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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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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) 
και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για 
την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου 
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΚ, 93/105/ΕΚ και 
2000/21/ΕΚ της Επιτροπής
((5724/2006 – C6-0000/2006 – 2003/0256(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου ((5724/2006 – C6-0000/2006),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2003)0644)2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

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

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία  1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

(14) Υπεύθυνα για τη διαχείριση των 
κινδύνων από τις ουσίες θα πρέπει να είναι 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία
παρασκευάζουν, εισάγουν, διαθέτουν στην 
αγορά ή χρησιμοποιούν τις ουσίες αυτές. 
Οι πληροφορίες για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να είναι 

(14) Υπεύθυνες για τη διαχείριση των 
κινδύνων και τη σχετική ενημέρωση από 
τις ουσίες θα πρέπει σαφώς να είναι οι 
επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν, 
εισάγουν, διαθέτουν στην αγορά ή 
χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες. Οι 
πληροφορίες όσον αφορά την εφαρμογή 

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 17.11.2005, P6_TA(2005)0434.
2 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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εύκολα προσβάσιμες, ιδίως για τις ΜΜΕ. του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι 
ευκόλως προσβάσιμες, ιδίως για τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν πρέπει 
να βρεθούν σε δυσανάλογα μειονεκτική 
θέση εξαιτίας των διαδικασιών 
εφαρμογής.

(Τροπολογία 10 (τροποποιημένη) - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Προετοιμάζει το έδαφος για την εισαγωγή του "καθήκοντος μέριμνας" στις επόμενες 
τροπολογίες.

Το REACH θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα για τη συμμετοχή επιχειρήσεων, ακόμη και 
πολύ μικρών, και όχι να αποτελεί αξεπέραστο εμπόδιο γι' αυτές.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 43 Α (νέα)

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

(Τροπολογία 24 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 58 Α (νέα)
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(58α) Για την αποφυγή επικαλύψεων στις 
δοκιμές με ζώα τα  ενδιαφερόμενα μέρη 
πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους 
περίοδο 90 ημερών κατά τη διάρκεια της 
οποίας μπορούν να υποβάλουν 
παρατηρήσεις για τις προτάσεις δοκιμών 
που περιλαμβάνουν πειράματα σε 
σπονδυλωτά. Οι παρατηρήσεις που θα 
υποβληθούν κατά το διάστημα αυτό 
πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον 
καταχωρίζοντα ή τον μεταγενέστερο 
χρήστη.

(Τροπολογία 36 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα Υψηλής Ποσότητας Παραγωγής Χημικών Ουσιών στις ΗΠΑ απέδειξε τη θετική 
επίπτωση που έχει η παραχώρηση χρονικής περιόδου για την υποβολή παρατηρήσεων από τους 
ενδιαφερομένους για την πρόληψη των δοκιμών με πειραματόζωα και την εξοικονόμηση του 
κόστους.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 92 Α (νέα)

 (92α) Για να προωθηθούν οι δοκιμές 
χωρίς πειραματόζωα, ο Οργανισμός 
πρέπει να έχει το καθήκον να αναπτύσσει 
και να εφαρμόζει πολιτική για ανάπτυξη, 
την επικύρωση και νομική αποδοχή 
μεθόδων χωρίς δοκιμές με πειραματόζωα 
και να διασφαλίζει τη χρήση τους σε 
ευφυή σταδιακή αξιολόγηση κινδύνων για
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό 
αυτό ο Οργανισμός πρέπει να περιλάβει 
μια επιτροπή για εναλλακτικές μεθόδους 
δοκιμών που θα απαρτίζεται από ειδικούς 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επικύρωσης 
Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM), των 
οργανώσεων προστασίας των ζώων και 
άλλων σχετικών ενδιαφερομένων, ώστε 
να συγκεντρώσει την ευρύτερη δυνατή 
και κατάλληλη επιστημονική και τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει στην 
Κοινότητα.
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(Τροπολογία 361 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του παρόντος κανονισμού για προώθηση των δοκιμών χωρίς πειραματόζωα πρέπει 
να περιληφθεί στην αποστολή και το έργο του οργανισμού για να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του. Για τον λόγο αυτό πρέπει να συσταθεί μια επιτροπή εντός του 
Οργανισμού που θα αποτελείται από ειδικούς για την επιτέλεση των καθηκόντων που 
συνδέονται με την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών και την εφαρμογή τους.

Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να 
εξασφαλισθούν ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας του ανθρώπου και 
του περιβάλλοντος καθώς και η ελεύθερη 
κυκλοφορία των ουσιών εντός της 
εσωτερικής αγοράς, με παράλληλη 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
καινοτομίας σύμφωνα με το καθήκον 
μέριμνας και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τις υποχρεώσεις που εγγράφονται 
σε αυτόν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών 
συμφωνιών ιδιαίτερα εντός τους ΠΟΕ.

(Τροπολογία 59 και 419 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τον σημαντικό αριθμό χημικών ουσιών και χρήσεων που δεν θα καλύπτονται 
από τις διατάξεις του REACH - περιλαμβανομένων περίπου 70 000 ουσιών που παράγονται σε 
ποσότητες μικρότερες του ενός τόνου ετησίως - χρειάζεται μια γενική αρχή περί καθήκοντος 
μέριμνας για να καθορισθεί η ευθύνη της βιομηχανίας για τον ασφαλή χειρισμό και χρήση όλων 
των ουσιών. Θα εφαρμόζεται σε όλες τις ουσίες (ανεξάρτητα από την ποσότητα παραγωγής), 
πράγμα που συνεπάγεται ότι αναμένεται από τη βιομηχανία όχι απλώς να πληροί τις ειδικές 
υποχρεώσεις βάσει του REACH, αλλά και να αναλαμβάνει τις βασικές κοινωνικές, οικονομικές 
και περιβαλλοντικές ευθύνες της ιδιότητας του επιχειρηματία.  Αυτές οι ειδικές διατάξεις θα 
προσφέρουν επίσης την απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου στις εταιρείες για να εκπληρώνουν το 
καθήκον μέριμνας.

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3 Α, 3 Β και 3 Γ (νέες)

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

(Τροπολογία 364 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Εισάγει την αρχή του καθήκοντος μέριμνας.
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Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 Α (νέα)

7α. Ο Οργανισμός εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές, προκειμένου να βοηθήσει τους 
κατασκευαστές και εισαγωγείς προϊόντων 
καθώς και τις αρμόδιες αρχές.

(Τροπολογία 88 (εν μέρει) - πρώτη ανάγνωση )

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την καταχώριση και την κοινοποίηση των ουσιών σε 
προϊόντα θα διευκολυνόταν αν θεσπίζονταν οι κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές.

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 8 Α (νέο)

ΑΡΘΡΟ 8a
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.

(Τροπολογία 90 - πρώτη ανάγνωση)

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 9
ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)
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 Οι μέθοδοι αυτές αναθεωρούνται και 
βελτιώνονται τακτικά με σκοπό τον 
περιορισμό των δοκιμών σε σπονδυλωτά 
και του αριθμού των ενεχομένων ζώων.
Συγκεκριμένα, εάν το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
για την Επικύρωση Εναλλακτικών 
Μεθόδων χαρακτηρίζει μια εναλλακτική 
μέθοδο δοκιμών ως έγκυρη και 
κατάλληλη να περιληφθεί στο ρυθμιστικό 
πλαίσιο, τότε ο Οργανισμός εκδίδει εντός 
14 ημερών σχέδιο απόφασης για την 
τροποποίηση του(των) σχετικού(-ών) 
παραρτήματος(-ημάτων) του παρόντος 
κανονισμού σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 130, με 
σκοπό να αντικατασταθεί η μέθοδος 
δοκιμών σε ζώα με την εναλλακτική 
μέθοδο.

(Τροπολογία 108 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Οι μέθοδοι δοκιμών πρέπει να επικαιροποιούνται αυτομάτως ευθύς ως μία εναλλακτική 
μέθοδος δοκιμών επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Επικύρωση Εναλλακτικών 
Μεθόδων.

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 14, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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

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

Για ουσίες που παράγονται ή εισάγονται 
σε ποσότητες κάτω των 10 τόνων 
ετησίως, διενεργείται αξιολόγηση 
χημικής ασφάλειας σχετικά με το κατά 
πόσον οι ουσίες πληρούν το κριτήριο (α) 
του παραρτήματος ΙΙΙ.
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(Τροπολογία 110 + 387 (τροποποιημένες) - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Είναι απαράδεκτο να περιορίζεται η απαίτηση για αξιολόγηση χημικής ασφάλειας σε ουσίες 
άνω των 10 τόνων. Τούτο θα σήμαινε, πρώτον, ότι για τα δύο τρίτα των ουσιών που 
καλύπτονται από τον κανονισμό REACH, τα δεδομένα που υποβάλλονται κατά την καταχώριση 
δεν θα αξιολογούνται όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον. Και ακόμη και αν είναι επικίνδυνες, δεν θα υπήρχε απαίτηση για υποβολή 
πληροφοριών που αφορούν την έκθεση. Χωρίς πληροφορίες σχετικά με την έκθεση θα ήταν 
σχεδόν αδύνατο να καθορισθούν κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου προς προστασία 
των εργαζομένων ή των καταναλωτών από επικίνδυνες ουσίες. Ωστόσο, λόγω των ειδικών 
κριτηρίων που θεσπίζονται για ουσίες όσον αφορά ποσότητες από 1 έως 10 τόνους, η 
αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας των εν λόγω ουσιών απαιτείται μόνο όταν είναι πιθανόν να 
είναι c/m/r.

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 14, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 7 Α ΚΑΙ 7 Β (νέες)

7α. Ο κατασκευαστής 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.
7β. 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.
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(Τροπολογία 112 - πρώτη ανάγνωση)

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 12
ΑΡΘΡΟ 23 Α (νέο)

ΑΡΘΡΟ 23a
Κοινοποίηση της πρόθεσης να μην 

καταχωρισθεί ουσία
1. Εάν παραγωγός ή εισαγωγέας ουσίας, 
υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα, 
δεν προτίθεται να υποβάλει αίτηση 
καταχώρισης της ουσίας, κοινοποιεί την 
πρόθεσή του στον Οργανισμό και στους 
μεταγενέστερους χρήστες.
2. Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 διαβιβάζεται
α) 12 μήνες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται στο άρθρο 23, παράγραφος 1 για 
τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν παραχθεί ή εισαχθεί σε ποσότητες 
που φτάνουν ή υπερβαίνουν τους χίλιους 
τόνους κατ’ έτος·
(β) 24 μήνες πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 
23(2) για τη σταδιακή κυκλοφορία 
ουσιών που παράγονται ή εισάγονται σε 
ποσότητες μεγαλύτερες των 100 τόνων 
ετησίως
(γ) 36 μήνες πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 
23(3) για τη σταδιακή κυκλοφορία 
ουσιών που παράγονται ή εισάγονται σε 
ποσότητες μεγαλύτερες του ενός τόνου 
ετησίως.
3. Εάν ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας δεν 
έχει κοινοποιήσει στον Οργανισμό ή 
στους μεταγενέστερους χρήστες την 
πρόθεσή του να μην καταχωρίσει την 
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ουσία, οφείλει να υποβάλει αίτηση 
καταχώρισης για την ουσία.

(Τροπολογία 121 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Οι μεταγενέστεροι χρήστες φοβούνται ότι ορισμένες ουσίες - και μάλιστα μεγάλος αριθμός τους 
- μπορεί να μην καταχωρίζονται για οικονομικούς λόγους, γεγονός το οποίο θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Οι εν λόγω χρήστες δεν δύνανται να 
προετοιμασθούν κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, διότι λαμβάνουν 
γνώση του γεγονότος αυτού, μόνον αφού λήξει η προθεσμία καταχώρισης. Μια διάταξη που 
υποχρεώνει τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς να παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση θα 
επέτρεπε στους χρήστες να διεξάγουν διαπραγματεύσεις με τους παραγωγούς ή τους εισαγωγείς:
οι μεταγενέστεροι χρήστες θα ήταν ενδεχομένως διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή, 
προκειμένου να αποφύγουν υψηλότερο κόστος αναδιατύπωσης και με τον τρόπο αυτό να 
αποφύγουν την απόσυρση της ουσίας.

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 27, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

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

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

Ο επιμερισμός του πραγματικού κόστους 
για τον αρχικό καταχωρίσαντα όσον 
αφορά τη συγκεκριμένη μελέτη 
υπολογίζεται αναλογικά με βάση τον όγκο 
παραγωγής/εισαγωγής κάθε μέρους.
Όπου το αρχικό κόστος έχει ήδη 
επιμεριστεί μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
καταχωριζόντων, ο (οι) εν δυνάμει 
επόμενος(οι) καταχωρίζων(οντες) 
καταβάλλει(ουν) σε κάθε καταχωρίζοντα 
δίκαιο μερίδιο συμμετοχής του στο 
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κόστος.

(Τροπολογία 134 (εν μέρει) - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Θεσπίζει μηχανισμό δίκαιου επιμερισμού του αρχικού κόστους των δοκιμών, ανεξαρτήτως του 
αριθμού των καταχωριζόντων και της χρονικής συγκυρίας των μεταγενέστερων καταχωρίσεων.

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 A (νέα)

1α. 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 23, παράγραφος 1.

(Τροπολογία 140 - πρώτη ανάγνωση)

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 15
ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

2α. Σε περίπτωση που εκπνεύσει η 
προθεσμία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, ο Οργανισμός επιτρέπει, 
μετά από αίτημα εκ μέρους 
μεταγενέστερου χρήστη ουσίας που δεν 
έχει προκαταχωριστεί, τη μεταγενέστερη 
κοινοποίηση ουσιών στο μητρώο, εκ 
μέρους οποιουδήποτε προσώπου άλλου 
από τον αρχικό προμηθευτή της 
συγκεκριμένης ουσίας στο μεταγενέστερο 
χρήστη για πρόσθετο διάστημα έξι μηνών 
από τη δημοσίευση του μητρώου. Η 
κοινοποίηση αυτή παρέχει τη δυνατότητα 
στον εν δυνάμει καταχωρίζοντα να 
επωφεληθεί του μεταβατικού καθεστώτος 
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που ορίζεται στο Κεφάλαιο 5 του Τίτλου 
ΙΙ.

(Τροπολογία 369/αναθ. εν μέρει, πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Παρέχει έξι επί πλέον μήνες για προκαταχώριση ουσιών όταν ζητηθεί από μεταγενέστερο 
χρήστη.

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 Α (νέα)

 4a. 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 
ουσίες που έχουν πάψει να 
παρασκευάζουν ή να εισάγουν. Οι 
καταχωρίζοντες που αργότερα κάνουν 
χρήση των ανωτέρω πληροφοριών 
μοιράζονται το κόστος της δημιουργίας 
των εν λόγω πληροφοριών αναλογικά με 
βάση την παραγωγή κάθε μέρους. 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 
παράγραφο 1a, διαβιβάζει τα εν λόγω 
στοιχεία στον Οργανισμό.

(Τροπολογία 143 - πρώτη ανάγνωση)

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 17
ΑΡΘΡΟ 30, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
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Εντός δύο εβδομάδων από την υποβολή 
της αίτησης, ο κάτοχος της μελέτης 
προσκομίζει απόδειξη του κόστους της στο 
μέλος που τη ζητά. Το ή τα μέλη και ο 
κάτοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 
για να εξασφαλίσουν ότι το κόστος 
κοινοχρησίας των πληροφοριών 
καθορίζεται κατά δίκαιο, διαφανή και 
αμερόληπτο τρόπο. Αυτό μπορεί να 
διευκολύνεται με την εφαρμογή οδηγιών 
για τον επιμερισμό του κόστους βάσει των 
αρχών αυτών, οι οποίες θεσπίζονται από 
τον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 76, 
παράγραφος 2, στοιχείο στ). Εάν δεν 
μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, το 
κόστος επιμερίζεται εξίσου. Εντός δύο 
εβδομάδων από την παραλαβή της 
πληρωμής, ο κάτοχος δίνει άδεια για την 
παραπομπή στην πλήρη έκθεση μελέτης 
για τον σκοπό της καταχώρισης. Οι 
καταχωρούντες υποχρεούνται να 
επιμερίζουν μόνον το κόστος των 
πληροφοριών τις οποίες υποχρεούνται να 
υποβάλλουν προς κάλυψη των οικείων 
απαιτήσεων περί καταχώρισης.

Εντός δύο εβδομάδων από την υποβολή 
της αίτησης, ο κάτοχος της μελέτης 
προσκομίζει απόδειξη του κόστους της στο 
μέλος που τη ζητά. Το ή τα μέλη και ο 
κάτοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 
για να εξασφαλίσουν ότι το κόστος 
κοινοχρησίας των πληροφοριών 
καθορίζεται κατά δίκαιο, διαφανή και 
αμερόληπτο τρόπο και αναλογικά με βάση 
την παραγωγή κάθε μέρους. Αυτό μπορεί 
να διευκολύνεται με την εφαρμογή 
οδηγιών για τον επιμερισμό του κόστους 
βάσει των αρχών αυτών, οι οποίες 
θεσπίζονται από τον Οργανισμό σύμφωνα 
με το άρθρο 76, παράγραφος 2, στοιχείο 
στ). Εάν δεν μπορούν να καταλήξουν σε 
συμφωνία, το κόστος επιμερίζεται δίκαια.
Εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή 
της πληρωμής, ο κάτοχος δίνει άδεια για 
την παραπομπή στην πλήρη έκθεση 
μελέτης για τον σκοπό της καταχώρισης.
Οι καταχωρούντες υποχρεούνται να 
επιμερίζουν μόνον το κόστος των 
πληροφοριών τις οποίες υποχρεούνται να 
υποβάλλουν προς κάλυψη των οικείων 
απαιτήσεων περί καταχώρισης.

(Τροπολογία 150 (εν μέρει) - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Θεσπίζει μηχανισμό δίκαιου επιμερισμού του αρχικού κόστους των δοκιμών, κατ’ αναλογία 
προς τις αντίστοιχες τροποποιήσεις στο άρθρο 27.

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 31, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Ο προμηθευτής ουσίας ή 
παρασκευάσματος παρέχει στον αποδέκτη 
της ουσίας ή του παρασκευάσματος δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας που καταρτίζεται 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ:

1. Ο προμηθευτής ουσίας ή 
παρασκευάσματος παρέχει στον αποδέκτη 
της ουσίας ή του παρασκευάσματος δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας που καταρτίζεται 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ:

α) όταν η ουσία ή το παρασκεύασμα 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων ουσιών ή 
παρασκευασμάτων, σύμφωνα με τις 
οδηγίες 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ, ή

α) όταν η ουσία ή το παρασκεύασμα 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων ουσιών ή 
παρασκευασμάτων, σύμφωνα με τις 
οδηγίες 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ, ή

β) όταν η ουσία είναι ανθεκτική, β) όταν η ουσία είναι ανθεκτική, 
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βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ή άκρως 
ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη 
σύμφωνα με τα κριτήρια του 
Παραρτήματος ΧΙΙΙ.

βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ή άκρως 
ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη 
σύμφωνα με τα κριτήρια του 
Παραρτήματος ΧΙΙΙ.
(γ) έχει εντοπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 
54, στοιχείο (στ).  

(Τροπολογία 157/αναθ. - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας οι πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες θα εισάγονται στην 
αλυσίδα εφοδιασμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του REACH. Το φάσμα των ουσιών για τις 
οποίες απαιτείται δελτίο δεδομένων ασφαλείας πρέπει να διευρυνθεί ώστε να περιλάβει τις 
ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 56 της 
έγκρισης.

Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 31, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 Α (νέα)

9α. Η Επιτροπή οργανώνει την ανάπτυξη 
τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών για 
τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων 
σχετικά με τα δελτία δεδομένων 
ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί 
σαφής και επαρκής παροχή πληροφοριών 
για βέλτιστη χρήση από όλους τους 
συμμετέχοντες προς τα επάνω και προς 
τα κάτω στην αλυσίδα εφοδιασμού.

(Τροπολογία 162 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (ΔΔΑ) μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τη 
μετάδοση πληροφοριών προς τις δύο κατευθύνσεις της αλυσίδας εφοδιασμού τόσο για ουσίες 
όσο και για παρασκευάσματα. Ωστόσο, τα ΔΔΑ επιτυγχάνουν το σκοπό τους μόνο αν 
συμπληρωθούν κατάλληλα. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει τεχνικές 
κατευθυντήριες γραμμές που να προβλέπουν ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση με την ολοκλήρωση 
των ΔΔΑ.

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 32, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντος το οποίο περιέχει ουσία που 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια του άρθρου 

διαγράφεται
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56 και ταυτοποιείται σύμφωνα με το 
άρθρο 58, παράγραφος 1 σε συγκέντρωση 
άνω του 0,1% κατά βάρος (β/β), παρέχει 
στον αποδέκτη του προϊόντος επαρκείς 
πληροφορίες που επιτρέπουν την ασφαλή 
χρήση του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου, τουλάχιστον, του 
ονόματος της ουσίας. Η υποχρέωση αυτή 
καλύπτει όλους τους αποδέκτες 
προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Αιτιολόγηση

Όλες οι διατάξεις που αφορούν την υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών σχετικά με ουσίες 
σε προϊόντα, πρέπει να συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο άρθρο (βλέπε νέο άρθρο 33(α)).

Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 33 Α (νέο)

 ΑΡΘΡΟ 33α
Υποχρέωση κοινοποίησης των 

πληροφοριών σχετικά με τις ουσίες στα 
προϊόντα

1. (7α) Κάθε κατασκευαστής ή 
εισαγωγέας ουσίας εγγεγραμμένης στο 
Παράρτημα XIIV ή παρασκευάσματος ή 
προϊόντος που περιέχει την εν λόγω ουσία 
παρέχει, εφόσον αυτό ζητηθεί από 
μεταγενέστερο χρήστη και εφόσον το εν 
λόγω αίτημα μπορεί να θεωρηθεί εύλογο, 
τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες 
για να αξιολογηθεί η επίδραση της ουσίας 
στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, 
όσον αφορά τις ενέργειες και χρήσεις που 
αναφέρονται στην εν λόγω αίτηση.
2. Οι απαιτήσεις για πληροφόρηση που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 ισχύουν 
τηρουμένων των αναλογιών και για 
προηγούμενα στάδια της αλυσίδας 
εφοδιασμού.
3. Οι μεταγενέστεροι χρήστες που 
ενσωματώνουν σε προϊόν μια ουσία ή ένα 
παρασκεύασμα για τα οποία έχει 
συνταχθεί δελτίο δεδομένων ασφαλείας, 
και εκείνοι που μεταγενεστέρως 
χειρίζονται ή επεξεργάζονται περαιτέρω 
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αυτό το προϊόν, διαβιβάζουν το δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας σε οιονδήποτε 
αποδέκτη του προϊόντος ή παραγώγου 
αυτού. Στους αποδέκτες δεν 
περιλαμβάνονται οι καταναλωτές.
Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να 
ζητούν από τον παραγωγό ή τον 
εισαγωγέα πληροφορίες για τις ουσίες που 
υπάρχουν στο προϊόν που παρήχθη ή 
εισήχθη από αυτούς.
Οι παραγωγοί ή εισαγωγείς παρέχουν 
δυνατότητα σε κάθε μεμονωμένο 
καταναλωτή που θα το ζητήσει και εντός 
δεκαπέντε εργάσιμων ημερών, δωρεάν, 
πλήρη στοιχεία όσον αφορά την ασφάλεια 
και τη χρήση των ουσιών που περιέχουν 
όλα τα προϊόντα που παράγουν ή 
εισάγουν.

(Τροπολογίες 166 και 366 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση
Οι παραγωγοί, οι λιανοπωλητές και οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν κατά 
πόσον μια συγκεκριμένη ουσία περιλαμβάνεται σε ένα τελικό προϊόν και να μπορούν 
ενδεχομένως να αναζητούν ή να επιλέγουν μια ασφαλέστερη εναλλακτική λύση.

Πληροφορίες σχετικά με επικίνδυνες (επιτρεπόμενες) ουσίες μόνες τους, σε παρασκευάσματα 
και σε προϊόντα πρέπει να κατανέμονται σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού (τόσο 
προγενέστερα όσο και μεταγενέστερα στάδια) για να παρέχεται στις εταιρείες η δυνατότητα να 
προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες και να λαμβάνουν αποφάσεις κατόπιν ενημέρωσης. Το 
δικαίωμα των μεταγενέστερων χρηστών να λαμβάνουν πληροφορίες περί αυτών των ουσιών 
έχει ζωτική σημασία για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να 
ξανακερδηθεί η καλοπιστία.

Τροπολογία 22
ΑΡΘΡΟ 39, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέο)

 1α. Για την αποφυγή επικαλύψεων στις 
δοκιμές με ζώα, όλες οι προτάσεις 
δοκιμών που περιλαμβάνουν πειράματα 
σε σπονδυλωτά είναι ανοικτές προς 
σχολιασμό από πλευράς των 
ενδιαφερομένων μερών επί 90 ημέρες. Τα 
λαμβανόμενα σχόλια πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από τον 
καταχωρίζοντα ή τον μετέπειτα χρήστη, 
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ο οποίος κοινοποιεί στον Οργανισμό αν, 
υπό το φως των ληφθέντων σχολίων, 
εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι 
αναγκαία η διεξαγωγή της προταθείσας 
δοκιμής, εξηγώντας τους λόγους.

(Τροπολογία 176 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Όλες οι σχετικές παρατηρήσεις και οι πληροφορίες που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις 
δοκιμές σε ζώα, πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 39, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Β (νέο)

1β. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές καλούν σε 
διαβούλευση το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων 
(ECVAM) όποτε λαμβάνουν αποφάσεις 
για προτάσεις δοκιμών που 
περιλαμβάνουν σπονδυλωτά 
πειραματόζωα σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

(Τροπολογία 177 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της ραγδαίας εξέλιξης του συγκεκριμένου επιστημονικού τομέα, κατά την 
αξιολόγηση προτάσεων δοκιμών θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών 
ενημερωμένες γνώσεις ειδικών, πείρα και ενημέρωση για την ανάπτυξη εναλλακτικών δοκιμών.

Τροπολογία 24
ΑΡΘΡΟ 59, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τις αιτήσεις 
αδειοδότησης σύμφωνα με τον παρόντα 
Τίτλο.

1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τις αιτήσεις 
αδειοδότησης σύμφωνα με τον παρόντα 
Τίτλο. Στη λήψη των αποφάσεων αυτών 
εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης.
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(Τροπολογία 231 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Υπενθύμιση ότι τέτοιου είδους αποφάσεις πρέπει να βασίζονται στην αρχή της πρόληψης.

Τροπολογία 25
ΑΡΘΡΟ 64

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

Οι κάτοχοι αδειών, καθώς και οι 
μεταγενέστεροι χρήστες που αναφέρονται 
στο άρθρο 55, παράγραφος 2, που 
ενσωματώνουν τις ουσίες σε 
παρασκευάσματα, περιλαμβάνουν τον 
αριθμό αδείας στην ετικέτα πριν 
διαθέσουν την ουσία ή το παρασκεύασμα 
που περιέχει την ουσία στην αγορά για 
εγκεκριμένη χρήση, με την επιφύλαξη των 
οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ.
Αυτό πρέπει να γίνεται αμέσως μόλις 
δημοσιοποιηθεί ο αριθμός αδείας 
σύμφωνα με το άρθρο 63, παράγραφος 9.

Όλες οι ουσίες που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν σε καθαρή μορφή, σε 
παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, και 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 56 
σημαίνονται και συνοδεύονται πάντοτε 
από δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Η 
σήμανση περιλαμβάνει:

(a) την ονομασία της ουσίας,
β) το γεγονός ότι η ουσία περιλαμβάνεται 
στο Παράρτημα XIV και,
γ) όλες τις χρήσεις για τις οποίες έχει 
αδειοδοτηθεί η ουσία.

(Τροπολογία 246 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Γενικότερη διατύπωση.

Τροπολογία 26
ΑΡΘΡΟ 72

1. Εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 
67, η Επιτροπή εκπονεί σχέδιο 
τροποποίησης του Παραρτήματος XVΙI, 
εντός 3 μηνών από την παραλαβή της 
γνώμης της Επιτροπής 

1. Όταν ουσία ρυθμίζεται ήδη στο 
Παράρτημα ΧVΙΙ και εφόσον πληρούνται 
οι όροι του άρθρου 67, η Επιτροπή εκπονεί 
σχέδιο τροποποίησης του Παραρτήματος 
XVΙI, εντός 3 μηνών από την παραλαβή 
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Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης ή ως τη 
λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στο 
άρθρο 70 εάν η εν λόγω επιτροπή δεν 
γνωμοδοτήσει, εάν η ημερομηνία αυτή 
είναι προγενέστερη.

της γνώμης της Επιτροπής 
Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης ή ως τη 
λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στο 
άρθρο 70 εάν η εν λόγω επιτροπή δεν 
γνωμοδοτήσει, εάν η ημερομηνία αυτή 
είναι προγενέστερη.

Όταν το σχέδιο τροποποίησης αποκλίνει 
από την αρχική πρόταση ή δεν λαμβάνει 
υπόψη τις γνώμες του Οργανισμού, η 
Επιτροπή επισυνάπτει αναλυτική εξήγηση 
των λόγων των διαφορών.

Όταν το σχέδιο τροποποίησης αποκλίνει 
από την αρχική πρόταση ή δεν λαμβάνει 
υπόψη τις γνώμες του Οργανισμού, η 
Επιτροπή επισυνάπτει αναλυτική εξήγηση 
των λόγων των διαφορών.

2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 132, 
παράγραφος 3. Η Επιτροπή διαβιβάζει το 
σχέδιο τροποποίησης στα κράτη μέλη 
τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την 
ψηφοφορία.

2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 132, 
παράγραφος 3. Η Επιτροπή διαβιβάζει το 
σχέδιο τροποποίησης στα κράτη μέλη 
τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την 
ψηφοφορία.
2α. Αν ουσία δεν έχει ρυθμιστεί 
προηγουμένως στο παράρτημα ΧVΙΙ, η 
Επιτροπή υποβάλλει, εντός της 
προθεσμίας που καθορίζεται στο πρώτο 
εδάφιο, πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
τροποποίηση του παραρτήματος ΧVΙΙ.

(Τροπολογία 251 (εν μέρει) - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 27
ΑΡΘΡΟ 75, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ Α) (νέο)

(δ a) Επιτροπή Εναλλακτικών Μεθόδων 
Δοκιμής, η οποία θα είναι υπεύθυνη για 
την ανάπτυξη και εφαρμογή 
ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
επιτάχυνση της ανάπτυξης, επικύρωσης 
και νομικής αποδοχής των μεθόδων 
διενέργειας δοκιμών που δεν 
χρησιμοποιούν ζώα, και να διασφαλίσουν 
τη χρήση τους σε ευφυή σταδιακή 
ανάλυση του κινδύνου, ούτως ώστε να 
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καλυφθούν οι απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη 
για τη χορήγηση χρηματοδότησης στις 
εναλλακτικές μεθόδους δοκιμών, μέσω 
της επιβολής τέλους καταχώρισης. Η 
επιτροπή απαρτίζεται από 
εμπειρογνώμονες που προέρχονται από το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Επικύρωση 
Εναλλακτικών Μεθόδων, οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
ευημερίας των ζώων και άλλους συναφείς 
φορείς.
Κάθε χρόνο, η επιτροπή εκπονεί έκθεση η 
οποία υποβάλλεται από τον Οργανισμό 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώθηκε όσον αφορά την ανάπτυξη, 
επικύρωση και νομική αποδοχή των 
μεθόδων διενέργειας δοκιμών που δεν 
χρησιμοποιούν ζώα και τη χρήση τέτοιων 
μεθόδων στην ευφυή σταδιακή ανάλυση 
του κινδύνου προκειμένου να καλυφθούν 
οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και το ποσό και την κατανομή της 
χρηματοδότησης για εναλλακτικές 
μεθόδους δοκιμών.

(Τροπολογία 257 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες επί της αιτιολογικής σκέψης 92. Ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού για προώθηση των δοκιμών χωρίς πειραματόζωα πρέπει να περιληφθεί στην 
αποστολή και το έργο του οργανισμού για να διασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του. Η 
ανάπτυξη, επικύρωση, νομική αποδοχή και χρήση εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών συχνά 
παρεμποδίζεται από έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού. Συνεπώς, ο Οργανισμός 
πρέπει να έχει επιτροπή που θα απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες στον τομέα των 
εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών με εντολή να αναπτύξει και να εφαρμόσει τέτοιου είδους 
στρατηγικό σχεδιασμό και να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μέθοδοι δοκιμών, 
σε ευφυή, ευέλικτη αξιολόγηση κινδύνου όπου αυτό είναι δυνατόν, για να αποφεύγονται οι 
δοκιμές σε ζώα και να εξοικονομείται κόστος.  Η επιτροπή πρέπει επίσης να διαθέτει 
χρηματοδότηση για εναλλακτικές μεθόδους δοκιμών και να εκπονεί ετήσια έκθεση σχετικά με 
την πρόοδο που σημειώνεται για τη διασφάλιση διαφάνειας.

Τροπολογία 28
ΑΡΘΡΟ 76, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ζ Α (νέο)
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(ζ δ) Τη δημοσίευση στον ιστότοπό του, 
ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, καταλόγου των 
ουσιών που έχουν εντοπιστεί ότι πληρούν 
τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 
56. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται 
περιοδικά·

(Τροπολογία 263 στοιχειο ζδ - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος ουσιών που πληρούν τα κριτήρια αδειοδότησης πρέπει να κοινοποιείται.

Τροπολογία 29
ΑΡΘΡΟ 76, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ

γ) μετά από αίτηση της Επιτροπής, 
διατύπωση γνώμης σχετικά με κάθε άλλη 
πτυχή της ασφάλειας των ουσιών υπό 
καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε 
προϊόντα.

γ) μετά από αίτηση της Επιτροπής ή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διατύπωση 
γνώμης σχετικά με κάθε άλλη πτυχή της 
ασφάλειας των ουσιών υπό καθαρή μορφή, 
σε παρασκευάσματα ή σε προϊόντα.

(Τροπολογία 260 στοιχείο στ) - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να έχει δικαίωμα να ζητεί γνωμοδοτήσεις από τον Οργανισμό, 
όπως συμβαίνει π.χ. με την ΕΑΑΤ.

Τροπολογία 30
ΑΡΘΡΟ 76, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ

δ) χάραξη στρατηγικών επιβολής της και 
καθορισμό βέλτιστης πρακτικής για την 
επιβολή της εφαρμογής,

δ) χάραξη στρατηγικών επιβολής της και 
καθορισμό βέλτιστης πρακτικής για την 
επιβολή της εφαρμογής, λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως υπόψη τα ιδιαίτερα 
προβλήματα των ΜΜΕ.

(Τροπολογία 262 στοιχείο δ) - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Ιδιαίτερη βοήθεια πρέπει να δοθεί στις ΜΜΕ για την ενίσχυση του REACH.
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Τροπολογία 31
ΑΡΘΡΟ 78, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος 
μέλος, και έξι το πολύ εκπροσώπους, οι 
οποίοι διορίζονται από την Επιτροπή, 
καθώς και από τρία πρόσωπα εκ μέρους
των ενδιαφερομένων χωρίς δικαίωμα 
ψήφου. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα 
μέλη που ορίζονται κατ' αυτόν τον τρόπο 
διορίζονται από το Συμβούλιο.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος 
μέλος, και έξι το πολύ εκπροσώπους, οι 
οποίοι διορίζονται από την Επιτροπή, 
καθώς και δύο εκπροσώπους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Επιπροσθέτως, τέσσερις εκπρόσωποι των 
ενδιαφερομένων μερών (βιομηχανία και 
οργανώσεις προστασίας των 
καταναλωτών, των εργαζομένων και του 
περιβάλλοντος) διορίζονται από την 
Επιτροπή ως μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

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.

(Τροπολογία 267 (αναθεωρημένη) - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται η παραδοσιακή άποψη του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη σύνθεση και τις 
ρυθμίσεις ορισμού του διοικητικού συμβουλίου, βάσει του μοντέλου του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Αξιολόγηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων. Ο αριθμός των εκπροσώπων 
από τα ενδιαφερόμενα μέρη αυξάνεται από τρεις σε τέσσερις προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα συμπερίληψης όλων των συναφών τομέων.

Τροπολογία 32
ΑΡΘΡΟ 78, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Η θητεία τους είναι τετραετής και 
ανανεώσιμη. Η θητεία μπορεί να 
ανανεώνεται μία φορά. Ωστόσο, για την 
πρώτη θητεία, η Επιτροπή καθορίζει τους 
μισούς από τους υποψηφίους της και το 
Συμβούλιο καθορίζει 12 από τους 
υποψηφίους του, των οποίων η θητεία 
είναι εξαετής.

3. Η θητεία τους είναι τετραετής και 
μπορεί να ανανεωθεί. Η θητεία μπορεί να 
ανανεωθεί μία φορά. Ωστόσο, για την 
πρώτη εντολή, η Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορίζουν το 
καθένα τους μισούς από τους υποψηφίους  
και το Συμβούλιο  καθορίζει 12 από τους 
υποψηφίους του, των οποίων η θητεία θα 
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είναι εξαετής.

(Τροπολογία 360 (αναθεωρημένη) - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που απορρέει από την τροπολογία επί του άρθρου 78(1).

Τροπολογία 33
ΑΡΘΡΟ 78, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Α (νέα)

 3α. Ο κατάλογος που καταρτίζει η 
Επιτροπή, καθώς και η σχετική 
τεκμηρίωση διαβιβάζονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέσα σε 
διάστημα τριών μηνών από την 
κοινοποίηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
μπορεί να υποβάλει τις απόψεις του προς 
εξέταση από το Συμβούλιο, το οποίο στη 
συνέχεια διορίζει το διοικητικό 
συμβούλιο.

(Τροπολογία 1037 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκολύνεται η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο διοικητικό 
συμβούλιο.

Τροπολογία 34
ΑΡΘΡΟ 79, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

2α. Ο εκλεγείς πρόεδρος παρουσιάζεται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(Τροπολογία 269 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Για την ενίσχυση της δημοκρατίας και της λογοδοσίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του.

Τροπολογία 35
ΑΡΘΡΟ 82, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
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1. Ο Οργανισμός διοικείται από τον 
Εκτελεστικό του Διευθυντή, ο οποίος 
ασκεί τα καθήκοντά του προς το 
συμφέρον της Κοινότητας και 
ανεξάρτητα από τυχόν ιδιαίτερα 
συμφέροντα.

1. Ο Οργανισμός διοικείται από τον 
Εκτελεστικό του Διευθυντή.

(Τροπολογία 272 - πρώτη ανάγνωση)

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 87).

Τροπολογία 36
ΑΡΘΡΟ 82, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Θ Α) (νέο)

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

(Τροπολογία 273 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 37
ΑΡΘΡΟ 82, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Α (νέα)

3α. 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.

(Τροπολογία 276 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 38
ΑΡΘΡΟ 83, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Η Επιτροπή προτείνει υποψηφίους για 
τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή με 
βάση κατάλογο που καταρτίζεται κατόπιν 
δημοσίευσης της θέσης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
καθώς και στον τύπο ή σε ιστοσελίδες 
του διαδικτύου, ανάλογα με την 
περίπτωση.

διαγράφεται

(Τροπολογία 277 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 83, παράγραφος 2.

Τροπολογία 39
ΑΡΘΡΟ 83, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

2. Ο Εκτελεστικός 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 στους τομείς της 
ασφάλειας ή της νομοθετικής ρύθμισης 
των χημικών προϊόντων. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία δύο 
τρίτων των μελών του που έχουν δικαίωμα 
ψήφου.

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 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 
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συμβούλιο λαμβάνει την απόφασή του με 
πλειοψηφία δύο τρίτων όλων των μελών 
του με δικαίωμα ψήφου

(Τροπολογία 278 - πρώτη ανάγνωση)

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 40
ΑΡΘΡΟ 84, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΕΩΣ 7

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

1. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα μέλος 
στην επιτροπή αξιολόγησης κινδύνου. Τα 
μέλη διορίζονται με βάση το ρόλο που 
άσκησαν και την πείρα που αποκόμισαν 
από τη νομοθετική ρύθμιση των χημικών 
προϊόντων ή/και με βάση την τεχνική και 
επιστημονική τους εμπειρογνωμοσύνη 
στην εξέταση αξιολογήσεων κινδύνου 
ουσιών.

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 

2. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα μέλος 
στην επιτροπή κοινωνικοοικονομικής 
ανάλυσης. 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.
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νομοθετική ρύθμιση των χημικών 
προϊόντων ή/και με βάση την τεχνική και 
επιστημονική τους εμπειρογνωμοσύνη 
στην κοινωνικοοικονομική ανάλυση.
3. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα μέλος 
στην επιτροπή των κρατών μελών.

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

4. Οι επιτροπές θα πρέπει να επιδιώκουν 
να προέρχονται τα μέλη τους από ευρύ 
φάσμα εμπειρογνωμοσύνης. Γι’ αυτό το 
σκοπό, οι επιτροπές μπορούν να διορίζουν 
με εκλογή μεταξύ των μελών τους κατ’ 
ανώτατο όριο πέντε επιπλέον μέλη που 
επιλέγονται με βάση την ειδική τους 
κατάρτιση.
Τα μέλη των επιτροπών διορίζονται για 
τριετή θητεία η οποία είναι ανανεώσιμη.
Tα μέλη της κάθε επιτροπής μπορούν να 
συνοδεύονται από συμβούλους για 
επιστημονικά, τεχνικά ή ρυθμιστικά 
θέματα.
Ο γενικός διευθυντής ή ο εκπρόσωπός του 
και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής έχουν το 
δικαίωμα να παρακολουθούν όλες τις 
συνεδριάσεις των επιτροπών και των 
ομάδων εργασίας που συγκαλούνται από 
τον Οργανισμό ή από τις επιτροπές του. Οι 
εμπλεκόμενοι παράγοντες μπορούν επίσης 
να προσκαλούνται σε συνεδριάσεις ως 
παρατηρητές, ενδεχομένως, μετά από 
αίτηση μελών των επιτροπών ή του 
διοικητικού συμβουλίου.

4. Οι επιτροπές θα πρέπει να επιδιώκουν 
να προέρχονται τα μέλη τους από ευρύ 
φάσμα εμπειρογνωμοσύνης. Γι’ αυτό το 
σκοπό, οι επιτροπές μπορούν να διορίζουν 
με εκλογή μεταξύ των μελών τους κατ’ 
ανώτατο όριο πέντε επιπλέον μέλη που 
επιλέγονται με βάση την ειδική τους 
κατάρτιση.
Τα μέλη των επιτροπών διορίζονται για 
τριετή θητεία η οποία είναι ανανεώσιμη.
Tα μέλη της κάθε επιτροπής μπορούν να 
συνοδεύονται από συμβούλους για 
επιστημονικά, τεχνικά ή ρυθμιστικά 
θέματα.
Ο γενικός διευθυντής ή ο εκπρόσωπός του 
και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής έχουν το 
δικαίωμα να παρακολουθούν όλες τις 
συνεδριάσεις των επιτροπών και των 
ομάδων εργασίας που συγκαλούνται από 
τον Οργανισμό ή από τις επιτροπές του. Οι 
εμπλεκόμενοι παράγοντες μπορούν επίσης 
να παρίστανται σε συνεδριάσεις ως 
παρατηρητές.

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.

6. Τα μέλη των επιτροπών υποστηρίζονται 
από το επιστημονικό και τεχνικό 
προσωπικό που υπάρχει στα κράτη μέλη. 
Γι’ αυτό το σκοπό, τα κράτη μέλη 
παρέχουν επαρκές επιστημονικό και 
τεχνικό προσωπικό στα μέλη των 
επιτροπών που όρισαν. Κάθε αρμόδια αρχή 
κράτους μέλους διευκολύνει τις 

6. Τα μέλη των επιτροπών υποστηρίζονται 
από το επιστημονικό και τεχνικό 
προσωπικό που υπάρχει στα κράτη μέλη. 
Γι’ αυτό το σκοπό, τα κράτη μέλη 
παρέχουν επαρκές επιστημονικό και 
τεχνικό προσωπικό στα μέλη των 
επιτροπών που όρισαν. Κάθε αρμόδια αρχή 
κράτους μέλους διευκολύνει τις 
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δραστηριότητες των επιτροπών και των 
ομάδων εργασίας τους. 

δραστηριότητες των επιτροπών και των 
ομάδων εργασίας τους. 

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.

(Τροπολογία 279 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να είναι παρόντα στις επιτροπές. Οι εμπλεκόμενοι παράγοντες δεν 
πρέπει να παρίστανται σε συνεδριάσεις των επιτροπών μόνον κατόπιν προσκλήσεως.  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 87).

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

Τροπολογία 41
ΑΡΘΡΟ 85, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΕΩΣ 3

1. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα μέλος 
στο Φόρουμ με τριετή θητεία, η οποία 
είναι ανανεώσιμη. Τα μέλη επιλέγονται με 
βάση το ρόλο που διαδραμάτισαν και την 
εμπειρία που απέκτησαν σε σχέση με την 
επιβολή της εφαρμογής της νομοθεσίας 
περί χημικώνπροϊόντων, διατηρούν δε 
χρήσιμες επαφές με τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών.

1. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα μέλος 
στο Φόρουμ με τριετή θητεία, η οποία 
είναι ανανεώσιμη. Τα μέλη επιλέγονται με 
βάση το ρόλο που διαδραμάτισαν και την 
εμπειρία που απέκτησαν σε σχέση με την 
επιβολή της εφαρμογής της νομοθεσίας 
περί χημικώνπροϊόντων, διατηρούν δε 
χρήσιμες επαφές με τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών.

Το Φόρουμ επιδιώκει να προέρχονται τα 
μέλη του από ευρύ φάσμα 
εμπειρογνωμοσύνης. Προς τούτο, το
Φόρουμ μπορεί να προσθέτει με εκλογή 
μεταξύ των μελών του έως πέντε επιπλέον 
μέλη επιλεγόμενα με βάση την ειδικότητά 
τους. Τα μέλη αυτά διορίζονται για τριετή 
θητεία η οποία είναι ανανεώσιμη.

Το Φόρουμ επιδιώκει να προέρχονται τα 
μέλη του από ευρύ φάσμα 
εμπειρογνωμοσύνης. Προς τούτο, το 
Φόρουμ μπορεί να προσθέτει με εκλογή 
μεταξύ των μελών του έως πέντε επιπλέον 
μέλη επιλεγόμενα με βάση την ειδικότητά 
τους. Τα μέλη αυτά διορίζονται για τριετή 
θητεία η οποία είναι ανανεώσιμη.

Τα μέλη του Φόρουμ μπορούν να 
συνοδεύονται από επιστημονικούς και 

Τα μέλη του Φόρουμ μπορούν να 
συνοδεύονται από επιστημονικούς και 
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τεχνικούς σύμβουλους. τεχνικούς σύμβουλους.
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του 
Οργανισμού ή ο εκπρόσωπός του και οι 
εκπρόσωποι της Επιτροπής έχουν το 
δικαίωμα να παρίστανται σε όλες τις 
συνεδριάσεις του Φόρουμ και των ομάδων 
εργασίας του. Παράγοντες μπορούν επίσης 
να προσκαλούνται να παρίστανται σε 
συνεδριάσεις ως παρατηρητές, ανάλογα με 
την περίπτωση, κατόπιν αιτήματος μελών 
του Φόρουμ ή του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του 
Οργανισμού ή ο εκπρόσωπός του και οι 
εκπρόσωποι της Επιτροπής έχουν το 
δικαίωμα να παρίστανται σε όλες τις 
συνεδριάσεις του Φόρουμ και των ομάδων 
εργασίας του. Παράγοντες μπορούν επίσης 
να παρίστανται σε συνεδριάσεις ως 
παρατηρητές.

Τα μέλη του φόρουμ δεν μπορεί να είναι 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Φόρουμ που έχουν 
διορισθεί από κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
τον κατάλληλο συντονισμό μεταξύ του 
έργου του Φόρουμ και των εργασιών της 
αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους τους.

2. Τα μέλη του Φόρουμ που έχουν 
διορισθεί από κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
τον κατάλληλο συντονισμό μεταξύ του 
έργου του Φόρουμ και των εργασιών της 
αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους τους.

3. Τα μέλη του Φόρουμ έχουν την 
υποστήριξη των επιστημονικών και 
τεχνικών πόρων 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 στα μέλη του Φόρουμ ούτε στους 
επιστημονικούς και τεχνικούς τους 
συμβούλους και εμπειρογνώμονες οδηγίες 
ασυμβίβαστες με τα καθήκοντα των 
προσώπων αυτών ή με τα καθήκοντα και 
τις αρμοδιότητες του Φόρουμ.

3. Τα μέλη του Φόρουμ έχουν την 
υποστήριξη των επιστημονικών και 
τεχνικών πόρων που διαθέτουν οι αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών. Κάθε αρμόδια 
αρχή κράτους μέλους διευκολύνει τις 
δραστηριότητες του Φόρουμ και των 
ομάδων εργασίας του. 

(Τροπολογία 280 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Οι εμπλεκόμενοι παράγοντες δεν πρέπει να παρίστανται σε συνεδριάσεις των επιτροπών μόνον 
κατόπιν προσκλήσεως.  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 87).

Τροπολογία 42
ΑΡΘΡΟ 86, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Όποτε, σύμφωνα με το άρθρο 76, μια 
επιτροπή πρέπει να λάβει απόφαση, να 
γνωμοδοτήσει ή να εξετάσει κατά πόσον 

1. Όποτε, σύμφωνα με το άρθρο 76, μια 
επιτροπή πρέπει  να γνωμοδοτήσει ή να 
εξετάσει κατά πόσον ένας φάκελος 
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ένας φάκελος κράτους μέλους είναι 
σύμφωνος προς τις απαιτήσεις του 
Παραρτήματος XV, ορίζει ένα από τα μέλη 
της ως εισηγητή. Η επιτροπή μπορεί να 
ορίζει και δεύτερο μέλος ως συνεισηγητή. 
Σε κάθε περίπτωση, εισηγητές και 
συνεισηγητές αναλαμβάνουν να ενεργούν 
προς το συμφέρον της Κοινότητας και 
καταθέτουν δήλωση δέσμευσης ότι θα 
εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους, καθώς 
και γραπτή δήλωση συμφερόντων. Εάν 
μέλος μιας επιτροπής δηλώσει συμφέρον 
το οποίο μπορεί να θίξει την ανεξαρτησία 
του κατά την εξέταση περίπτωσης, δεν 
διορίζεται εισηγητής για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Η συγκεκριμένη επιτροπή 
μπορεί να αντικαθιστά ανά πάσα στιγμή 
τον εισηγητή ή τον συνεισηγητή με άλλο 
μέλος της, εάν, π.χ., δεν είναι σε θέση να 
εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους εντός 
των καθορισμένων προθεσμιών ή εάν 
διαφανεί δυνητική σύγκρουση 
συμφερόντων.

κράτους μέλους είναι σύμφωνος προς τις 
απαιτήσεις του Παραρτήματος XV, ορίζει 
ένα από τα μέλη της ως εισηγητή. Η 
επιτροπή μπορεί να ορίζει και δεύτερο 
μέλος ως συνεισηγητή. Εάν μέλος μιας 
επιτροπής δηλώσει συμφέρον το οποίο 
μπορεί να θίξει την ανεξαρτησία του κατά 
την εξέταση περίπτωσης, δεν διορίζεται 
εισηγητής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. 
Η συγκεκριμένη επιτροπή μπορεί να 
αντικαθιστά ανά πάσα στιγμή τον εισηγητή 
ή τον συνεισηγητή με άλλο μέλος της, εάν, 
π.χ., δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τα 
καθήκοντά τους εντός των καθορισμένων 
προθεσμιών ή εάν διαφανεί δυνητική 
σύγκρουση συμφερόντων.

(Τροπολογία 281 - πρώτη ανάγνωση)

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 87).

Τροπολογία 43
ΑΡΘΡΟ 87

Προσόντα και συμφέροντα Ανεξαρτησία
1. Η σύνθεση των επιτροπών και του 
Φόρουμ δημοσιοποιείται. Κάθε μέλος 
μπορεί να ζητεί να μη δημοσιοποιηθεί το 
όνομά του εάν πιστεύει ότι η 
δημοσιοποίηση αυτή μπορεί να το θέσει 
σε κίνδυνο. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής 
αποφασίζει σχετικά με αυτά τα αιτήματα.
Κατά τη δημοσίευση κάθε διορισμού, 
αναφέρονται σαφώς τα επαγγελματικά 
προσόντα κάθε μέλους.

1. Η σύνθεση των επιτροπών και του 
Φόρουμ δημοσιοποιείται. Κατά τη 
δημοσίευση κάθε διορισμού, αναφέρονται 
σαφώς τα επαγγελματικά προσόντα κάθε 
μέλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 
Εκτελεστικός Διευθυντής και τα μέλη των 

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο 
γενικός διευθυντής και τα μέλη των 
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επιτροπών και του Φόρουμ προβαίνουν σε 
δήλωση δέσμευσης ότι θα εκπληρώσουν τα 
καθήκοντά τους και σε δήλωση 
συμφερόντων τα οποία θα μπορούσαν να 
θίξουν την ανεξαρτησία τους. Οι 
δηλώσεις αυτές γίνονται γραπτώς κατ’ 
έτος.

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 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.

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να παρέχουν 
στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Κινδύνου, της Επιτροπής 
Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης, του 
Φόρουμ ή του Συμβουλίου Προσφυγών, ή 
των επιστημονικών και τεχνικών 
συμβούλων και εμπειρογνωμόνων τους, 
οδηγία που να είναι ασύμβατη με τα 
ατομικά καθήκοντα των προσώπων 
αυτών ή με τα καθήκοντα, τις 
αρμοδιότητες και την ανεξαρτησία 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 Εκτελεστικός 
Διευθυντής, τα μέλη των επιτροπών και
του Φόρουμ και οι εμπειρογνώμονες που 
συμμετέχουν στη συνεδρίαση δηλώνουν 
τυχόν συμφέροντα που θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν ότι θίγουν την ανεξαρτησία
τους σε σχέση με οιοδήποτε σημείο της 
ημερήσιας διάταξης. Όποιος δηλώνει 
τέτοια συμφέροντα δεν συμμετέχει στην 
ψηφοφορία για τα συγκεκριμένα σημεία 
της ημερήσιας διάταξης.

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

(Τροπολογία 285 - πρώτη ανάγνωση)

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, τη δήλωση των οικονομικών συμφερόντων τους και των έμμεσων 
συμφερόντων μας.

Τροπολογία 44
ΑΡΘΡΟ 88, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

3. Ο Πρόεδρος, τα άλλα 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.

(Τροπολογία 286 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Λόγω της φύσεως των καθηκόντων που θα ασκεί το Συμβούλιο Προσφυγών, πρέπει να 
καθιερωθεί μια διαφανής διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων.

Τροπολογία 45
ΑΡΘΡΟ 89, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 2 ΚΑΙ 3

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Προσφυγών 
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είναι ανεξάρτητα. Κατά τη λήψη των 
αποφάσεών τους δεν δεσμεύονται από 
οδηγίες.
3. Τα μέλη του Συμβουλίου Προσφυγών 
δεν μπορούν να εκτελούν άλλα καθήκοντα 
στο πλαίσιο του Οργανισμού. Τα μέλη 
μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους 
με μειωμένη απασχόληση.

3. Τα μέλη του Συμβουλίου Προσφυγών 
δεν μπορούν να εκτελούν άλλα καθήκοντα 
στο πλαίσιο του Οργανισμού. 

(Τροπολογία 287 - πρώτη ανάγνωση)

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 46
ΑΡΘΡΟ 90, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Προσφυγή είναι δυνατόν να ασκείται 
κατά αποφάσεων του Οργανισμού που 
λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 
20, το άρθρο 27, παράγραφος 6, το άρθρο 
30, παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 50.

1. Προσφυγή είναι δυνατόν να ασκείται 
κατά αποφάσεων του Οργανισμού που 
λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 
20, το άρθρο 27, παράγραφος 6, το άρθρο 
30, παράγραφοι 2 και 3; το άρθρο 50 και 
το άρθρο 59.

(Τροπολογία 288 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας οι αποφάσεις αδειοδότησης πρέπει να περιληφθούν στη διαδικασία 
προσφυγής.

Τροπολογία 47
ΑΡΘΡΟ 108

Για να εξασφαλίζεται διαφάνεια, το 
Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει προτάσεως 
του Εκτελεστικού Διευθυντή και σε 
συμφωνία με την Επιτροπή, θεσπίζει 
κανόνες για τη δημοσιοποίηση 
κανονιστικών, επιστημονικών ή τεχνικών 

Για να εξασφαλίζεται η μέγιστη διαφάνεια, 
το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει 
προτάσεως του Εκτελεστικού Διευθυντή 
και σε συμφωνία με την Επιτροπή, 
θεσπίζει κανόνες και καταρτίζει κατάλογο 
για τη δημοσιοποίηση κανονιστικών, 
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πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια 
των χημικών προϊόντων υπό καθαρή 
μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε 
προϊόντα, οι οποίες δεν έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα.

επιστημονικών ή τεχνικών πληροφοριών 
σχετικά με την ασφάλεια των χημικών 
προϊόντων υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, 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.

(Τροπολογία 294 - πρώτη ανάγνωση)

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 48
ΑΡΘΡΟ 127, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1a. Σε περίπτωση που για τη χρήση μιας 
ουσίας δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση 
χημικής ασφαλείας σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, η παράγραφος 1 δεν 
επηρεάζει το δικαίωμα των κρατών 
μελών να διατηρούν ή να θεσπίζουν 
αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα, 
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για 
την προστασία των εργαζομένων.
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(Τροπολογία 309 - πρώτη ανάγνωση)

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 137 της συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεν πρέπει να αποτρέπουν τα κράτη μέλη από τη διατήρηση ή θέσπιση 
αυστηρότερων προστατευτικών μέτρων. Σε αυτά περιλαμβάνονται και διατάξεις για την 
προστασία των εργαζομένων. Εάν για μια ουσία έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής 
ασφαλείας, τότε μπορούμε να συναγάγουμε ότι η προστασία των δεδομένων διασφαλίζεται 
δεόντως. Συνεπώς, προτείνεται σε άλλες περιπτώσεις να μην περιορίζεται το δικαίωμα των 
κρατών μελών να θεσπίζουν αυστηρότερα μέτρα

Τροπολογία 49
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII, ΣΗΜΕΙΟ 47 Α, Β, Γ, Δ, Ε (νέα)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Ονομασία της ουσίας, των ομάδων ουσιών 
ή των παρασκευασμάτων

Όροι περιορισμού

47α. Τολουόλιο
CAS αριθ. 108-88-3

Δεν επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά 
ή να χρησιμοποιείται ως ουσία ή 
συστατικό παρασκευασμάτων, σε 
συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από 
0,1 % κατά μάζα, σε συγκολλητικά και 
βαφές ψεκασμού που προορίζονται προς 
πώληση στο ευρύ κοινό.

47β. Τριχλωροβενζόλιο
CAS αριθ. 120-82-1

Δεν επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά 
ή να χρησιμοποιείται ως ουσία ή ως 
συστατικό παρασκευασμάτων σε 
συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από 
0,1 % κατά μάζα, για όλες τις χρήσεις 
εκτός από:
- ως ενδιάμεσο σύνθεσης, ή
- ως διαλύτης διαδικασίας σε κλειστές 
χημικές εφαρμογές αντιδράσεων 
χλωρίωσης,
ή
- στην παρασκευή 1,3,5 - τρινιτρο
- 2,4,6 - τριαμινοβενζόλιο (TATB)

47γ. Πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες (PAH)
1. Βενζο(α)πυρένιο (ΒαΡ)
CAS αριθ. 50-32-8

1. Τα έλαια αραίωσης δεν μπορούν να 
κυκλοφορούν στην αγορά και να 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
ελαστικών επισώτρων ή τμημάτων 
αυτών, εφόσον περιέχουν:
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2. Βενζο(a)πυρένιο (BaΡ)
CAS αριθ. 192-97-2
3. Βενζο(a)ανθρακένιο (BaA)
CAS αριθ. 56-55-3
4. Χρυσένιο (CHR)
CAS αριθ.: 218-01-9

5. Βενζο(β)φθορανθένιο (BbFA)
CAS αριθ. 205-99-2
6. Βενζο(β)φθορανθένιο (BjFA)
CAS αριθ. 205-82-3
7. Βενζο(κ)φθορανθένιο (BκFA)
CAS aριθ. 207-08-9
8. Διβενζο(α,η)ανθρακένιο (ΔΒΑηΑ)
CAS αριθ. 53-70-3

- πάνω από 1 mg/kg BaP, ή
- πάνω από 10 mg/kg του συνόλου όλων 
των καταγεγραμμένων PAH.
Τα όρια αυτά θεωρείται ότι τηρούνται, 
εάν το εκχύλισμα πολυκυκλικών 
αρωματικών ουσιών (PCA) είναι λιγότερο 
από 3 % κατά μάζα, μετρούμενο με το 
πρότυπο IP 346.  1998 του Ινστιτούτου 
Πετρελαίου (προσδιορισμός PCA σε μη 
χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια και 
απασφαλτωμένα κλάσματα πετρελαίου —
μέθοδος εκχυλίσματος διμεθυλικού 
θειοξειδίου), υπό την προϋπόθεση ότι η 
συμμόρφωση με τις οριακές τιμές BaP 
και των καταγεγραμμένων PAH, καθώς 
και ο συσχετισμός των μετρουμένων 
τιμών με το εκχύλισμα PCA, ελέγχεται 
από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα κάθε 
έξι μήνες ή μετά από κάθε σημαντική 
αλλαγή λειτουργίας, όποιο από τα δύο 
επέρχεται προγενέστερα.
2. Επιπλέον, τα ελαστικά επίσωτρα και τα 
πέλματα προς αναγόμωση που 
παράγονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 
δεν μπορούν να κυκλοφορούν στην αγορά, 
εφόσον περιέχουν έλαια αραίωσης που 
υπερβαίνουν:
Τα όρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.
Τα όρια αυτά θεωρείται ότι τηρούνται, 
εάν τα μείγματα βουλκανισμένου 
καουτσούκ δεν υπερβαίνουν το όριο του 
0,35 % Bay protons, μετρούμενα και 
υπολογιζόμενα με το πρότυπο ISO 21461.
(καουτσούκ βουλκανισμένο —
προσδιορισμός του αρωματικού 
χαρακτήρα του ελαίου στα μείγματα 
βουλκανισμένου καουτσούκ).
3. Κατά παρέκκλιση, η παράγραφος 2 δεν 
ισχύει για αναγομωμένα ελαστικά 
επίσωτρα, εάν το πέλμα τους δεν περιέχει 
έλαια αραίωσης που υπερβαίνουν τα όρια 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

47δ. Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθμοί CAS και Einecs που 

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως 
ουσίες ή ως συστατικά 
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αφορούν την ουσία):  
Φθαλικός δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρας 
(DEHP)
CAS αριθ.117-81-7 Einecs αριθ. 204-211-
0 
Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP)
CAS αριθ.117-74-2 Einecs αριθ. 201-557-
4 
φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας (BBP)
CAS αριθ. 85-68-7  Einecs αριθ. 201-622-
7 

παρασκευασμάτων, σε συγκεντρώσεις 
ανώτερες του 0,1 % κατά μάζα του 
πλαστικοποιημένου υλικού, σε παιχνίδια 
και είδη παιδικής φροντίδας.
Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής 
φροντίδας που περιέχουν τις φθαλικές 
αυτές ενώσεις σε συγκεντρώσεις 
ανώτερες του προαναφερθέντος ορίου δεν 
επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά.

47ε. Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθμοί CAS και Einecs που 
αφορούν την ουσία):
φθαλικός δι-"ισοεννεϋλεστέρας" (DINP)
αριθ. CAS 28553-12-0 και 68515-48-0 
αριθ. Einecs 249-079-5 και 271-090-9
φθαλικός δι-"ισοδεκυλεστέρας" (DIDP)
αριθ. CAS 26761-40-0 και 68515-49-
0αριθ. Einecs 247-977-977 και 271-091-4
Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP)  αριθ.
CAS 117-84-0 αριθ. Einecs 204-214-7

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως 
ουσίες ή ως συστατικά 
παρασκευασμάτων, σε συγκεντρώσεις 
ανώτερες του 0,1 % κατά μάζα του 
πλαστικοποιημένου υλικού, σε παιχνίδια 
και είδη παιδικής φροντίδας τα οποία 
μπορούν να τοποθετηθούν από τα παιδιά 
στο στόμα.
Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής 
φροντίδας που περιέχουν τις φθαλικές 
αυτές ενώσεις σε συγκεντρώσεις 
ανώτερες του προαναφερθέντος ορίου δεν 
επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά.
Για τους σκοπούς των στοιχείων 47δ και 
47ε, «προϊόν παιδικής φροντίδας» 
σημαίνει κάθε προϊόν που προορίζεται να 
διευκολύνει τον ύπνο, τη χαλάρωση, την 
υγιεινή, το τάισμα των παιδιών ή το 
πιπίλισμα εκ μέρους των παιδιών.
Η Επιτροπή αξιολογεί εκ νέου, έως την 16 
Ιανουαρίου 2010, τα μέτρα που 
προβλέπονται στα στοιχεία 47δ και 47ε, 
υπό το πρίσμα νέων επιστημονικών 
στοιχείων για τις ουσίες αυτές και τα 
υποκατάστατα αυτών και, εφόσον 
δικαιολογείται, τα μέτρα αυτά 
τροποποιούνται αναλόγως.

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα XVII  πρέπει να επικαιροποιηθεί με τα πλέον 
πρόσφατα περιοριστικά μέτρα που ενέκρινε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η κοινή θέση του Συμβουλίου επαναφέρει και σε ορισμένες πτυχές ενισχύει την καλή 
ισορροπία που επετεύχθη στο πλαίσιο της ψηφοφορίας του Κοινοβουλίου στην πρώτη 
ανάγνωση, μεταξύ της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας αφενός και 
της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος αφετέρου.

Αποδεχόμενος την προσέγγιση αυτή, ο εισηγητής θεωρεί ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για 
την εξεύρεση συμφωνίας σε δεύτερη ανάγνωση, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή θα προσχωρήσουν πράγματι σε μια εποικοδομητική 
διαπραγματευτική λογική.

Ενόψει του στόχου αυτού, ο εισηγητής θεωρεί αναγκαίο να επικεντρωθεί σε ορισμένες 
προτεραιότητες που άπτονται των στόχων του κανονισμού και που δεν ελήφθησαν δεόντως 
υπόψη από το Συμβούλιο. Ο εισηγητής επιφυλάσσεται να παρέμβει σε άλλα ήσσονος 
σημασίας θέματα υπό το πρίσμα της συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί σε πλαίσιο 
επιτροπής.

Ο εισηγητής προτίθεται εξάλλου να υποβάλλει εκ νέου μια σειρά τροπολογιών που ενέκρινε 
με ευρεία πλειοψηφία το Κοινοβούλιο, τις οποίες ωστόσο το Συμβούλιο δεν έκρινε σκόπιμο 
να συμπεριλάβει στην κοινή του θέση.

Το θέμα έγκειται ιδιαίτερα στο να ενισχυθεί η αρχή του «καθήκοντος επαγρύπνησης» εκ 
μέρους του παραγωγού και του εισαγωγέα προκειμένου να διασφαλίζεται ο κατάλληλος 
έλεγχος των ουσιών που διοχετεύονται στην αγορά όπως επίσης και η προσήκουσα 
ανταλλαγή πληροφοριών και ανακοινώσεων σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από 
τη χρήση των ουσιών αυτών.

Μια δεύτερη σειρά τροπολογιών επί των οποίων ο εισηγητής προτίθεται να επικεντρωθεί 
αφορά τα θέματα σχετικά με τον πειραματισμό των ουσιών στα ζώα . Ο εισηγητής προτίθεται 
ιδιαίτερα να ενισχύσει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου επικύρωσης Εναλλακτικών 
Μεθόδων (ECVAM), καθώς και να ευνοήσει την αντικατάσταση μιας μεθόδου 
πειραματισμού σε ζώα με μια εναλλακτική στην περίπτωση που το ECVAM επιβεβαιώσει 
την επιστημονική της αξιοπιστία. Θα υποβληθούν επίσης εκ νέου οι τροπολογίες σχετικά με 
την υποχρέωση να διαβιβάζονται στον Οργανισμό μελέτες ή πληροφορίες για μια ουσία που 
προέρχεται από πειραματισμούς σε ζώα, καθώς και όλες εκείνες που θα μπορούσαν να 
συμβάλλουν στην αποφυγή της και σχετικά με τη συγκρότηση μιας επιτροπής για τις 
εναλλακτικές πειραματικές μεθόδους.

Ο εισηγητής προτίθεται επίσης να υποβάλλει μια σειρά τροπολογιών  με στόχο την ενίσχυση 
της ανταλλαγής των πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση των κινδύνων και 
των συνεπειών των ουσιών στην υγεία και το περιβάλλον. Επανεισάγεται ιδιαίτερα η 
δυνατότητα δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας με στόχο την αναγνώριση και 
την προώθηση των προϊόντων που παρήχθησαν σε όλα τα στάδια  σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις REACH.
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Ο εισηγητής θεωρεί εξάλλου απαραίτητη τη βελτίωση της κοινής θέσης του Συμβουλίου με 
την εκ νέου υποβολή των τροπολογιών με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης του 
συστήματος με ιδιαίτερη αναφορά στις δυσχέρειες εφαρμογής που είναι πιθανόν να 
συναντήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα υποβληθούν ως εκ τούτου εκ νέου οι 
τροπολογίες που προβλέπουν μηχανισμούς βοηθείας και υποστήριξης για τις επιχειρήσεις 
αυτές, καθώς και την έγκριση μέτρων ειδικής βοηθείας εκ μέρους των κρατών μελών.

Ο εισηγητής θεωρεί τέλος ότι αποτελεί προτεραιότητα η ενίσχυση των προνομίων του 
Κοινοβουλίου και της επίδρασής του στη διαδικασία συγκρότησης της επιτροπής και τη 
διαδικασία ελέγχου των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

Θα υποβληθούν τέλος εκ νέου ορισμένες άλλες τροπολογίες σχετικά με ειδικά θέματα επί των 
οποίων ο εισηγητής θεωρεί ότι η θέση που έλαβε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση 
επιφέρει σημαντική βελτίωση την κοινή θέση.

Το σχέδιο σύστασης δεν περιλαμβάνει τις τροπολογίες που ψηφίστηκαν κατά την πρώτη 
ανάγνωση για την αδειοδότηση ουσιών. Ο εισηγητής πιστεύει ότι η θέση που ενέκρινε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι, σε σχέση με την κοινή θέση, αυστηρότερη και συνεπέστερη 
προς τον πρωταρχικό σκοπό του κανονισμού – δηλ. την υποκατάσταση των εξαιρετικά 
προβληματικών ουσιών με εναλλακτικές και ασφαλέστερες ουσίες ή τεχνολογίες – και πρέπει 
να επιμείνουμε. Εξ άλλου. Η απόσταση που τη χωρίζει από τη θέση του Συμβουλίου δεν είναι 
αγεφύρωτη. Έτσι λοιπόν, η επίτευξη συμβιβασμού στο σημαντικό αυτό κεφάλαιο είναι και 
δυνατή και αναγκαία. Ο εισηγητής προτίθεται εξάλλου να αξιοποιήσει από κοινού με τις 
άλλες πολιτικές ομάδες την οδό που κρίνει πλέον ωφέλιμη για την επίτευξη ευρείας 
συμφωνίας που θα υποστηριχθεί έναντι του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Ο εισηγητής προτίθεται λοιπόν να υποβάλει το σύνολο της πρότασης που ενέκρινε το 
Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση, εκεί όπου δεν υπάρχουν διαπραγματευτικά περιθώρια 
για την επίτευξη συμφωνίας.


