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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών 
προϊόντων και για τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά (Reach), για τη 
σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων και για την τροποποίηση 
της οδηγίας 1999/45/EΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../... {σχετικά με τους 
ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους}
(COM(2003)-0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2003) 644)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0530/2003),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, 
της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής 
Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 
και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A5-0000/2005),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

(3α) Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που 
εγκρίθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2002 στην 
Παγκόσμια Διάσκεψη του 
Γιοχάνεσμπουργκ για την αειφόρο 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ανάπτυξη, από το 2020 οι χημικές ουσίες 
πρέπει να παράγονται και να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που δεν θα 
προξενεί βλάβες στην ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επισημάνουμε ότι ο στόχος για τη μεταγενέστερη παραγωγή και χρήση μόνο χημικών 
που δεν προξενούν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον αποτελεί δέσμευση που 
πρέπει να εκπληρώσει όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ολόκληρος ο κόσμος.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 7

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

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

Ο κύριος στόχος είναι αυτός της υποκατάστασης των επικίνδυνων ουσιών με άλλες λιγότερο 
επικίνδυνες.

Πρόκειται περί σημαντικής συνέπειας του άρθρου 137 της ΣΕΚ (νομική βάση για τη 
νομοθέτηση επί θεμάτων προστασίας των εργαζομένων).

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

(8 α) Οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι 
μεταγενέστεροι χρήστες μιας ουσίας στη 
βασική μορφή της ή υπό μορφή 
συστατικού στοιχείου παρασκευάσματος 
ή προϊόντος, υποχρεούνται να παράγουν, 
να εισάγουν ή να χρησιμοποιούν την εν 
λόγω ουσία (ή να τη διαθέτουν στην 
αγορά) κατά τρόπο που να διασφαλίζει 
ότι, υπό ευλόγως προβλεπόμενες 
συνθήκες, δεν πρόκειται να προκληθεί 
βλάβη στην ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον,

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή θεσπίζει τη γενική αρχή της υποχρέωσης ευγενικής συμπεριφοράς, καθόσον 
η πρωτοβουλία REACH δεν καλύπτει όλες τις χρήσεις των χημικών, οπότε έχει σημασία από τη 
σκοπιά της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, να υπάρξει μια γενική 
ευθύνη περί υποχρέωσης ευγενικής συμπεριφοράς όσον αφορά την παραγωγή και χρήση 
ουσιών. Η αρχή αυτή απλώς κωδικοποιεί τις εθελοντικές δεσμεύσεις τις οποίες προωθεί η 
βιομηχανία (βλ. πρόγραμμα υποχρέωσης ευγενικής συμπεριφοράς).

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 12

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

(12) Οι διατάξεις για την αδειοδότηση 
προβλέπουν τη χορήγηση αδειών 
περιορισμένης διάρκειας από την 
Επιτροπή για την διάθεση στην αγορά και 
για τη χρήση ουσιών που προκαλούν πολύ 
μεγάλη ανησυχία, όταν οι κίνδυνοι που 
παρουσιάζει η χρήση τους ελέγχονται 
επαρκώς όταν δεν υπάρχει έγκυρη 
εναλλακτική λύση, και όταν η χρήση των 
ουσιών αυτών μπορεί να αιτιολογηθεί με 
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βάση κοινωνικοοινομικούς λόγους, 

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Η πείρα έχει καταδείξει ότι δεν είναι 
σκόπιμο να απαιτείται από τα κράτη μέλη 
να αξιολογούν τους κινδύνους όλων των 
χημικών ουσιών. Η ευθύνη αυτή θα πρέπει 
επομένως να ανατεθεί κατ’αρχάς στις 
επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν 
ουσίες αλλά μόνο για ποσότητες που 
υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο, ώστε να 
μπορούν να επωμιστούν το σχετικό φόρτο. 
Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου, σύμφωνα με την 
αξιολόγηση κινδύνου που διενεργούν για 
τις ουσίες τους.

(16) Η πείρα έχει καταδείξει ότι δεν είναι 
σκόπιμο να απαιτείται από τα κράτη μέλη 
να αξιολογούν τους κινδύνους όλων των 
χημικών ουσιών. Η ευθύνη αυτή θα πρέπει 
επομένως να ανατεθεί κατ’αρχάς στις 
επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν 
ουσίες αλλά μόνο για ποσότητες που 
υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο, ώστε να 
μπορούν να επωμιστούν το σχετικό φόρτο. 
Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου, σύμφωνα με την 
αξιολόγηση κινδύνου που διενεργούν για 
τις ουσίες τους. Σε αυτό περιλαμβάνεται 
και η υποχρέωση περιγραφής, 
τεκμηρίωσης και κοινοποίησης με 
κατάλληλο και διαφανή τρόπο των 
κινδύνων που ενέχει η παραγωγή ή η 
χρήση και η πώληση κάθε ουσίας. Οι 
παραγωγοί και οι μεταγενέστεροι χρήστες 
επιλέγουν μια ουσία για παραγωγή και 
χρήση με βάση τις ασφαλέστερες 
διαθέσιμες ουσίες.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή θεσπίζει την αρχή της "υποχρέωσης ευγενικής συμπεριφοράς". 

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 24

(24) Οι απαιτήσεις παραγωγής 
πληροφοριών για ουσίες θα πρέπει να 
διαβαθμίζονται ανάλογα με τον όγκο 
παραγωγής ή εισαγωγής μιας ουσίας, 
επειδή η ποσότητα αποτελεί ένδειξη της 

(24) Οι απαιτήσεις παραγωγής 
πληροφοριών για ουσίες θα πρέπει να 
διαβαθμίζονται ανάλογα με τον όγκο 
παραγωγής ή εισαγωγής μιας ουσίας, 
επειδή η ποσότητα αποτελεί ένδειξη της 
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πιθανότητας έκθεσης του ανθρώπου και 
του περιβάλλοντος στις ουσίες, θα πρέπει 
δε να περιγράφονται λεπτομερώς.

πιθανότητας έκθεσης του ανθρώπου και 
του περιβάλλοντος στις ουσίες, θα πρέπει 
δε να περιγράφονται λεπτομερώς. Το 
κριτήριο αυτό μπορεί να τεθεί υπό 
αναθεώρηση από την Επιτροπή και 
ενδέχεται να αναθεωρηθεί ή να 
ενσωματωθεί με άλλα ποιοτικά κριτήρια 
όπως ο βαθμός εγγενούς κινδύνου, όσον 
αφορά τη χρήση και την έκθεση.

Αιτιολόγηση

Κατ' αυτό τον τρόπο παρέχεται στην Επιτροπή η δυνατότητα αναθεώρησης των κριτηρίων 
ιεράρχησης όσον αφορά την καταχώριση των ουσιών.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 34

(34) Είναι σκόπιμο να μειωθεί στο 
ελάχιστο ο αριθμός των σπονδυλωτών 
ζώων που χρησιμοποιούνται για 
πειραματικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ. η 
χρήση ζώων πρέπει να αποφεύγεται όποτε 
είναι δυνατό και να χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικές μέθοδοι, οι οποίες έχουν 
επικυρωθεί από το ευρωπαϊκό κέντρο για 
την επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων 
δοκιμών ή από άλλους διεθνείς φορείς.

(34) Είναι σκόπιμο να μειωθεί στο 
ελάχιστο ο αριθμός των σπονδυλωτών 
ζώων που χρησιμοποιούνται για 
πειραματικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ. η 
χρήση ζώων πρέπει να αποφεύγεται όποτε 
είναι δυνατό και να χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικές μέθοδοι, οι οποίες έχουν 
επικυρωθεί από το ευρωπαϊκό κέντρο για 
την επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων 
δοκιμών ή από άλλους διεθνείς φορείς. 
Προς τον σκοπό αυτό πρέπει να 
καταστούν υποχρεωτικοί ο συμμερισμός 
και η συναφής διαβίβαση των 
πληροφοριών που απορρέουν από δοκιμές 
σε σπονδυλωτά ζώα και άλλων 
πληροφοριών που θα μπορούσαν να 
αποτρέψουν τη διενέργεια δοκιμών σε 
ζώα.

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζει ότι πρέπει να κοινοποιούνται όλες οι πληροφορίες που θα μπορούσαν αν είναι 
χρήσιμες για να αποφευχθεί η διενέργεια δοκιμών σε ζώα.
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Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

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

Αιτιολόγηση

Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση της Κοινότητας να προωθεί εναλλακτικές μεθόδους 
πειραματισμού στα ζώα, που θεσπίζεται ήδη στην οδηγία 2003/15/ΕΚ για τα καλλυντικά.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

(41 α) Η ανάπτυξη ενός κατάλληλου και 
συνεκτικού συστήματος επικοινωνίας που 
θα βασίζεται στην εκτίμηση του 
κινδύνου, θα παράσχει στους 
καταναλωτές τις αναγκαίες πληροφορίες 
και συμβουλές σχετικά με την από 
πλευράς τους ασφαλή και 
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων 
που ενέχει η χρήση προϊόντος που 
περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες. 
Πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί η 
δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών μέσω ιστοθέσεων στο 
Διαδίκτυο και ενημερωτικών 
εκστρατειών, ούτως ώστε να υπάρχει 
ανταπόκριση στο δικαίωμα των 
καταναλωτών να είναι ενημερωμένοι 
όσον αφορά τα προϊόντα που 
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χρησιμοποιούν. Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα 
αυξηθεί η ασφαλής χρήση των χημικών 
προϊόντων και των σκευασμάτων τους 
και θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών όσον αφορά τη χρήση 
προϊόντων που περιέχουν χημικές ουσίες.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη συστήματος επικοινωνίας έχει ζωτική σημασία για την αύξηση της εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών.

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 49

(49) Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να 
εξουσιοδοτείται να απαιτεί περαιτέρω 
πληροφορίες από τους παραγωγούς, τους 
εισαγωγείς ή τους μεταγενέστερους 
χρήστες για ουσίες για τις οποίες υπάρχει 
υπόνοια ότι ενέχουν κίνδυνο για την υγεία 
ή το περιβάλλον, μεταξύ άλλων, λόγω της 
παρουσίας τους στην εσωτερική αγορά σε 
μεγάλες ποσότητες, με βάση τις 
αξιολογήσεις που έχουν διενεργήσει οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να 
προγραμματίσουν και να διαθέσουν 
πόρους γι’ αυτό το σκοπό με τη θέσπιση 
κυλιόμενων προγραμμάτων. Εάν 
παρουσιαστεί κίνδυνος από τη χρήση 
απομονώσιμων ενδιάμεσων στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής, ο οποίος 
αντιστοιχεί στο επίπεδο ανησυχίας που 
προκαλεί η χρήση ουσιών που υπόκεινται 
σε αδειοδότηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες, όποτε 
αιτιολογείται.

(49) Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να 
εξουσιοδοτείται να απαιτεί περαιτέρω 
πληροφορίες από τους παραγωγούς, τους 
εισαγωγείς ή τους μεταγενέστερους 
χρήστες για ουσίες για τις οποίες υπάρχει 
υπόνοια ότι ενέχουν κίνδυνο για την υγεία 
ή το περιβάλλον, μεταξύ άλλων, λόγω της 
παρουσίας τους στην εσωτερική αγορά σε 
μεγάλες ποσότητες, με βάση τις 
αξιολογήσεις που έχουν διενεργήσει οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να 
προγραμματίσουν και να διαθέσουν 
πόρους γι’ αυτό το σκοπό με τη θέσπιση 
κυλιόμενων προγραμμάτων που 
προωθούνται βάσει καταλόγου (που 
καταρτίζει ο Οργανισμός) των ουσιών 
που εγγράφονται για κατά προτεραιότητα 
αξιολόγηση. Εάν παρουσιαστεί κίνδυνος 
από τη χρήση απομονώσιμων ενδιάμεσων 
στις εγκαταστάσεις παραγωγής, ο οποίος 
αντιστοιχεί στο επίπεδο ανησυχίας που 
προκαλεί η χρήση ουσιών που υπόκεινται 
σε αδειοδότηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες, όποτε 
αιτιολογείται.
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Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του καταλόγου ιεράρχησης των ουσιών που 
θα αξιολογηθούν από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 50

(50) Η συλλογική συμφωνία μεταξύ των 
αρχών των κρατών μελών για τα σχέδια 
αποφάσεών τους παρέχει τη βάση 
λειτουργίας ενός αποτελεσματικού 
συστήματος που σέβεται την αρχή της 
επικουρικότητας ενώ διαφυλάσσει την 
εσωτερική αγορά. Εάν ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη ή ο Οργανισμός δεν 
συμφωνούν με ένα σχέδιο απόφασης, θα 
πρέπει να υπόκειται σε μια κεντρική 
διαδικασία. Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
λαμβάνει τις αποφάσεις που προκύπτουν 
από την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών.

(50) Η ομόφωνη συμφωνία στο πλαίσιο 
της επιτροπής του κράτους μέλους του 
Οργανισμού στο σχέδιο απόφασης 
παρέχει τη βάση λειτουργίας ενός 
αποτελεσματικού συστήματος που σέβεται 
την αρχή της επικουρικότητας ενώ 
διαφυλάσσει την εσωτερική αγορά. Εάν ο 
Οργανισμός δεν συμφωνούν με ένα σχέδιο 
απόφασης, θα πρέπει να υπόκειται σε μια 
κεντρική διαδικασία. Ο Οργανισμός θα 
πρέπει να λαμβάνει τις αποφάσεις που 
προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των 
διαδικασιών.

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί της αιτιολογικής σκέψης 49.

Τροπολογία 12
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 

(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 δεν 
υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες 
ή τεχνολογίες και 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 
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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. 

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. 

Αιτιολόγηση

Ο βασικός στόχος της διαδικασίας αδειοδότησης πρέπει να είναι η υποκατάσταση ουσιών που 
ενέχουν πολλούς κινδύνους, από άλλες ασφαλέστερες. Μόνο εφόσον μια τέτοια υποκατάσταση 
είναι αδύνατη θα λαμβάνονται υπόψη κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες. "Ο επαρκής έλεγχος" 
μιας ουσίας αποτελεί κριτήριο δευτερεύουσας σημασίας για την αδειοδότηση.

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 55

(55) Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει 
συμβουλές σχετικά με την ιεράρχηση των 
ουσιών που θα υπόκεινται στη διαδικασία 
αδειοδότησης, ώστε οι αποφάσεις να 
αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της 
κοινωνίας καθώς και τις επιστημονικές 
γνώσεις και εξελίξεις.

(55) Ο Οργανισμός θα πρέπει να καθορίζει 
την ιεράρχηση των ουσιών που θα 
υπόκεινται στη διαδικασία αδειοδότησης, 
ώστε οι αποφάσεις να αντικατοπτρίζουν τις 
ανάγκες της κοινωνίας καθώς και τις 
επιστημονικές γνώσεις και εξελίξεις.

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του κατάλογου ιεράρχησης των ουσιών που 
θα αξιολογηθούν από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 71

(71) Χάριν αποτελεσματικότητας, το 
προσωπικό της γραμματείας του 
Οργανισμού θα πρέπει βασικά να επιτελεί 
τεχνικά-διοικητικά και επιστημονικά 
καθήκοντα, χωρίς να χρησιμοποιεί τους 
επιστημονικούς και τεχνικούς πόρους των 
κρατών μελών· ο γενικός διευθυντής θα 

(71) Χάριν αποτελεσματικότητας, το 
προσωπικό του Οργανισμού θα πρέπει 
βασικά να επιτελεί τεχνικά-διοικητικά και 
επιστημονικά καθήκοντα, χωρίς να 
χρησιμοποιεί τους επιστημονικούς και 
τεχνικούς πόρους των κρατών μελών· ο 
γενικός διευθυντής θα πρέπει να 
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πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματική 
επιτέλεση των καθηκόντων του 
Οργανισμού σε συνθήκες ανεξαρτησίας. 
Προκειμένου ο Οργανισμός να εκπληρώνει 
το ρόλο του, η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι
τα μέλη διαθέτουν ύψιστη επαγγελματική 
ικανότητα και ευρύ φάσμα 
εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της 
χημικής ασφάλειας ή της νομοθετικής 
ρύθμισης των χημικών προϊόντων.

εξασφαλίζει την αποτελεσματική 
επιτέλεση των καθηκόντων του 
Οργανισμού σε συνθήκες ανεξαρτησίας. 
Προκειμένου ο Οργανισμός να εκπληρώνει 
το ρόλο του, η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
τα μέλη διαθέτουν ύψιστη επαγγελματική 
ικανότητα και ευρύ φάσμα 
εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της 
χημικής ασφάλειας ή της νομοθετικής 
ρύθμισης των χημικών προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Διαγραφή του περιττού κειμένου.

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 91 α (νέα)

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

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση σήματος με το οποίο θα σφραγίζονται τα προϊόντα θα καταστήσει δυνατό τον 
προσδιορισμό και την προώθηση των προϊόντων που εμπλέκονται σε διαδικασία παραγωγής 
που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 100

(100) Όσον αφορά τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο να 
τεθούν σε εφαρμογή σταδιακά για να είναι 
πιο ομαλή η μετάβαση στο νέο σύστημα· 
επιπλέον, η σταδιακή θέση σε ισχύ των 
διατάξεων θα δώσει τη δυνατότητα σε όλα 
τα εμπλεκόμενα μέρη, στις αρχές, στις 
επιχειρήσεις και στους εμπλεκόμενους 

(100) Όσον αφορά τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο να 
τεθούν σε εφαρμογή σταδιακά για να είναι 
πιο ομαλή η μετάβαση στο νέο σύστημα· 
επιπλέον, η σταδιακή θέση σε ισχύ των 
διατάξεων θα δώσει τη δυνατότητα σε όλα 
τα εμπλεκόμενα μέρη, στις αρχές, στις 
επιχειρήσεις και στους εμπλεκόμενους 
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παράγοντες να συγκεντρώσουν τους 
πόρους τους στην προετοιμασία των νέων 
καθηκόντων τους τον κατάλληλο χρόνο.

παράγοντες να συγκεντρώσουν τους 
πόρους τους στην προετοιμασία των νέων 
καθηκόντων τους τον κατάλληλο χρόνο, 
συμπεριλαμβανομένης και της σύναψης 
εθελοντικών συμφωνιών, υπό την αιγίδα 
της Επιτροπής, μεταξύ βιομηχανίας και 
άλλων ενδιαφερομένων μερών.

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των εθελοντικών συμφωνιών εντάσσεται στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης στην 
παρούσα νομοθεσία.

Τροπολογία 17
Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο 1 α (νέο)

Περιλαμβάνει την υποχρέωση 
περιγραφής, τεκμηρίωσης και 
κοινοποίησης με κατάλληλο και διαφανή 
τρόπο των κινδύνων που ενέχει η 
παραγωγή, χρήση και πώληση κάθε 
ουσίας. Οι παραγωγοί και οι 
μεταγενέστεροι καταναλωτές θα 
επιλέγουν μια ουσία για παραγωγή και 
χρήση, με βάση τις διαθέσιμες πλέον 
ασφαλείς ουσίες.

Αιτιολόγηση

Εισάγεται η αρχή της «υποχρέωσης ευγενικής συμπεριφοράς».

Τροπολογία 18
Άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο ε α) (νέο)

(ε α) ως συστατικών καλλυντικών 
προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο 
αναφοράς της Οδηγίας 76/768/EΌΚ1 του 
Συμβουλίου.
1 ΕΕ L 262, 27.9.1976, σελ. 169.
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Αιτιολόγηση

Τα καλλυντικά και τα συστατικά τους καλύπτονται από την Οδηγία 76/768/EΟΚ. Το άρθρο 4a 
της Οδηγίας 2003/15/EΚ1, που τροποποιεί την οδηγία του 1976, απαγορεύει τη διενέργεια 
δοκιμών συστατικών καλλυντικών σε ζώα μετά τις 11 Μαρτίου 2009 και περιορίζει τη διάθεση 
καλλυντικών που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα. Στον βαθμό που η διενέργεια δοκιμών συστατικών 
καλλυντικών καλύπτεται από την εν λόγω οδηγία, οι ουσίες που αποτελούν συστατικά 
καλλυντικών πρέπει να εξαιρεθούν από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 19
Άρθρο 6 α  (νέο)

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 20
Άρθρο 9, παράγραφος α), σημείο v)

v) οδηγίες ασφαλούς χρήσης της ουσίας, 
όπως ορίζεται στο σημείο 5 του 

v) οδηγίες ασφαλούς χρήσης της ουσίας, 
όπως ορίζεται στο σημείο 5 του 
παραρτήματος IV, συμπεριλαμβανομένων 

  
1 ΕΕ L 66, 11.3.2003, σελ. 26.
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παραρτήματος IV και συμβουλών του καταχωρημένου περί 
των αποφευκτέων χρήσεων·

Αιτιολόγηση

Έτσι διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί θα επισημαίνουν με σαφήνεια στους μεταγενέστερους 
χρήστες τις μη συνιστώμενες χρήσεις των ουσιών.

Τροπολογία 21
Άρθρο 9, πρώτο εδάφιο

Ο αιτών, κατά τη στιγμή υποβολής των 
πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την 
καταχώριση με βάση τις διατάξεις των 
στοιχείων (a) και (β) μπορούν να 
ζητήσουν ορισμένα ειδικώς 
υποδεικνυόμενα έγγραφα να τύχουν 
εμπιστευτικής διαχείρισης. Ο αιτών 
αιτιολογεί τους λόγους του αιτήματος 
αυτού.  Η αρχή που παραλαμβάνει τις 
πληροφορίες αποφασίζει κατά πόσον οι 
πληροφορίες αυτές θα παραμείνουν 
εμπιστευτικές.

Αιτιολόγηση

Επανεισάγονται οι διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (Κανονισμός 793/93/EΟΚ και 
Οδηγία 92/32/EΟΚ) σχετικά με την απαίτηση αιτιολόγησης της εμπιστευτικότητας από τη 
βιομηχανία.

Τροπολογία 22
Άρθρο 12, παράγραφος 2, εδάφιο 1 α (νέο) 

Οι μέθοδοι αυτές αναθεωρούνται και 
βελτιώνονται τακτικά με σκοπό τον 
περιορισμό των δοκιμών σε σπονδυλωτά 
και του αριθμού των ενεχομένων ζώων.
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Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση και η επικαιροποίηση των μεθόδων που περιλαμβάνονται επί του παρόντος στο 
Παράρτημα X θα περιορίσει αφεαυτής τον αριθμό των δοκιμών σε ζώα. Η διαδικασία αυτή 
πρέπει, συνεπώς, να ακολουθείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τροπολογία 23
Άρθρο 13, παράγραφοι 7 α και 7 β (νέες)

7 α. Ο κατασκευαστή ή ο εισαγωγέας 
μιας ουσίας ή ενός σκευάσματος, ο 
οποίος προμηθεύει την εν λόγω ουσία ή 
το εν λόγω σκεύασμα σε μεταγενέστερο 
χρήστη παρέχει, εφόσον του ζητηθεί από 
αυτόν και στον βαθμό που αυτό μπορεί 
ευλόγως να ζητηθεί, τις πληροφορίες που 
είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση 
των συνεπειών της ουσίας ή του 
σκευάσματος στην ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον, στο πλαίσιο των λειτουργιών 
ή της χρήσης που αναφέρει στην αίτησή 
του ο μεταγενέστερος χρήστης.
7 β. Ο μεταγενέστερος χρήστης παρέχει, 
εφόσον του ζητηθεί από τον προμηθευτή 
του και στον βαθμό που αυτό μπορεί 
ευλόγως να ζητηθεί, τις πληροφορίες που 
είναι απαραίτητες για να μπορέσει ο 
προμηθευτής να προβεί σε αξιολόγηση 
των συνεπειών της ουσίας ή του 
σκευάσματος στην ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον, στο πλαίσιο των λειτουργιών 
ή της χρήσης της ουσίας από τον 
μεταγενέστερο χρήστη.

Αιτιολόγηση

Η επικοινωνία των εμπλεκομένων στην αλυσίδα παραγωγής φορέων δεν πρέπει να περιορίζεται 
στην απλή ανταλλαγή πληροφοριών που αποσκοπεί απλώς στη συμμόρφωση προς την οδηγία. 
Σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής πρέπει να υπάρχει ευθύνη έναντι μιας μορφής διάδρασης 
και επικοινωνίας μεταξύ προμηθευτών και πρωτογενών και μεταγενέστερων χρηστών. 

Τροπολογία 24
Άρθρο 19, παράγραφος 1, εδάφιο 3
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Όταν πρόκειται για καταχωρίσεις σταδιακά 
εισαγόμενων ουσιών που υποβάλλονται 
δύο μήνες πριν από τη σχετική προθεσμία 
του άρθρου 21, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 18, παράγραφος 2, ο καταχωρίζων 
μπορεί να συνεχίσει την παραγωγή ή την 
εισαγωγή της ουσίας επί τρεις μήνες μετά 
την προθεσμία αυτή ή έως ότου απορρίψει 
την καταχώριση ο Οργανισμός, όποιο από 
τα δύο συμβεί νωρίτερα.

Όταν πρόκειται για καταχωρίσεις σταδιακά 
εισαγόμενων ουσιών που υποβάλλονται 
δύο μήνες πριν από τη σχετική προθεσμία 
του άρθρου 21, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 18, παράγραφος 2, ο καταχωρίζων 
μπορεί να συνεχίσει την παραγωγή ή την 
εισαγωγή της ουσίας επί τρεις μήνες μετά 
την προθεσμία αυτή ή μέχρις ότου 
απορρίψει την καταχώριση ο Οργανισμός, 
όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζει το κείμενο.

Τροπολογία 25
Άρθρο 21 παράγραφος 1, στοιχείο α)

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

(α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες 
που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή σε 
εκείνες που πληρούν τα κριτήρια 
αδειοδότησης του άρθρου 54, 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

Για να εξασφαλιστεί η επαρκής προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος το 
σύστημα καταχώρισης πρέπει από την αρχή να περιλαμβάνει όλες τις ουσίες που πληρούν τα 
κριτήρια αδειοδότησης, όπως τα PBT και τα vPvB και άλλες εξαιρετικά προβληματικές ουσίες.

Τροπολογία 26
Άρθρο 26, παράγραφος 2, στοιχείο α)

(α) από την προθεσμία που ορίζεται 
στο άρθρο 21, παράγραφος 1, για τις 
σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες των 

(α) από την προθεσμία που ορίζεται 
στο άρθρο 21, παράγραφος 1, για τις 
σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες των 
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χιλίων τόνων και άνω κατ’ έτος· χιλίων τόνων και άνω κατ’ έτος και 
υφιστάμενες ουσίες που έχουν 
ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίες 1 και 2, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, ή 
υπόκεινται στο άρθρο 54 των κριτηρίων 
αδειοδότησης και παράγονται, ή 
εισάγονται, στην Κοινότητα σε ποσότητες
που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 1 τόνο 
κατ' έτος ανά παραγωγό ή εισαγωγέα·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξει σύνδεση με το άρθρο 21 όσον αφορά στα όρια των υφισταμένων ουσιών.

Τροπολογία 27
Άρθρο 26, παράγραφος 2, εδάφιο 1 α (νέο)

Όποιος έχει στην κατοχή του μελέτες ή 
πληροφορίες για μια ουσία, που έχουν 
προέλθει μέσω δοκιμών σε ζώα, οφείλει 
να τις διαβιβάσει στον Οργανισμό το 
αργότερο εντός 18 μηνών πριν από τη 
λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Με τη μεταφορά προς τα εμπρός της προθεσμίας για την διαβίβαση πληροφοριών που 
προέρχονται από δοκιμές σε ζώα, παρέχει τη δυνατότητα αποτροπής της επικάλυψης τέτοιου 
είδους δοκιμών και περιορίζει το βάρος των επιχειρήσεων, και ιδίως των ΜΜΕ.

Τροπολογία 28
Άρθρο 26, παράγραφος 3 α (νέα)

Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
διαβιβάζουν στον Οργανισμό όλες τις 
πληροφορίες που διαθέτουν οι οποίες 
προέρχονται από δοκιμές σε σπονδυλωτά 
ζώα και όλες τις πληροφορίες που θα 
μπορούσαν να αποτρέψουν τη διενέργεια 
δοκιμών σε ζώα, ακόμη και αν αφορούν 



PE 353.529v02-00 22/74 PR\557575EL.doc

EL

ουσίες που έχουν πάψει να 
παρασκευάζουν ή να εισάγουν. Οι 
δηλούντες που χρησιμοποιούν εν συνεχεία 
τις πληροφορίες αυτές συμμετέχουν 
ισότιμα στο κόστος της παραγωγής των 
πληροφοριών αυτών.
Όποιος αποκτήσει αποτελέσματα μελετών 
ή άλλες πληροφορίες σχετικά με ουσία, οι 
οποίες να προέρχονται από δοκιμές σε 
σπονδυλωτά μετά τη λήξη της 
προθεσμίας που μνημονεύεται στην 
παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1a, 
διαβιβάζει τα εν λόγω στοιχεία στον 
Οργανισμό.

Αιτιολόγηση

Έτσι αποσαφηνίζεται ότι όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν αν συμβάλουν στην αποτροπή της 
διενέργειας δοκιμών σε ζώα, πρέπει να αποτελούν κοινό κτήμα, αποτρέποντας την επικάλυψη 
τέτοιου είδους δοκιμών και, ταυτόχρονα, μειώνοντας την επιβάρυνση των επιχειρήσεων και 
ιδίως των ΜΜΕ.

Τροπολογία 29
Άρθρο 29, παράγραφος 1

1. Όταν μια ουσία ή ένα παρασκεύασμα 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων ουσιών ή 
παρασκευασμάτων, σύμφωνα με τις 
οδηγίες 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ, ο 
υπεύθυνος για τη διάθεση της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος στην αγορά, είτε αυτός 
είναι ο παραγωγός είτε ο εισαγωγέας είτε ο 
μεταγενέστερος χρήστης είτε ο διανομέας, 
παρέχει στον αποδέκτη, που είναι 
μεταγενέστερος χρήστης ή διανομέας της 
ουσίας ή του παρασκευάσματος, δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας, που καταρτίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα Ια.

1. Όταν μια ουσία ή ένα παρασκεύασμα 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων ουσιών ή 
παρασκευασμάτων, σύμφωνα με τις 
οδηγίες 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ, ο 
υπεύθυνος για τη διάθεση της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος στην αγορά, είτε αυτός 
είναι ο παραγωγός είτε ο εισαγωγέας είτε ο 
μεταγενέστερος χρήστης είτε ο διανομέας, 
παρέχει δωρεάν στον αποδέκτη, που είναι 
μεταγενέστερος χρήστης ή διανομέας της 
ουσίας ή του παρασκευάσματος, δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας σχετικά με την 
ουσία ή το παρασκεύασμα και που 
καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 
Ια.

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς ή οι μεταγενέστεροι χρήστες πρέπει να έχουν δυνατότητα να 
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επιλέγουν κατά πόσον θα καταρτίσουν δικό τους δελτίο δεδομένων ασφαλείας για την εν λόγω 
ουσία ή παρασκεύασμα.

Αποσαφηνίζει ότι το δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται δωρεάν στους μεταγενέστερους 
χρήστες και τους φορείς διανομής.

Τροπολογία 30
Άρθρο 29, παράγραφος 3

1. Όταν ένα παρασκεύασμα δεν 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων παρασκευασμάτων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7 της 
οδηγίας 1999/45/ΕΚ, αλλά περιέχει, σε 
επιμέρους συγκέντρωση 1% κατά βάρος 
για τα μη αέρια παρασκευάσματα και 0,2% 
κατ' όγκο για τα αέρια παρασκευάσματα, 
τουλάχιστον μία ουσία επικίνδυνη για την 
υγεία ή το περιβάλλον ή μία ουσία για την 
οποία οι κοινοτικές διατάξεις προβλέπουν 
οριακές τιμές όσον αφορά την έκθεση στο 
χώρο εργασίας, ο υπεύθυνος για τη 
διάθεση του εν λόγω παρασκευάσματος 
στην αγορά, είτε αυτός είναι ο παραγωγός 
είτε ο εισαγωγέας είτε ο μεταγενέστερος 
χρήστης είτε ο διανομέας του 
παρασκευάσματος, παρέχει, μετά από 
αίτηση μεταγενέστερου χρήστη, δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας, σύμφωνα με το 
παράρτημα Ια.

1. Όταν ένα παρασκεύασμα δεν 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων παρασκευασμάτων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7 της 
οδηγίας 1999/45/ΕΚ, αλλά περιέχει, σε 
επιμέρους συγκέντρωση 1% κατά βάρος 
για τα μη αέρια παρασκευάσματα και 0,2% 
κατ' όγκο για τα αέρια παρασκευάσματα, 
τουλάχιστον μία ουσία επικίνδυνη για την 
υγεία ή το περιβάλλον ή μία ουσία για την 
οποία οι κοινοτικές διατάξεις προβλέπουν 
οριακές τιμές όσον αφορά την έκθεση στο 
χώρο εργασίας, ο υπεύθυνος για τη 
διάθεση του εν λόγω παρασκευάσματος 
στην αγορά, είτε αυτός είναι ο παραγωγός 
είτε ο εισαγωγέας είτε ο μεταγενέστερος 
χρήστης είτε ο διανομέας του 
παρασκευάσματος, παρέχει δωρεάν, μετά 
από αίτηση μεταγενέστερου χρήστη, 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας, σύμφωνα με 
το παράρτημα Ια.

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζει ότι το δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται δωρεάν στους μεταγενέστερους 
χρήστες και τους φορείς διανομής.

Τροπολογία 31
Άρθρο 29, παράγραφος 6, εδάφιο 2

Όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας, τα σχετικά σενάρια έκθεσης 
περιλαμβάνονται σε παράρτημα του 
δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

Όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας, τα σχετικά σενάρια έκθεσης 
και οι συναφείς χαρακτηρισμοί του 
κινδύνου περιλαμβάνονται σε παράρτημα 
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του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται περί αξιολόγησης του κινδύνου που ο εργοδότης οφείλει να διενεργεί σύμφωνα με 
την Οδηγία 98/24/EΚ, για την οποία η εν λόγω ενημέρωση θεωρείται απαραίτητη.

Τροπολογία 32
Άρθρο 32

Ο εργοδότης πρέπει να παρέχει στους 
εργαζόμενους και στους εκπροσώπους 
τους πρόσβαση στις πληροφορίες που 
έχουν παρασχεθεί σύμφωνα με τα άρθρα 
29 και 30 σχετικά με ουσίες που 
χρησιμοποιούν ή στις οποίες μπορεί να 
εκτεθούν κατά την εργασία τους.

Ο εργοδότης ή ο παραγωγός πρέπει να 
παρέχει στους εργαζόμενους, στους 
εκπροσώπους τους και τους καταναλωτές 
πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν 
παρασχεθεί σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 
30 σχετικά με ουσίες που χρησιμοποιούν ή 
στις οποίες μπορεί να εκτεθούν κατά την 
εργασία τους.

Αιτιολόγηση

Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες έχουν και οι οργανώσεις προστασίας των 
καταναλωτών.

Τροπολογία 33
Άρθρο 39, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Όλες οι προτάσεις δοκιμών που 
περιλαμβάνουν πειράματα σε 
σπονδυλωτά είναι ανοικτές προς 
σχολιασμό από πλευράς των 
ενδιαφερομένων μερών επί 90 ημέρες. 
Όλες οι παραλαμβανόμενες παρατηρήσεις 
λαμβάνονται υπόψη από τον 
καταχωριζόμενο ή τον μεταγενέστερο 
χρήστη. Αν ο καταχωριζόμενος ο 
μεταγενέστερος χρήστης προτίθενται, 
παρόλ’ αυτά, να προχωρήσουν στη 
διενέργεια της προτεινόμενης δοκιμής, 
κοινοποιούν στον Οργανισμό τον λόγο της 
πράξης αυτής.
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Αιτιολόγηση

Αν η αναγκαία πληροφορία υπάρχει διαθέσιμη αλλού, αποφεύγεται η επικάλυψη των δοκιμών 
σε ζώα.

Τροπολογία 34
Άρθρο 40, παράγραφος 3 α (νέα)

3a. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
φάκελοι που υποβάλλονται προς 
καταχώριση, συντάσσονται σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, ποσοστό 
τουλάχιστον 5% υπόκειται σε αξιολόγηση. 
Ο Οργανισμός επιλέγει τους εν λόγω
φακέλους και τους κατανέμει εξίσου 
μεταξύ των αρμοδίων αρχών στα κράτη 
μέλη, τα οποία ελέγχουν τη συμμόρφωση 
προς τις διατάξεις της παραγράφου 1. Τα 
συμπεράσματα των εν λόγω 
δειγματοληπτικών ελέγχων (ή των 
αξιολογήσεων των φακέλων) 
κοινοποιούνται από τον Οργανισμό 
τουλάχιστον άπαξ ετησίως, με σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας των μελλοντικών 
φακέλων καταχώρισης.

Αιτιολόγηση

Εισάγει τους δειγματοληπτικούς ελέγχους των φακέλων για την βελτιστοποίηση της ποιότητας 
των φακέλων που συνοδεύουν τις αιτήσεις καταχώρισης.

Τροπολογία 35
Άρθρο 43 α

Κριτήρια για την αξιολόγηση ουσίας Κριτήρια αξιολόγησης και κατάλογοι 
ιεράρχησης ουσιών προς αξιολόγηση

Με σκοπό την εφαρμογή μιας 
εναρμονισμένης προσέγγισης ο 
Οργανισμός θεσπίζει κριτήρια ιεράρχησης 
των ουσιών για την περαιτέρω αξιολόγησή 
τους. Η ιεράρχηση θα γίνεται με βάση τον 

1. Με σκοπό την εφαρμογή μιας 
εναρμονισμένης προσέγγισης ο 
Οργανισμός θεσπίζει κριτήρια ιεράρχησης 
των ουσιών για την περαιτέρω αξιολόγησή 
τους. Η ιεράρχηση θα γίνεται με βάση τον 
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κίνδυνο. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση 
συνεκτιμούν τα δεδομένα σχετικά με την 
επικινδυνότητα, τα δεδομένα σχετικά με 
την έκθεση και τις ποσοτικές κατηγορίες. 
Ο Οργανισμός λαμβάνει απόφαση σχετικά 
με τα κριτήρια ιεράρχησης των ουσιών για 
περαιτέρω αξιολόγηση. Τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν αυτά τα κριτήρια για την 
κατάρτιση των κυλιόμενων σχεδίων τους.

κίνδυνο. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση 
συνεκτιμούν τα δεδομένα σχετικά με την 
επικινδυνότητα, τα δεδομένα σχετικά με 
την έκθεση και τις ποσοτικές κατηγορίες. 
Ο Οργανισμός λαμβάνει απόφαση σχετικά 
με τα κριτήρια ιεράρχησης των ουσιών για 
περαιτέρω αξιολόγηση. 

Αιτιολόγηση

Για την απλοποίηση της διαδικασίας και για την πρόληψη της προσφυγής στην αποκεντρωμένη 
διαδικασία λόγω των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών, προτείνεται ο 
Οργανισμός να αναλάβει το καθήκον της συγκέντρωσης του καταλόγου ιεράρχησης των ουσιών 
για αξιολόγηση και να αναλάβει ευρύτερο ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά
την αξιολόγηση των ουσιών.

Τροπολογία 36
Άρθρο 43 α, παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. Ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τα 
κριτήρια αυτά για τη συγκέντρωση 
καταλόγου ιεράρχησης των ουσιών προς 
αξιολόγηση. Ο Οργανισμός εγκρίνει τον 
κατάλογο αυτό βάσει γνωμοδότησης που 
εκπονεί η επιτροπή του κράτους μέλους. 
Ουσίες εγγράφονται στον κατάλογο αυτό 
εφόσον υπάρχουν λόγοι που συνηγορούν 
(είτε βάσει αξιολόγησης δελτίου που 
διενεργήθηκε από μια από τις αρμόδιες 
αρχές που αναφέρεται στο άρθρο 38, είτε 
βάσει άλλης κατάλληλης πηγής, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα 
δελτία καταχώρισης) ότι μια 
συγκεκριμένη ουσία συνιστά κίνδυνο για 
την υγεία και το περιβάλλον, σε σχέση, 
ειδικότερα, με μια από τις κάτωθι 
περιπτώσεις:
a) η δομική συγγένεια της εν λόγω ουσίας 
με γνωστές επικίνδυνες ουσίες ή με 
έμμονες και βιοσυσσωρεύσιμες ουσίες, 
δημιουργεί υποψίες ότι η ουσία αυτή ή 
ένα ή περισσότερο από τα προϊόντα 
μεταποίησής της έχουν επικίνδυνες 



PR\557575EL.doc 27/74 PE 353.529v02-00

EL

ιδιότητας ή είναι έμμονες και 
βιοσυσσωρεύσιμες·
β) η συγκεντρωτική ποσότητα από τις 
καταχωρίσεις που έχουν υποβάλει 
διάφοροι καταχωρίζοντες.

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 43 α.

Τροπολογία 37
Άρθρο 43 α, παράγραφος 1 β (νέα)

1 β. Ο Οργανισμός δημοσιεύει στην 
ιστοσελίδα του στο Διαδίκτυο κατάλογο 
ιεράρχησης των προς αξιολόγηση ουσιών.

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια.

Τροπολογία 38
Άρθρο 43 αα, παράγραφος 1

1. Ένα κράτος μέλος περιλαμβάνει 
μια ουσία σε κυλιόμενο πρόγραμμα, με 
σκοπό να καταστεί αρμόδια αρχή για τους 
σκοπούς των άρθρων 44, 45 και 46, εάν το 
εν λόγω κράτος μέλος, είτε ως 
αποτέλεσμα της αξιολόγησης φακέλου 
από την αρμόδια αρχή του, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 38, είτε από άλλη 
σχετική πηγή, καθώς και από τις 
πληροφορίες στο φάκελο ή στους 
φακέλους καταχώρισης έχει λόγους να 
υποπτεύεται ότι η ουσία ενέχει κίνδυνο 
για την υγεία ή για το περιβάλλον, ιδίως 
με βάση ένα από τα εξής:

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τα 
κυλιόμενα σχέδιά τους. Ένα κράτος μέλος 
περιλαμβάνει μια ουσία από τον κατάλογο 
που αναφέρεται στο άρθρο 43, 
παράγραφος α(1α) στο κυλιόμενο 
πρόγραμμά του, με σκοπό να καταστεί 
αρμόδια αρχή για τους σκοπούς των 
άρθρων 45 και 46.

(α) την ομοιότητα της χημικής δομής 
της με γνωστές ουσίες που προκαλούν 
ανησυχία ή με ουσίες που είναι 
ανθεκτικές και βιοσυσσωρεύσιμες, 
πράγμα που δηλώνει ότι η ουσία ή ένα ή 
περισσότερα από τα προϊόντα στα οποία 
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μετατρέπεται έχουν ανησυχητικές 
ιδιότητες ή είναι ανθεκτικά και 
βιοσυσσωρεύσιμα·
(β) τη συγκεντρωτική ποσότητα της 
ουσίας από τις καταχωρίσεις που 
υποβάλλονται από διάφορους 
καταχωρίζοντες.

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 43 α.

Τροπολογία 39
Άρθρο 43 αα, παράγραφος 2

2. Το κυλιόμενο πρόγραμμα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 καλύπτει 
τριετή περίοδο, που επικαιροποιείται κάθε 
χρόνο, και προσδιορίζει τις ουσίες που 
σχεδιάζει να αξιολογήσει το κράτος μέλος 
κάθε χρόνο. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν το 
κυλιόμενο πρόγραμμα στον Οργανισμό και 
στα υπόλοιπα κράτη μέλη πριν από τις 
28 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο. Ο 
Οργανισμός μπορεί να διατυπώσει 
παρατηρήσεις και τα κράτη μέλη μπορούν 
να στείλουν τις παρατηρήσεις τους στον 
Οργανισμό ή να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους για την αξιολόγηση της 
ουσίας πριν από τις 31 Μαρτίου κάθε 
χρόνο.

2. Το κυλιόμενο πρόγραμμα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 καλύπτει 
τριετή περίοδο, που επικαιροποιείται κάθε 
χρόνο, και προσδιορίζει τις ουσίες που 
σχεδιάζει να αξιολογήσει το κράτος μέλος 
κάθε χρόνο. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν το 
κυλιόμενο πρόγραμμα στον Οργανισμό 
πριν από τις 28 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο.  
Ο Οργανισμός δημοσιεύει στην 
ιστοσελίδα του στο Διαδίκτυο τα 
κυλιόμενα σχέδιά του. Ο Οργανισμός 
μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις και τα 
κράτη μέλη μπορούν να στείλουν τις 
παρατηρήσεις τους στον Οργανισμό ή να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την 
αξιολόγηση της ουσίας πριν από τις 
31 Μαρτίου κάθε χρόνο.

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια.

Τροπολογία 40
Άρθρο 43 αα, παράγραφος 6

6. Η αρμόδια αρχή που καθορίζεται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 
αξιολογεί όλες τις ουσίες που 
περιλαμβάνονται στο κυλιόμενο 
πρόγραμμά της, σύμφωνα με το παρόν 

6. Η αρμόδια αρχή που καθορίζεται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4 
αξιολογεί όλες τις ουσίες που 
περιλαμβάνονται στο κυλιόμενο 
πρόγραμμά της, σύμφωνα με το παρόν 
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κεφάλαιο. κεφάλαιο.

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 43 αα, παράγραφος 1.

Τροπολογία 41
Άρθρο 43 αα, παράγραφος 6 α (νέα)

6 α. Ένα κράτος μέλος μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να κοινοποιήσει στον Οργανισμό 
μία νέα ουσία, εφόσον διαθέτει 
πληροφορίες που υποδηλώνουν κίνδυνο 
για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. 
Ο Οργανισμός, αν τεκμηριώνεται, 
προσθέτει την ουσία αυτή στον κατάλογο 
των ουσιών που θα αξιολογηθούν με βάση 
τα κριτήρια ιεράρχησης που ορίζει το 
άρθρο 43α.

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την 
επικινδυνότητα μιας ουσίας. 

Τροπολογία 42
Άρθρο 44, παράγραφος 1

1. Εάν η αρμόδια αρχή θεωρήσει ότι 
απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες για να 
διαλυθούν οι υποψίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 43αα, παράγραφος 1, 
περιλαμβανομένων, εάν είναι σκόπιμο, 
πληροφοριών οι οποίες δεν απαιτούνται 
από τα παραρτήματα V έως VIII, 
καταρτίζει σχέδιο απόφασης, στο οποίο 
αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 
απαιτείται από τον καταχωρίζοντα ή τους 
καταχωρίζοντες να υποβάλουν τις 
περαιτέρω πληροφορίες. Η απόφαση 
λαμβάνεται με τη διαδικασία που ορίζεται 
στα άρθρα 48 και 49.

1. Εάν ο Οργανισμός θεωρήσει ότι 
απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες για να 
διαλυθούν οι υποψίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 43α (1α), περιλαμβανομένων, 
εάν είναι σκόπιμο, πληροφοριών οι οποίες 
δεν απαιτούνται από τα παραρτήματα V 
έως VIII, καταρτίζει σχέδιο απόφασης, στο 
οποίο αναφέρονται οι λόγοι για τους 
οποίους απαιτείται από τον καταχωρίζοντα 
ή τους καταχωρίζοντες να υποβάλουν τις 
περαιτέρω πληροφορίες. Η απόφαση 
λαμβάνεται με τη διαδικασία που ορίζεται 
στα άρθρα 48 και 49.
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Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 43, παράγραφος 1 α.

Τροπολογία 43
Άρθρο 44, παράγραφος 4

4. Όταν η αρμόδια αρχή περατώνει 
την αξιολογητική της δραστηριότητα 
βάσει των παραγράφων 1, 2 και 3, το 
κοινοποιεί στον Οργανισμό εντός δώδεκα 
μηνών από την έναρξη αξιολόγησης της 
ουσίας. Εάν η προθεσμία αυτή δεν 
τηρηθεί, η αξιολόγηση θεωρείται ότι 
περατώθηκε.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η σημασία της παρούσας παραγράφου όσον αφορά τη διαδικασία για τη λήψη 
συμπληρωματικών πληροφοριών δεν είναι σαφής.

Τροπολογία 44
Άρθρο 45, παράγραφος 2

2. Για να ακολουθείται μια 
εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά 
τις αιτήσεις περαιτέρω πληροφοριών, ο 
Οργανισμός παρακολουθεί τα σχέδια 
αποφάσεων βάσει του άρθρου 44 και 
καθορίζει κριτήρια και προτεραιότητες. 
Μπορεί να εκδοθεί εκτελεστική 
νομοθεσία, εάν είναι σκόπιμο, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 
130, παράγραφος 3.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 43 α.

Τροπολογία 45
Άρθρο 46, παράγραφος 1

1. Η αρμόδια αρχή εξετάζει κάθε 
πληροφορία που υποβλήθηκε μετά από 

1. Ο Οργανισμός εξετάζει κάθε 
πληροφορία που υποβλήθηκε μετά από 
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απόφαση που είχε ληφθεί βάσει του 
άρθρου 44 και καταρτίζει τα κατάλληλα 
σχέδια αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 
44, εάν είναι απαραίτητο.

απόφαση που είχε ληφθεί βάσει του 
άρθρου 44 και καταρτίζει τα κατάλληλα 
σχέδια αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 
44, εάν είναι απαραίτητο.

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 43 α.

Τροπολογία 46
Άρθρο 48, παράγραφος 1

1. Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί κάθε 
σχέδιο απόφασης, βάσει των άρθρων 39,
40 ή 44 στον ενδιαφερόμενο ή στους 
ενδιαφερόμενους καταχωρίζοντες ή 
μεταγενέστερους χρήστες ενημερώνοντάς 
τους για το δικαίωμά τους να υποβάλουν 
παρατηρήσεις εντός τριάντα ημερών από 
την παραλαβή του σχεδίου. Η αρμόδια 
αρχή λαμβάνει υπόψη της τυχόν 
παρατηρήσεις που υποβάλλονται και 
τροποποιεί, ενδεχομένως, το σχέδιο 
απόφασής της αναλόγως.

1. Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί κάθε 
σχέδιο απόφασης, βάσει των άρθρων 39 ή
40 στον ενδιαφερόμενο ή στους 
ενδιαφερόμενους καταχωρίζοντες ή 
μεταγενέστερους χρήστες ενημερώνοντάς 
τους για το δικαίωμά τους να υποβάλουν 
παρατηρήσεις εντός τριάντα ημερών από 
την παραλαβή του σχεδίου. Η αρμόδια 
αρχή λαμβάνει υπόψη της τυχόν 
παρατηρήσεις που υποβάλλονται και 
τροποποιεί, ενδεχομένως, το σχέδιο 
απόφασής της αναλόγως.

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 43 α.

Τροπολογία 47
Άρθρο 48, παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. Οι διατάξεις που περιέχονται στις 
παραγράφους 1 έως 3 εφαρμόζονται κατ' 
αναλογία στην περίπτωση των σχεδίων 
αποφάσεων που λαμβάνει ο Οργανισμός 
σύμφωνα με το άρθρο 44.

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 43 α.

Τροπολογία 48
Άρθρο 49, παράγραφος 1



PE 353.529v02-00 32/74 PR\557575EL.doc

EL

1. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους 
μέλους κοινοποιεί το σχέδιο απόφασής της 
σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 ή 44 στον 
Οργανισμό, μαζί με τυχόν παρατηρήσεις 
του καταχωρίζοντος ή του μεταγενέστερου 
χρήστη, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον 
οποίο έλαβε υπόψη της αυτές τις 
παρατηρήσεις. Ο Οργανισμός κυκλοφορεί 
το εν λόγω σχέδιο απόφασης, μαζί με τις 
παρατηρήσεις, στις αρμόδιες αρχές των 
υπόλοιπων κρατών μελών.

1. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους 
μέλους κοινοποιεί το σχέδιο απόφασής της 
σύμφωνα με τα άρθρα 39 ή 40 στον 
Οργανισμό, μαζί με τυχόν παρατηρήσεις 
του καταχωρίζοντος ή του μεταγενέστερου 
χρήστη, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον 
οποίο έλαβε υπόψη της αυτές τις 
παρατηρήσεις. Ο Οργανισμός κυκλοφορεί 
το εν λόγω σχέδιο απόφασης, μαζί με τις 
παρατηρήσεις, στις αρμόδιες αρχές των 
υπόλοιπων κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 43 α.

Τροπολογία 49
Άρθρο 49 α (νέο)

Στην περίπτωση των σχεδίων αποφάσεων 
που λαμβάνει ο Οργανισμός δυνάμει του 
άρθρου 44, ο Οργανισμός υποβάλλει 
σχέδιο απόφασης στην επιτροπή του
κράτους μέλους, στο οποίο 
προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο 
έχει λάβει υπόψη όλες τις παρατηρήσεις 
που υπέβαλε ο καταχωρίζων ή ο 
μεταγενέστερος χρήστης.
Στο άρθρο αυτό εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 49 παράγραφοι 5 
έως 8.

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 43 α.

Τροπολογία 50
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 

Σκοπός του παρόντος τίτλου είναι να 
εγγυηθεί ότι οι ουσίες που προκαλούν 
πολύ μεγάλη ανησυχία αντικαθίστανται 
από κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες εφόσον αυτές διατίθενται, ή 
οι εν λόγω εναλλακτικές επιλογές 
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επαρκώς ή ότι αυτές οι ουσίες 
αντικαθίστανται από κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες.

αναπτύσσονται, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να αναστρέψει τη σειρά που προτείνει η Επιτροπή και, 
κατά συνέπεια, να μειώσει τη σημασία της έννοιας των "επαρκών ελέγχων". Πρέπει επίσης να 
υπάρξει μια σαφής σύνδεση με την αρχή της υποκατάστασης.

Τροπολογία 51
Άρθρο 53 α (νέο)

Άρθρο 53 α
Κατάλογος ουσιών που υπόκεινται σε 

αδειοδότηση
Το Παράρτημα XIII περιλαμβάνει 
κατάλογο των ουσιών που υπόκεινται σε 
αδειοδότηση· το Παράρτημα XIIIa 
καταγράφει τις ουσίες για τις οποίες έχει 
υποβληθεί αίτηση αδειοδότησης και η 
διαδικασία τελεί εν εξελίξει. Μόλις 
ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης, 
οι ουσίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
του Παραρτήματος XIIIβ, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που μνημονεύεται στο 
άρθρο 55, παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Για να ενθαρρυνθεί η λήψη εθελοντικών μέτρων από τους μεταγενέστερους χρήστες και η 
προώθηση ασφαλέστερων εναλλακτικών λύσεων, προτείνεται όλες οι αναγνωρισμένες ως 
πληρούσες τα κριτήρια αδειοδότησης χημικές ουσίες να προστίθενται αμέσως στον κατάλογο 
ουσιών που αιτούνται αδειοδότησης (Παράρτημα XIIIa). Εν συνεχεία, κατόπιν πρωτοβουλίας 
κράτους μέλους ή μετά την εξέταση καταλόγου προτεραιότητας εκ μέρους του Οργανισμού, οι 
ουσίες μετακινούνται στο Παράρτημα XIIIβ και καθορίζονται οι ημερομηνίες λήξης των αδειών 
και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης.

Τροπολογία 52
Άρθρο 54 

Οι ακόλουθες ουσίες μπορούν να Οι ακόλουθες ουσίες περιλαμβάνονται στο 
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περιληφθούν στο παράρτημα ΧΙΙΙ 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 55:

παράρτημα ΧΙΙΙ σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 55, εκτός και αν 
υπόκεινται στους περιορισμούς του 
άρθρου 65:

(α) ουσίες που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνες 
κατηγορίας 1 ή 2, σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ

(α) ουσίες που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνες 
κατηγορίας 1 ή 2, σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ

(β) ουσίες που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ταξινόμησης ως μεταλλαξιογόνες 
κατηγορίας 1 ή 2, σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ

(β) ουσίες που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ταξινόμησης ως μεταλλαξιογόνες 
κατηγορίας 1 ή 2, σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ

(γ) ουσίες που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ταξινόμησης ως τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ

(γ) ουσίες που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ταξινόμησης ως τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ

(δ) ουσίες που είναι ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές βάσει των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο 
παράρτημα XII

(δ) ουσίες που είναι ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές βάσει των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο 
παράρτημα XII

(ε) ουσίες που είναι άκρως ανθεκτικές και 
άκρως βιοσυσσωρεύσιμες, βάσει των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο 
παράρτημα XII

(ε) ουσίες που είναι άκρως ανθεκτικές και 
άκρως βιοσυσσωρεύσιμες, βάσει των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο 
παράρτημα XII

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 
άλλες ουσίες, περιλαμβάνονται στα 
στοιχεία α) έως ε) σε περιπτωσιολογική 
βάση, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 56.

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 βαθμό ανησυχίας αντίστοιχο 
αυτού που προκαλούν άλλες ουσίες, 
περιλαμβάνονται στα στοιχεία α) έως ε) σε 
περιπτωσιολογική βάση, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 56.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διατύπωση του άρθρου επιβάλλει μεγαλύτερο από το αναγκαίο βάρος απόδειξης 
προκειμένου να αποδειχθεί ότι η ουσία που αποτελεί το αντικείμενο της πρότασης αδειοδότησης 
ενέχει πράγματι σοβαρές και μη αναστρέψιμες συνέπειες. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν είναι 
δυνατόν να αναληφθεί προληπτική δράση, όσον αφορά μια ουσία που συσσωρεύετο στο 
περιβάλλον και η οποία στο μέλλον αναμένεται να φθάσει σε ανησυχητικά επίπεδα.
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Τροπολογία 53
Άρθρο 55, τίτλος και παράγραφος 1, εδάφιο 1 

Συμπερίληψη ουσιών στο παράρτημα XIII Συμπερίληψη ουσιών στο παράρτημα 
XIIIβ

1. Όποτε λαμβάνεται απόφαση για τη 
συμπερίληψη στο παράρτημα ΧΙΙΙ ουσιών 
που αναφέρονται στο άρθρο 54, η 
απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 130, παράγραφος 
3. Η απόφαση προσδιορίζει για κάθε ουσία

1. Όποτε λαμβάνεται απόφαση για τη 
συμπερίληψη στο παράρτημα ΧΙΙΙβ 
ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 54, η 
απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 130, παράγραφος 
3. Η απόφαση προσδιορίζει για κάθε ουσία

Αιτιολόγηση

Μετά την κατάρτιση καταλόγου ουσιών που αιτούνται αδειοδότησης, το Παράρτημα XIII 
καθίσταται Παράρτημα XIIIβ.

Τροπολογία 54
Άρθρο 55, παράγραφος 1, εδάφιο β α (νέο) 

(βa) περιορισμοί, σύμφωνα με το άρθρο 
65·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οιοιδήποτε περιορισμοί στην παραγωγή, χρήση και/ή εμπορική διάθεση πρέπει 
να μνημονεύεται στην απόφαση για συμπερίληψη των ουσιών αυτών στο Παράρτημα XIIIβ.

Τροπολογία 55
Άρθρο 55, Παράγραφος 1, σημείο δ 

δ) περιόδους αναθεώρησης για ορισμένες 
χρήσεις, κατά περίπτωση

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

Όλες οι άδειες πρέπει να έχουν όρια, μέχρι πέντε έτη, αναλόγως της ανάπτυξης ασφαλέστερων 
εναλλακτικών επιλογών ή τεχνολογιών. Αν δεν υπάρχουν τακτές περίοδοι αναθεώρησης θα 
απολεσθεί το κίνητρο της καινοτομίας και η ανάπτυξη ασφαλέστερων μεθόδων.

Τροπολογία 56
Άρθρο 55, Παράγραφος 3, εδάφιο 1

3. Πριν από τη λήψη απόφασης για τη 
συμπερίληψη ουσιών στο παράρτημα 
XIII, ο Οργανισμός συνιστά ουσίες οι 
οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν κατά 
προτεραιότητα, αναφέροντας για καθεμία 
τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
παράγραφο 1. Προτεραιότητα συνήθως 
δίνεται σε ουσίες: 

3. Ο Οργανισμός συνιστά ουσίες οι οποίες 
θα πρέπει να μεταφερθούν από το 
Παράρτημα ΧΙΙΙα στο Παράρτημα ΧΙΙΙβ 
κατά προτεραιότητα, αναφέροντας για 
καθεμία τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1. Προτεραιότητα 
συνήθως δίνεται σε ουσίες:

Αιτιολόγηση

Μετά την κατάρτιση καταλόγου ουσιών που αιτούνται αδειοδότησης, το Παράρτημα XIII 
καθίσταται Παράρτημα XIIIβ. 

Τροπολογία 57
Άρθρο 56, παράγραφος 7

7. Εάν, εντός τριάντα ημερών από την 
παραπομπή του φακέλου, η επιτροπή των 
κρατών μελών καταλήξει σε ομόφωνη 
συμφωνία σχετικά με τον προσδιορισμό, 
ο Οργανισμός μπορεί να συμπεριλάβει την 
ουσία αυτή στις συστάσεις του σύμφωνα 
με το άρθρο 55, παράγραφος 3. Εάν η 
επιτροπή των κρατών μελών δεν καταλήξει 
σε ομόφωνη συμφωνία, εκδίδει 
γνωμοδότηση εντός τριάντα ημερών από 
την παραπομπή. Ο Οργανισμός διαβιβάζει 
τη γνωμοδότηση στην Επιτροπή, 
ενημερώνοντάς την επίσης για την άποψη 
της μειοψηφίας στο πλαίσιο της επιτροπής 
των κρατών μελών.

7. Εάν, εντός τριάντα ημερών από την 
παραπομπή του φακέλου, η επιτροπή των 
κρατών μελών καταλήξει σε απόφαση με 
ειδική πλειοψηφία ότι η ουσία πληροί τα 
κριτήρια αδειοδότησης και πρέπει να 
περιληφθεί στο Παράρτημα XIIIβ, ο 
Οργανισμός συνιστά στην Επιτροπή, 
εντός 15 εργασίμων ημερών, τη 
συμπερίληψη της ουσίας στο Παράρτημα 
XIIIβ, σύμφωνα με το άρθρο 55, 
παράγραφος 3. Εάν η επιτροπή των 
κρατών μελών δεν καταλήξει σε απόφαση 
με ειδική πλειοψηφία, εκδίδει 
γνωμοδότηση εντός τριάντα ημερών από 
την παραπομπή. Ο Οργανισμός διαβιβάζει 
τη γνωμοδότηση στην Επιτροπή, εντός 15 
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εργασίμων ημερών, ενημερώνοντάς την 
επίσης για την άποψη της μειοψηφίας στο 
πλαίσιο της επιτροπής των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 55.

Τροπολογία 58
Άρθρο 57, παράγραφος 2

2. 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.

2. Άδεια χορηγείται μόνο όταν:

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

(α) αποδεικνύεται ότι τα κοινωνικά 
και οικονομικά πλεονεκτήματα 
υπερτερούν των κινδύνων για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που 
απορρέουν από τη χρήση της ουσίας και 

(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

(β) δεν υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες και

(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 

(γ) ο κίνδυνος για την ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον από τη χρήση της 
ουσίας απορρέει από τις εγγενείς 
ιδιότητες που ορίζονται στο Παράρτημα 
XIII, ελέγχεται επαρκώς σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι, τμήμα 6, και όπως 
τεκμηριώνεται στο δελτίο χημικής 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. ασφάλειας του καταχωρίζοντος.

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 52.

Τροπολογία 59
Άρθρο 57, παράγραφος 3, εδάφιο 1

3. 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:

3. Η απόφαση για την αδειοδότηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 λαμβάνεται 
αφού εξεταστούν όλα τα στοιχεία που 
ακολουθούν:

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 52.

Τροπολογία 60
Άρθρο 57, παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. Κατά την αδειοδότηση σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, η Επιτροπή δεν 
εξετάζει τα εξής:
a) κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον από εκπομπές ουσιών που 
προέρχονται από εγκατάσταση για την 
οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με 
την οδηγία του Συμβουλίου 96/61/ΕΚ1·
β) κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον 
και μέσω αυτού από εναποθέσεις ουσίας 
από σημειακή πηγή που διέπεται από την 
απαίτηση για εκ των προτέρων ρύθμιση 
που αναφέρεται στο άρθρο 11, 
παράγραφος 3 και νομοθεσία που έχει 
εγκριθεί δυνάμει του άρθρου 16 της 
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οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2· 
γ) κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία που 
απορρέουν από τη χρήση της ουσίας σε 
ιατρική συσκευή που διέπεται από την 
οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου3, την 
οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου4 ή την 
οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5.
1 ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σελ. 26

2 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σελ. 1.

3 ΕΕ L 189 της 20.7.1990, σελ. 17.

4 ΕΕ L 169 της 12.7.1993, σελ. 1.

5 ΕΕ L 331 της 7.12.1998, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 52.

Τροπολογία 61
Άρθρο 57, παράγραφος 6

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.

6. Οι άδειες υπόκεινται σε περιόδους 
επανεξέτασης και υποβολής σχεδίων 
υποκατάστασης και μπορούν να 
υπόκεινται και σε άλλους όρους, μεταξύ 
των οποίων και σε παρακολούθηση. Οι 
άδειες έχουν  χρονικό περιορισμό, με 
μέγιστη διάρκεια τα πέντε έτη.

Αιτιολόγηση

Οι άδειες πρέπει να έχουν χρονικό περιορισμό ώστε να υπάρχει κίνητρο καινοτομίας.

Τροπολογία 62
Άρθρο 57, παράγραφος 7

7. Η άδεια προσδιορίζει τα εξής: 7. Η άδεια προσδιορίζει τα εξής:

(α) την ταυτότητα του ατόμου ή των 
ατόμων στα οποία χορηγείται η άδεια·

(α) την ταυτότητα του ατόμου ή των 
ατόμων στα οποία χορηγείται η άδεια·

(β) την ταυτότητα της ουσίας ή των 
ουσιών·

(β) την ταυτότητα της ουσίας ή των 
ουσιών·
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(γ) τη χρήση ή τις χρήσεις για τις 
οποίες χορηγείται η άδεια·

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

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

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

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

(στ) τις διευθετήσεις παρακολούθησης.

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζει το κείμενο.

Τροπολογία 63
Άρθρο 58, παράγραφος 1

1. 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.

1. 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 
α) τον αριθμό της ισχύουσας άδειας.

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.

β) 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.

γ) 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.
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Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 52.

Τροπολογία 64
Άρθρο 58, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Οι άδειες μπορούν να 
αναθεωρηθούν ανά πάσα στιγμή εφόσον 
οι περιστάσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε 
η αρχική άδεια έχουν μεταβληθεί πράγμα 
που επηρέασε τον κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον ή τις 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες.

2. Οι άδειες αναθεωρούνται ανά 
πάσα στιγμή εφόσον οι περιστάσεις υπό τις 
οποίες χορηγήθηκε η αρχική άδεια έχουν 
μεταβληθεί πράγμα που επηρέασε τον 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή για το 
περιβάλλον ή τις κοινωνικοοικονομικές 
συνέπειες.

Αιτιολόγηση

Εισάγει την υποχρέωση αναθεώρησης των αδειών σε περίπτωση που μεταβληθούν οι συνθήκες.

Τροπολογία 65
Άρθρο 58, παράγραφος 4

4. Εάν μια ουσία δεν πληροί ένα 
ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο που 
αναφέρεται στην οδηγία 96/61/EΚ, οι 
άδειες που έχουν χορηγηθεί για τη χρήση 
της ουσίας είναι δυνατόν να 
αναθεωρηθούν.

4. Εάν μια ουσία δεν πληροί ένα 
ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο που 
αναφέρεται στην οδηγία 96/61/EΚ, οι 
άδειες που έχουν χορηγηθεί για τη χρήση 
της ουσίας αναθεωρούνται.

Αιτιολόγηση

Εισάγει την υποχρέωση αναθεώρησης των αδειών.

Τροπολογία 66
Άρθρο 59, παράγραφοι 4 και 5

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·

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

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.

5. Η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει:
(α) μια κοινωνικοοικονομική ανάλυση 
η οποία διενεργείται σύμφωνα με το 
παράρτημα XV·

(δα) μια κοινωνικοοικονομική ανάλυση 
η οποία διενεργείται σύμφωνα με το 
παράρτημα XV·

(β) μια ανάλυση των εναλλακτικών 
ουσιών ή τεχνολογιών, που εξετάζει τους 
κινδύνους τους και την τεχνική και 
οικονομική σκοπιμότητα της 
υποκατάστασης, συνοδευόμενη, εφόσον 
είναι σκόπιμο, από σχέδιο υποκατάστασης, 
περιλαμβανομένης της έρευνας και 
ανάπτυξης και του χρονοδιαγράμματος για 
τις δράσεις που προτείνει ο αιτών.

(δβ) μια ανάλυση των εναλλακτικών 
ουσιών ή τεχνολογιών, που εξετάζει τους 
κινδύνους τους και την τεχνική και 
οικονομική σκοπιμότητα της 
υποκατάστασης, συνοδευόμενη, εφόσον 
είναι σκόπιμο, από σχέδιο υποκατάστασης, 
περιλαμβανομένης της έρευνας και 
ανάπτυξης και του χρονοδιαγράμματος για 
τις δράσεις που προτείνει ο αιτών.

Αιτιολόγηση

Στην αίτηση αδειοδότησης πρέπει να περιλαμβάνονται η κοινωνικοοικονομική ανάλυση και η 
ανάλυση εναλλακτικών επιλογών.

Τροπολογία 67
Άρθρο 60, παράγραφος 1

1. Εάν υποβληθεί αίτηση για τη 
χρήση μιας ουσίας, ο επόμενος αιτών 
μπορεί να παραπέμψει, με έγγραφο 
πρόσβασης που του έχει χορηγήσει ο 
προηγούμενος αιτών, στα μέρη της 

1. Εάν υποβληθεί αίτηση για τη 
χρήση μιας ουσίας, ο επόμενος αιτών
μπορεί να παραπέμψει, με έγγραφο 
πρόσβασης που του έχει χορηγήσει ο 
προηγούμενος αιτών, στα μέρη της 
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προηγούμενης αίτησης που έχουν 
υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 59, 
παράγραφος 4, στοιχείο δ), και 
παράγραφος 5.

προηγούμενης αίτησης που έχουν 
υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 59, 
παράγραφος 4, στοιχεία δ), (δα) και (δβ).

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 59.

Τροπολογία 68
Άρθρο 61, παράγραφος 4

4. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

4. Τα σχέδια γνωμοδοτήσεων 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) επιτροπή για την αξιολόγηση του 
κινδύνου: αξιολόγηση του κινδύνου για 
την υγεία ή/και για το περιβάλλον που 
ενέχει η χρήση ή οι χρήσεις της ουσίας 
όπως περιγράφονται στην αίτηση·

(α) επιτροπή για την αξιολόγηση του 
κινδύνου: έλεγχο της αξιολόγησης (που 
διενήργησε ο αιτούμενος την 
αδειοδότηση) του κινδύνου για την υγεία 
ή/και για το περιβάλλον που ενέχει η 
χρήση ή οι χρήσεις της ουσίας όπως 
περιγράφονται στην αίτηση·

(β) επιτροπή κοινωνικοοικονομικής 
ανάλυσης: αξιολόγηση των 
κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που 
συνδέονται με τη χρήση ή τις χρήσεις της 
ουσίας όπως περιγράφονται στην αίτηση, 
όταν υποβάλλεται αίτηση σύμφωνα με το 
άρθρο 59, παράγραφος 5.

(β) επιτροπή κοινωνικοοικονομικής 
ανάλυσης: έλεγχο της αξιολόγησης (που 
διενήργησε ο αιτούμενος την 
αδειοδότηση) των κοινωνικοοικονομικών 
παραγόντων που συνδέονται με τη χρήση ή 
τις χρήσεις της ουσίας όπως περιγράφονται 
στην αίτηση, όταν υποβάλλεται αίτηση 
σύμφωνα με το άρθρο 59, εδάφια (δα) και 
(δβ).

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 59. Αποσαφηνίζει ότι η βιομηχανία έχει την κύρια ευθύνη για 
την αξιολόγηση του κινδύνου και την αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.

Τροπολογία 69
Άρθρο 62

Υποχρέωση των κατόχων αδειών Υποχρεώσεις ενημέρωσης για τις ουσίες 
που υπόκεινται σε αδειοδότηση

Οι κάτοχοι αδειών περιλαμβάνουν τον 
αριθμό άδειας στην ετικέτα πριν 
διαθέσουν την ουσία στην αγορά για 

Όλες οι ουσίες και τα σκευάσματα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 54 
σημαίνονται και συνοδεύονται πάντοτε 
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χρήση για την οποία αδειοδοτήθηκε από δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Η 
σήμανση περιλαμβάνει:
(a) την ονομασία της ουσίας,
(β) αναφορά ότι η ουσία περιλαμβάνεται 
στο Παράρτημα XIII,
(γ) όλες οι χρήσεις για τις οποίες έχει 
αδειοδοτηθεί η ουσία.

Αιτιολόγηση

Τα αντικείμενα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες πρέπει να σημαίνονται.

Τροπολογία 70
Άρθρο 72

Άρθρο 72 Άρθρο 72 α

Αιτιολόγηση

Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας θεωρείται προτιμότερο να αναφέρονται πρώτα τα 
καθήκοντα του Οργανισμού και να ακολουθούν αυτά των οργάνων που τον απαρτίζουν. 
Συνεπώς, το κείμενο του άρθρου 72 πρέπει να τεθεί μετά το άρθρο 73.

Τροπολογία 71
Άρθρο 72, παράγραφος 1, σημείο γ)

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

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

Αιτιολόγηση

Ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ διαδικασίας αδειοδότησης και διαθεσιμότητας εναλλακτικών 
λύσεων.
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Η αλλαγή ονομασίας της επιτροπής θα εφαρμοστεί σε ολόκληρο το κείμενο ου κανονισμού.

Τροπολογία 72
Άρθρο 73, παράγραφος 2

2. Η γραμματεία αναλαμβάνει τα 
ακόλουθα καθήκοντα:

2. Ο Οργανισμός ειδικότερα, μέσω των 
επιτροπών του:

(α) την εκτέλεση των καθηκόντων 
που της ανατίθενται βάσει του τίτλου II· 
μεταξύ άλλων, διευκολύνει την 
αποτελεσματική καταχώριση 
εισαγόμενων ουσιών, με τρόπο συνεπή 
προς τις διεθνείς εμπορικές υποχρεώσεις 
της Κοινότητας έναντι τρίτων χωρών·

(α) καταρτίζει κριτήρια για τον 
καθορισμό ιεράρχησης των ουσιών προς 
αξιολόγηση και συγκεντρώνει κατάλογο 
ιεράρχησης των ουσιών προς αξιολόγηση 
σύμφωνα με τον τίτλο VΙ·

(β) την εκτέλεση των καθηκόντων 
που της ανατίθενται βάσει του τίτλου III·

(β) εκπονεί γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις 
αιτήσεις αδειοδότησης, σύμφωνα με τον 
τίτλο VΙΙ·

(γ) την εκτέλεση των καθηκόντων 
που της ανατίθενται βάσει του τίτλου VI·

(γ) λαμβάνει μέρος στη διαδικασία 
έγκρισης περιορισμών σε σχέση με 
ορισμένες επικίνδυνες ουσίες και 
παρασκευάσματα, καταρτίζοντας 
φακέλους και εκπονώντας γνωμοδοτήσεις 
σύμφωνα με τον τίτλο VΙΙΙ·

(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) εκπονεί προτάσεις με σκοπό την 
εναρμόνιση των ταξινομήσεων και της 
σήμανσης σε κοινοτικό επίπεδο, σύμφωνα 
με τον τίτλο Χ·

(ε) τη διάθεση στο κοινό 
πληροφοριών 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·

(ε) μετά από αίτηση της Επιτροπής, την 
παροχή τεχνικής και επιστημονικής 
υποστήριξης για να γίνουν βήματα 
βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ της 
Κοινότητας, των κρατών μελών της, 
διεθνών οργανισμών και τρίτων χωρών 
σχετικά με επιστημονικά και τεχνικά 
ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των 
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ουσιών, καθώς και την ενεργό συμμετοχή 
σε δραστηριότητες παροχής τεχνικής 
βοήθειας και ανάπτυξης υποδομών για 
την ορθή διαχείριση των χημικών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες

(στ) την παροχή τεχνικών και 
επιστημονικών οδηγιών και εργαλείων, 
εφόσον είναι σκόπιμο για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, ιδίως για να 
βοηθηθούν η βιομηχανία και κυρίως οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατά 
την κατάρτιση των εκθέσεων χημικής 
ασφάλειας·

(στ) μετά από αίτηση της Επιτροπής και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την 
κατάρτιση γνωμοδότησης σχετικά με 
οποιεσδήποτε άλλες πτυχές της 
ασφάλειας των ουσιών υπό καθαρή
μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε 
προϊόντα·

(ζ) την παροχή τεχνικών και 
επιστημονικών οδηγιών σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και 
την παροχή υποστήριξης στα γραφεία 
υποστήριξης των αρμόδιων αρχών που 
έχουν δημιουργηθεί βάσει του τίτλου XII·

(ζ) μετά από αίτηση της Επιτροπής, 
εκπόνηση γνωμοδότησης σχετικά με την 
αναθεώρηση των κριτηρίων που 
ορίζονται στα άρθρα 5, 6, 15 και 16, όσον 
αφορά την επιλογή των ουσιών για λόγους 
καταχώρισης, με σκοπό τη συμπερίληψη 
μεταξύ άλλων, και στοιχείων σχετικά με 
τους κινδύνους και τα σενάρια έκθεσης·

(η) την προετοιμασία επεξηγηματικών 
πληροφοριών σχετικά με τον παρόντα 
κανονισμό για άλλους εμπλεκόμενους 
παράγοντες·
(θ) μετά από αίτηση της Επιτροπής, 
την παροχή τεχνικής και επιστημονικής 
υποστήριξης για να γίνουν βήματα 
βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ της 
Κοινότητας, των κρατών μελών της, 
διεθνών οργανισμών και τρίτων χωρών 
σχετικά με επιστημονικά και τεχνικά 
ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των 
ουσιών, καθώς και την ενεργό συμμετοχή 
σε δραστηριότητες παροχής τεχνικής 
βοήθειας και ανάπτυξης υποδομών για 
την ορθή διαχείριση των χημικών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

Αιτιολόγηση

Κατά τον τρόπο αυτό αποσαφηνίζονται τα καθήκοντα του Οργανισμού καθώς και τα καθήκοντα 
των οργάνων του και καθίστανται διαφανέστερα. Συνεπώς, αντιστρέφεται η σειρά των 
παραγράφων προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η σχετική σημασία των καθηκόντων που 
αναλαμβάνει ο Οργανισμός.
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Τροπολογία 73
Άρθρο 73, παράγραφος 3

3. Οι επιτροπές αναλαμβάνουν τα 
εξής:

3. Ο Οργανισμός (ιδίως μέσω του φόρουμ 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις 
ουσίες):

(α) την εκτέλεση των καθηκόντων 
που τους ανατίθενται βάσει του τίτλου VI·

(α) προωθεί την καλή πρακτική και 
επισημαίνει τα προβλήματα σε κοινοτικό 
επίπεδο·

(β) την εκτέλεση των καθηκόντων 
που τους ανατίθενται βάσει του τίτλου 
VII·

(β) προτείνει, συντονίζει και αξιολογεί τα 
εναρμονισμένα σχέδια εφαρμογής και 
τους κοινούς ελέγχους·

(γ) την εκτέλεση των καθηκόντων 
που τους ανατίθενται βάσει του τίτλου 
VIII·

(γ) συντονίζει τις ανταλλαγές 
επιθεωρητών·

(δ) την εκτέλεση των καθηκόντων 
που τους ανατίθενται βάσει του τίτλου X·

(δ) προσδιορίζει τις στρατηγικές 
εφαρμογής καθώς και τα ελάχιστα 
κριτήρια εφαρμογής με ιδιαίτερη 
προσοχή όσον αφορά την προβληματική 
των ΜΜΕ·

(ε) μετά από αίτηση της Επιτροπής, 
την παροχή τεχνικής και επιστημονικής 
υποστήριξης για να γίνουν βήματα 
βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ της 
Κοινότητας, των κρατών μελών της, 
διεθνών οργανισμών και τρίτων χωρών 
σχετικά με επιστημονικά και τεχνικά 
ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των 
ουσιών, καθώς και την ενεργό συμμετοχή 
σε δραστηριότητες παροχής τεχνικής 
βοήθειας και ανάπτυξης υποδομών για 
την ορθή διαχείριση των χημικών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

(ε) αναπτύσσει μεθόδους και εργαλεία 
εργασίας που θα χρησιμοποιήσουν οι 
τοπικές επιθεωρητές·

(στ) μετά από αίτηση της Επιτροπής, 
την κατάρτιση γνωμοδότησης σχετικά με 
οποιεσδήποτε άλλες πτυχές της 
ασφάλειας των ουσιών υπό καθαρή 
μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε 
προϊόντα.

(στ) επινοεί μια ηλεκτρονική διαδικασία 
ανταλλαγής πληροφοριών·

(στ α) ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ 
βιομηχανίας και των άλλων 
εμπλεκομένων μερών 
(συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, 
και των αντίστοιχων διεθνών 
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οργανισμών)·
(στ β) συνεργάζεται με την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη με σκοπό την προώθηση 
εθελοντικών συμφωνιών μεταξύ της 
βιομηχανίας και άλλων εμπλεκομένων 
μερών.

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό αποσαφηνίζονται τα καθήκοντα του Οργανισμού και των οργάνων του και 
καθίστανται διαφανέστερα. Συνεπώς αντιστρέφεται η σειρά των παραγράφων προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται η σχετική σημασία των καθηκόντων που αναλαμβάνει ο Οργανισμός.

Τροπολογία 74
Άρθρο 73, παράγραφος 4

4. Το φόρουμ αναλαμβάνει τα 
ακόλουθα καθήκοντα:

4. Επί πλέον, ο Οργανισμός αναλαμβάνει 
και τα ακόλουθα καθήκοντα:

(α) τη διάδοση της ορθής πρακτικής 
και την επισήμανση προβλημάτων σε 
κοινοτικό επίπεδο·

(α) την εκτέλεση των καθηκόντων που 
του ανατίθενται βάσει του τίτλου II· 
μεταξύ άλλων, διευκολύνει την 
αποτελεσματική καταχώριση 
εισαγόμενων ουσιών, με τρόπο συνεπή 
προς τις διεθνείς εμπορικές υποχρεώσεις 
της Κοινότητας έναντι τρίτων χωρών·

(β) την πρόταση, το συντονισμό και 
την αξιολόγηση, αφενός, σχεδίων για την 
εναρμόνιση του ελέγχου εφαρμογής του 
νόμου και, αφετέρου, κοινών 
επιθεωρήσεων·

(β) την εκτέλεση των καθηκόντων που 
του ανατίθενται σε αυτόν όσον αφορά τη 
δημοσιοποίηση στοιχείων και την 
αποφυγή της διενέργειας περιττών 
πειραματισμών, σύμφωνα με τον Τίτλο 
ΙΙΙ· 

(γ) το συντονισμό της ανταλλαγής 
επιθεωρητών·

(γ) την εκτέλεση των καθηκόντων που 
του ανατίθενται σε αυτόν όσον αφορά την 
ενημέρωση σε θέματα της αλυσίδας 
τροφοδοσίας, σύμφωνα με τον Τίτλο VI· 

(δ) τη χάραξη στρατηγικών ελέγχου 
εφαρμογής του νόμου, καθώς και τον 
καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων για τον 
έλεγχο εφαρμογής του νόμου·

(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 
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116, παράγραφος 1, από τη βάση ή τις 
βάσεις δεδομένων και τη διάθεση μετά 
από αίτηση άλλων μη εμπιστευτικών 
πληροφοριών από τη βάση δεδομένων·

(ε) την ανάπτυξη μεθόδων εργασίας 
και εργαλείων που θα χρησιμοποιούν 
τοπικοί επιθεωρητές·

(ε) τη διάθεση στο κοινό πληροφοριών 
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·
(εα) την προετοιμασία λεπτομερών 
πληροφοριών για τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών σε 
τρίτες χώρες, σχετικά με τη δυνατότητα 
δημόσιας συμμετοχής, ιδίως όσον αφορά 
την ενημέρωση σχετικά με ουσίες·

(στ) την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής 
διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών·

(στ) την παροχή τεχνικών και 
επιστημονικών οδηγιών και εργαλείων, 
εφόσον είναι σκόπιμο για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, ιδίως για να 
βοηθηθούν η βιομηχανία και κυρίως οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατά
την κατάρτιση των εκθέσεων χημικής 
ασφάλειας·

(ζ) τη διασύνδεση με τη βιομηχανία 
και άλλους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
διεθνών οργανισμών, κατά περίπτωση.

(ζ) την παροχή τεχνικών και 
επιστημονικών οδηγιών σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και 
την παροχή υποστήριξης στα γραφεία 
υποστήριξης των αρμόδιων αρχών που 
έχουν δημιουργηθεί βάσει του τίτλου XII·
(ζ α) την προετοιμασία επεξηγηματικών 
πληροφοριών σχετικά με τον παρόντα 
κανονισμό για άλλους εμπλεκόμενους 
παράγοντες·
(ζ β) μετά από αίτηση της Επιτροπής, την 
παροχή τεχνικής και επιστημονικής 
υποστήριξης για να γίνουν βήματα 
βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ της 
Κοινότητας, των κρατών μελών της, 
διεθνών οργανισμών και τρίτων χωρών 
σχετικά με επιστημονικά και τεχνικά 
ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των 
ουσιών, καθώς και την ενεργό συμμετοχή 
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σε δραστηριότητες παροχής τεχνικής 
βοήθειας και ανάπτυξης υποδομών για 
την ορθή διαχείριση των χημικών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.
(ζ γ) τη δημιουργία και διατήρηση 
κέντρου αριστείας για την κοινοποίηση 
κινδύνων· παροχή συγκεντρωτικών, 
συντονισμένων πόρων στον τομέα της 
ενημέρωσης σχετικά με την ασφαλή 
χρήση χημικών ουσιών, σκευασμάτων 
και προϊόντων· διευκόλυνση του 
μερισμού της βέλτιστης πρακτικής στον 
τομέα κοινοποίησης του κινδύνου.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό ο Οργανισμός να ενημερώνει ενεργά τους ενδιαφερομένους, 
συμπεριλαμβανομένων και των τρίτων χωρών, σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής του 
κοινού στις διάφορες φάσεις του συστήματος, προκειμένου να αποτραπεί η απώλεια χρήσιμων 
πληροφοριών σχετικά με ουσίες.

Με τον τρόπο αυτό αποσαφηνίζονται τα καθήκοντα του Οργανισμού και των οργάνων του και 
καθίστανται διαφανέστερα. Συνεπώς αντιστρέφεται η σειρά των παραγράφων προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται η σχετική σημασία των καθηκόντων που αναλαμβάνει ο Οργανισμός.

Τροπολογία 75
Άρθρο 74

Άρθρο 74 Άρθρο 75 α

Αιτιολόγηση

Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας θα ήταν καλύτερο κατ' αρχάς να αναφερθεί η σύνθεση και 
οι διαδικασίες ορισμού του διοικητικού συμβουλίου και εν συνεχεία να περιγραφούν τα 
καθήκοντά του. Συνεπώς, το κείμενο του άρθρου 74 τοποθετείται μετά το άρθρο 75.

Τροπολογία 76
Άρθρο 75, παράγραφος 1

1. Το διοικητικό συμβούλιο 
αποτελείται από έξι εκπροσώπους των 
κρατών μελών οι οποίοι διορίζονται από το 
Συμβούλιο και έξι εκπροσώπους οι οποίοι 
διορίζονται από την Επιτροπή καθώς και 
από τρία πρόσωπα εκ μέρους των 

1. Το διοικητικό συμβούλιο 
αποτελείται από ένδεκα εκπροσώπους των 
κρατών μελών οι οποίοι διορίζονται από το 
Συμβούλιο κατόπιν διαβουλεύσεων με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει 
καταλόγου που καταρτίζει η Επιτροπή 



PR\557575EL.doc 51/74 PE 353.529v02-00

EL

ενδιαφερόμενων μερών τα οποία 
διορίζονται από την Επιτροπή χωρίς 
δικαίωμα ψήφου.

και ο οποίος περιλαμβάνει αρκετά 
περισσότερα ονόματα από τον αριθμό 
των προς διορισμό μελών, και έναν 
εκπρόσωπο από την Επιτροπή καθώς και 
από τέσσερα πρόσωπα εκ μέρους των 
ενδιαφερόμενων μερών (βιομηχανία και 
οργανώσεις των καταναλωτών, των 
εργαζομένων και περιβαλλοντικές 
οργανώσεις) τα οποία διορίζονται από την 
Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο κατάλογος που καταρτίζει η Επιτροπή, 
καθώς και η σχετική τεκμηρίωση 
διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Το συντομότερο δυνατό και 
το αργότερο εντός 3 μηνών από την 
παραλαβή της εν λόγω κοινοποίησης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλλει τη 
γνωμοδότησή του στο Συμβούλιο, το 
οποίο ορίζει το διοικητικό συμβούλιο.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
ορίζονται κατά τρόπο που να διασφαλίζει 
ύψιστο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, ευρύ 
φάσμα συναφών εξειδικευμένων γνώσεων 
και (με την επιφύλαξη των 
χαρακτηριστικών αυτών) την ευρύτερη 
δυνατή γεωγραφική κατανομή εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται η παραδοσιακή άποψη του Κοινοβουλίου (μολονότι ο συνολικός αριθμός 
των μελών παραμένει σταθερός), όσον αφορά τη σύνθεση και τις ρυθμίσεις ορισμού του 
διοικητικού συμβουλίου. Ο αριθμός των εκπροσώπων από τα ενδιαφερόμενα μέρη αυξάνεται 
από τρεις σε τέσσερις προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα συμπερίληψης όλων των συναφών 
τομέων.

Τροπολογία 77
Άρθρο 77, παράγραφος 1

1. Οι συνεδριάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό του.

1. Το διοικητικό συμβούλιο 
συνεδριάζει εφόσον συγκληθεί από τον 
πρόεδρο ή εφόσον ζητηθεί από 
τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του·
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται εναλλακτική λύση πέρα από τη σύγκληση του σώματος από τον πρόεδρό 
του.

Τροπολογία 78
Άρθρο 78

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

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

Αιτιολόγηση

Μετά την αλλαγή όσον αφορά τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου δεν υπάρχει ανάγκη για 
τέτοιου είδους ευρεία πλειοψηφία.

Τροπολογία 79
Άρθρο 79, παράγραφος 1

1. Ο Οργανισμός διοικείται από το 
γενικό του διευθυντή ο οποίος εκτελεί τα 
καθήκοντά του προς το συμφέρον της 
Κοινότητας και ανεξάρτητα από τυχόν 
ιδιαίτερα οργανωμένα συμφέροντα.

1. Ο Οργανισμός διοικείται από το 
γενικό του διευθυντή.

Αιτιολόγηση

Όλες οι διατάξεις που σχετίζονται με την ανεξαρτησία των συνιστωσών των οργάνων του 
Οργανισμού συμπεριλαμβάνονται σε ένα ενιαίο άρθρο, για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας 
(πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 84)

Τροπολογία 80
Άρθρο 79, παράγραφος 2, στοιχείο θ α (νέο)

θ α) αποκατάσταση και διατήρηση 
επαφής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και διασφάλιση τακτικού διαλόγου με τις 
αντίστοιχες επιτροπές του οργάνου.
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Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνει την παραδοσιακή άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τους 
οργανισμούς.

Τροπολογία 81
Άρθρο 79, παράγραφος 3 α (νέα)

Μόλις το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει 
τη γενική έκθεση και τα προγράμματα, ο 
εκτελεστικός διευθυντής τα διαβιβάζει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη και μεριμνά για τη δημοσίευσή τους.

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνει την παραδοσιακή άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τους 
οργανισμούς.

Τροπολογία 82
Άρθρο 80, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή προτείνει υποψηφίους 
για τη θέση του γενικού διευθυντή από 
έναν κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται 
μετά τη δημοσίευση της θέσης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και σε άλλα έντυπα ή 
διαδικτυακά μέσα, όπως ενδείκνυται.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 80, παράγραφος 2.

Τροπολογία 83
Άρθρο 80, παράγραφος 2

2. Ο γενικός διευθυντής του 
Οργανισμού διορίζεται από το διοικητικό 
συμβούλιο με βάση τα προσόντα του και 
τις τεκμηριωμένες διοικητικές και 
διαχειριστικές του ικανότητες καθώς και 
τη σχετική πείρα του στον τομέα της 

2. Ο γενικός διευθυντής του 
Οργανισμού διορίζεται από το διοικητικό 
συμβούλιο που επιλέγεται από κατάλογο 
υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, 
μετά από δημόσια διαδικασία επιλογής η 
οποία έχει δημοσιοποιηθεί μέσω 
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χημικής ασφάλειας ή της χημικής 
νομοθεσίας. Το διοικητικό συμβούλιο 
λαμβάνει την απόφασή του με πλειοψηφία 
δύο τρίτων όλων των μελών του με 
δικαίωμα ψήφου.

πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος 
δημοσιευμένης στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες 
περιοδικές εκδόσεις ή σε ιστοθέσεις του 
Διαδυκτίου. Πριν από τον ορισμό του, ο 
υποψήφιος που ορίζει το διοικητικό 
συμβούλιο καλείται να προβεί το 
ταχύτερο δυνατόν σε δήλωση ενώπιον 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ο γενικός διευθυντής διορίζεται με βάση 
τα προσόντα του και τις τεκμηριωμένες 
διοικητικές και διαχειριστικές του 
ικανότητες καθώς και τη σχετική πείρα του 
στον τομέα της χημικής ασφάλειας ή της 
χημικής νομοθεσίας. Το διοικητικό 
συμβούλιο λαμβάνει την απόφασή του με 
πλειοψηφία δύο τρίτων όλων των μελών 
του με δικαίωμα ψήφου

Το διοικητικό συμβούλιο έχει την 
αρμοδιότητα να παύει το γενικό διευθυντή 
από τα καθήκοντά του με την ίδια 
διαδικασία.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει την 
αρμοδιότητα να παύει το γενικό διευθυντή 
από τα καθήκοντά του με την ίδια 
διαδικασία.

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται η παραδοσιακή θέση του Κοινοβουλίου (που έγινε αποδεκτή από το 
Συμβούλιο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και την 
Υπηρεσία Αξιολόγησης Φαρμακευτικών Προϊόντων) σε σχέση με τη διαδικασία ορισμού 
εκτελεστικών διευθυντών.

Τροπολογία 84
Άρθρο 81, παράγραφος 1

1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
προτείνει υποψηφίους για την επιτροπή 
αξιολόγησης κινδύνου. Ο γενικός 
διευθυντής καταρτίζει κατάλογο με τα 
ονόματα που προτάθηκαν ο οποίος 
δημοσιεύεται στον ιστότοπο του 
Οργανισμού. Το διοικητικό συμβούλιο 
διορίζει τα μέλη της επιτροπής από τον 
κατάλογο αυτό, περιλαμβάνοντας 
τουλάχιστον ένα μέλος από κάθε κράτος 
μέλος που πρότεινε υποψηφίους. Τα μέλη 

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

άσκησαν και την πείρα που αποκόμισαν 
από τη νομοθετική ρύθμιση των χημικών 
προϊόντων ή/και με βάση την τεχνική και 
επιστημονική τους εμπειρογνωμοσύνη 
στην εξέταση αξιολογήσεων κινδύνου 
ουσιών.

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να έχει κάποια διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την επιλογή 
των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνου και της Επιτροπής Κοινωνικοοικονομικής 
Ανάλυσης. Πρέπει επίσης να οριστεί ανώτατο όριο όσον αφορά τον αριθμό των μελών της 
επιτροπής, ειδικότερα λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει δυνατότητα εν συνεχεία ορισμού πέντε 
συμπληρωματικών μελών καθώς και προσφυγής σε συμβούλους.

Τροπολογία 85
Άρθρο 81, παράγραφος 2

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

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

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να έχει κάποια διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την επιλογή 
των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνου και της Επιτροπής Κοινωνικοοικονομικής 
Ανάλυσης. Πρέπει επίσης να οριστεί ανώτατο όριο όσον αφορά τον αριθμό των μελών της 
επιτροπής, ειδικότερα λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει δυνατότητα εν συνεχεία ορισμού πέντε 
συμπληρωματικών μελών καθώς και προσφυγής σε συμβούλους.
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Τροπολογία 86
Άρθρο 81, παράγραφος 3

3. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα 
μέλος στην επιτροπή των κρατών μελών.

3. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα 
μέλος στην επιτροπή των κρατών μελών. Ο 
πρόεδρος της επιτροπής κράτους μέλους 
είναι υπάλληλος του Οργανισμού που 
ορίζεται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή.

Αιτιολόγηση

Έτσι αποσαφηνίζεται η διαδικασία διορισμού του προέδρου της επιτροπής κράτους μέλους.

Τροπολογία 87
Άρθρο 81, παράγραφος 5

5. Τα μέλη κάθε επιτροπής που 
διορίζονται μετά από πρόταση κράτους 
μέλους εξασφαλίζουν τον κατάλληλο 
συντονισμό μεταξύ του έργου του 
Οργανισμού και των εργασιών της 
αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους τους.

5. Τα μέλη κάθε επιτροπής 
εξασφαλίζουν τον κατάλληλο συντονισμό 
μεταξύ του έργου του Οργανισμού και των 
εργασιών της αρμόδιας αρχής του κράτους 
μέλους τους.

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη.

Τροπολογία 88
Άρθρο 81, παράγραφος 7

7. Τα κράτη μέλη δεν δίνουν οδηγίες 
στα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης του 
κινδύνου ή της επιτροπής 
κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης ούτε 
στους επιστημονικούς και τεχνικούς τους 
συμβούλους και εμπειρογνώμονες οι 
οποίες είναι ασυμβίβαστες με τα 
καθήκοντα των προσώπων αυτών ή με τα 
καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την 
ανεξαρτησία του Οργανισμού.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Όλες οι διατάξεις που σχετίζονται με την ανεξαρτησία των συνιστωσών των οργάνων του 
Οργανισμού συμπεριλαμβάνονται σε ένα ενιαίο άρθρο, για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας 
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(πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 84).

Τροπολογία 89
Άρθρο 81, παράγραφος 9, εδάφιο 2

Οι κανονισμοί αυτοί ορίζουν ιδίως τις 
διαδικασίες διορισμού και αντικατάστασης 
του προέδρου, αντικατάστασης των μελών, 
εκχώρησης ορισμένων καθηκόντων σε 
ομάδες εργασίας, δημιουργίας ομάδων 
εργασίας και επείγουσας έκδοσης 
γνωμοδότησης. Όσον αφορά την επιτροπή 
των κρατών μελών, ο πρόεδρός της είναι 
υπάλληλος του Οργανισμού.

Οι κανονισμοί αυτοί ορίζουν ιδίως τις 
διαδικασίες διορισμού και αντικατάστασης 
του προέδρου, αντικατάστασης των μελών, 
εκχώρησης ορισμένων καθηκόντων σε 
ομάδες εργασίας, δημιουργίας ομάδων 
εργασίας και επείγουσας έκδοσης 
γνωμοδότησης. 

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 81, παράγραφος 3.

Τροπολογία 90
Άρθρο 82, παράγραφος 1, εδάφιο 1 α (νέο)

Τα μέλη του φόρουμ δεν ανήκουν στο 
διοικητικό συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζει ότι δεν είναι δυνατόν να έχει κάποιος διπλή ιδιότητα.

Τροπολογία 91
Άρθρο 82, παράγραφος 3

3. Τα μέλη του φόρουμ 
υποστηρίζονται από το επιστημονικό και 
τεχνικό προσωπικό που διαθέτουν οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Κάθε 
αρμόδια αρχή κράτους μέλους διευκολύνει 
τις δραστηριότητες του φόρουμ και των 
ομάδων εργασίας του. Τα κράτη μέλη δεν 
δίνουν οδηγίες στα μέλη του φόρουμ ούτε 
στους επιστημονικούς και τεχνικούς τους 
συμβούλους και εμπειρογνώμονες οι 
οποίες είναι ασυμβίβαστες με τα 
καθήκοντά των προσώπων αυτών ή με τα

3. Τα μέλη του φόρουμ 
υποστηρίζονται από το επιστημονικό και 
τεχνικό προσωπικό που διαθέτουν οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Κάθε 
αρμόδια αρχή κράτους μέλους διευκολύνει 
τις δραστηριότητες του φόρουμ και των 
ομάδων εργασίας του.
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καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του 
φόρουμ.

Αιτιολόγηση

Όλες οι διατάξεις που σχετίζονται με την ανεξαρτησία των συνιστωσών των οργάνων του 
Οργανισμού συμπεριλαμβάνονται σε ένα ενιαίο άρθρο, για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας.

Τροπολογία 92
Άρθρο 83, παράγραφος 1

1. Όποτε απαιτείται, σύμφωνα με το 
άρθρο 73, να γνωμοδοτήσει μια επιτροπή ή 
να εξετάσει κατά πόσο ένας φάκελος 
κράτους μέλους τηρεί τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος XIV ορίζει ένα από τα μέλη 
της ως εισηγητή. Η επιτροπή μπορεί να 
ορίσει και δεύτερο μέλος ως συνεισηγητή. 
Σε κάθε περίπτωση εισηγητές και 
συνεισηγητές αναλαμβάνουν να 
ενεργήσουν προς το συμφέρον της 
Κοινότητας και καταθέτουν δήλωση ότι 
δεσμεύονται να εκπληρώσουν τα 
καθήκοντά τους, και γραπτή δήλωση των 
συμφερόντων τους. Εάν το μέλος μιας 
επιτροπής δηλώσει συμφέρον το οποίο 
μπορεί να θίξει την ανεξαρτησία του κατά 
την εξέταση μιας περίπτωσης, δεν 
διορίζεται εισηγητής για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Η επιτροπή για την οποία 
πρόκειται μπορεί να αντικαταστήσει ανά 
πάσα στιγμή τον εισηγητή ή τον 
συνεισηγητή με άλλο μέλος της, εάν, για 
παράδειγμα, αυτοί δεν είναι σε θέση να 
εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους εντός 
των καθορισμένων χρονικών ορίων ή εάν 
διαφανεί κάποιο συμφέρον το οποίο είναι 
δυνατό να θίξει την ανεξαρτησία τους.

1. Όποτε απαιτείται, σύμφωνα με το 
άρθρο 73, να γνωμοδοτήσει μια επιτροπή ή 
να εξετάσει κατά πόσο ένας φάκελος 
κράτους μέλους τηρεί τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος XIV ορίζει ένα από τα μέλη 
της ως εισηγητή. Η επιτροπή μπορεί να 
ορίσει και δεύτερο μέλος ως συνεισηγητή. 
Εάν το μέλος μιας επιτροπής δηλώσει 
συμφέρον το οποίο μπορεί να θίξει την 
ανεξαρτησία του κατά την εξέταση μιας 
περίπτωσης, δεν διορίζεται εισηγητής για 
τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η επιτροπή 
για την οποία πρόκειται μπορεί να 
αντικαταστήσει ανά πάσα στιγμή τον
εισηγητή ή τον συνεισηγητή με άλλο μέλος 
της, εάν, για παράδειγμα, αυτοί δεν είναι 
σε θέση να εκπληρώσουν τα καθήκοντά 
τους εντός των καθορισμένων χρονικών 
ορίων ή εάν διαφανεί κάποιο συμφέρον το 
οποίο είναι δυνατό να θίξει την 
ανεξαρτησία τους.

Αιτιολόγηση

Όλες οι διατάξεις που σχετίζονται με την ανεξαρτησία των συνιστωσών των οργάνων του 
Οργανισμού συμπεριλαμβάνονται σε ένα ενιαίο άρθρο, για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας 
(πρβλ. με τροπολογία επί του άρθρου 84).
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Τροπολογία 93
Άρθρο 84

Προσόντα και συμφέροντα των μελών 
των επιτροπών και των συμβουλίων

Ανεξαρτησία

1. Η σύνθεση των επιτροπών και του 
φόρουμ γνωστοποιείται στο κοινό. 
Επιμέρους μέλη μπορεί να ζητήσουν να 
μη γνωστοποιηθούν τα ονόματά τους αν 
πιστεύουν ότι η δημοσιοποίηση αυτή 
μπορεί να τους θέσει σε κίνδυνο. Ο 
γενικός διευθυντής αποφασίζει αν θα 
δεχθεί αυτά τα αιτήματα. Κατά τη 
δημοσίευση κάθε διορισμού αναφέρονται 
σαφώς τα επαγγελματικά προσόντα κάθε 
μέλους.

1. Η σύνθεση των επιτροπών και του 
φόρουμ γνωστοποιείται στο κοινό. Ο 
γενικός διευθυντής αποφασίζει αν θα 
δεχθεί αυτά τα αιτήματα. Κατά τη 
δημοσίευση κάθε διορισμού αναφέρονται 
σαφώς τα επαγγελματικά προσόντα κάθε 
μέλους.

2. Τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής και τα 
μέλη των επιτροπών και του φόρουμ 
δηλώνουν ότι δεσμεύονται να 
εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους και 
δηλώνουν επίσης συμφέροντα τα οποία 
θα μπορούσαν να θίξουν την ανεξαρτησία 
τους. Οι δηλώσεις αυτές γίνονται κάθε 
χρόνο γραπτώς.

2. Τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής και τα 
μέλη των επιτροπών, τα μέλη του φόρουμ, 
καθώς και τα μέλη του Συμβουλίου 
Προσφυγών, οι εμπειρογνώμονες και οι 
επιστημονικοί και τεχνικοί σύμβουλοι δεν 
έχουν οικονομικό ή άλλου είδους 
συμφέρον στον τομέα των χημικών και 
των συναφών βιομηχανιών που μπορεί να 
θέσει υπό αμφισβήτηση την αμεροληψία 
τους. Επιδιώκουν να ενεργούν 
ανεξάρτητα και προς το δημόσιο 
συμφέρον και κάθε χρόνο υποβάλλουν 
δήλωση των οικονομικών συμφερόντων 
τους. Κάθε είδους έμμεσα συμφέροντα 
που έχουν σχέση με τη χημική βιομηχανία 
πρέπει να δηλώνονται σε κατάλογο που 
τηρεί ο Οργανισμός τον οποίον μπορεί να 
συμβουλεύεται το κοινό αφού υποβάλει 
αίτηση στα γραφεία του Οργανισμού.
Ο κώδικας δεοντολογίας του Οργανισμού 
καθορίζει μέτρα όσον αφορά την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου με 
ιδιαίτερη αναφορά στην αποδοχή δώρων.

3. Σε κάθε συνεδρίασή τους τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός 
διευθυντής, τα μέλη των επιτροπών και
του φόρουμ και οι εμπειρογνώμονες που 
συμμετέχουν στη συνεδρίαση δηλώνουν 
τυχόν συμφέροντα που θα μπορούσαν να 

3. Σε κάθε συνεδρίασή τους τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός 
διευθυντής, τα μέλη των επιτροπών, τα 
μέλη του φόρουμ και οι εμπειρογνώμονες 
και επιστημονικοί και τεχνικοί σύμβουλοι 
που συμμετέχουν στη συνεδρίαση 
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θεωρηθούν ότι θίγουν την ανεξαρτησία 
τους σε σχέση με τα σημεία της ημερήσιας 
διάταξης. Οποιοσδήποτε δηλώσει τέτοια 
συμφέροντα δεν μπορεί να συμμετάσχει 
ούτε στη συζήτηση ούτε στην ψηφοφορία 
για το σχετικό σημείο της ημερήσιας 
διάταξης.

δηλώνουν τυχόν συμφέροντα που θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν ότι θίγουν την 
ανεξαρτησία τους σε σχέση με τα σημεία 
της ημερήσιας διάταξης. Οποιοσδήποτε 
δηλώσει τέτοια συμφέροντα δεν μπορεί να 
συμμετάσχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην 
ψηφοφορία για το σχετικό σημείο της 
ημερήσιας διάταξης. Στις δηλώσεις αυτές 
έχει πρόσβαση το κοινό. 

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται η παραδοσιακή θέση του Κοινοβουλίου (που έγινε αποδεκτή από το 
Συμβούλιο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και την 
Υπηρεσία Αξιολόγησης Φαρμακευτικών Προϊόντων) σε σχέση με τη διαδικασία ορισμού 
εκτελεστικών διευθυντών.

Τροπολογία 94
Άρθρο 85, παράγραφος 3

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

3. Ο πρόεδρος, τα μέλη και οι 
αναπληρωτές τους διορίζονται από το 
διοικητικό συμβούλιο που επιλέγονται από 
κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η 
Επιτροπή, μετά από δημόσια διαδικασία 
επιλογής η οποία έχει δημοσιοποιηθεί 
μέσω πρόσκλησης υποβολής 
ενδιαφέροντος δημοσιευμένης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και σε άλλες περιοδικές εκδόσεις 
ή σε ιστοθέσεις του Διαδικτύου. Τα μέλη 
του συμβουλίου προσφυγών επιλέγονται  
με βάση τη σχετική πείρα και 
εμπειρογνωμοσύνη τους στον τομέα της 
χημικής ασφάλειας, των φυσικών 
επιστημών ή των ρυθμιστικών και 
δικαστικών διαδικασιών από κατάλογο 
υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα 
που εγκρίνει η Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Λόγω της φύσεως των καθηκόντων που θα ασκεί το Συμβούλιο Προσφυγών, πρέπει να 
καθιερωθεί μια διαφανής διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων.
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Τροπολογία 95
Άρθρο 86, παράγραφοι 2 και 3

2. Τα μέλη του συμβουλίου 
προσφυγών είναι ανεξάρτητα. Κατά τη 
λήψη των αποφάσεών τους δεν 
δεσμεύονται από οδηγίες.
3. Τα μέλη του συμβουλίου 
προσφυγών δεν επιτρέπεται να εκτελούν 
άλλα καθήκοντα στο πλαίσιο του 
Οργανισμού. Τα μέλη επιτρέπεται να 
ασκούν τα καθήκοντά τους με μειωμένο 
ωράριο απασχόλησης.

3. Τα μέλη του συμβουλίου 
προσφυγών δεν επιτρέπεται να εκτελούν 
άλλα καθήκοντα στο πλαίσιο του 
Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στην ανεξαρτησία των συστατικών οργάνων του 
Οργανισμού συμπεριλαμβάνονται σε ένα ενιαίο άρθρο για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας. 
Μολονότι ο αριθμός των υποθέσεων προσφυγής μπορεί να παρέχει στα μέλη του Συμβουλίου 
Προσφυγών δυνατότητα να ασκούν και άλλες δραστηριότητες, η απασχόλησή τους εξακολουθεί 
να είναι πλήρης.

Τροπολογία 96
Άρθρο 105

Το διοικητικό συμβούλιο, σε συμφωνία με 
την Επιτροπή, αναπτύσσει κατάλληλες 
επαφές μεταξύ του Οργανισμού και των 
εκπροσώπων της βιομηχανίας, των 
εκπροσώπων οργανώσεων προστασίας των 
καταναλωτών, προστασίας των 
εργαζομένων και προστασίας του 
περιβάλλοντος. Οι επαφές αυτές μπορούν 
να περιλαμβάνουν τη συμμετοχή 
παρατηρητών σε ορισμένες εργασίες του 
Οργανισμού υπό όρους που καθορίζονται 
εκ των προτέρων από το διοικητικό 
συμβούλιο, σε συμφωνία με την Επιτροπή.

Το διοικητικό συμβούλιο, σε συμφωνία με 
την Επιτροπή, αναπτύσσει κατάλληλες 
επαφές μεταξύ του Οργανισμού και των 
εκπροσώπων της βιομηχανίας και των 
εργαζομένων και οργανώσεων προστασίας 
των καταναλωτών, προστασίας των 
εργαζομένων και προστασίας του 
περιβάλλοντος και των ζώων. Οι επαφές 
αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τη 
συμμετοχή παρατηρητών σε ορισμένες 
εργασίες του Οργανισμού υπό όρους που 
καθορίζονται εκ των προτέρων από το 
διοικητικό συμβούλιο, σε συμφωνία με την 
Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Όπως και άλλες οργανώσεις, έτσι και οι οργανώσεις προστασίας των ζώων θεωρούνται ως 
ενδιαφερόμενα μέρη και, κατά συνέπεια, εκπροσωπούνται για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου.
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Τροπολογία 97
Άρθρο 106

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

Με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης 
διαφάνειας, το διοικητικό συμβούλιο, μετά 
από πρόταση του γενικού διευθυντή και σε 
συμφωνία με την Επιτροπή, θεσπίζει 
κανόνες και καταρτίζει κατάλογο για τη 
διάθεση στο κοινό κανονιστικών, 
επιστημονικών ή τεχνικών πληροφοριών 
σχετικά με την ασφάλεια των χημικών 
προϊόντων οι οποίες δεν έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.
Ο εσωτερικός κανονισμός του 
Οργανισμού και των επιτροπών καθώς 
και των ομάδων εργασίας διατίθενται στο 
κοινό μέσω του Οργανισμού και στο 
Διαδίκτυο.
Αντίγραφο όλων των επιστημονικών 
πληροφοριών (με εξαίρεση τις 
εμπιστευτικές πληροφορίες εμπορικής 
φύσεως) διατίθενται στα ενδιαφερόμενα 
μέρη κατόπιν εγγράφου αιτήσεως. Οι 
αιτήσεις αδειοδότησης που έχουν 
υποβληθεί, η φάση της διαδικασίας, οι 
προσωρινές αποφάσεις, οι αδειοδοτήσεις 
καθώς και οιοσδήποτε άλλος όρος ή 
περιορισμός επιβάλλεται, δημοσιεύονται 
στο Διαδίκτυο υπό κατανοητή μορφή.

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται η παραδοσιακή θέση του Κοινοβουλίου (που έγινε αποδεκτή από το 
Συμβούλιο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και την 
Υπηρεσία Αξιολόγησης Φαρμακευτικών Προϊόντων) σε σχέση με τη διαδικασία ορισμού 
εκτελεστικών διευθυντών.

Τροπολογία 98
Άρθρο 110, παράγραφος 3

3. Όταν η υποχρέωση δυνάμει της 
παραγράφου 1 οδηγεί σε διαφορετικές 
εγγραφές στον κατάλογο για την ίδια 
ουσία, οι κοινοποιούντες και οι 
καταχωρίζοντες καταβάλλουν κάθε 

3. Όταν η υποχρέωση δυνάμει της 
παραγράφου 1 οδηγεί σε διαφορετικές 
εγγραφές στον κατάλογο για την ίδια 
ουσία, ο Οργανισμός καθορίζει την 
εγγραφή που θα περιληφθεί στον 
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δυνατή προσπάθεια για να καταλήξουν σε 
συμφωνία σχετικά με την εγγραφή που θα 
περιληφθεί στον κατάλογο.

κατάλογο.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί διαδικασία αναζήτησης λύσης σε περίπτωση διαφωνίας.

Τροπολογία 99
Άρθρο 114, παράγραφος 1, εδάφιο 1

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

1. Κάθε δεκαετία τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού στο έδαφός τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται κεφάλαια για την 
αξιολόγηση και για τον έλεγχο εφαρμογής 
του κανονισμού. Η έκθεση καταγράφει 
την αποκτηθείσα εμπειρία (ακόμη και 
αυτής που αποκτάται μέσω της 
υλοποίησης εθελοντικών συμφωνιών 
μεταξύ βιομηχανίας και άλλων 
ενδιαφερομένων μερών) όσον αφορά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Πέρα αυτών που προβλέπει η νομοθεσία τα εμπλεκόμενα στον κανονισμό μέρη μπορούν να 
συνάπτουν εθελοντικές συμφωνίες.

Τροπολογία 100
Άρθρο 114, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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

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

Justification

Πρβλ. με την τροπολογία επί του άρθρου 133.

Τροπολογία 101
Άρθρο 114, παράγραφος 2, εδάφιο 2
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Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί 
πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία της 
κοινοποίησης που απαιτείται από το 
άρθρο 131, παράγραφος 2.

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

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 133.

Τροπολογία 102
Άρθρο 114, παράγραφος 3

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

3. Κάθε δεκαετία η Επιτροπή 
δημοσιεύει (και διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο) γενική έκθεση σχετικά με την 
πείρα που αποκομίστηκε από την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

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

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα δημοσιευτεί 
έξι χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 133.

Τροπολογία 103
Άρθρο 114 α (νέα)

Άρθρο 114a
Ενημέρωση του κοινού

Για τη διευκόλυνση της ασφαλούς και 
αεοφόρου χρήσης από τους καταναλωτές 
προϊόντων που περιέχουν χημικές ουσίες, 
οι κατασκευαστές κοινοποιούν 
πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους 
με την επικόλληση σήμανσης στη 
συσκευασία όλων των μονάδων που 
διατίθενται προς πώληση στην αγορά. Οι 
σημάνσεις αυτές προσδιορίζουν τους 
κινδύνους που ενέχει η συνιστώμενη 
χρήση ή η δυνάμενη να προβλεφθεί 
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εσφαλμένη χρήση. Η σήμανση αυτή 
συνοδεύεται επίσης, αν χρειάζεται, με την 
αξιοποίηση και άλλων διαύλων 
επικοινωνίας, όπως ιστοθέσεων στο 
Διαδίκτυο, όπου θα είναι δυνατή η 
αναζήτηση λεπτομερέστερων 
πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια 
της χρήσης του προϊόντος.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη συστήματος επικοινωνίας, ιδίως με τη σήμανση των προϊόντων που περιέχουν 
χημικές ουσίες, έχει ζωτική σημασία για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Τροπολογία 104
Άρθρο 115, παράγραφος 1

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 [60]. Ο 
Οργανισμός καθιστά διαθέσιμες στο κοινό 
μετά από αίτηση τις εν λόγω πληροφορίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 73, παράγραφος 2, 
στοιχείο δ).

1. Παρέχεται πρόσβαση σε 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 [60]. Ο Οργανισμός καθιστά 
διαθέσιμες στο κοινό, στην ιστοθέση του 
στο Διαδίκτυο, μετά από αίτηση τις εν 
λόγω πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 
73, παράγραφος 2, στοιχείο δ).

Αιτιολόγηση

Έτσι εξασφαλίζεται ότι οι βασικές πληροφορίες για τους κινδύνους είναι διαθέσιμες στις 
επιχειρήσεις και το κοινό όταν δεν συντρέχουν λόγοι εμπιστευτικότητος.

Τροπολογία 105
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 

Όποτε υποβάλλεται αίτηση στον 
Οργανισμό για πρόσβαση σε έγγραφα που 
δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
άρθρου 116, παράγραφος 1, για τα οποία 
ο αιτών έχει  υποβάλει αίτηση  
εμπιστευτικότητας, βάσει του κανονισμού 
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, 
σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο 
εδάφιο.

(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.

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 αν χρειάζεται, το 
δυνητικό καταχωρίζοντα, το 
μεταγενέστερο χρήστη, τον αιτούντα ή 
άλλο ενδιαφερόμενο.

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

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

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που προτείνονται επί του παρόντος όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες 
δεν συμμορφούνται με τη Σύμβαση του Aarhus και, συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθούν προς 
την κατεύθυνση αυτή.

Τροπολογία 106
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Άρθρο 122

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

Γι' αυτό το σκοπό, διατηρούν σύστημα 
επίσημων ελέγχων και άλλων 
δραστηριοτήτων ανάλογα με τις 
περιστάσεις. Η Επιτροπή καταρτίζει 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Εγγυάται έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή στα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 107
Άρθρο 133, παράγραφος 1

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 108
Άρθρο 133, παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. Η έκθεση που αναφέρεται στην 
δεύτερη υποπαράγραφο του άρθρου 114, 
παράγραφος 3, συνοδεύεται, όταν 
κρίνεται απαραίτητο, με νομοθετική 



PE 353.529v02-00 68/74 PR\557575EL.doc

EL

πρόταση που υποβάλλεται για λόγους 
αναθεώρησης των κριτηρίων που ορίζουν 
τα άρθρα 5, 6, 15 και 16 σχετικά με την 
επιλογή των ουσιών για λόγους 
καταχώρισης, με σκοπό να περιληφθούν, 
μεταξύ άλλων, και στοιχεία που αφορούν 
τους κινδύνους και τα σενάρια έκθεσης.

Αιτιολόγηση

Επιτρέπει, αν είναι απαραίτητη, την αναθεώρηση των κριτηρίων καταχώρισης βάσει της 
εμπειρίας που αποκτάται τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του κανονισμού. Συνδέεται με την 
τροπολογία επί του άρθρου 114.

Τροπολογία 109
Άρθρο 134

Οι οδηγίες 76/769/EΟΚ, 91/157/EΟΚ, 
93/67/EΟΚ, 93/105/EΟΚ και 2000/21/EΚ, 
και οι κανονισμοί (EΟΚ) αριθ. 793/93 και 
(EΚ) αριθ. 1488/94 καταργούνται.

Οι οδηγίες 76/769/EΟΚ, 91/155/EΟΚ, 
93/67/EΟΚ, 93/105/EΟΚ και 2000/21/EΚ, 
και οι κανονισμοί (EΟΚ) αριθ. 793/93 και 
(EΚ) αριθ. 1488/94 καταργούνται.

Οι αναφορές στις καταργούμενες πράξεις 
θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Οι αναφορές στις καταργούμενες πράξεις 
θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Αποκαθιστά ένα πραγματικό σφάλμα: η καταργούμενη οδηγία δεν είναι η 91/157/EΟΚ για τις 
μπαταρίες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες, αλλά η Οδηγία 
91/155/EΟΚ περί προσδιορισμού και καθορισμού των λεπτομερών κανόνων για το σύστημα 
ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εν λόγω πρόταση κανονισμού έχει ως στόχο να υποκαταστήσει την εν ισχύι σήμερα 
νομοθεσία (η οποία δεν είναι πλέον ικανή να παράσχει κίνητρα στην καινοτομία ή επαρκή 
προστασία στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία) με ένα νέο σύστημα βασιζόμενο σε πέντε 
κύριους πυλώνες:

• τη θέσπιση συστήματος καταχώρησης το οποίο θα περιλάβει σταδιακά τόσο τις 
υφιστάμενες ουσίες όσο και τις νέες·

• τη μετατόπιση της ευθύνης της αξιολόγησης των κινδύνων από τους κυβερνητικούς 
φορείς στις εταιρίες παρασκευής ή εισαγωγής των ουσιών·

• τη συμμετοχή, όπου κριθεί σκόπιμο, των μεταγενέστερων χρηστών (downstream users) 
στις αιτήσεις για παροχή δεδομένων και στις δοκιμές επί των ουσιών·

• την καθιέρωση διαδικασίας αδειοδότησης ή περιορισμού των ουσιών που προξενούν 
μεγαλύτερη ανησυχία·

• την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και ανοίγματος στο ευρύ κοινό μέσω της 
ευκολότερης πρόσβασης στην ενημέρωση για τις χημικές ουσίες.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Όπως είναι γνωστό, η πορεία που οδήγησε στην εκπόνηση αυτού του κανονισμού ήταν 
μακρά, πολυσύνθετη και διαμφισβητούμενη: χρειάστηκαν δύο ολόκληρα χρόνια από την 
έγκριση της γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Λευκό Βιβλίο (Νοέμβριος 
2001) μέχρι την υιοθέτηση της προτάσεως από την Επιτροπή (Οκτώβριος 2003).

Μία μακρά πορεία που χαρακτηρίστηκε από τη μαζική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
φορέων: πάνω από 6.000 γνώμες ελήφθησαν στη διάρκεια των διαβουλεύσεων σε απευθείας 
σύνδεση που είχαν ως αντικείμενο την εκπόνηση του αρχικού σχεδίου κανονισμού. Οι 
επικρίσεις που εκφράστηκαν και οι αντιπροτάσεις που διατυπώθηκαν οδήγησαν την Επιτροπή 
να κάνει σημαντικές διορθώσεις στο αρχικό κείμενο.
Διατηρήθηκαν οι αρχές και οι στόχοι της μεταρρύθμισης αυτής (ήτοι, η προστασία της 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος) και δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση σε πτυχές που 
αφορούσαν τον ανταγωνισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Το αποτέλεσμα ήταν ένα τελικό 
κείμενο που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους.

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Στους μήνες που ακολούθησαν την έγκριση της προτάσεως από την Επιτροπή, στο 
Κοινοβούλιο, και ειδικότερα στις εννέα επιτροπές που ήταν αρμόδιες για την εκπόνηση της 
εκθέσεως και των γνωμοδοτήσεων, διεξήχθη μία πρώτη σειρά συζητήσεων σχετικά με το 
σχέδιο του κανονισμού.

Στους κόλπους της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων συντάχθηκε έγγραφο εργασίας στο οποίο διατυπώνονται οι θέσεις της πλειοψηφίας 
και της μειοψηφίας που εξέφρασαν οι βουλευτές κατά τη διάρκεια της πέμπτης νομοθετικής 
θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Με την έναρξη της έκτης νομοθετικής θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι συζητήσεις 
στις ενεχόμενες επιτροπές έγιναν πιο εντατικές με στόχο, συν τοις άλλοις, να εξασφαλισθεί η 
ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνωσης από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την 
παύση των εργασιών κατά τη θερινή περίοδο.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν με ταχύ ρυθμό οι συζητήσεις στο Συμβούλιο.

Η ειδική ομάδα εργασίας που συστάθηκε στους κόλπους του Συμβουλίου Υπουργών 
αρμοδίων για την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό και οικονομικό τομέα εργάζεται 
πάνω στην αγγλο-ουγγρική πρόταση "Μία ουσία - Μία καταχώρηση" η οποία προβλέπει 
ενιαίο σύστημα καταχώρησης μέσω ενός πιο δεσμευτικού μηχανισμού κοινοχρησίας των 
δεδομένων που διατίθενται για κάθε ουσία.
Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές της υποχρεωτικής κοινοχρησίας όλων των στοιχείων -
και όχι μόνο εκείνων τα οποία βασίζονται σε δοκιμές πάνω σε ζώα - και στο ενδεχόμενο να 
θεσπιστεί υποχρεωτικός μηχανισμός για καταμερισμό του κόστους.

Εξετάστηκε επίσης μία ενδιαφέρουσα πρόταση που προήλθε από μικρή ομάδα χωρών και 
αφορά στη διεύρυνση της υποχρέωσης να παρέχεται ενημέρωση επί των ουσιών ώστε να 
καλύπτονται και οι ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες από ένα έως δέκα 
τόνους ετησίως.

ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η πρόβλεψη του κόστους για το πρόγραμμα REACH και η πιθανή επίπτωση αυτού στην 
ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία υπήρξε ένα από τα πιο συζητημένα και επίμαχα θέματα ήδη 
από την εποχή της εγκρίσεως του Λευκού Βιβλίου το 2001.

Τους τελευταίους μήνες παρήχθη πλήθος μελετών οι οποίες προβάλλουν καταστροφικές 
υποθέσεις με προβλέψεις κόστους για το πρόγραμμα μέχρι και 180 δισεκατομμύρια ευρώ 
θέτοντας έτσι υπό αμφισβήτηση το εκτιμώμενο από την Επιτροπή κόστος που εμφαίνει η 
μελέτη των επιπτώσεων η οποία συνοδεύει την πρότασή της, ήτοι κόστος κυμαινόμενο από 
2,8 έως 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ανάλογη απόκλιση εκτιμήσεων συναντάται στην πρόβλεψη των οφελών που συνεπάγεται η 
εφαρμογή του προγράμματος REACH. Και στη περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα των 
μελετών που πραγματοποίησε η Επιτροπή και εκείνων που εκπόνησαν τα ενδιαφερόμενα 
μέρη εμφαίνουν εκτιμήσεις οφελών οι οποίες κυμαίνονται, σε ό,τι αφορά τη μείωση του 
κόστους για την υγεία, από 4,8 έως 230 δισεκατομμύρια ευρώ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΣ

Όπως είναι γνωστό, η Επιτροπή πραγματοποιεί νέες μελέτες επιπτώσεων που αποσκοπούν 
περισσότερο στα προβλήματα διαχείρισης του συστήματος παρά στο κόστος που συνεπάγεται 
η εφαρμογή του.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων αυτών των μελετών, υποστηρίζω τη γενική μου άποψη επί 
της προτάσεως της Επιτροπής και θεωρώ ότι η επιτευχθείσα ισορροπία δεν πρέπει να 
ανατραπεί αλλά, αντιθέτως, να εδραιωθεί και να βελτιωθεί, με προοπτική να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του συστήματος.
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Με αφετηρία τη γενική αυτή κρίση καταλήγω στο ακόλουθο συμπέρασμα πολιτικού 
χαρακτήρα: προτίθεμαι να προτείνω νέο σχέδιο έκθεσης που σε γενικές γραμμές δεν 
απομακρύνεται από το προηγούμενο αλλά λαμβάνει σοβαρά υπόψη ορισμένες 
προτεραιότητες.

Ως κύριος στόχος παραμένει η δημιουργία ενός αυτόνομου και λειτουργικού συστήματος για 
την καταχώριση, την αδειοδότηση και την αξιολόγηση των χημικών προϊόντων (χωρίς 
βεβαίως να αποκλείεται το ενδεχόμενο της επακόλουθης προσαρμογής και βελτίωσής του).
Ως εκ τούτου, θα επικεντρώσω τις προσπάθειές μου στις πτυχές που έχουν μεγαλύτερη 
επίπτωση στη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του προγράμματος REACH χωρίς βεβαίως 
να παραμελήσω τις πτυχές που συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον και την προστασία της 
δημόσιας υγείας.
Για τον λόγο αυτό θα ζητήσω και θα λάβω δεόντως υπόψη τις συνεισφορές των υπόλοιπων 
κοινοβουλευτικών επιτροπών για τα κεφάλαια εκείνα του κανονισμού που αποτελούν δική 
τους ειδική αρμοδιότητα.

Τα κεντρικά σημεία που θα αποτελέσουν τον κορμό του σχεδίου έκθεση που ασφαλώς είναι 
ανοικτή σε κάθε συμβολή, ακόμη και επίκριση, είναι τα εξής:

1. Καταχώρηση
Η καταχώρηση των προϊόντων είναι αναμφίβολα η πλέον επίμαχη πτυχή του συστήματος στο 
οποίο βασίζεται ο νέος κανονισμός. Όπως είναι γνωστό, προβλέπεται η υποχρέωση 
καταχωρήσεως για όλα τα χημικά προϊόντα που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητα άνω 
του ενός τόνου ετησίως.
Όσον αφορά αυτό που θεωρείται κατά γενική ομολογία ο φέρων σκελετός του συστήματος, η 
Επιτροπή επέλεξε την ποσότητα μιας ουσίας ως παράμετρο για την σταδιακή καταχώρηση 
των χημικών προϊόντων στο σύστημα REACH. Στις διάφορες συζητήσεις, πολλά 
ενδιαφερόμενα μέρη έκριναν ότι αυτό το κριτήριο δεν ήταν το καταλληλότερο για τον 
εντοπισμό των πραγματικών κινδύνων, είτε πρόκειται για ενδογενείς κινδύνους είτε για τον 
κίνδυνο που συνεπάγεται η έκθεση σ' αυτό. Ορισμένα μέρη θεώρησαν ότι θα ήταν σκόπιμο 
να αντικατασταθεί ή να συμπληρωθεί το κριτήριο αυτό από άλλα ποιοτικής φύσεως κριτήρια, 
όπως είναι ο ενδογενής κίνδυνος του προϊόντος, η χρήση του και η έκθεση σ' αυτό.
Θεωρώ ότι αυτή η προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με την φιλοσοφία επί της οποίας 
εδραιώνεται η πρόταση της Επιτροπής, δηλαδή την υποχρέωση της βιομηχανίας να παρέχει 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα τις οποίες να χρησιμοποιεί για την εγγύηση 
της ασφαλούς διαχείρισής τους.
Στο στάδιο καταχωρήσεως ο κύριος στόχος που πρέπει να επιτευχθεί είναι να 
συμπεριληφθούν στο σύστημα όλα τα χημικά προϊόντα, νέα και υφιστάμενα, αυτός ο 
τεράστιος και απροσδιόριστος όγκος προϊόντων (30.000 - 70.000 - 100.000;) των οποίων οι 
συνέπειες και ο βαθμός επικινδυνότητας δεν είναι γνωστά, επί τη βάσει ενός κριτηρίου – της 
ποσότητας που παράγεται ή εισάγεται – κριτήριο που κατά τη γνώμη μου είναι το μόνο ικανό 
να εγγυάται επαρκώς την ασφάλεια του δικαίου.
Αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των υπόλοιπων σταδίων του 
συστήματος: αξιολόγηση, αδειοδότηση, περιορισμός. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, με το 
πέρασμα στο στάδιο της αξιολογήσεως, το ποσοτικό κριτήριο εξαρτάται από την αξιολόγηση 
των εξωγενών κινδύνων και την έκθεση.
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Συνεπώς, κατ’ αρχήν συμφωνώ με το κείμενο του άρθρου 5 στην πρόταση της Επιτροπής το 
οποίο προβλέπει, υπό μορφή προσωρινού καθεστώτος, μία κλιμακωτή καταχώρηση των 
προϊόντων, ήτοι, ποσοστό ύψους 99% περίπου επί του συνόλου των προϊόντων. Το 
αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα το οποίο θα καταστεί πλήρως λειτουργικό σε 11 έτη.

Τούτο σημαίνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη την πιο αισιόδοξη υπόθεση να γίνει δηλαδή η 
οριστική έγκριση της προτάσεως το 2006, το σύστημα θα είναι πλήρως λειτουργικό το 2017. 
Στην πράξη, τα προϊόντα τα οποία παράγονται ή εισάγονται ετησίως σε ποσότητες άνω του 
ενός τόνου (οι ποσότητες δηλαδή που ενδιαφέρουν κυρίως τις ΜΜΕ), καθώς και τα προϊόντα 
που απαριθμούνται στα άρθρα – θα πρέπει να αρχίσουν να καταχωρούνται μόνο από την 
ημερομηνία αυτή και μετά.

Για τους ανωτέρω λόγους, δεν καταθέτω τροπολογίες που αλλοιώνουν τον προτεινόμενο από 
την Επιτροπή μηχανισμό.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνει αμετάβλητο το κείμενο του κανονισμού.
Προσωπικά θεωρώ παραδείγματος χάρη ενδιαφέρουσα την αγγλο-ουγγρική πρόταση «Μία 
ουσία - Μία καταχώρηση». Όταν λάβει νομική έννοια ο ορισμός της «Κοινοπραξίας», έννοια 
που λαμβάνει διαφορετική χροιά από χώρα σε χώρα,  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να 
ακολουθήσει το Συμβούλιο στην οδό αυτή. Αυτό θα μπορούσε να αποφέρει, κυρίως για τις 
ΜΜΕ, σημαντικά πλεονεκτήματα από πλευράς κόστους, απλοποιήσεως και μειώσεως των 
δοκιμών σε ζώα.
Θεωρώ επίσης ότι θα έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη η πρόταση που προέρχεται από 
ορισμένες κυβερνήσεις και αφορά την επέκταση της υποχρέωσης να παρέχονται πληροφορίες 
ακόμη και για τα προϊόντα που παράγονται ή εισάγονται σε μικρότερες από τις 
προβλεπόμενες ποσότητες.
Υπάρχει επίσης και μια άλλη σημαντική δυνατότητα. Στο προηγούμενο σχέδιο εκθέσεώς μου 
είχα προτείνει να προωθηθούν οι διαδικασίες για την αναθεώρηση του κανονισμού. 
Επιβεβαιώνω την προοπτική αυτή και είμαι ακόμη διατεθειμένος να την ενισχύσω 
ενδεχομένως στις επόμενες φάσεις της διαδικασίας. Στην προσπάθεια αυτή μπορούμε να 
δούμε και ενδεχόμενη τροποποίηση των κριτηρίων που καθορίζουν τις προτεραιότητες, υπό 
το φως της εμπειρίας που θα αποκομίσουν όλοι οι συμμετέχοντες στο σύστημα και, 
ειδικότερα, ο Οργανισμός.

Σε περίπτωση που θα πρέπει να επισπευσθεί η αναθεώρηση του κανονισμού, είναι σημαντικό 
να καθορισθεί πολύ προσεκτικά το χρονοδιάγραμμα αυτό στο πλαίσιο του γενικότερου 
ελέγχου του χρονοδιαγράμματος που προτείνει η Επιτροπή.
Τέλος, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή την καταχώρηση των προϊόντων που 
απαριθμούνται στα άρθρα, δεδομένων των πολλών επιπτώσεων που συνδέονται άμεσα με το 
διεθνές εμπόριο.

Στο σημείο αυτό αναμένω τη σημαντική συμβολή των επιτροπών που είναι περισσότερο 
αρμόδιες πάνω στο θέμα αυτό.

Από την πλευρά μου, ανέπυξα και ενίσχυσα, στο πλαίσιο της προώθησης των προϊόντων, την 
ιδέα για την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού σήματος για την "ασφάλεια των χημικών ουσιών".

2. Αξιολόγηση και ρόλος του Οργανισμού
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το άρθρο 43α της πρότασης της Επιτροπής εισάγει για τα στάδια 
αξιολόγησης μία διάταξη προτεραιοτήτων που δεν εξαρτάται πλέον μόνο από τον όγκο 
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παραγωγής αλλά αποτελεί συνάρτηση των ενδογενών κινδύνων στις υπό εξέταση ουσίες1.
Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει δύο μορφές αξιολόγησης: αξιολόγηση βάσει εξετάσεως 
των φακέλων η οποία γίνεται από τα κράτη μέλη, και αξιολόγηση βάσει εξετάσεως των 
ουσιών.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα συναντώνται στις σχέσεις ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Πράγματι, υπήρξαν πολλές επικρίσεις όσον αφορά 
τον πολύπλοκο χαρακτήρα των προβλεπόμενων διαδικασιών. Ο κίνδυνος που υπάρχει εδώ 
είναι ότι η υπερβολική αποκέντρωση στη λήψη των αποφάσεων έχει ως αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται μεγάλες διαφορές στους τρόπους εφαρμογής της διαδικασίας από κράτος σε 
κράτος κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς.

Η πρόταση της Επιτροπής στο άρθρο 43α προβλέπει ότι ο Οργανισμός θεσπίζει κριτήρια 
ιεράρχησης των ουσιών για την περαιτέρω αξιολόγησή τους. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
αυτά τα κριτήρια για την κατάρτιση των κυλιόμενων σχεδίων τους.
Στο σημείο αυτό προτείνω εκ νέου τη δέσμη των τροπολογιών που περιέχονται στο 
προηγούμενο σχέδιο έκθεσής μου, τροπολογίες με τις οποίες ανατίθεται στον Οργανισμό το
καθήκον να συντάξει τον κατάλογο των ουσιών που έχουν προτεραιότητα στην αξιολόγηση. 
Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στη συνέχεια τις ουσίες αυτές στα κυλιόμενα σχέδιά τους.
Κατ' ανάλογο τρόπο προτείνω εκ νέου τη δέσμη των τροπολογιών που ενισχύουν τον 
κεντρικό ρόλο του Οργανισμού καθορίζοντας καλύτερα τη θεσμική υπόστασή του και, για 
τον σκοπό αυτό, υιοθέτησα ως υπόδειγμα αναφοράς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Αξιολόγηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων.

3. Αδειοδότηση και υποκατάσταση
Σύντομη μνεία πρέπει να γίνει και στο θέμα της υποκατάστασης. Πρόκειται για ένα πολύ 
λεπτό σημείο τόσο υπό το πρίσμα της υγείας και του περιβάλλοντος όσο και υπό το πρίσμα 
της παροχής κινήτρων στην καινοτομία και την προώθηση - μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα - πιο φιλοπεριβαλλοντικών ουσιών και τεχνολογιών. Σημειωτέον ότι το θέμα 
αυτό αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους του κανονισμού.
Για τον σκοπό αυτό στο προηγούμενο σχέδιο εκθέσεώς μου τόνισα ιδιαίτερα την αρχή της 
υποκατάστασης δημιουργώντας στενότερο σύνδεσμο ανάμεσα στην αδειοδότηση (και, ως εκ 
τούτου, στην ανανέωση ή αναθεώρησή της) και την υποκατάσταση των ιδιαίτερα 
προβληματικών ουσιών (CMR κατηγορίες 1 και 2, PBT, vPvB κ.λπ.).
Στο σημείο αυτό διατυπώνω την εξής άποψη: η προτεινόμενη αλληλουχία πρέπει να 
ανατραπεί περιορίζοντας αφενός το πεδίο της ρήτρας – ούτως ή άλλως προβληματικής από 
πλευράς ουσίας και νομικού κύρους – η οποία προβλέπει “επαρκή έλεγχο” ως αρχικό 
κριτήριο για την χορήγηση της άδειας, και διευκρινίζοντας και ενισχύοντας αφετέρου τον 
σύνδεσμο ανάμεσα στην αδειοδότηση (και, ως εκ τούτου, την ανανέωση ή αναθεώρησή της) 
και την υποκατάσταση.
Από πρακτικής σκοπιάς, αυτό σημαίνει ότι:

- μία άδεια για χρήση ουσίας χορηγείται μόνο εάν τα πλεονεκτήματα από οικονομικής και 
κοινωνικής σκοπιάς είναι σημαντικότερα από τους κινδύνους που συνεπάγεται η ουσία 

  
1 Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, "Τα κριτήρια για την αξιολόγηση συνεκτιμούν τα δεδομένα σχετικά με την 
επικινδυνότητα, τα δεδομένα σχετικά με την έκθεση και τις ποσοτικές κατηγορίες."
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αυτή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και εάν αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν οι 
κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες και τεχνολογίες, και υπό την προϋπόθεση ότι η ουσία 
αυτή θα τύχει κατάλληλου και επαρκούς ελέγχου·

- οι σχετικές αιτήσεις θα υποστηρίζονται από περιεκτική τεκμηρίωση έγκυρης οικονομικής 
και κοινωνικής ανάλυσης των εναλλακτικών λύσεων·

- η άδεια θα δηλώνει με σαφή και δεσμευτικό τρόπο τους όρους από τους οποίους 
εξαρτάται, την περίοδο ισχύος και την ημερομηνία αναθεώρησής της, καθώς και τα μέτρα 
για τον έλεγχο και την παρακολούθησή της.


