως ΑΒΤ ή αΑαΒ, η 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες 
ενέργειες:

Εάν, ως αποτέλεσμα των ενεργειών 1 έως 4, 
ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας συμπεράνει ότι 
η ουσία ή το παρασκεύασμα ανταποκρίνεται 
στα κριτήρια ταξινόμησης των επικίνδυνων 
ουσιών, σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/EΟΚ ή την οδηγία 1999/45/ΕΚ, ή 
αξιολογείται ως ΑΒΤ ή αΑαΒ ή υπάρχουν 
άλλοι εύλογοι λόγοι ανησυχίας, η 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες 
ενέργειες:

Αιτιολόγηση

Δεν είναι λογικό να διαγράφεται αυτομάτως η αξιολόγηση έκθεσης και ο χαρακτηρισμός 
κινδύνου για ουσίες που δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνες ή που δεν είναι ΑΒΤ/αΑαΒ. Για 
παράδειγμα η έκθεση σε ουσίες που παράγονται σε μεγάλες ποσότητες και που 
χρησιμοποιούνται τοπικά σε μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί να έχει επιπτώσεις στο τοπικό 
περιβάλλον ακόμη κι αν η ουσία δεν πληροί τις απαιτήσεις για περιβαλλοντική ταξινόμηση.

Τροπολογία 50
Παράρτημα Ι, σημείο 1.4.1

1.4.1. Βάσει των αποτελεσμάτων των 
ενεργειών 1 έως 3 καθορίζεται (-ονται) το 
(τα) παράγωγο (-α) επίπεδο (-α) χωρίς 
επιπτώσεις (DNEL) για την ουσία, όπου 
αντικατοπτρίζονται η πιθανή οδός (-οί), 
διάρκεια και συχνότητα της έκθεσης. Εάν 
αιτιολογείται από το (τα) σενάριο (-α) 
έκθεσης, ένα μόνο DNEL μπορεί να αρκεί.
Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των 
διαθέσιμων δεδομένων και του (των) 

1.4.1. Βάσει των αποτελεσμάτων των 
ενεργειών 1 έως 3 καθορίζεται (-ονται) το 
(τα) παράγωγο (-α) επίπεδο (-α) χωρίς 
επιπτώσεις (DNEL) για την ουσία, όπου 
αντικατοπτρίζονται η πιθανή οδός (-οί), 
διάρκεια και συχνότητα της έκθεσης. Εάν 
αιτιολογείται από το (τα) σενάριο (-α) 
έκθεσης, ένα μόνο DNEL μπορεί να αρκεί.
Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των 
διαθέσιμων δεδομένων και του (των) 
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σεναρίου (-ων) έκθεσης του σημείου 5 της 
έκθεσης χημικής ασφάλειας, μπορεί να είναι 
αναγκαίο να προσδιοριστεί διαφορετικό 
DNEL για κάθε σχετική ομάδα του 
ανθρώπινου πληθυσμού (π.χ. εργαζόμενοι, 
καταναλωτές και άτομα που είναι πιθανόν 
να εκτεθούν έμμεσα μέσω του 
περιβάλλοντος) και πιθανόν για ορισμένες 
υποομάδες (π.χ. παιδιά, έγκυοι) και για 
διαφορετικές οδούς έκθεσης. Δίνεται πλήρης 
αιτιολόγηση στην οποία προσδιορίζονται, 
μεταξύ άλλων, η επιλογή των δεδομένων 
που χρησιμοποιήθηκαν, η οδός έκθεσης 
(στοματική, δερματική, αναπνευστική), 
καθώς και η διάρκεια και η συχνότητα της 
έκθεσης στην ουσία για την οποία ισχύει το 
DNEL. Εάν είναι πιθανόν να υπάρχουν 
περισσότερες από μία οδοί έκθεσης, τότε 
προσδιορίζεται ένα DNEL για κάθε οδό 
έκθεσης και για όλες τις οδούς έκθεσης. 
Κατά τον προσδιορισμό του DNEL 
λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι 
ακόλουθοι παράγοντες:

σεναρίου (-ων) έκθεσης του σημείου 5 της 
έκθεσης χημικής ασφάλειας, μπορεί να είναι 
αναγκαίο να προσδιοριστεί διαφορετικό 
DNEL για κάθε σχετική ομάδα του 
ανθρώπινου πληθυσμού (π.χ. εργαζόμενοι, 
καταναλωτές και άτομα που είναι πιθανόν 
να εκτεθούν έμμεσα μέσω του 
περιβάλλοντος) και για τους ευάλωτους 
πληθυσμούς και για διαφορετικές οδούς 
έκθεσης. Δίνεται πλήρης αιτιολόγηση στην 
οποία προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, η 
επιλογή των δεδομένων που 
χρησιμοποιήθηκαν, η οδός έκθεσης 
(στοματική, δερματική, αναπνευστική), 
καθώς και η διάρκεια και η συχνότητα της 
έκθεσης στην ουσία για την οποία ισχύει το 
DNEL. Εάν είναι πιθανόν να υπάρχουν 
περισσότερες από μία οδοί έκθεσης, τότε 
προσδιορίζεται ένα DNEL για κάθε οδό 
έκθεσης και για όλες τις οδούς έκθεσης. 
Κατά τον προσδιορισμό του DNEL 
λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι 
ακόλουθοι παράγοντες:

i) η αβεβαιότητα που προκύπτει, μεταξύ 
άλλων παραγόντων, από τη 
μεταβλητότητα των πειραματικών 
δεδομένων και από τις διαφοροποιήσεις 
μεταξύ των ειδών, αλλά και στο εσωτερικό 
κάθε είδους.

i) η αβεβαιότητα που προκύπτει, μεταξύ 
άλλων παραγόντων, από τη 
μεταβλητότητα των πειραματικών 
δεδομένων και από τις διαφοροποιήσεις 
μεταξύ των ειδών, αλλά και στο εσωτερικό 
κάθε είδους.

ii) η φύση και η σοβαρότητα της 
επίπτωσης·

ii) η φύση και η σοβαρότητα της 
επίπτωσης·

iii)ο ανθρώπινος πληθυσμός στον οποίο 
εφαρμόζονται οι ποσοτικές και/ή ποιοτικές 
πληροφορίες σχετικά με την έκθεση.

iii) ο ανθρώπινος πληθυσμός στον οποίο 
εφαρμόζονται οι ποσοτικές και/ή ποιοτικές 
πληροφορίες σχετικά με την έκθεση.

(iv) οι ιδιαίτερες προδιαθέσεις των 
ευάλωτων πληθυσμών·
(v) οιαδήποτε ένδειξη για μη συνήθεις 
επιπτώσεις ειδικά όταν ο τρόπος δράσης 
παραμένει άγνωστος ή ανεπαρκώς 
χαρακτηρισμένος· 
(vi) πιθανή έκθεση ταυτόχρονα και σε 
άλλες ουσίες·
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Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι "η προστασία της υγείας των παιδιών από ασθένειες 
που συνδέονται με το περιβάλλον αποτελεί ουσιαστική επένδυση προκειμένου να  εξασφαλισθεί 
η δέουσα ανθρώπινη και οικονομική ανάπτυξη" (έκθεση Paulsen σχετικά με την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία) και ζήτησε ειδικούς περιορισμούς επί των χημικών 
ουσιών για τις ομάδες πληθυσμού υψηλού κινδύνου (έκθεση Ries σχετικά με το ευρωπαϊκό 
σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την υγεία). Το REACH πρέπει πάντα να εξετάζει τους 
ευάλωτους πληθυσμούς.
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