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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Λόγοι υποβολής της πρότασης και στόχοι της

Το Φεβρουάριο του 2001 η Επιτροπή εξέδωσε µια Λευκή Βίβλο µε τίτλο «Στρατηγική για
µια µελλοντική πολιτική για τα χηµικά προϊόντα» (αναφ.: COM(2001) 88 τελικό) η οποία
βασιζόταν στην αναθεώρηση του ισχύοντος κοινοτικού συστήµατος που ρύθµιζε την ασφαλή
χρήση των χηµικών. Η Επιτροπή κατέληγε στο συµπέρασµα ότι η αναθεώρηση της
ισχύουσας νοµοθεσίας ήταν απαραίτητη για την εκπλήρωση των ακόλουθων στόχων:

– προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος,

– διατήρηση και αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής χηµικής
βιοµηχανίας,

– πρόληψη του κερµατισµού της εσωτερικής αγοράς,

– αύξηση της διαφάνειας,

– συµµετοχή σε διεθνείς προσπάθειες,

– προώθηση των δοκιµών στις οποίες δεν χρησιµοποιούνται ζώα,

– συµµόρφωση µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής ΈνωσηΕ στο πλαίσιο του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου.

Γενικό πλαίσιο

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι θέτουν τη χηµική βιοµηχανία στο επίκεντρο της
κοινοτικής στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη. ∆ιαδραµατίζει πολύ σηµαντικό οικονοµικό
ρόλο, κυρίως επειδή εφοδιάζει µε υλικά τη µεταποιητική βιοµηχανία, καθώς και επειδή
τονώνει την καινοτοµία και προµηθεύει τα απαραίτητα προϊόντα για τη στήριξη και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η χηµική βιοµηχανία συµβάλλει επίσης σηµαντικά στην
οικονοµική ανάπτυξη και στο πλεόνασµα του ισοζυγίου πληρωµών της Ευρώπης.
Η διατήρηση µιας ανταγωνιστικής και καινοτοµικής χηµικής βιοµηχανίας στην Ευρώπη
αποτελεί, συνεπώς, βασικό στόχο.

Στο κοινωνικό επίπεδο η βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων και του
ευρέος κοινού αποτελεί βασικό πολιτικό στόχο της κοινοτικής χηµικής πολιτικής.
Η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης αποτελεί επίσης βασικό στόχο.

Σε σχέση µε το περιβάλλον, η αποφυγή της χηµικής µόλυνσης του αέρα, του νερού, του
εδάφους και των κτιρίων καθώς και η πρόληψη της βλάβης της βιοποικιλότητας αποτελούν
επίσης βασικούς στόχους. Από αυτή την άποψη, ο βελτιωµένος έλεγχος των ανθεκτικών,
βιοσυσσωρευόµενων και τοξικών ουσιών έχει ιδιαίτερη σηµασία.

Η ανάγκη προώθησης αυτών των στόχων έχει αναγνωριστεί σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών, που πραγµατοποιήθηκε στις 20/21 Μαρτίου 2003,
αφενός τόνισε ότι η ανταγωνιστικότητα «πρέπει να έλθει και πάλι στο προσκήνιο» και ότι
πρέπει να προωθηθούν περισσότερες επιχειρηµατικές επενδύσεις στην Ε&Α και στην
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καινοτοµία. Αφετέρου, το Συµβούλιο υπογράµµισε την ανάγκη κάµψης των περιβαλλοντικών
πιέσεων και διαφύλαξης των φυσικών πόρων στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής
αειφόρου ανάπτυξης που εγκρίθηκε στο Γκέτεµποργκ και την ανάγκη προώθησης της
αειφόρου ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο, περιλαµβανοµένης της συνέχειας που θα πρέπει
να δοθεί στους στόχους που συµφωνήθηκαν στο Γιοχάνεσµπουργκ σε σχέση, µεταξύ άλλων,
µε την ορθή διαχείριση των χηµικών.

Ισχύουσα χηµική νοµοθεσία

Το ισχύον σύστηµα για τα βιοµηχανικά, εν γένει, χηµικά προϊόντα κάνει διάκριση µεταξύ
«υπαρχουσών ουσιών», δηλαδή όλων των χηµικών που δηλώθηκαν ότι διατίθενται στην
αγορά το Σεπτέµβριο του 1981 και «νέων ουσιών», δηλαδή εκείνων που διατέθηκαν στην
αγορά µετά την ηµεροµηνία αυτή.

Υπάρχουν περίπου 3.000 νέες ουσίες. Σύµφωνα µε την οδηγία 67/548, για τις νέες ουσίες
απαιτείται η διενέργεια δοκιµών και η αξιολόγηση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά σε ποσότητες άνω των 10 kg. Για
µεγαλύτερες ποσότητες πρέπει να διενεργούνται διεξοδικότερες δοκιµές µε έµφαση στις
µακροπρόθεσµες και χρόνιες επιπτώσεις.

Απεναντίας, οι υπάρχουσες ουσίες καλύπτουν ποσοστό άνω του 99% της συνολικής
ποσότητας όλων των ουσιών που κυκλοφορούν στην αγορά και δεν υπόκεινται στις ίδιες
απαιτήσεις δοκιµών. Οι υπάρχουσες ουσίες που δηλώθηκαν το 1981 ήταν 100.106, ενώ ο
σηµερινός αριθµός των υπαρχουσών ουσιών που κυκλοφορούν στην αγορά σε ποσότητες
άνω του 1 τόνου εκτιµάται ότι είναι 30.000. Περίπου 140 από αυτές τις ουσίες
προσδιορίστηκαν ως ουσίες προτεραιότητας και υπόκεινται σε συνολική αξιολόγηση των
κινδύνων, που διεξάγεται από τις αρχές των κρατών µελών, βάσει του κανονισµού 793/93.

∆ιαπιστώνεται γενική έλλειψη γνώσεων διαθέσιµων στο κοινό σχετικά µε τις ιδιότητες και τις
χρήσεις των υπαρχουσών ουσιών. Η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων είναι αργή και
έντασης πόρων και δε δίνει τη δυνατότητα στο σύστηµα να λειτουργήσει αποδοτικά και
αποτελεσµατικά. Ο καταµερισµός των ευθυνών είναι απρόσφορος επειδή αρµόδιες για την
αξιολόγηση είναι οι δηµόσιες αρχές αντί των επιχειρήσεων που παράγουν, εισάγουν ή
χρησιµοποιούν τις ουσίες. Επιπλέον, η ισχύουσα νοµοθεσία απαιτεί µόνο από τους
παραγωγούς και τους εισαγωγείς να παρέχουν πληροφορίες, ενώ δεν επιβάλλει ανάλογες
υποχρεώσεις στους µεταγενέστερους χρήστες (βιοµηχανικούς χρήστες και τυποποιητές).
Συνεπώς, είναι δύσκολο να εξασφαλιστούν πληροφορίες για τις χρήσεις των ουσιών, ενώ
είναι γενικώς σπάνιες οι πληροφορίες σχετικά µε την έκθεση στις ουσίες από µεταγενέστερες
χρήσεις. Αποφάσεις για τη διενέργεια περαιτέρω δοκιµών ουσιών µπορούν να ληφθούν µόνο
µέσω µιας χρονοβόρας διαδικασίας επιτροπής και µπορούν να ζητηθούν µόνο από τη
βιοµηχανία και αφού αποδείξουν οι αρχές ότι µια ουσία µπορεί να παρουσιάζει σοβαρό
κίνδυνο. Ωστόσο, χωρίς αποτελέσµατα δοκιµών, είναι σχεδόν αδύνατο να παρασχεθεί τέτοια
απόδειξη. Γι’αυτό, µόνο για ένα µικρό αριθµό ουσιών έχουν ολοκληρωθεί τελικές
αξιολογήσεις κινδύνου.

Σύµφωνα µε την οδηγία 76/769/ΕΟΚ για τους περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και
χρήσης µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων, η Επιτροπή έχει δεσµευτεί να
διενεργεί αξιολογήσεις κινδύνου και επαρκείς αναλύσεις του κόστους και των οφελών πριν
από οποιαδήποτε πρόταση ή θέσπιση ρυθµιστικού µέτρου που θίγει τη χηµική βιοµηχανία.
Όταν υπάρχουν ενδείξεις µη αποδεκτού κινδύνου (που προκύπτουν κατά κανόνα από
κοινοποιήσεις περιορισµών σε εθνικό επίπεδο) συντάσσονται εκθέσεις, οι οποίες εξετάζονται
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από ειδικούς της επιστηµονικής επιτροπής τοξικότητας, οικοτοξικότητας και περιβάλλοντος
(ΕΕΤΟΠ) της Επιτροπής.

Τα ισχύοντα καθεστώτα ευθύνης είναι ανεπαρκή για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
που εντοπίζονται από την επανεξέταση της Επιτροπής. Η απόδοση ευθύνης βασίζεται
συνήθως στην αρχή ότι εκείνοι που προκαλούν ζηµία θα πρέπει να καταβάλλουν και
αποζηµίωση για την εν λόγω ζηµία. Ωστόσο, για να καταλογιστεί ευθύνη απαιτείται γενικώς
να αποδειχθεί αιτιώδης συνάφεια µεταξύ αιτίας και ζηµίας η οποία προκύπτει. Αυτό συχνά
είναι ουσιαστικά αδύνατο για τα θύµατα, εάν µεταξύ αιτίας και αποτελέσµατος µεσολαβεί
µεγάλο χρονικό διάστηµα και εάν δεν υπάρχουν διαθέσιµα επαρκή δεδοµένα δοκιµών για τις
επιδράσεις ουσιών. Ακόµη και αν µπορεί να τεκµηριωθεί αιτιώδης συνάφεια, οι
αποζηµιώσεις που επιδικάζονται γενικώς από τα δικαστήρια των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι τόσο υψηλές όσο, για παράδειγµα, στις ΗΠΑ και εποµένως
έχουν περιορισµένο αποτρεπτικό αποτέλεσµα.

Συµφωνία µε άλλες πολιτικές

Η χηµική πολιτική διασυνδέεται µε ευρύ φάσµα άλλων τοµέων πολιτικής. Κατά την
κατάρτιση της πρότασής της η Επιτροπή προσπάθησε να αποφύγει να επαναλάβει διατάξεις
άλλης νοµοθεσίας, φροντίζοντας ταυτοχρόνως να µη δηµιουργηθούν νοµοθετικά κενά και
εξασφαλίζοντας τη διάθεση των απαραίτητων πληροφοριών σε άλλους τοµείς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

∆ηµόσιες διαβουλεύσεις

Μετά τη δηµοσίευση της Λευκής Βίβλου, διαπιστώθηκε ευρεία συναίνεση σχετικά µε την
ανάγκη µεταρρύθµισης. Τόσο το Συµβούλιο Υπουργών όσο και το Κοινοβούλιο τάχθηκαν
σαφώς υπέρ της ανάπτυξης αποτελεσµατικότερων µηχανισµών και διαδικασιών που θα
ανέθεταν µεγαλύτερη ευθύνη στη βιοµηχανία όσον αφορά τη διάθεση πληροφοριών για τους
υπαρκτούς και πιθανούς κινδύνους και για τα µέτρα µείωσης των κινδύνων από τα χηµικά
που χρησιµοποιούνται σήµερα, θα δηµιουργούσαν δε κλίµα εµπιστοσύνης ως προς την
ασφαλή χρήση των επικίνδυνων ουσιών. Η βιοµηχανία επιδοκίµασε το νέο πολιτικό
προσανατολισµό βάσει του οποίου αναλαµβάνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις µεγαλύτερο µέρος
της ευθύνης για την ασφάλεια των χηµικών της. Ταυτόχρονα εκφράστηκαν ανησυχίες για τον
αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα. Οι περιβαλλοντικές µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)
και οι οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών υποστήριξαν σθεναρά την ανάγκη για
αλλαγή.

∆ιαβούλευση µέσω ∆ιαδικτύου

Το Μάιο του 2003 η Επιτροπή αποφάσισε να ξεκινήσει µια διαβούλευση µέσω ∆ιαδικτύου
προκειµένου να εξετάσει τη λειτουργικότητα του νοµοθετικού σχεδίου, περιλαµβανοµένων
των τεχνικών απαιτήσεων, χωρίς να τίθεται υπό αµφισβήτηση το πεδίο εφαµογής και οι
στόχοι του προτεινόµενου συστήµατος. Η διαβούλευση πραγµατοποιήθηκε από τις 15 Mαΐου
ως τις 10 Ιουλίου 2003. Οι συµµετέχοντες µπορούσαν να στείλουν τις απαντήσεις τους µε
διάφορους τρόπους: συµπληρώνοντας ένα ερωτηµατολόγιο επιγραµµής (online), µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, µε φαξ και µε απλό ταχυδροµείο χρησιµοποιώντας ένα υπόδειγµα
ή σε ελεύθερο κείµενο. Όλες οι απαντήσεις δηµοσιεύθηκαν στο ∆ιαδίκτυο· αποσιωπήθηκαν
τα ονόµατα των συµµετεχόντων που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυµία τους.
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Παραλήφθηκαν περισσότερες από 6.000 επιµέρους συµβολές στη συζήτηση. 42% από αυτές
προέρχονταν από τη βιοµηχανία - από εταιρείες ή ενώσεις. Απάντησαν 142 ΜΚΟ,
περιλαµβανοµένων των συνδικάτων.

Από τα κράτη µέλη, απαντήσεις έστειλαν πέντε κυβερνήσεις (A, IRL, F, NL, UK) καθώς και
διάφορες δηµόσιες αρχές (A, B, D, DK, FIN, GR, I, NL, S, UK). Οι δηµόσιες αρχές τριών
υπό ένταξη χωρών (LAT, LIT, PL) συµµετείχαν επίσης στο διάλογο όπως επίσης διάφορες
αρχές και κυβερνήσεις τρίτων χωρών (Αυστραλίας, Καναδά, Χιλής, Κίνας, Ισραήλ, Ιαπωνίας,
Μαλαισίας, Μεξικού, Νορβηγίας, Σιγκαπούρης, Ελβετίας, Ταϊλάνδης, ΗΠΑ). Οι διεθνείς
οργανισµοί Οικονοµικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) και Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OΟΣΑ) έστειλαν τις παρατηρήσεις τους.

Οι µισές περίπου συµβολές προήλθαν από ιδιώτες. Πολλοί έθεσαν θέµατα σε σχέση µε τις
δοκιµές σε ζώα, άλλοι εξέφρασαν φόβους απώλειας θέσεων εργασίας ή ζήτησαν αυξηµένη
προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου και καλύτερη πληροφόρηση των
καταναλωτών. Επιπλέον, υποβλήθηκαν δύο ψηφίσµατα, µε τις υπογραφές 34 000 ατόµων και
οργανώσεων.

Κυριότερα προβλήµατα και πώς αντιµετωπίστηκαν

Πεδίο εφαρµογής του συστήµατος: Η συµπερίληψη των πολυµερών και των ουσιών σε
προϊόντα επικρίθηκε από την κοινοτική βιοµηχανία και από τους εταίρους του εξωτερικού
εµπορίου ως υπερβολική και δυσεφάρµοστη. Η απαίτηση που ισχύει για όλους τους
παραγωγούς, εισαγωγείς και µεταγενέστερους χρήστες να διενεργούν αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας κατηγορήθηκε επίσης ότι υπερβαίνει τις προτάσεις της Λευκής Βίβλου.

– Τα πολυµερή εξαιρέθηκαν από την καταχώριση και την αξιολόγηση αλλά είναι
δυνατόν να αποτελέσουν πάλι αντικείµενο αδειοδότησης και επιβολής περιορισµών.
Αυτό µπορεί να αλλάξει από την Επιτροπή όταν θεσπιστούν έγκυρα επιστηµονικά
κριτήρια µε τα οποία θα προσδιορίζεται ποια είναι τα πολυµερή εκείνα που µπορούν
να καταχωρίζονται.

– Οι ουσίες σε προϊόντα αντιµετωπίστηκαν λιγότερο αυστηρά.

– Η απαίτηση διεξαγωγής αξιολογήσεων χηµικής ασφάλειας περιορίστηκε αισθητά.

Ασφάλεια δικαίου: Η βιοµηχανία εξέφρασε φόβους ότι το καθήκον υπεύθυνης φροντίδας θα
την εξέθετε σε αµέτρητες αιτήσεις αποζηµίωσης. Εξέφρασε επίσης ανησυχίες, λόγω της
απουσίας ενός µηχανισµού προσφυγών στον Οργανισµό.

– Το καθήκον υπεύθυνης φροντίδας αντικαταστάθηκε από την εξήγηση των αρχών
στις οποίες στηρίζεται ο κανονισµός.

– Έχει συµπεριληφθεί στον Οργανισµό ένα συµβούλιο προσφυγών.

Κόστος: Η βιοµηχανία, ορισµένα κράτη µέλη και πολλοί εταίροι του εξωτερικού εµπορίου
εξέφρασαν ανησυχίες για υπερβολική αύξηση του κόστους, ιδίως όσον αφορά τα χηµικά σε
µικρές ποσότητες, τους µεταγενέστερους χρήστες και τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ).

– Για τους µεταγενέστερους χρήστες, η απαίτηση να διεξάγουν αξιολογήσεις χηµικής
ασφάλειας και να συντάσσουν εκθέσεις χηµικής ασφάλειας περιορίστηκε αυστηρά.
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– Οι υποχρεώσεις καταχώρισης απλουστεύθηκαν για ποσότητες 1-10 τόνων (δεν
χρειάζεται να υποβάλλονται εκθέσεις χηµικής ασφάλειας· µειώθηκαν οι απαιτήσεις
διενέργειας δοκιµών).

– Πολυµερή (βλέπε παραπάνω).

– Μειώθηκαν οι απαιτήσεις για µεταφερόµενα ενδιάµεσα υπό αυστηρό έλεγχο.

Γραφειοκρατία/ Αρµοδιότητες του Οργανισµού: Πολλοί εµπλεκόµενοι φορείς επέκριναν
το REACH ως πολύ γραφειοκρατικό και τον καταµερισµό των καθηκόντων (µεταξύ κρατών
µελών και Οργανισµού) ως πολύ περίπλοκο. Εξέφρασαν επίσης ανησυχίες ότι δεν θα υπάρχει
εναρµόνιση στη λήψη αποφάσεων.

– Εξορθολογισµένη καταχώριση: Μόνος υπεύθυνος ο Οργανισµός.

– Αξιολόγηση: Ο Οργανισµός θα φέρει µεγαλύτερη ευθύνη για την οµαλή λειτουργία
του συστήµατος και για την παρακολούθηση της λήψης των αποφάσεων. Οι
διαδικασίες έχουν αναδιαρθρωθεί και έχουν καταστεί πιο σαφείς.

– Το σύστηµα των εκθέσεων χηµικής ασφάλειας συντονίστηκε καλύτερα µε το ήδη
ισχύον σύστηµα των δελτίων δεδοµένων ασφάλειας.

– Ο Οργανισµός έχει τώρα ενισχυµένες αρµοδιότητες όσον αφορά τις αποφάσεις
κοινοχρησίας δεδοµένων, εξαιρέσεων για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) και
εµπιστευτικότητας.

Εµπιστευτικότητα και δικαίωµα στην πληροφόρηση για τα χηµικά: Η βιοµηχανία, ιδίως
δε οι µεταγενέστεροι χρήστες, εξέφρασε ανησυχίες µήπως υποχρεωθεί ενδεχοµένως να
αποκαλύψει εµπορικά µυστικά. Οι ΜΚΟ υποστήριξαν την εφαρµογή υψηλού βαθµού
διαφάνειας όσον αφορά τη χηµική σύσταση των προϊόντων.

– Αυστηρότερη προστασία των εµπιστευτικών εµπορικών πληροφοριών: Ορισµένες
κατηγορίες πληροφοριών θα αντιµετωπίζονται πάντοτε ως εµπιστευτικές, όπως ο
ακριβής όγκος παραγωγής, τα ονόµατα των πελατών κτλ. Θα είναι επίσης δυνατό να
ζητείται από επιχειρήσεις η τήρηση του απορρήτου εφόσον προβάλλονται ειδικοί
λόγοι και εφόσον οι λόγοι αυτοί εγκρίνονται.

– Κάθε πληροφορία που δεν είναι εµπιστευτική θα διατίθεται µετά από αίτηση
(κανονισµός ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού), ορισµένα δε στοιχεία θα
δηµοσιεύονται και θα διατίθενται δωρεάν.

Υποκατάσταση: Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), ορισµένοι κλάδοι της βιοµηχανίας
και ορισµένα κράτη µέλη άσκησαν πίεση για ισχυρότερες διατάξεις σχετικά µε την
υποκατάσταση.

– Θα υπάρχει σαφέστερη αναφορά στην υποκατάσταση στις αιτιολογικές σκέψεις και
στις διατάξεις για την αδειοδότηση· οι επιχειρήσεις θα ενθαρρύνονται να
υποβάλλουν σχέδια υποκατάστασης τα οποία θα επηρεάζουν την απόφαση
αδειοδότησης.

∆οκιµές σε ζώα: Η µείωση των δοκιµών σε ζώα ήταν µια από τις κατευθυντήριες αρχές για
την κατάρτιση της πρότασης. Η επιστηµονική επιτροπή τοξικότητας, οικοτοξικότητας και
περιβάλλοντος εξέφρασε την ανησυχία της ότι οι προβλεπόµενες δοκιµές σε ζώα δεν θα
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αποδώσουν επαρκείς πληροφορίες για την αποφυγή των κινδύνων και δήλωσε ότι θα
χρειαστούν περισσότερες δοκιµές.

– Λόγω έντονων πιέσεων που άσκησε η κοινή γνώµη για τη µείωση των δοκιµών σε
ζώα, ο αριθµός των δοκιµών δεν έχει αυξηθεί ακόµη.

– Για να συµπιεστεί περαιτέρω η ανάγκη διενέργειας δοκιµών σε ζώα, χωρίς να τεθεί
σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία, ενθαρρύνεται η χρήση ποσοτικών σχέσεων δοµής
δραστικότητας (QSAR)· το κείµενο καθιστά επίσης σαφές ότι η κοινοχρησία
δεδοµένων θα είναι υποχρεωτική.

Αξιολογήσεις αντικτύπου

Έχουν αρχίσει ειδικές µελέτες, ιδίως, σε σχέση µε τον πιθανό αντίκτυπο του προτεινόµενου
συστήµατος. Τα συµπεράσµατά τους λαµβάνονται υπόψη στην προετοιµασία της
αξιολόγησης αντικτύπου. Καθώς θα εξελίσσεται η πρόταση, θα παρακολουθείται ο
αντίκτυπός της και θα δίνεται συνέχεια στις εξελίξεις. Οι εµπλεκόµενοι παράγοντες θα
συµµετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία.

Όσον αφορά τις διοικητικές πτυχές, η Λευκή Βίβλος ανέφερε ότι για τη διοίκηση του νέου
συστήµατος θα έπρεπε να δηµιουργηθεί ένα «κεντρικό όργανο» το οποίο θα ασκούσε βασικό
ρόλο στη διαχείριση του REACH. Η κατάλληλη µορφή του «οργάνου» κρίθηκε στη συνέχεια
ότι ήταν το Ευρωπαϊκό Γραφείο Χηµικών Προϊόντων, που υπάγεται στο Κοινό Κέντρο
Ερευνών της Ίσπρα και το οποίο θα έπρεπε να διευρυνθεί για να αναλάβει τα πρόσθετα
καθήκοντα. Κατά την επακόλουθη διερεύνηση δηµιουργήθηκαν σοβαρές αµφιβολίες ως προς
το κατά πόσο ένα διευρυµένο γραφείο χηµικών προϊόντων θα ήταν η αποτελεσµατικότερη
δοµή για να καλυφθούν οι κατά πολύ αυξηµένες απαιτήσεις του νέου συστήµατος. Γι’αυτό, η
Επιτροπή ανέλαβε την εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας. Αφού εξέτασε προσεκτικά όλα τα
στοιχεία, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η σύσταση ενός ανεξάρτητου
οργανισµού είναι ουσιαστικής σηµασίας για την αποτελεσµατική εφαρµογή του
προτεινόµενου συστήµατος REACH. Συνεπώς, οι προτάσεις προβλέπουν τη δηµιουργία νέου
οργανισµού. Λόγοι αποτελεσµατικότητας, συνέχειας και βέλτιστης χρήσης της διαθέσιµης
εµπειρογνωµοσύνης υπαγορεύουν την επιλογή της Ίσπρα ως καταλληλότερου τόπου
εγκατάστασης του νέου οργανισµού.

Συγκέντρωση και χρήση εµπειρογνωµόνων

Μετά τη δηµοσίευση της Λευκής Βίβλου η Επιτροπή διαβουλεύθηκε ευρέως µε
εµπειρογνώµονες. Οι διαβουλεύσεις πραγµατοποιήθηκαν στη διάρκεια συνεδρίων, στα
πλαίσια οµάδων εργασίας και σε διµερείς επαφές µεταξύ των υπηρεσιών και των
εµπλεκόµενων φορέων. Οι οκτώ τεχνικές οµάδες εργασίας που συγκάλεσε η Επιτροπή το
2001-2002 έχουν ιδιαίτερη σηµασία από αυτή την άποψη. Η διαβούλευση µε τους σχετικούς
εµπειρογνώµονες συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης της πρότασης.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Νοµική βάση

Το άρθρο 95 της συνθήκης ΕΚ είναι η κατάλληλη νοµική βάση επειδή χρειάζεται να
εξασφαλιστούν ταυτόχρονα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος
και ισότιµοι όροι ανταγωνισµού για όλους τους οικονοµικούς φορείς στην εσωτερική αγορά.
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Η επιλογή αυτής της νοµικής βάσης εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις για τις ουσίες είναι
εναρµονισµένες και ότι οι ουσίες που τηρούν αυτές τις απαιτήσεις επωφελούνται από την
ελεύθερη κυκλοφορία σε όλη την εσωτερική αγορά. Έτσι ανταµείβονται οι προσπάθειες που
θα απαιτηθούν από τους οικονοµικούς φορείς για τη διατήρηση του επιπέδου προστασίας που
απαιτείται από τον παρόντα κανονισµό. Επιπλέον, επειδή οι ουσίες, είτε υπό καθαρή µορφή
είτε σε παρασκευάσµατα είτε σε προϊόντα, αποτελούν εµπορεύµατα που κυκλοφορούν στην
εσωτερική αγορά, είναι σηµαντικό να διέπονται από εναρµονισµένες απαιτήσεις.

Ακόµη, το άρθρο 95, παράγραφος 3, απαιτεί να λαµβάνεται ως βάση ένα υψηλό επίπεδο
προστασίας στις προτάσεις που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του
περιβάλλοντος και την προστασία των καταναλωτών. Ο κανονισµός REACH εντάσσεται σε
αυτό το πλαίσιο· εποµένως, η χρησιµοποίηση αυτής της νοµικής βάσης δεν διακυβεύει το
επίπεδο προστασίας.

Αρχές επικουρικότητας και αναλογικότητας

Επικουρικότητα

Κατά την εξέταση του ζητήµατος της επικουρικότητας, κατά την έννοια του άρθρου 5 της
συνθήκης EΚ, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η ισχύουσα νοµοθεσία για τα
χηµικά προβλέπει ήδη εκτεταµένο έλεγχο της ταξινόµησης, της επισήµανσης, της εµπορίας
και της χρήσης ουσιών και παρασκευασµάτων. Ο νέος κανονισµός θα αντικαταστήσει σε
µεγάλο βαθµό διάφορες ισχύουσες πράξεις νοµοθεσίας και θα επεκταθεί σε τοµείς οι οποίοι
δεν είχαν αποτελέσει µέχρι σήµερα αντικείµενο νοµοθετικής ρύθµισης επαρκώς. Θέµα
επικουρικότητας εποµένως προκύπτει µόνο σε σχέση µε αυτή την επέκταση.

Επειδή οι συναλλαγές χηµικών είναι διασυνοριακές και πολλά από αυτά τα χηµικά µπορούν
να οδηγήσουν σε διασυνοριακή µόλυνση, τα κράτη µέλη δεν µπορούν µόνα τους να
επιτύχουν τους στόχους της πρότασης. Γι’αυτό, είναι καταλληλότερη η θέσπιση κοινοτικής
νοµοθεσίας. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η γνώµη τόσο του Συµβουλίου
όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητά ένα ισχυρό σύστηµα κοινοτικής νοµοθεσίας
ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος και
ταυτόχρονα να εξασφαλιστούν ισότιµοι όροι ανταγωνισµού για όλους τους οικονοµικούς
φορείς στην εσωτερική αγορά.

Αναλογικότητα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της νέας νοµοθεσίας από άποψη αναλογικότητας (άρθρο 1,
παράγραφος 3, της πρότασης) είναι το γεγονός ότι η ευθύνη της ασφαλούς διαχείρισης των
κινδύνων από τις χηµικές ουσίες ανατίθεται στη βιοµηχανία. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει
στη βιοµηχανία να εφαρµόσει µέτρα µείωσης του κινδύνου από πρώιµο στάδιο του κύκλου
ζωής της επίµαχης ουσίας και, εποµένως, να αποφύγει τις αρνητικές επιπτώσεις στους
µεταγενέστερους χρήστες και στους πελάτες. Θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στις αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών να συγκεντρώσουν τους πόρους τους στην αξιολόγηση της
ποιότητας των πληροφοριών που υποβάλλονται από τη βιοµηχανία αντί να διενεργούν
αξιολογήσεις κινδύνου οι ίδιες.

Ενώ η νέα νοµοθεσία έχει σχεδιαστεί για να καλύψει όλες εκείνες τις χηµικές ουσίες που
µπορούν να οδηγήσουν σε κάποιου βαθµού έκθεση των πολιτών ή του περιβάλλοντος, έχει
ληφθεί µέριµνα ώστε η νέα νοµοθεσία να µην αποτύχει λόγω υπερβολικού ζήλου από άποψη
πεδίου εφαρµογής, κόστους και διοικητικού φόρτου. Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο η νέα
νοµοθεσία προβλέπει κλιµακωτή προσέγγιση για ορισµένες κατηγορίες χηµικών ουσιών.
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Πρόκειται ιδίως για τις ουσίες χαµηλού όγκου παραγωγής ή για ειδικές χρήσεις (π.χ. για
έρευνα και ανάπτυξη).

Ταυτόχρονα η κλιµακωτή αυτή προσέγγιση οδηγεί σε ένα κάπως απλούστερο καθεστώς από
άποψη κόστους και διοικητικού φόρτου, γεγονός από το οποίο θα µπορέσουν να
επωφεληθούν οι ΜΜΕ, χωρίς να µειώνεται η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Επιλογή νοµοθετικού µέσου

Η χρήση του κανονισµού (που αντικαθιστά τις 40 περίπου ισχύουσες οδηγίες) είναι
αιτιολογηµένη, επειδή θα οδηγήσει στην άµεση εφαρµογή αυτής της νοµοθεσίας σε όλη την
Κοινότητα. Στον τοµέα της τεχνικής νοµοθεσίας, πρόκειται για τεχνική που χρησιµοποιείται
ευρέως και η οποία έχει ήδη την υποστήριξη των κρατών µελών σε άλλους τοµείς κοινοτικής
αρµοδιότητας1. Είναι ακόµη περισσότερο αιτιολογηµένη δε στην προοπτική µιας διευρυµένης
Κοινότητας που σύντοµα θα περιλαµβάνει 25 κράτη µέλη και που είναι βέβαιο ότι ωφελείται
από οµοιογενείς και άµεσα εφαρµόσιµους κανόνες σε όλη την επικράτειά της.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

Με την πρόταση αυτή θεσπίζεται το σύστηµα REACH και συνιστάται ο Ευρωπαϊκός
Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων. Με λίγα λόγια το REACH περιλαµβάνει τις εξής
διαδικασίες:

– Καταχώριση, διαδικασία µε την οποία υποχρεώνεται η βιοµηχανία να εξασφαλίζει
τις σχετικές πληροφορίες για τις ουσίες που παράγει και να χρησιµοποιεί τα
δεδοµένα αυτά για να διαχειρίζεται τις ουσίες µε ασφάλεια.

– Αξιολόγηση, διαδικασία η οποία εξασφαλίζει ότι η βιοµηχανία εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις της και δεν προβαίνει σε περιττές δοκιµές.

– Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη χρήση ουσιών µε πολύ ανησυχητικές ιδιότητες
επανεξετάζονται και, εφόσον ελέγχονται επαρκώς ή εφόσον τα κοινωνικοοικονοµικά
οφέλη υπερτερούν των κινδύνων ενώ δεν υπάρχουν κατάλληλες ουσίες ή
τεχνολογίες υποκατάστασης, τότε οι χρήσεις αδειοδοτούνται.

– Η διαδικασία επιβολής περιορισµών παρέχει ένα δίχτυ ασφαλείας για τη διαχείριση
κινδύνων οι οποίοι δεν αντιµετωπίστηκαν επαρκώς στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας
του συστήµατος REACH.

Ο Οργανισµός θα διαχειρίζεται τις τεχνικές, επιστηµονικές και διοικητικές πτυχές του
συστήµατος REACH σε κοινοτικό επίπεδο, µε σκοπό να εξασφαλίζεται ότι το σύστηµα REACH
λειτουργεί καλά και απολαµβάνει αξιοπιστία µεταξύ των εµπλεκόµενων παραγόντων.

                                                
1 Βλέπε πρόσφατο κανονισµό (EΚ) αριθ. 178/2002 που αφορά τη νοµοθεσία για τα τρόφιµα, καθώς και

πρόσφατες προτάσεις κανονισµών της Επιτροπής για τα λιπάσµατα (COM(2001) 508), για τα
απορρυπαντικά (COM(2002) 485) και για τις πρόδροµες ουσίες των ναρκωτικών (COM(2002) 494).
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1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

1.1. Γενικά θέµατα: Αντικείµενο, πεδίο εφαρµογής και ορισµοί

Εδώ ορίζεται το πεδίο εφαρµογής του συστήµατος REACH, ερµηνεύονται οι όροι που
χρησιµοποιούνται σε όλο τον κανονισµό και εξηγούνται οι αρχές στις οποίες βασίζεται ο
κανονισµός.

1.2. Καταχώριση

Υπάρχει µια γενική υποχρέωση καταχώρισης των ουσιών που παράγονται ή εισάγονται σε
ποσότητες άνω του ενός τόνου. Μια ουσία που δεν καταχωρίζεται δεν µπορεί να παραχθεί
ούτε να εισαχθεί.

Οι διατάξεις σχετικά µε την καταχώριση υποχρεώνουν τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς
ουσιών να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά µε τις ουσίες που παράγουν ή εισάγουν, εν ανάγκη
διεξάγοντας νέες δοκιµές, και να χρησιµοποιήσουν αυτές τις γνώσεις για να διαχειριστούν µε
υπευθυνότητα και ενηµέρωση τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιάζουν οι ουσίες.

Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς ασχολούνται µε την αντιµετώπιση κινδύνων από τυχόν
χρήσεις που προσδιορίζουν οι µεταγενέστεροι χρήστες τους. Οι µεταγενέστεροι χρήστες
έχουν το δικαίωµα να µην προσδιορίσουν µια χρήση, στην περίπτωση αυτή όµως έχουν
ευθύνη να διενεργήσουν αξιολόγηση ασφαλείας µεταγενέστερου χρήστη. Αντιστρόφως, οι
παραγωγοί δεν είναι υποχρεωµένοι να προµηθεύουν µια ουσία για χρήση την οποία
πιστεύουν ότι δεν µπορούν να υποστηρίξουν. Για σκοπούς ελέγχου εφαρµογής του νόµου και
για λόγους διαφάνειας, οι πληροφορίες καταχώρισης πρέπει να υποβάλλονται στις αρχές.

Ο κανονισµός εξαιρεί ορισµένες ουσίες που είτε ρυθµίζονται επαρκώς στο πλαίσιο άλλης
νοµοθεσίας είτε παρουσιάζουν τόσο χαµηλό κίνδυνο ώστε δεν χρειάζεται να καταχωρίζονται.

Για την καταχώριση απαιτείται η υποβολή ενός τεχνικού φακέλου µε πληροφορίες για την
ουσία και για τα µέτρα διαχείρισης του κινδύνου καθώς και – για ποσότητες άνω των δέκα
τόνων – η υποβολή της έκθεσης χηµικής ασφάλειας που τεκµηριώνει την επιλογή αυτών των
µέτρων. Οι πληροφορίες που απαιτούνται αποτελούν συνάρτηση του όγκου παραγωγής, αφού
αυτός δίνει µια ένδειξη της πιθανότητας έκθεσης. Περιλαµβάνονται διατάξεις για την
παραγωγή πληροφοριών, µε σκοπό να εξασφαλίζεται ότι είναι αποδεκτής ποιότητας. Με
σκοπό τη µείωση του κόστους για τη βιοµηχανία και τις αρχές προβλέπεται κοινή υποβολή
δεδοµένων.

Για την καταχώριση ουσιών σε προϊόντα, εφαρµόζεται ειδικό καθεστώς: για λόγους
αναλογικότητας και παίρνοντας υπόψη ότι στην αγορά της ΕΕ κυκλοφορούν εκατοµµύρια
προϊόντα και ότι πιθανώς ορισµένα από αυτά µπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, ορισµένες ουσίες που είναι ενσωµατωµένες σε
προϊόντα πρέπει να καταχωρίζονται. Η καταχώριση απαιτείται όταν η επίµαχη ουσία έχει
επικίνδυνες ιδιότητες και πρόκειται να ελευθερωθεί στο περιβάλλον από το προϊόν. Για
ουσίες οι οποίες ελευθερώνονται ως συνέπεια της χρήσης του προϊόντος, απαιτείται απλή
κοινοποίηση, µε βάση την οποία ο Οργανισµός µπορεί να ζητήσει καταχώριση. Τα ποσοτικά
κατώφλια είναι τα ίδια που ισχύουν για οποιαδήποτε ουσία παράγεται ή εισάγεται στην ΕΕ
και εφαρµόζονται ανά είδος προϊόντος.

Οι απαιτήσεις αυτές για ορισµένες ουσίες που αποτελούν συστατικά προϊόντων επιβάλλονται
λόγω των πιθανών συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Θα πρέπει να
επισηµανθεί ότι δεν απαιτείται δήλωση περιεχοµένου των προϊόντων από τους εισαγωγείς. Οι
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διατάξεις ορίζουν τις ίδιες υποχρεώσεις για τους εισαγωγείς και τους παραγωγούς προϊόντων
της ΕΕ.

Οι δραστηριότητες ελέγχου εφαρµογής των διατάξεων που ασκούν οι αρµόδιες αρχές
αναµένεται σε µεγάλο βαθµό να επικεντρωθούν σε περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν
στοιχεία ότι η ουσία που ελευθερώνεται από προϊόντα προκαλεί βλάβη στην ανθρώπινη υγεία
ή στο περιβάλλον. Θα καταρτιστούν κατευθυντήριες γραµµές από τον Οργανισµό για να
βοηθήσουν τους κατασκευαστές και εισαγωγείς προϊόντων και τις αρµόδιες αρχές κατά την
εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων.

Τα πολυµερή εξαιρούνται από την απαίτηση καταχώρισης. Η Επιτροπή µπορεί να εισαγάγει
για ορισµένα πολυµερή την απαίτηση καταχώρισης µετά την υποβολή έκθεσης σχετικά µε
τους κινδύνους που ενέχουν τα πολυµερή σε σύγκριση µε άλλες ουσίες και σχετικά µε την
ανάγκη, ενδεχοµένως, καταχώρισης ορισµένων ειδών πολυµερών, λαµβάνοντας υπόψη,
αφενός, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία και, αφετέρου, την προστασία της υγείας
και του περιβάλλοντος. Μια περιορισµένης µορφής καταχώριση απαιτείται επίσης για κάποια
αποµονώσιµα ενδιάµεσα. Γίνεται διάκριση µεταξύ εκείνων των ενδιάµεσων που δεν
εγκαταλείπουν την εγκατάσταση παραγωγής στην οποία χρησιµοποιούνται και εκείνων που
µεταφέρονται από τη µια εγκατάσταση στην άλλη, υπό ελεγχόµενες συνθήκες. Στην
τελευταία περίπτωση, όταν οι ποσότητες που µεταφέρονται είναι µεγαλύτερες των 1 000
τόνων, επειδή ο κίνδυνος έκθεσης είναι δυνητικώς κάπως υψηλότερος, απαιτούνται
περισσότερες πληροφορίες.

Υπάρχουν ορισµένες κοινές διατάξεις για όλες τις καταχωρίσεις και για τη διαδικασία που
εφαρµόζει ο Οργανισµός για τη διαχείριση των καταχωρίσεων. Επειδή αναµένονται δεκάδες
χιλιάδες καταχωρίσεις θα γίνεται απλός έλεγχος πληρότητας. Εφόσον η καταχώριση δεν
απορρίπτεται µέσα σε ορισµένη προθεσµία, τότε η βιοµηχανία µπορεί να ξεκινήσει ή να
συνεχίσει να παράγει ή να εισάγει την ουσία.

Με σκοπό να διευκολυνθεί η µετάβαση στο σύστηµα REACH , περιλαµβάνονται διατάξεις για
τη σταδιακή εισαγωγή απαιτήσεων καταχώρισης όσον αφορά ουσίες που κυκλοφορούν ήδη
στην κοινοτική αγορά. Τέλος, οι κοινοποιήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ
θεωρούνται καταχωρίσεις, εφόσον οι εν λόγω κοινοποιήσεις παρέχουν συγκρίσιµο επίπεδο
πληροφοριών.

1.3. Κοινοχρησία δεδοµένων και αποφυγή περιττών δοκιµών σε ζώα

Ορίζονται διάφοροι κανόνες σχετικά µε την κοινοχρησία δεδοµένων µε σκοπό τη µείωση των
δοκιµών σε σπονδυλωτά ζώα και τη µείωση του κόστους για τη βιοµηχανία. Τα σχετικά
δεδοµένα είναι κοινόχρηστα έναντι πληρωµής. Για τις σταδιακά καταχωριζόµενες ουσίες,
θεσπίζεται ένα σύστηµα µε το οποίο θα µπορούν οι καταχωρίζοντες να βρουν άλλους
καταχωρίζοντες µε τους οποίους να µπορούν να µοιραστούν δεδοµένα. Στη συνέχεια θα
απαιτείται να χρησιµοποιήσουν τα δεδοµένα από κοινού.

1.4. Πληροφορίες µέσω της αλυσίδας εφοδιασµού

Οι διατάξεις για τις πληροφορίες µέσω της αλυσίδας εφοδιασµού εξασφαλίζουν ότι όλοι οι
χρήστες χηµικών ουσιών έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για την ασφαλή χρήση των
ουσιών. Αυτό προϋποθέτει µια ροή πληροφοριών και προς τις δύο κατευθύνσεις της αλυσίδας
εφοδιασµού και µεταξύ όλων των κρίκων της εν λόγω αλυσίδας. Πρωταρχικό εργαλείο
πληροφόρησης συνιστά το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας, όπως ορίζεται στο παράρτηµα Iα. Ο
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κανονισµός REACH αντικαθιστά την ισχύουσα οδηγία για τα δελτία δεδοµένων
ασφαλείας (91/155/EΟΚ).

1.5. Μεταγενέστεροι χρήστες

Οι διατάξεις αυτές υποχρεώνουν τους µεταγενέστερους χρήστες να εξετάζουν την ασφάλεια
των χρήσεών τους, αρχικά µε βάση τις πληροφορίες του προµηθευτή τους, και να λαµβάνουν
κατάλληλα µέτρα διαχείρισης του κινδύνου. ∆ίνουν επίσης τη δυνατότητα στις αρχές να
έχουν µια εποπτεία των χρήσεων µιας ουσίας καθώς αυτή µετακινείται από τον ένα κρίκο της
αλυσίδας εφοδιασµού στον άλλο και έτσι να µπορούν, ενδεχοµένως, να ζητούν περισσότερες
πληροφορίες και να λαµβάνουν τα δέοντα µέτρα.

Για µια προσδιοριζόµενη χρήση, ο µεταγενέστερος χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει τα
µέτρα διαχείρισης του κινδύνου που έχουν προετοιµάσει ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας αλλά
θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι τα σχετικά σενάρια που αφορούν την έκθεση συµβαδίζουν µε τη
χρήση που κάνει ο ίδιος και ότι έχει εφαρµόσει όλα τα δέοντα µέτρα διαχείρισης του
κινδύνου. Θα καταρτιστούν κατευθυντήριες γραµµές ώστε η διαδικασία να είναι διαχειρίσιµη
ιδίως όσον αφορά τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.

Εάν ένας µεταγενέστερος χρήστης χρησιµοποιεί µια ουσία µε τρόπο που δεν καλύπτεται από
την αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας του παραγωγού ή του εισαγωγέα (περιλαµβανοµένης της
ενσωµάτωσής της σε προϊόν) ή εάν προτίθεται να χρησιµοποιήσει διάφορα µέτρα διαχείρισης
του κινδύνου, τότε πρέπει να στείλει µια σύντοµη έκθεση στον Οργανισµό. Οι εκθέσεις αυτές
δίνουν τη δυνατότητα στις αρχές να παρακολουθούν τις µη προσδιοριζόµενες χρήσεις και
ενδέχεται να τις οδηγήσουν στην αξιολόγηση ουσιών των οποίων κάποιες µη
προσδιοριζόµενες χρήσεις προκαλούν ανησυχία.

Οι µεταγενέστεροι χρήστες δεν απαιτείται να υποβάλλουν αξιολογήσεις χηµικής ασφάλειας
στις αρχές, επειδή στην περίπτωση αυτή ο διοικητικός φόρτος τόσο για τη βιοµηχανία όσο
και για τις αρχές θα ήταν δυσανάλογος. Επιπλέον, κάτι τέτοιο θα δηµιουργούσε την
υποχρέωση για τους µεταγενέστερους χρήστες να ξαναϋποβάλλουν κάθε επικαιροποιηµένη
αξιολόγηση ασφάλειας.

1.6. Αξιολόγηση

Υπάρχουν δύο είδη αξιολόγησης:

– Η αξιολόγηση φακέλου έχει, µε τη σειρά της, δύο πτυχές:

– Ο ένας στόχος είναι να προληφθούν οι περιττές δοκιµές σε ζώα. Γι’αυτό, ο
κανονισµός απαιτεί από τις αρχές να εξετάζουν τις προτάσεις δοκιµών για να
ελέγχουν την ποιότητα πριν από τη διενέργεια της δοκιµής και για να µην
επαναλαµβάνονται οι δοκιµές·

– επιπλέον, ο κανονισµός αναθέτει στις αρχές το καθήκον να ελέγχουν τη
συµµόρφωση των φακέλων καταχώρισης µε τις απαιτήσεις του τίτλου για την
καταχώριση·

– αξιολόγηση ουσίας: παρέχει ένα µηχανισµό µε τον οποίο µπορεί µια αρχή να
απαιτήσει από τη βιοµηχανία να εξασφαλίσει και να υποβάλει περισσότερες
πληροφορίες όταν υπάρχει υποψία κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία ή για το
περιβάλλον.
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Για να υπάρχει συνεπής αντιµετώπιση, ο Οργανισµός θα καταρτίσει οδηγίες για την
ιεράρχηση των προς αξιολόγηση ουσιών. Τα κράτη µέλη θα ετοιµάσουν στη συνέχεια
κυλιόµενα προγράµµατα για τις ουσίες που επιθυµούν να αξιολογήσουν. Προβλέπεται µια
διαδικασία για τη διευθέτηση των διαφωνιών σχετικά µε το ποιο κράτος µέλος θα αξιολογεί
µια ουσία.

Για να υπάρχει συνεπής αντιµετώπιση, το σχέδιο απόφασης που καταρτίζει η αρµόδια αρχή
ενός κράτους µέλους για να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε µια ουσία, πρέπει να
γίνει αποδεκτό από τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών µελών µέσω µιας γραπτής διαδικασίας.
Ο Οργανισµός αναλαµβάνει την ευθύνη να εξασφαλίζει τη συνέπεια αυτών των αποφάσεων
όταν βρίσκονται στο στάδιο του σχεδίου και λαµβάνει αυτές τις αποφάσεις όταν έχει
επιτευχθεί συµφωνία µεταξύ των κρατών µελών.

Η αξιολόγηση µπορεί να οδηγήσει τις αρχές στο συµπέρασµα ότι θα πρέπει να ληφθούν
µέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβολής περιορισµών ή της διαδικασίας αδειοδότησης
του REACH ή ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να διαβιβαστούν σε άλλες αρχές αρµόδιες για
συναφή νοµοθεσία. Κοινό χαρακτηριστικό των προαναφερόµενων ρυθµιστικών
δραστηριοτήτων είναι ότι στηρίζονται σε καλής ποιότητας δεδοµένα. Η διαδικασία
αξιολόγησης θα εξασφαλίζει ότι θα παρέχονται τέτοια δεδοµένα τα οποία θα τίθενται στη
διάθεση των αρµόδιων φορέων από τον Οργανισµό.

1.7. Αδειοδότηση

Για τις ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία, θεσπίζεται ένα σύστηµα αδειοδότησης
των χρήσεων των ουσιών και της κυκλοφορίας τους στην αγορά για τις εγκεκριµένες χρήσεις.
Οι ουσίες που επιλέγονται για το σύστηµα αδειοδότησης έχουν επικίνδυνες ιδιότητες που
προκαλούν τόσο µεγάλη ανησυχία ώστε να χρειάζεται να ρυθµιστούν µέσω ενός µηχανισµού
ο οποίος εξασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται µε τη χρήση τους έχουν αξιολογηθεί,
σταθµιστεί και αποφασιστεί από την Κοινότητα πριν ξεκινήσει η χρήση των ουσιών στην
πράξη. Αυτό αιτιολογείται επειδή οι επιπτώσεις των ΚΜΤ κατηγορίας 1 και 2 στους
ανθρώπους είναι γενικά τόσο σοβαρές και συνήθως µη αναστρέψιµες ώστε οι επιπτώσεις
τους πρέπει να προλαµβάνονται και όχι να αντιµετωπίζονται εκ των υστέρων και επειδή οι
ΑΒΤ/αΑαΒ συσσωρεύονται στους ζώντες οργανισµούς, οπότε η συσσώρευση θα έχει ήδη
γίνει και δεν θα µπορεί να αναστραφεί εάν αναληφθεί ρυθµιστική δράση µόνο εκ των
υστέρων. Το ίδιο ισχύει για άλλες ουσίες ισοδύναµου επιπέδου ανησυχίας που µπορεί να
υπόκεινται σε αδειοδότηση κατά περίπτωση.

Σύµφωνα µε τη γενική προσέγγιση του REACH, οι απαιτήσεις για τους αιτούντες βάσει της
προσέγγισης της αδειοδότησης έχουν ως αφετηρία τους τον κίνδυνο, αφού οι αιτούντες
πρέπει να αποδείξουν ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται µε τη χρήση της εκάστοτε ουσίας
ελέγχονται επαρκώς ή ότι τα κοινωνικοοικονοµικά οφέλη υπερτερούν των κινδύνων.

Συνεπώς, οι διατάξεις για την αδειοδότηση εξασφαλίζουν είτε ότι οι κίνδυνοι από τη χρήση
ουσιών µε πολύ ανησυχητικές ιδιότητες ελέγχονται επαρκώς είτε ότι οι ουσίες
αδειοδοτούνται για κοινωνικοοικονοµικούς λόγους, λαµβάνοντας υπόψη τις διαθέσιµες
πληροφορίες σχετικά µε εναλλακτικές ουσίες ή διαδικασίες, οπότε οι άδειες χορηγούνται
φυσιολογικά για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Ως ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη
ανησυχία ορίζονται οι εξής: καρκινογόνες ή µεταλλαξιογόνες ουσίες κατηγορίας 1 και 2·
ουσίες τοξικές για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 και 2· ουσίες ανθεκτικές στη διάσπαση,
βιοσυσσωρεύσιµες και τοξικές ή άκρως ανθεκτικές στη διάσπαση και άκρως
βιοσυσσωρεύσιµες· και ουσίες, όπως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, που έχει αποδειχθεί ότι
προκαλούν εξίσου µεγάλη ανησυχία.
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Οι διατάξεις σχετικά µε την αδειοδότηση απαιτούν από όσους χρησιµοποιούν ή διαθέτουν
ουσίες µε πολύ ανησυχητικές ιδιότητες να ζητούν τη χορήγηση άδειας για κάθε χρήση στις
προθεσµίες που ορίζει η Επιτροπή. Ορίζονται προθεσµίες για διάφορες ουσίες ταυτόχρονα.
Πρόκειται συνήθως για ουσίες που ενέχουν το σοβαρότερο κίνδυνο, σύµφωνα µε τα κριτήρια
που προσδιορίζονται στο κείµενο. Η πρόθεση είναι να επιλέγονται εκείνες οι ουσίες µε τα
«σηµαντικότερα προσδοκώµενα ρυθµιστικά αποτελέσµατα» (ΥΠΡΑ).

Το βάρος της απόδειξης επωµίζεται ο αιτών ο οποίος θα πρέπει να καταδείξει ότι ο κίνδυνος
από τη χρήση της ουσίας ελέγχεται επαρκώς ή ότι τα κοινωνικοοικονοµικά οφέλη είναι
σηµαντικότερα από τους κινδύνους. Οι µεταγενέστεροι χρήστες µπορούν να χρησιµοποιούν
µια ουσία για εγκεκριµένη χρήση εφόσον την προµηθεύονται από επιχείρηση στην οποία έχει
χορηγηθεί άδεια και τηρούν τους όρους που περιλαµβάνονται στην άδεια. Οι εν λόγω
µεταγενέστεροι χρήστες πρέπει να ενηµερώνουν τον Οργανισµό σχετικά. Αυτό επιβάλλεται
προκειµένου οι αρχές να είναι πλήρως ενηµερωµένες για τον τρόπο και τον τόπο χρήσης των
ουσιών που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία.

1.8. Περιορισµοί

Οι διατάξεις σχετικά µε τους περιορισµούς επιτρέπουν την εφαρµογή µέτρων µείωσης του
κινδύνου σε όλη την Κοινότητα όποτε κρίνεται απαραίτητο. Οι διατάξεις σχετικά µε τους
περιορισµούς αποτελούν ένα δίχτυ ασφαλείας για όλο το σύστηµα REACH και για την
κοινοτική νοµοθεσία συνολικά, επειδή, όταν πρόκειται να αντιµετωπιστεί κάποιος κίνδυνος,
µπορούν να επιβληθούν περιορισµοί σε όλη την Κοινότητα σε οποιαδήποτε ουσία υπό
καθαρή µορφή, σε παρασκεύασµα ή σε προϊόν.

Οι προτάσεις για την επιβολή περιορισµών µπορεί να αφορούν την τήρηση κάποιων όρων για
την παραγωγή, τη χρήση(-εις) ή/και τη διάθεση µιας ουσίας στην αγορά ή την απαγόρευση
αυτών των δραστηριοτήτων εάν είναι απαραίτητο. Καταρτίζονται από τα κράτη µέλη ή από
την Επιτροπή υπό µορφή οργανωµένου φακέλου. Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να
καταδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον που πρέπει
να αντιµετωπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο και θα πρέπει να διερευνά τις επιλογές διαχείρισης
αυτού του κινδύνου.

Οι διατάξεις σχετικά µε τους περιορισµούς είναι το αποτέλεσµα της εξισορρόπησης της
ανάγκης να εξασφαλίζεται ότι αναλαµβάνεται δράση όποτε είναι απαραίτητο και το ταχύτερο
δυνατό, της ανάγκης να παρέχεται µια έγκυρη επιστηµονική βάση για οποιοδήποτε
περιορισµό και της ανάγκης να παρέχεται στα ενδιαφερόµενα µέρη η δυνατότητα συµµετοχής
στη διαδικασία.

Μέχρι σήµερα η οδηγία 76/769/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί, συνέβαλε στην προσέγγιση
των νοµοθετικών διατάξεων που διέπουν τους περιορισµούς στα κράτη µέλη. Οι ισχύοντες
περιορισµοί περιλαµβάνονται τώρα σε µια αναδιατυπωµένη έκδοση και αποτελούν την
αφετηρία για τη νέα διαδικασία επιβολής περιορισµών.

1.9. Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων

Οι διατάξεις αυτές αφορούν τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων
(στο εξής «Οργανισµού») για τη διαχείριση των τεχνικών, επιστηµονικών και διοικητικών
πτυχών του συστήµατος REACH και εξασφαλίζουν τη συνοχή της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο.
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Ο Οργανισµός διαχειρίζεται τη διαδικασία καταχώρισης, διαδραµατίζει βασικό ρόλο στην
εξασφάλιση της συνέπειας στην αξιολόγηση και λαµβάνει αποφάσεις µε τις οποίες απαιτεί
περαιτέρω πληροφορίες για ουσίες υπό αξιολόγηση. Παρέχει επίσης γνωµοδοτήσεις και
συστάσεις κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης και της επιβολής περιορισµών και
αναλαµβάνει υποχρεώσεις σχετικά µε την εµπιστευτικότητα.

Στη Λευκή της Βίβλο µε θέµα τη στρατηγική για µια µελλοντική πολιτική για τα χηµικά
προϊόντα η Επιτροπή πρότεινε τη σύσταση ενός κεντρικού οργάνου για τη διοίκηση του
συστήµατος REACH και την παροχή επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης. Πρότεινε
επίσης την εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας για το φορέα αυτό. Η εν λόγω µελέτη εξέτασε
δύο βασικές επιλογές σχετικά µε τη δοµή του οργάνου: τη δηµιουργία ενός διευρυµένου
ευρωπαϊκού γραφείου χηµικών προϊόντων (ΕΓΧΠ) στο πλαίσιο του Κοινού Κέντρου
Ερευνών της Επιτροπής και τη δηµιουργία ενός ανεξάρτητου κεντρικού οργανισµού. Η
µελέτη συµπέρανε ότι ο ανεξάρτητος κεντρικός οργανισµός προσέφερε σειρά
πλεονεκτηµάτων σε σχέση µε το διευρυµένο ΕΓΧΠ.

Το πρώτο πλεονέκτηµα του Οργανισµού είναι ότι µπορεί να χρησιµοποιήσει τα έσοδα από τις
συνδροµές για να χρηµατοδοτήσει θέσεις προσωπικού ενώ ένα διευρυµένο ΕΓΧΠ δεν θα
µπορούσε. Το ΕΓΧΠ θα έπρεπε να λαµβάνει τις συνδροµές µέσω ειδικού κονδυλίου του
µέρους Β του κοινοτικού προϋπολογισµού. Τα υπόλοιπα πλεονεκτήµατα περιγράφονται στη
Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση2, στην οποία επισηµαίνεται ότι οι ρυθµιστικοί
οργανισµοί:

– βελτιώνουν τον τρόπο εφαρµογής και ελέγχου της εφαρµογής των κανόνων σε όλη
την Ένωση. Αυτός είναι ο στόχος που θα επιδιώξουν οι επιτροπές, η γραµµατεία και
το φόρουµ.

– δίνουν µεγαλύτερη προβολή στον τοµέα στον οποίο λειτουργούν. Η ύπαρξη ενός
ξεχωριστού, ανεξάρτητου οργανισµού αποτελεί σαφώς το επίκεντρο συζητήσεων,
ανεβάζοντας έτσι το κύρος του τοµέα,

– έχουν το πλεονέκτηµα να στηρίζονται σε υψηλή τοµεακή τεχνογνωσία.
O Οργανισµός, ιδίως δε οι επιτροπές, η γραµµατεία και το φόρουµ, παρέχουν το
οργανωτικό πλαίσιο για τη χρήση αυτής της τεχνογνωσίας,

– προσφέρουν δυνατότητες εξοικονόµησης κόστους στις επιχειρήσεις. Ο Οργανισµός
έχει σαφώς καθορισµένο ρόλο και συνεπώς µπορεί να δώσει έµφαση στην ανάπτυξη
της πλέον συµφέρουσας από άποψη κόστους µεθόδου και να µειώσει τα τέλη που
επιβάλλει στη βιοµηχανία,

– δίνουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή να συγκεντρώνει τις προσπάθειές της στα
βασικά της καθήκοντα. Έργο του Οργανισµού είναι η τεχνική εφαρµογή του Reach
πράγµα που δεν µπορεί να αποτελεί αρµοδιότητα µιας υπηρεσίας της Επιτροπής.

Το βασικό πλεονέκτηµα ενός διευρυµένου ΕΓΧΠ θα ήταν η συνέχεια, βραχυπρόθεσµα.
Ωστόσο, αυτό από µόνο του δεν είναι σηµαντικότερο από τα πλεονεκτήµατα ενός
ανεξάρτητου Οργανισµού που θα λειτουργεί σε µακροπρόθεσµη βάση. Συνεπώς, επιλέχθηκε
ο Οργανισµός ως λύση.

                                                
2 COM(2001) 428 τελικό, 25.7.2001.
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Κατά το σχεδιασµό της δοµής του νέου Οργανισµού η Επιτροπή έλαβε υπόψη της την πείρα
που αποκοµίστηκε από τους οργανισµούς που λειτουργούν ήδη σε άλλους τοµείς, ιδίως δε σε
συναφείς τοµείς. Επιπλέον, ακολούθησε τις αρχές που διατύπωσε στην πρόσφατη
ανακοίνωσή της3 σχετικά µε το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθµιστικών
οργανισµών. Το πιο χρήσιµο υπόδειγµα αποτέλεσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την
Αξιολόγηση των Φαρµακευτικών Προϊόντων (ΕΟΑΦΠ), επειδή ο ρόλος αυτού ακριβώς του
ρυθµιστικού οργανισµού είναι πιο κοντά στο ρόλο που προτείνεται για τον Οργανισµό
Χηµικών Προϊόντων, δηλαδή υπάρχει µια συνεχής ροή προϊόντων προς αξιολόγηση, στα δε
κράτη µέλη λειτουργούν θεσµοθετηµένες αρµόδιες αρχές (ΑΑ). Το µοντέλο της Ευρωπαϊκής
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων (ΕΑΣΤ) προσέφερε επίσης κάποια χρήσιµα στοιχεία
για την παρούσα πρόταση, ωστόσο διαφέρει από τον προτεινόµενο Οργανισµό Χηµικών
Προϊόντων, επειδή κατά µεγάλο µέρος ο ρόλος της είναι να ασχολείται µε ειδικά προβλήµατα
µόλις αυτά ανακύπτουν, λειτουργεί δε σε έναν τοµέα στον οποίο δεν έχουν όλα τα κράτη
µέλη από καιρό καθιερωµένες εθνικές αρχές. Αναπτύχθηκαν επίσης διάφορα νέα στοιχεία για
να αντιµετωπιστεί ο ειδικός χαρακτήρας του τοµέα χηµικών προϊόντων.

Ο Οργανισµός θα είναι το δηµόσιο πρόσωπο του νέου συστήµατος REACH και θα αποτελεί
βασικό παράγοντα που θα εγγυάται την αξιοπιστία του συστήµατος µεταξύ όλων των
εµπλεκόµενων φορέων και του κοινού.

Ο Οργανισµός θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

– δεκαπενταµελές διοικητικό συµβούλιο,

– γενικό διευθυντή, που θα λογοδοτεί στο διοικητικό συµβούλιο,

– επιτροπή αξιολόγησης κινδύνου, επιτροπή κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και
επιτροπή κρατών µελών. Μπορεί να ζητηθεί η γνώµη των επιτροπών αυτών σχετικά
µε τις διαδικασίες αξιολόγησης, αδειοδότησης και επιβολής περιορισµών. Κάθε
κράτος µέλος ορίζει από ένα µέλος ανά επιτροπή,

– φόρουµ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τον έλεγχο εφαρµογής της
νοµοθεσίας. Το φόρουµ αυτό υλοποιεί την πρόταση της Λευκής Βίβλου για τη
δηµιουργία ενός δικτύου αρχών αρµόδιων για τον έλεγχο εφαρµογής της
νοµοθεσίας. Τα καθήκοντα του φόρουµ αποτελούν στην ουσία συνέχεια των
καθηκόντων που επιτελούνταν προηγουµένως από ένα άτυπο δίκτυο αρχών των
κρατών µελών. Το έργο τους θα διευκολυνθεί από την ένταξή του σε ένα πιο
επίσηµο πλαίσιο. Κάθε κράτος µέλος θα ορίσει από ένα µέλος στο φόρουµ,

– γραµµατεία η οποία θα παρέχει τεχνική, επιστηµονική και διοικητική υποστήριξη
στις επιτροπές. Θα αναλάβει επίσης διάφορα καθήκοντα ανεξάρτητα από τις
επιτροπές. Εάν τα αναλάµβαναν οι επιτροπές θα επιβαρύνονταν µε περιττό φόρτο,
χωρίς να κερδίζουν καµιά προστιθέµενη αξία,

– συµβούλιο προσφυγών το οποίο θα εξετάζει τυχόν προσφυγές κατά αποφάσεων του
Οργανισµού.

Οι υπό ένταξη χώρες, που προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εκπροσωπούνται στο
διοικητικό συµβούλιο, στις επιτροπές και στο φόρουµ σε ισότιµη βάση µε τα σηµερινά κράτη
µέλη.

                                                
3 COM(2002) 718 τελικό, 11.12.2002.
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1.10. Κατάλογος ταξινόµησης και επισήµανσης

Οι διατάξεις σχετικά µε τον κατάλογο ταξινόµησης και επισήµανσης εξασφαλίζουν ότι η
ταξινόµηση (και η συνακόλουθη επισήµανση) όλων των επικίνδυνων ουσιών που παράγονται
ή εισάγονται στην ΕΕ είναι διαθέσιµη σε κάθε ενδιαφερόµενο για την οµαλή λειτουργία του
συστήµατος REACH . Θα ζητηθεί από τη βιοµηχανία να περιλάβει όλες τις ταξινοµήσεις της
στο µητρώο. Τυχόν αποκλίσεις µεταξύ ταξινοµήσεων της ίδιας ουσίας θα αρθούν µε την
πάροδο του χρόνου είτε µέσω της συνεργασίας µεταξύ κοινοποιούντων και καταχωριζόντων
είτε µέσω κοινοτικής εναρµόνισης. Κοινοτικά εναρµονισµένες ταξινοµήσεις απαιτούνται
µόνο για ουσίες µε τις ακόλουθες ιδιότητες: καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για το
σύστηµα αναπαραγωγής κατηγορίας 1, 2 και 3· ή ευαισθητοποιητικές του αναπνευστικού
συστήµατος.

1.11. Πληροφορίες

Οι διατάξεις αυτές εξασφαλίζουν τη διαθεσιµότητα των µη εµπιστευτικών πληροφοριών για
τα χηµικά ώστε να δίνεται η δυνατότητα, για παράδειγµα, σε όσους εκτίθενται σε χηµικά
προϊόντα να λαµβάνουν αποφάσεις σχετικά µε το αν οι συναφείς κίνδυνοι είναι αποδεκτοί.
Αυτό γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξισορροπούνται αφενός τα συµφέροντα του κοινού
που έχει «δικαίωµα να γνωρίζει» και αφετέρου η ανάγκη τήρησης ορισµένων πληροφοριών
εµπιστευτικών.

1.12. Αρµόδιες αρχές

Οι διατάξεις αυτές απαιτούν να υπάρχουν σε κάθε κράτος µέλος αρχές οι οποίες να διαθέτουν
την αρµοδιότητα και τους απαραίτητους πόρους για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που θα
τους ανατεθούν.

1.13. Έλεγχος εφαρµογής της νοµοθεσίας

Οι διατάξεις αυτές εξασφαλίζουν ότι όλα τα κράτη µέλη θα ακολουθήσουν µια κοινή σε
γενικές γραµµές προσέγγιση ως προς τον έλεγχο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.

1.14. Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις αυτές εξασφαλίζουν ότι ο κανονισµός τίθεται σε ισχύ µε εύχρηστο και
αποτελεσµατικό τρόπο. Εγγυώνται την οµαλή έναρξη ισχύος του κανονισµού καθώς και την
εισαγωγή των διατάξεων του κανονισµού κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην υποβαθµίζεται το
σηµερινό επίπεδο προστασίας.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

2.1. Γενικά Θέµατα

Άρθρο 1 – Αντικείµενο

Ορίζει το σκοπό του παρόντος κανονισµού, που είναι η εξασφάλιση της ουσιαστικής
λειτουργίας της κοινής αγοράς χηµικών ουσιών, χωρίς, ταυτοχρόνως, να βλάπτεται η
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση χηµικών υπό ευλόγως προβλέψιµες
συνθήκες. Ο παρών κανονισµός στηρίζεται στην αρχή της προφύλαξης της οποίας οι όροι
εφαρµογής περιγράφονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την αρχή της
προφύλαξης (COM(2000) 1 τελικό).
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Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρµογής

Οι ραδιενεργές ουσίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής, επειδή αντιµετωπίζονται από
άλλη νοµοθεσία. Οι ουσίες υπό τελωνειακή επιτήρηση που βρίσκονται σε προσωρινή
εναπόθεση, σε ελεύθερες ζώνες ή ελεύθερες αποθήκες µε σκοπό την επανεξαγωγή ή σε
διαµετακόµιση δεν χρησιµοποιούνται κατά την έννοια του REACH και εποµένως εξαιρούνται.
Τα µη αποµονώσιµα ενδιάµεσα δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής. Το REACH παρέχει
πληροφορίες σχετικά µε ουσίες οι οποίες διευκολύνουν την εφαρµογή της νοµοθεσίας για την
προστασία των εργαζοµένων και για τις µεταφορές, που ισχύει και εφαρµόζεται αµετάβλητη.

Άρθρο 3 - Ορισµοί

Εξηγούνται οι βασικοί όροι του παρόντος κανονισµού.

2.2. Καταχώριση ουσιών

Άρθρο 4 – Πεδίο εφαρµογής

Το άρθρο αυτό εξαιρεί ουσίες σε εφαρµογές για τις οποίες οι πληροφορίες που απαιτούνται
βάσει άλλης νοµοθεσίας είναι επαρκείς. Οι ουσίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ
εξαιρούνται, επειδή οι ιδιότητές τους και οι κίνδυνοι που ενέχουν είναι επαρκώς γνωστά.
Υπάρχει ιστορικό προηγούµενο στην ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία. Οι περισσότερες
κατηγορίες ουσιών του παραρτήµατος ΙΙΙ εξαιρούνται επειδή οι κίνδυνοι που ενέχουν θα
αντιµετωπιστούν µέσω της αξιολόγησης άλλων καταχωριζόµενων ουσιών. Καταχωριζόµενες
ουσίες οι οποίες έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα και επανεισαχθεί στη συνέχεια (π.χ. σε
παρασκευάσµατα) εξαιρούνται από την καταχώριση υπό τον όρο ότι ο επανεισαγωγέας έχει
στην κατοχή του τις πληροφορίες για τη διαχείριση των κινδύνων, όπως απαιτείται από τον
κανονισµό. Τέλος, πληροφορίες απαιτούνται για ορισµένα ενδιάµεσα. Αυτό σχολιάζεται στο
κεφάλαιο 4.

Άρθρο 5 – Γενική υποχρέωση καταχώρισης ουσιών υπό καθαρή µορφή ή σε
παρασκευάσµατα

Το άρθρο διατυπώνει τη βασική υποχρέωση υποβολής καταχώρισης στον Οργανισµό που
αποτελεί την κεντρική παραλήπτρια αρχή της Κοινότητας. Η υποχρέωση επιβάλλεται στους
παραγωγούς και στους εισαγωγείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα και οι οποίοι
παράγουν ή εισάγουν µια ουσία σε ποσότητες άνω του ενός τόνου το χρόνο. Κάτω από αυτό
το όριο δεν υπάρχει απαίτηση υποβολής πληροφοριών, λόγω της µικρής πιθανότητας έκθεσης
αλλά και για λόγους λειτουργικότητας του συστήµατος. Η δηµιουργία ενός συστήµατος µε
βάση την παραγωγή εξαλείφει τα σηµερινά προβλήµατα της επανεισαγωγής κοινοποιηµένων
ουσιών και συµβάλλει στην προστασία των εργαζοµένων. Τα µονοµερή πρέπει να
καταχωρίζονται όπως κάθε άλλη ουσία, ακόµη και αν χρησιµοποιούνται σαν ενδιάµεσα, και
είναι σαφές ότι δεν ισχύουν γι’αυτά οι χαλαρότεροι κανόνες που ισχύουν για τα ενδιάµεσα.
Αυτό είναι απαραίτητο επειδή τα πολυµερή που προκύπτουν από τη χρήση των µονοµερών
ως ενδιάµεσων δεν υπόκεινται σε καταχώριση. Επιπλέον, το άρθρο αυτό επιβάλλει την
καταχώριση ορισµένων µονοµερών και άλλων ουσιών, που δεν έχουν καταχωριστεί ακόµη
και απαντούν σε αναλογίες άνω του 2% στα πολυµερή.

Άρθρο 6 – Γενική υποχρέωση καταχώρισης ουσιών που αποτελούν συστατικά προϊόντων

Το άρθρο αυτό επιβάλλει στους παραγωγούς και στους εισαγωγείς προϊόντων την υποχρέωση
να καταχωρίζουν τις ουσίες που είναι ενσωµατωµένες στα προϊόντα τους όταν
ανταποκρίνονται στα κριτήρια ταξινόµησης των επικίνδυνων ουσιών, όταν
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απελευθερώνονται υπό φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιµες συνθήκες χρήσης και όταν η
ποσότητά τους στο είδος του προϊόντος υπερβαίνει τον 1 τόνο το χρόνο. Οι απαιτήσεις
καταχώρισης ακολουθούν τις απαιτήσεις ή τα διάφορα κατώφλια που ορίζονται στο άρθρο 9.

Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς κοινοποιούν επίσης στον Οργανισµό ορισµένες
συγκεκριµένες πληροφορίες όταν οι ουσίες που περιέχουν τα προϊόντα ανταποκρίνονται στα
κριτήρια ταξινόµησης των επικίνδυνων ουσιών, όταν είναι γνωστό ότι απελευθερώνονται υπό
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιµες συνθήκες χρήσης, ακόµη και αν δεν πρόκειται για
προβλεπόµενη χρήση του προϊόντος, σε ποσότητες που µπορεί να βλάψουν την ανθρώπινη
υγεία ή το περιβάλλον και όταν η ποσότητά τους στο είδος του προϊόντος υπερβαίνει τον 1
τόνο το χρόνο. Ο Οργανισµός έχει τη δυνατότητα να απαιτεί από τους ενδιαφερόµενους
παραγωγούς και εισαγωγείς να καταχωρίζουν τέτοιες κοινοποιηµένες ουσίες.

Για να βοηθηθούν οι αρχές ελέγχου εφαρµογής της νοµοθεσίας, στις οποίες περιλαµβάνονται
οι τελωνειακές αρχές για την εφαρµογή αυτού του άρθρου, αλλά και για λόγους συνέπειας
της εφαρµογής, προβλέπεται ρητά η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών ή περαιτέρω
νοµοθεσίας.

Άρθρο 7 – Εξαιρέσεις από τη γενική υποχρέωση καταχώρισης για έρευνα και ανάπτυξη
προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής

Με σκοπό την προώθηση της καινοτοµίας, οι ουσίες που προορίζονται για έρευνα και
ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής εξαιρούνται. Η εξαίρεση αυτή θα ισχύει
έως πέντε χρόνια για την ποσότητα της ουσίας που χρησιµοποιείται κατά την εν λόγω έρευνα
και ανάπτυξη και για περιορισµένο αριθµό πελατών του καταλόγου. Ορισµένες πληροφορίες
πρέπει να παρέχονται στον Οργανισµό. Ο Οργανισµός είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των
πληροφοριών που παρέχονται καθώς και για την επιβολή τυχόν όρων. Η περίοδος εξαίρεσης
µπορεί να παραταθεί από τον Οργανισµό έως και πέντε ακόµη χρόνια, µετά από αίτηση,
εφόσον η παράταση µπορεί να αιτιολογηθεί από το πρόγραµµα έρευνας και ανάπτυξης. Σε
περίπτωση ανάπτυξης φαρµακευτικών προϊόντων, η παράταση µπορεί να είναι έως και 10
χρόνια. Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται µε την κοινοποίηση ενός αιτήµατος
εξαίρεσης για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής παρέχονται στις
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών στα οποία γίνεται η παραγωγή, η εισαγωγή ή η έρευνα και
ανάπτυξη των προϊόντων και των διαδικασιών παραγωγής. Ο Οργανισµός λαµβάνει υπόψη
του τις απόψεις των οικείων αρµόδιων αρχών κατά τη λήψη των αποφάσεων εξαίρεσης ή
παράτασης της εξαίρεσης για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής.

∆εν υπάρχει ανάγκη ειδικής ρητής εξαίρεσης ουσιών για χρήση στην επιστηµονική έρευνα
και ανάπτυξη σε ποσότητες κάτω του ενός τόνου το χρόνο, επειδή είναι ήδη εκτός πεδίου
εφαρµογής της υποχρέωσης καταχώρισης η παραγωγή, η εισαγωγή και η χρήση ουσιών, και
για τέτοιους σκοπούς, µέχρι ποσότητας ενός τόνου το χρόνο.

Άρθρο 8 – Ουσίες σε φυτοπροστατευτικά και βιοκτόνα προϊόντα

Οι ουσίες αυτές θεωρείται ότι καταχωρίζονται µόνο όσον αφορά τη χρήση τους σε βιοκτόνα
και φυτοπροστατευτικά προϊόντα, επειδή η σχετική νοµοθεσία απαιτεί την υποβολή
ουσιαστικών πληροφοριών. Οι µεταγενέστεροι χρήστες που χρησιµοποιούν τις ουσίες αυτές
ως βιοκτόνα ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα θεωρείται ότι κάνουν προσδιοριζόµενη χρήση
κατά την έννοια του REACH. Ωστόσο, εάν ένας µεταγενέστερος χρήστης κάνει άλλη, µη
προσδιοριζόµενη, χρήση τέτοιας ουσίας, οφείλει να την αναφέρει και µπορεί να
χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες που θα του παρασχεθούν για να καταρτίσει τη δική του
αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας.
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Άρθρο 9 – Πληροφορίες που υποβάλλονται για γενικούς σκοπούς καταχώρισης

Απαιτούνται πληροφορίες σχετικά µε την ταυτότητα του καταχωρίζοντος, µε την ταυτότητα
της ουσίας και µε τις εγγενείς της ιδιότητες. Έκθεση χηµικής ασφάλειας, η οποία να περιέχει
λεπτοµέρειες σχετικά µε τα µέτρα διαχείρισης του κινδύνου, απαιτείται για καταχωρίσεις
ουσιών που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες άνω των 10 τόνων κατ’έτος από τον
παραγωγό ή τον εισαγωγέα.

Τα παραρτήµατα IV έως IX αναφέρουν τις απαιτήσεις παραγωγής πληροφοριών σχετικά µε
µια ουσία που πρέπει να καταχωριστεί. Περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε αυτά τα
παραρτήµατα δίνονται στη συνέχεια.

Άρθρο 10 – Κοινή υποβολή δεδοµένων από µέλη κοινοπραξιών

Με σκοπό τη µείωση του κόστους για τη βιοµηχανία και τις αρχές ενθαρρύνεται η κοινή
υποβολή δεδοµένων. Η επιβολή µειωµένου τέλους αποτελεί συµβιβαστική λύση για να
ενθαρρυνθεί, αφενός, η κοινή υποβολή δεδοµένων και να εξυπηρετηθεί, αφετέρου, η ανάγκη
εξασφάλισης επαρκών εσόδων για τη λειτουργία του Οργανισµού.

Άρθρο 11 – Πληροφορίες που υποβάλλονται σε συνάρτηση µε την ποσότητα

Οι απαιτήσεις πληροφοριών διαβαθµίζονται, επειδή η πιθανότητα έκθεσης αυξάνεται µε την
ποσότητα. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 2 εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που έχουν στη
διάθεσή τους οι αρχές είναι επίκαιρες και ισχύουν µόλις ξεπεραστεί το αµέσως υψηλότερο
ποσοτικό κατώφλι.

Οι πληροφορίες που απαιτούνται για τα διάφορα ποσοτικά επίπεδα αντισταθµίζουν το κόστος
ανάπτυξης τέτοιων πληροφοριών και τον αντίκτυπο για τη βιοµηχανία ενώ τα οφέλη για την
ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον πιθανώς αυξάνονται από τις πληροφορίες αυτές.

Το άρθρο 133, παράγραφος 3, προβλέπει ότι οι πληροφορίες για το ποσοτικό επίπεδο 1 έως
10 τόνων θα επανεξεταστούν κατά την πρώτη επανεξέταση της λειτουργίας του παρόντος
κανονισµού, έξι χρόνια µετά τη σύσταση του Οργανισµού. Ως αποτέλεσµα της επανεξέτασης
η Επιτροπή µπορεί να τροποποιήσει αυτές τις απαιτήσεις πληροφοριών µε διαδικασία
επιτροπής. Αναγνωρίζεται ότι σήµερα καταβάλλονται σηµαντικές προσπάθειες για την
ανάπτυξη εναλλακτικών προσεγγίσεων όσον αφορά τον εντοπισµό των πληροφοριών που
απαιτούνται για καταχωρίσεις. Αναφέρονται, ως παράδειγµα, µέθοδοι in vitro και η χρήση
(ποσοτικών) σχέσεων δοµής/δραστικότητας ((Q)SAR). Η ανάπτυξη τέτοιων προσεγγίσεων θα
λαµβάνεται επίσης υπόψη σε τυχόν προτάσεις τροποποίησης των απαιτήσεων πληροφοριών
για καταχωρίσεις 1 έως 10 τόνων.

Άρθρο 12 – Γενικές απαιτήσεις για την παραγωγή πληροφοριών σχετικά µε τις εγγενείς
ιδιότητες των ουσιών

Το άρθρο αυτό ορίζει τους βασικούς κανόνες δηµιουργίας πληροφοριών είτε µε τη διενέργεια
δοκιµών είτε µε τις (ποσοτικές) σχέσεις δοµής/δραστικότητας ((Q)SAR) είτε µε άλλα µέσα.
Οι µέθοδοι δοκιµών που παρουσιάζονται στο παράρτηµα Χ έχουν εγκριθεί για χρήση στο
πλαίσιο της ισχύουσας νοµοθεσίας και εποµένως µεταφέρονται στο REACH. Επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθούν άλλες µέθοδοι εφόσον ο καταχωρίζων µπορεί να αιτιολογήσει την
καταλληλότητά τους. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία στην περίπτωση δεδοµένων που
δηµιουργούνται πριν τεθεί σε ισχύ η νοµοθεσία, για παράδειγµα για υπάρχουσες ουσίες ή για
ουσίες που έχουν ήδη παρασκευαστεί ή κυκλοφορήσει στην αγορά εκτός της Κοινότητας.
Κάθε καινούργια δοκιµή απαιτείται να τηρεί την ορθή εργαστηριακή πρακτική για να
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εξασφαλίζει την ποιότητα των πληροφοριών και να σέβεται τη νοµοθεσία για την προστασία
των ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς.

Το άρθρο απαιτεί επίσης από τους καταχωρίζοντες που επιθυµούν να παραπέµπουν σε
δεδοµένα που έχουν ήδη υποβληθεί να αποδεικνύουν ότι έχουν την συµφωνία του ιδιοκτήτη
των δεδοµένων.

Άρθρο 13 – Έκθεση χηµικής ασφάλειας και υποχρέωση εφαρµογής και σύστασης µέτρων
µείωσης του κινδύνου

Η έκθεση χηµικής ασφάλειας παρουσιάζει λεπτοµερώς µια αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας.
Πρόκειται για αξιολόγηση κινδύνου στην οποία ο καταχωρίζων λαµβάνει υπόψη τα µέτρα
διαχείρισης του κινδύνου που είτε εφαρµόζει ο ίδιος για τις δικές του χρήσεις είτε προτείνει
να εφαρµόσουν οι µεταγενέστεροι χρήστες για τις δικές τους χρήσεις. Οι χρήσεις µε τις
οποίες ασχολείται η αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας ονοµάζονται προσδιοριζόµενες χρήσεις.
∆εν πρόκειται για το κλασικό µοντέλο αξιολόγησης κινδύνου µε τον τρόπο που το κατανοούν
όσοι ασχολούνται µε τη χηµική νοµοθεσία σήµερα. Οι όροι «έκθεση χηµικής ασφάλειας» και
αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας» έχουν επιλεγεί για να καταστήσουν σαφή αυτήν την αλλαγή.

Για λόγους αναλογικότητας, δεν απαιτούνται εκθέσεις χηµικής ασφάλειας για καταχωρίσεις
ουσιών που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες κάτω των 10 τόνων ετησίως από έναν
παραγωγό ή έναν εισαγωγέα, για καταχωρίσεις αποµονώσιµων ενδιάµεσων στις
εγκαταστάσεις παραγωγής ή µεταφερόµενων. Το άρθρο 133, παράγραφος 1, εξουσιοδοτεί
την Επιτροπή να επανεξετάσει την εφαρµογή της απαίτησης στις ουσίες σε αυτές τις
ποσότητες δώδεκα χρόνια µετά τη θέση σε ισχύ του κανονισµού.

Η αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας του καταχωρίζοντος ασχολείται µε όλες τις χρήσεις που
του προσδιορίζουν οι µεταγενέστεροί του χρήστες, εκτός εάν αποφασίσει να µην προµηθεύει
την ουσία γι’αυτές τις χρήσεις. Η απαίτηση αυτή εξασφαλίζει ότι όσοι παράγουν ή εισάγουν
ουσίες δεν µπορούν να µεταβιβάσουν την ευθύνη για την αξιολόγηση της ασφαλούς
διαχείρισης µιας ουσίας στους µεταγενέστερους χρήστες, οι οποίοι µπορεί να µην είναι
κατάλληλα εφοδιασµένοι για να ασχοληθούν µε αυτήν. Επίσης διευκολύνει το έργο των
αρχών.

Ορισµένες χρήσεις δεν χρειάζεται να θίγονται στην αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας, επειδή
αντιµετωπίζονται επαρκώς από άλλη κοινοτική νοµοθεσία.

∆εν χρειάζεται αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας όταν η συγκέντρωση της ουσίας σε ένα
παρασκεύασµα είναι χαµηλότερη από τα καθορισµένα όρια συγκέντρωσης, επειδή κάτω από
αυτά τα όρια η ουσία θεωρείται ότι δεν παρουσιάζει κίνδυνο άξιο λόγου για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον. Η αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας χρειάζεται απλώς να εξετάζει τις
ενέργειες εκτίµησης της έκθεσης και χαρακτηρισµού του κινδύνου όταν η ουσία
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόµησης των επικίνδυνων ουσιών ή χαρακτηρίζεται ως
ΑΒΤ ή αΑαΒ. Αυτό συµβαίνει επειδή µόνο σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος άξιος
λόγου για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Άρθρο 14 – Πολυµερή

Ενόψει του δυνητικώς µεγάλου αριθµού καταχωρίσεων πολυµερών και δεδοµένου ότι τα
περισσότερα από αυτά παρουσιάζουν περιορισµένο κίνδυνο λόγω της φύσης τους, τα
πολυµερή εξαιρούνται από την καταχώριση για λόγους λειτουργικότητας και για τη
συγκέντρωση των πόρων σε πιο ανησυχητικές ουσίες. Ωστόσο η Επιτροπή δεσµεύεται να
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εξετάσει τρόπους µε τους οποίους θα πρέπει να αντιµετωπιστούν τα πολυµερή στο πλαίσιο
του REACH µελλοντικά. Πριν υποβληθεί οποιαδήποτε πρόταση για την εισαγωγή ορισµένων
πολυµερών στο σύστηµα υποχρεωτικής καταχώρισης η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση η οποία
εξετάζει τους κινδύνους των πολυµερών σε σύγκριση µε άλλες ουσίες και κατά πόσο θα
πρέπει να καταχωρίζονται ορισµένα είδη πολυµερών σταθµίζοντας, αφενός, την προστασία
της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και, αφετέρου, την εξασφάλιση της
ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας.

Άρθρα 15 και άρθρο 16 – Καταχώριση αποµονώσιµων ενδιάµεσων στις εγκαταστάσεις
παραγωγής και µεταφερόµενων

Για λόγους λειτουργικότητας και συγκέντρωσης των πόρων σε ουσίες που προκαλούν
µεγαλύτερη ανησυχία, τα άρθρα αυτά θεσµοθετούν περιορισµένες απαιτήσεις καταχώρισης
για ορισµένα αποµονώσιµα ενδιάµεσα. Τα µη αποµονώσιµα ενδιάµεσα εξαιρούνται από το
REACH.

Γίνεται διάκριση µεταξύ αποµονώσιµων ενδιάµεσων που παραµένουν στις εγκαταστάσεις
παραγωγής και ενδιάµεσων που µεταφέρονται σε άλλες εγκαταστάσεις παραγωγής υπό
ελεγχόµενες συνθήκες. Για το τελευταίο είδος ενδιάµεσων, που µεταφέρονται σε ποσότητες
άνω των 1.000 τόνων ανά παραγωγό το χρόνο, απαιτούνται περισσότερα δεδοµένα, επειδή ο
κίνδυνος έκθεσης είναι εν δυνάµει υψηλότερος.

Άρθρο 17 – Κοινή υποβολή δεδοµένων από µέλη κοινοπραξιών

Βλέπε άρθρο 10 για περισσότερες εξηγήσεις.

Άρθρο 18 – Υποχρεώσεις του Οργανισµού

Το άρθρο αυτό περιγράφει την επεξεργασία των καταχωρίσεων που υποβάλλονται και το
ρόλο του Οργανισµού στο στάδιο καταχώρισης του REACH. Οι καταχωρίσεις υποβάλλονται
και διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά ώστε να διευκολύνεται η διαχείριση πολλών χιλιάδων
καταχωρίσεων. Ο Οργανισµός είναι η κεντρική παραλήπτρια αρχή όλων των καταχωρίσεων.
∆ίνει σε καθεµία από αυτές αριθµό και ηµεροµηνία καταχώρισης και διενεργεί έλεγχο
πληρότητας, ο οποίος, πάλι λόγω του µεγάλου αριθµού των καταχωρίσεων που πρέπει να
διεκπεραιωθούν, αποτελεί βασικά αυτοµατοποιηµένη διαδικασία. Με τη διενέργεια του
ελέγχου πληρότητας από τον Οργανισµό εξασφαλίζεται η απαραίτητη συνέπεια στο στάδιο
της καταχώρισης. Ο Οργανισµός ειδοποιεί τον καταχωρίζοντα όταν η καταχώρισή του είναι
ελλιπής και, σε περίπτωση που είναι, του γνωστοποιεί τις πληροφορίες που χρειάζονται και
την προθεσµία στην οποία πρέπει να συµπληρώσει την καταχώριση. Το αποτέλεσµα του
ελέγχου πληρότητας αναφέρεται στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο είναι
εγκατεστηµένος ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας. Ο Οργανισµός δεν αποδέχεται ρητά
καταχωρίσεις, επειδή η καταχώριση δεν αποτελεί σύστηµα έγκρισης.

Άρθρο 19 – Η παραγωγή και η εισαγωγή ουσιών

Το άρθρο αυτό απαγορεύει την παραγωγή ή την εισαγωγή ουσιών που δεν έχουν
καταχωριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις για την καταχώριση. Επιτρέπει την παραγωγή ή την
εισαγωγή µιας ουσίας 3 εβδοµάδες µετά την ηµεροµηνία καταχώρισης, εκτός εάν υποδείξει
κάτι διαφορετικό ο Οργανισµός. Εάν ο Οργανισµός ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες, η
παραγωγή ή εισαγωγή µιας ουσίας επιτρέπεται 3 εβδοµάδες µετά την υποβολή των περαιτέρω
αυτών πληροφοριών, εκτός εάν υποδείξει κάτι διαφορετικό ο Οργανισµός. Η προθεσµία
επιλέγεται έτσι ώστε να υπάρχει το χρονικό περιθώριο για έλεγχο πληρότητας. Εάν ο
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παραγωγός ή ο εισαγωγέας ασκεί ηγετικό ρόλο στην κοινοπραξία, τα υπόλοιπα µέλη της
κοινοπραξίας δεν επιτρέπεται να παραγάγουν ή να εισαγάγουν την ουσία ώσπου να περάσει η
προθεσµία για τον «επικεφαλής» καταχωρίζοντα.

∆εν χρειάζεται µεγαλύτερη προθεσµία για το σκοπό αυτό η οποία θα καθυστερούσε χωρίς
λόγο την παραγωγή ή την εισαγωγή νέων ουσιών, αφού ο έλεγχος πληρότητας είναι σε
µεγάλο βαθµό αυτοµατοποιηµένος.

Άρθρο 20 – Περαιτέρω υποχρεώσεις καταχωριζόντων

Το άρθρο αυτό αναθέτει στον καταχωρίζοντα την υποχρέωση ενηµέρωσης του Οργανισµού
για τυχόν αλλαγές σε στοιχεία της καταχώρισής του. Εξασφαλίζει έτσι ότι οι αρχές
λαµβάνουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια των χηµικών, χωρίς να
απαιτεί επικαιροποιήσεις για ήσσονος σηµασίας αλλαγές. Η υποχρέωση αναφοράς των
σηµαντικών αλλαγών στις παραγόµενες ή εισαγόµενες ποσότητες παρέχει ουσιαστικές
πληροφορίες για την ανάπτυξη ενός δείκτη για τα χηµικά προϊόντα και εξασφαλίζει την
επικαιροποίηση των πληροφοριών στη βάση δεδοµένων. Οι νέες γνώσεις για τους κινδύνους
µιας ουσίας µπορεί να είναι τόσο σηµαντικές ώστε να οδηγήσουν σε αλλαγές της
αξιολόγησης χηµικής ασφάλειας.

Άρθρο 21 – Ειδικές διατάξεις για τις σταδιακά εισαγόµενες ουσίες

Το άρθρο αυτό εισάγει σταδιακά στο σύστηµα καταχώρισης τη µεγάλη πλειονότητα των
ουσιών που παράγονται ή κυκλοφορούν στην αγορά σήµερα. Οι προθεσµίες έχουν επιλεγεί,
έχοντας υπόψη το µεγάλο αριθµό σταδιακά εισαγόµενων ουσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
ότι η διαδικασία είναι διαχειρίσιµη τόσο για τη βιοµηχανία όσο και για τις αρχές. Η
διαδικασία καταχώρισης για σταδιακά εισαγόµενες ουσίες ξεκινά µε ουσίες που παράγονται ή
εισάγονται σε µεγάλες ποσότητες, λόγω της µεγάλης πιθανότητας έκθεσης, και µε ουσίες που
οι ιδιότητές τους προκαλούν µεγάλη ανησυχία.

Άρθρο 22 – Κοινοποιηµένες ουσίες

Επειδή οι απαιτήσεις κοινοποίησης στο πλαίσιο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ είναι βασικά
παρεµφερείς µε τις διατάξεις για την καταχώριση, το άρθρο αυτό προβλέπει ότι οι ουσίες που
έχουν κοινοποιηθεί προηγουµένως θεωρούνται καταχωρισµένες. Such registrations will have
to be updated as for any other registration. Υπάρχει η πρόθεση να εξασφαλίσει ο Οργανισµός
τη διαβίβαση των κοινοποιηµένων δεδοµένων στην κεντρική βάση δεδοµένων του. Εάν στη
συνέχεια οι ουσίες αυτές υπερβούν το αµέσως υψηλότερο ποσοτικό κατώφλι που αναφέρεται
στο άρθρο 9 τότε απαιτούνται πλήρεις πληροφορίες όπως και για οποιαδήποτε άλλη ουσία,
περιλαµβανοµένων των πληροφοριών που δεν έχουν υποβληθεί ακόµη για το χαµηλότερο
ποσοτικό κατώφλι.

2.3. Κοινοχρησία δεδοµένων και αποφυγή περιττών δοκιµών σε ζώα

Άρθρο 23 – Στόχοι και γενικοί κανόνες

Το άρθρο αυτό θεσπίζει τις γενικές αρχές κοινοχρησίας δεδοµένων και εξασφαλίζει ότι
αποφεύγονται οι περιττές δοκιµές σε ζώα. Η παράγραφος 2 αποµακρύνει το ενδεχόµενο
δηµιουργίας προβληµάτων βάσει των κοινοτικών κανόνων περί ανταγωνισµού. Η
παράγραφος 3 δίνει τη δυνατότητα στον Οργανισµό να καθιστά δωρεάν διαθέσιµα δεδοµένα
τα οποία έχει στην κατοχή του επί µία δεκαετία τουλάχιστον σε άλλους για σκοπούς
καταχώρισης.
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Άρθρο 24 – Υποχρέωση διερεύνησης πριν από την καταχώριση

Το άρθρο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους δυνητικούς καταχωρίζοντες µιας ουσίας την οποία
δεν έχουν παραγάγει ούτε διαθέσει στην αγορά οι ίδιοι κατά τη στιγµή έναρξης ισχύος του
συστήµατος REACH να εξασφαλίσουν δεδοµένα από προηγούµενους καταχωρίζοντες της
ουσίας. Η πληρωµή για τα δεδοµένα απαιτείται εντός δέκα ετών µετά την πρώτη καταχώριση
που περιείχε τα σχετικά δεδοµένα, επειδή αυτή είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία ο
καινοτόµος καταχωρίζων έχει να κερδίσει τα πιο πολλά από την εµπορία της ουσίας του.

Άρθρο 25 – Κοινοχρησία, µεταξύ καταχωριζόντων, υφιστάµενων δεδοµένων δοκιµών
στις οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί σπονδυλωτά ζώα

Ενθαρρύνονται οι καταχωρίζοντες να συνάπτουν συµφωνία κοινοχρησίας δεδοµένων
απευθείας ή µέσω συµβουλίου διαιτησίας. Ωστόσο, δεδοµένης της σηµασίας που έχει η
προστασία των ζώων, εάν δεν επιτυγχάνεται συµφωνία, ο Οργανισµός εξουσιοδοτείται να
θέτει στη διάθεση του επόµενου καταχωρίζοντος τις πληροφορίες. Ο επόµενος καταχωρίζων
θα πρέπει να καταβάλλει ίσο µερίδιο του κόστους. Εάν χρειαστεί, ο πρώτος καταχωρίζων
µπορεί να ασκήσει προσφυγή στα εθνικά δικαστήρια για να του καταβληθεί το εν λόγω ίσο
µερίδιο του κόστους που επωµίστηκε για να παραγάγει τις πληροφορίες από τον επόµενο
καταχωρίζοντα.

Άρθρο 26 – Υποχρέωση προκαταχώρισης για τις σταδιακά εισαγόµενες ουσίες

Οι καταχωρίζοντες που επιθυµούν να κάνουν χρήση των διατάξεων για τη σταδιακή
εισαγωγή οι οποίες περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο της καταχώρισης θα πρέπει να
προκαταχωρίζουν πληροφορίες σχετικά µε τις ουσίες τους έτσι ώστε να επιτρέπουν την
κοινοχρησία δεδοµένων που είναι ήδη διαθέσιµα. Η διάταξη επιτρέπει σε παραγωγούς και
εισαγωγείς ουσιών σε ποσότητες κάτω του ενός τόνου να συµβάλλουν εθελοντικά στην
κοινοχρησία δεδοµένων.

Άρθρο 27 – Φόρουµ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τις ουσίες

Το άρθρο αυτό δηµιουργεί φόρουµ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τις ουσίες (ΦΑΠΟ)
στα οποία συµµετέχουν όλοι όσοι προκαταχώρισαν την ίδια ουσία και κατανέµει καθήκοντα
στα µέλη ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη ταυτόσηµων δοκιµών σε ζώα.

Άρθρο 28 – Επικοινωνία στο πλαίσιο του ΦΑΠΟ πριν από την καταχώριση

Το άρθρο αυτό ορίζει τι πρέπει να κάνουν τα µέλη ενός ΦΑΠΟ για την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι διατάξεις της παραγράφου 2 υπάρχουν µόνο
για να καταστεί σαφές τι µέτρα πρέπει να λάβουν τα υπόλοιπα µέλη του ΦΑΠΟ εάν ο κάτοχος
µιας µελέτης αρνηθεί να παράσχει πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος της µελέτης
παραβαίνει τις υποχρεώσεις του και υφίσταται κυρώσεις. Εάν ο κάτοχος µιας µελέτης έχει
ήδη υποβάλει την καταχώρισή του η οποία περιέχει τη µελέτη, ο Οργανισµός θα τη θέσει στη
διάθεση των υπόλοιπων µελών του ΦΑΠΟ.

2.4. Πληροφορίες µέσω της αλυσίδας εφοδιασµού

Άρθρο 29 – Απαιτήσεις για τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας

Το άρθρο αυτό εξηγεί ότι τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας αποτελούν το εργαλείο για τη
µετάδοση των καίριων πληροφοριών από τον παραγωγό, τον εισαγωγέα ή το µεταγενέστερο
χρήστη στους επόµενους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασµού. Τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας
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είναι το καλύτερο µέσο γι’αυτό το σκοπό, επειδή είναι πλέον γνωστά και κατανοητά από
όλους τους φορείς της αλυσίδας εφοδιασµού, η δε χρησιµοποίηση ενός νέου µέσου θα είχε ως
αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους χωρίς κανένα όφελος για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον. Οι σηµερινές υποχρεώσεις και ευθύνες όσον αφορά τα δελτία δεδοµένων
ασφαλείας εξακολουθούν να ισχύουν και θα ενισχυθούν µε την απαίτηση µετάδοσης
πληροφοριών από κάθε σχετική αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας.

Αναγνωρίζεται ότι η κατάρτιση ενός δελτίου δεδοµένων ασφαλείας για ένα παρασκεύασµα το
οποίο περιέχει πολλές καταχωρισµένες ουσίες µπορεί να είναι περίπλοκη διαδικασία.
Υπάρχει λοιπόν η επιλογή για όσους καταρτίζουν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας για ένα
παρασκεύασµα να διενεργήσουν αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας για το παρασκεύασµα
συνολικά· το δε δελτίο δεδοµένων ασφαλείας να αντικατοπτρίζει αυτή τη συνολική
αξιολόγηση και όχι τις επιµέρους αξιολογήσεις χηµικής ασφάλειας όλων των συστατικών του
παρασκευάσµατος.

Οι 16 τίτλοι που απαιτούνται για τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας συνάδουν µε εκείνους που
συµφωνήθηκαν για το σύστηµα οικουµενικής εναρµόνισης για την ταξινόµηση και την
επισήµανση των επικίνδυνων χηµικών (GHS). Εάν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας, τα σχετικά σενάρια έκθεσης που εξετάζονται σε αυτή παρέχουν χρήσιµες και
αρκετά συγκροτηµένες πληροφορίες για άλλους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασµού. Γι’αυτό
προβλέπεται να περιλαµβάνονται σε παράρτηµα των δελτίων δεδοµένων ασφαλείας.

Άρθρο 30 – Υποχρέωση γνωστοποίησης πληροφοριών στους επόµενους κρίκους της
αλυσίδας εφοδιασµού για ουσίες και παρασκευάσµατα για τα οποία δεν απαιτείται
δελτίο δεδοµένων ασφαλείας

Οι µεταγενέστεροι χρήστες και οι διανοµείς χρειάζονται ορισµένες πληροφορίες για τις
ουσίες ακόµη και αν δεν απαιτείται δελτίο δεδοµένων ασφαλείας, ώστε να µπορούν να
λάβουν τυχόν απαραίτητα µέτρα. Για παράδειγµα, να ζητήσουν λεπτοµέρειες σχετικά µε την
καταχώριση της ουσίας, να βεβαιωθούν ότι η χρήση τους συµφωνεί µε τυχόν άδειες ή
περιορισµούς που ισχύουν. Οι πληροφορίες αυτές χρειάζεται να επικαιροποιούνται εγκαίρως
ώστε να µπορούν να ληφθούν στη συνέχεια όλα τα δέοντα µέτρα.

Άρθρο 31 – Υποχρέωση γνωστοποίησης των πληροφοριών για ουσίες και
παρασκευάσµατα σε προηγούµενους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασµού

Το άρθρο αυτό προσδιορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται προς τους
προηγούµενους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασµού. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται προς τους
προηγούµενους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασµού µε σκοπό να καθορίζονται
λεπτοµερέστερα, εφόσον χρειάζεται, τα µέτρα µείωσης του κινδύνου που έχουν εντοπιστεί.
Για παράδειγµα, µπορεί να πρόκειται για πληροφορίες σχετικά µε την έκθεση, για
συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις επιπτώσεις µιας ουσίας ή για πληροφορίες
σχετικά µε τον τρόπο που λειτουργούν τα µέτρα µείωσης του κινδύνου στην πράξη.

Η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος που περιγράφεται στον κανονισµό θα µεγιστοποιηθεί
εφόσον οι πληροφορίες παρέχονται σε όλο το µήκος της αλυσίδας εφοδιασµού και προς τις
δύο κατευθύνσεις.



30

Άρθρο 32 – Πρόσβαση των εργαζοµένων στις πληροφορίες του δελτίου δεδοµένων
ασφαλείας

Οι πληροφορίες του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας και εκείνες που γνωστοποιούνται βάσει
του άρθρου 30, όταν δεν απαιτείται δελτίο δεδοµένων ασφαλείας, τίθενται στη διάθεση των
εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους. Η παροχή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας στους
εργαζοµένους και στους εκπροσώπους τους συνάδει µε το σύστηµα οικουµενικής
εναρµόνισης.

Άρθρο 33 - Υποχρέωση διατήρησης πληροφοριών

Το άρθρο αυτό απαιτεί από όλους τους φορείς της αλυσίδας εφοδιασµού να διατηρούν τις
πληροφορίες που δηµιουργούνται στο πλαίσιο του κανονισµού και να τις διαθέτουν όποτε
χρειάζεται. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι συγκεντρωµένες ώστε οι αρχές να
µπορούν να έχουν ανά πάσα στιγµή άµεση πρόσβαση σε αυτές προκειµένου να µπορούν να
αναλάβουν γρήγορα δράση για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος
και να εξασφαλίζεται ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιµες όταν λαµβάνονται
αποφάσεις στο πλαίσιο άλλων διαδικασιών του συστήµατος (π.χ. αξιολόγηση, επιβολή
περιορισµών, αδειοδότηση).

2.5 Μεταγενέστεροι χρήστες

Άρθρο 34 – Αξιολογήσεις χηµικής ασφάλειας µεταγενέστερου χρήστη και υποχρέωση
εφαρµογής και σύστασης µέτρων µείωσης του κινδύνου

Το σύστηµα καταχώρισης και, ιδίως, οι αξιολογήσεις χηµικής ασφάλειας είναι έτσι δοµηµένο
ώστε να µην µπορούν οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς να µεταβιβάζουν στους
µεταγενέστερους χρήστες την ευθύνη της κατάρτισης αξιολογήσεων χηµικής ασφάλειας εάν
οι µεταγενέστεροι χρήστες δεν το επιθυµούν. Οι µεταγενέστεροι χρήστες είναι φυσικά
ελεύθεροι να βοηθήσουν τους προµηθευτές τους στην προετοιµασία της καταχώρισης και η
δυνατότητα αυτή δηλώνεται ρητά στο κείµενο. Επιπλέον, όταν οι µεταγενέστεροι χρήστες
επιθυµούν να περιληφθεί η εξέταση των δικών τους χρήσεων στις αξιολογήσεις χηµικής
ασφάλειας των προµηθευτών τους, θα πρέπει να τους το δηλώνουν γραπτώς. Με την πράξη
αυτή η χρήση του µεταγενέστερου χρήστη γίνεται προσδιοριζόµενη χρήση και πρέπει
εποµένως να καλύπτεται από την αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας του παραγωγού ή του
εισαγωγέα, εφόσον αυτοί ενηµερώνονται εγκαίρως.

Οι µεταγενέστεροι χρήστες πρέπει να καταρτίζουν εκθέσεις χηµικής ασφάλειας, σύµφωνα µε
το παράρτηµα ΧΙ, για χρήσεις εκτός των συνθηκών που περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης
το οποίο περιλαµβάνεται στο δελτίο δεδοµένων ασφαλείας που τους έχει παρασχεθεί. Η
διάταξη αυτή επιτρέπει στους µεταγενέστερους χρήστες να τηρούν εµπιστευτική τη χρήση ή
τις χρήσεις τους από τον προµηθευτή τους, εφόσον το επιθυµούν. Ωστόσο, οι µεταγενέστεροι
χρήστες δεν χρειάζεται να καταρτίζουν έκθεση χηµικής ασφάλειας στις εξής περιπτώσεις:

– - εάν λαµβάνουν αυστηρότερα µέτρα διαχείρισης του κινδύνου από εκείνα που
συνιστά ο προµηθευτής τους, επειδή, σε αυτή την περίπτωση η υποχρέωση
κατάρτισης έκθεσης χηµικής ασφάλειας δεν προσφέρει πραγµατική προστιθέµενη
αξία,

– - για µη επικίνδυνες ουσίες,

– - όταν ούτε ο προµηθευτής τους θα έπρεπε να καταρτίσει έκθεση χηµικής
ασφάλειας.
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Οι µεταγενέστεροι χρήστες οφείλουν να εφαρµόζουν τα µέτρα µείωσης του κινδύνου που
προσδιορίζονται στο δελτίο δεδοµένων ασφαλείας για τις προσδιοριζόµενες χρήσεις και που
επισηµαίνονται στην αξιολόγηση χηµικής ασφάλειάς τους για τις µη προσδιοριζόµενες
χρήσεις. Οι πληροφορίες για τα µέτρα µείωσης του κινδύνου που επισηµαίνονται στο δελτίο
δεδοµένων ασφαλείας σχετικά µε τις προσδιοριζόµενες χρήσεις ή στην έκθεση χηµικής
ασφάλειας του µεταγενέστερου χρήστη σχετικά µε τις µη προσδιοριζόµενες χρήσεις πρέπει
να διαβιβάζονται, ενδεχοµένως, στους περαιτέρω µεταγενέστερους χρήστες έτσι ώστε να
µπορούν και αυτοί µε τη σειρά τους να εφαρµόσουν τα προσδιοριζόµενα µέτρα µείωσης του
κινδύνου ή, όταν η χρήση τους δεν καλύπτεται, να διενεργήσουν τη δική τους αξιολόγηση
χηµικής ασφάλειας.

Άρθρο 35 – Υποχρέωση των µεταγενέστερων χρηστών να κοινοποιούν πληροφορίες

Ο µεταγενέστερος χρήστης οφείλει να κοινοποιήσει τη χρήση του στον Οργανισµό, όταν
αυτή είναι εκτός των συνθηκών που περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης το οποίο
περιλαµβάνεται στο δελτίο δεδοµένων ασφαλείας που του έχει παρασχεθεί.

Το πεδίο εφαρµογής της κοινοποίησης είναι περιορισµένο έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο
φόρτος για τη βιοµηχανία και τις αρχές. Ωστόσο αρκεί για να δώσει τη δυνατότητα στις αρχές
να αποφασίσουν εάν θα πρέπει να λάβουν περαιτέρω µέτρα στο πλαίσιο, παραδείγµατος
χάρη, των διατάξεων για την αξιολόγηση ή των διατάξεων για την επιβολή περιορισµών ή
εάν θα πρέπει να λάβουν µέτρα ελέγχου της εφαρµογής του νόµου. Η κοινοποίηση µπορεί σε
εξαιρετικές περιπτώσεις να περιλαµβάνει προτάσεις για δοκιµές. Εάν οι δοκιµές αυτές
περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα VII ή VIII, οι αρχές θα τις υποβάλουν σε αξιολόγηση
φακέλου.

Ο µεταγενέστερος χρήστης µπορεί να καταλήξει, µετά τη διενέργεια αξιολόγησης χηµικής
ασφάλειας ή αλλιώς, ότι η ταξινόµηση και επισήµανση µιας ουσίας είναι διαφορετική από
εκείνη που του έδωσε ο προµηθευτής του. Το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί στον
Οργανισµό.

Χρησιµοποιείται προκαθορισµένο υπόδειγµα για την κοινοποίηση ώστε να διευκολύνονται οι
µεταγενέστεροι χρήστες να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και να µπορεί ο Οργανισµός
να διεκπεραιώνει αποτελεσµατικά τις κοινοποιήσεις των µεταγενέστερων χρηστών.

Η επικαιροποίηση των κοινοποιήσεων εξασφαλίζει ότι ο Οργανισµός και εποµένως οι
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών γνωρίζουν πάντοτε τις πιο επίκαιρες πληροφορίες για τη
χρήση µιας ουσίας και µπορούν ενδεχοµένως να λάβουν τα δέοντα µέτρα.

Οι µεταγενέστεροι χρήστες δεν χρειάζεται να υποβάλουν κοινοποίηση όταν χρησιµοποιούν
µια ουσία σε ποσότητες κάτω του ενός τόνου.

Άρθρο 36 – Εφαρµογή των υποχρεώσεων του µεταγενέστερου χρήστη

Οι µεταγενέστεροι χρήστες λαµβάνουν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση των ουσιών τους
από τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας που τους παρέχουν οι προµηθευτές τους. Θα πρέπει
επίσης να έχουν ήδη διεξαγάγει αξιολόγηση κινδύνου για την προστασία των εργαζοµένων,
σύµφωνα µε την οδηγία 98/24/ΕΚ. Παρόλα αυτά, είναι φρόνιµο να καθυστερήσει η
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 35 ώστε να υπάρχει το χρονικό περιθώριο για να
διαβιβαστούν οι νέες πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια στους επόµενους κρίκους της
αλυσίδας εφοδιασµού και να συµπληρωθούν και να επικαιροποιηθούν, εάν χρειάζεται, οι
αξιολογήσεις κινδύνου ή χηµικής ασφάλειας των µεταγενέστερων χρηστών. Η εφαρµογή των
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διατάξεων του άρθρου 36 καθυστερεί έως ότου η ουσία καταχωριστεί ώστε να αποφεύγεται η
υποβολή περιττών εκθέσεων.

2.6. Αξιολόγηση των ουσιών

Άρθρο 37 – Πεδίο εφαρµογής

Αφού τα πολυµερή εξαιρούνται από την καταχώριση, εξαιρούνται και από την αξιολόγηση.
Ωστόσο, η εξαίρεση αυτή υπόκειται στην επανεξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 133,
παράγραφος 3, και µπορεί να προσαρµοστεί αναλόγως.

Άρθρο 38 – Αρµόδια αρχή

Το άρθρο αυτό ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο καθορίζεται η αρµόδια για την αξιολόγηση
αρχή του κράτους µέλους.

Για τις αξιολογήσεις φακέλου, πρόκειται για την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο
οποίο γίνεται η παραγωγή ή εισαγωγή της ουσίας. Ο λόγος είναι ότι οι φάκελοι εξετάζονται
ούτως ή άλλως ο καθένας χωριστά και έτσι αποφεύγονται τα προβλήµατα γλώσσας και
επικοινωνίας. Στην περίπτωση των κοινοπραξιών αρµόδια για την αξιολόγηση αρχή είναι η
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους που έχει την ευθύνη της εξέτασης του φακέλου του
«επικεφαλής».

Για τις αξιολογήσεις ουσίας ισχύουν διαφορετικοί κανόνες: τα κράτη µέλη οφείλουν να
καταρτίζουν κυλιόµενα σχέδια αξιολόγησης για µια τριετία και να απαριθµούν τις ουσίες που
σκοπεύουν να αξιολογήσουν. Αυτό γίνεται για να µπορούν τα κράτη µέλη να
προγραµµατίζουν και να διαθέτουν πόρους για την αξιολόγηση ουσίας. Προβλέπεται ειδικός
µηχανισµός καταµερισµού για την περίπτωση κατά την οποία περισσότερα από ένα κράτη
µέλη σχεδιάζουν να αξιολογήσουν την ίδια ουσία, ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη
ταυτόσηµων εργασιών και να προωθείται ταχεία αξιολόγηση της εκάστοτε ουσίας. Ένας
παράγοντας ο οποίος λαµβάνεται υπόψη κατά την εφαρµογή αυτού του µηχναισµού είναι το
ποσοστό που αντιπροσωπεύει το κράτος µέλος στο συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της
Κοινότητας.

Άρθρο 39 – Εξέταση των προτάσεων δοκιµών

Το άρθρο αυτό απαιτεί από την αρµόδια για την αξιολόγηση αρχή να διενεργεί αξιολόγηση
φακέλου για όλες τις προτάσεις δοκιµών µε σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων
πληροφοριών των παραρτηµάτων VII και VIII. Ο λόγος που επιλέγονται τα παραρτήµατα
αυτά είναι ότι περιέχουν τις δοκιµές εκείνες που είναι οι πιο ακριβές και που χρησιµοποιούν
το µεγαλύτερο αριθµό σπονδυλωτών ζώων. Συνεπώς, είναι σηµαντικό, για λόγους καλής
µεταχείρισης των ζώων, να πειστούν οι αρχές για τη σκοπιµότητα των εν λόγω δοκιµών.
Επιπλέον, η πείρα από την ισχύουσα νοµοθεσία έχει καταδείξει ότι σπάνια υπάρχει διαφωνία
µεταξύ της βιοµηχανίας και των αρχών για το αν θα πρέπει να εκτελεστούν οι δοκιµές σε ζώα
που περιλαµβάνονται τώρα στα παραρτήµατα V και VI.

Οι µεταγενέστεροι χρήστες µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις δοκιµών όταν η χρήση που
κάνουν δεν είναι προσδιοριζόµενη χρήση και εποµένως δεν καλύπτεται από τις πληροφορίες
του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας.

Εάν η αρχή συµφωνεί µε µια πρόταση, ετοιµάζει σχέδιο απόφασης µε την οποία ζητεί τη
διενέργεια της δοκιµής και ορίζει προθεσµία. Ο σκοπός είναι να καταστούν σαφείς οι
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υποχρεώσεις του καταχωρίζοντος, οι δε υπόλοιπες αρχές να γνωρίζουν πότε θα είναι
διαθέσιµα τα δεδοµένα.

Άρθρο 40 – Έλεγχος συµµόρφωσης των καταχωρίσεων

Μια αρµόδια αρχή µπορεί να ελέγχει κατά πόσο τηρούνται οι απαιτήσεις καταχώρισης από
κάθε καταχώριση για την οποία είναι υπεύθυνη. Εάν δεν τηρούνται, η αρµόδια αρχή
ετοιµάζει σχέδιο απόφασης µε την οποία ζητεί από τον καταχωρίζοντα να παράσχει τις
πληροφορίες που λείπουν. Θεωρείται ότι λείπουν πληροφορίες όταν δεν έχουν υποβληθεί
δεδοµένα ή όταν τα δεδοµένα που έχουν υποβληθεί είναι ανεπαρκή.

Άρθρο 41 – Έλεγχος των υποβαλλόµενων πληροφοριών και εν συνεχεία παρακολούθηση
της αξιολόγησης φακέλου

Μόλις υποβληθούν οι τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες που ζητήθηκαν βάσει των
άρθρων 39 και 40, η αρµόδια αρχή εξετάζει την καταχώριση και τις συµπληρωµατικές
πληροφορίες και καταρτίζει δεύτερο σχέδιο απόφασης εάν απαιτούνται ακόµη περαιτέρω
πληροφορίες.

Μόλις αξιολογηθεί ένας φάκελος, η αρµόδια αρχή µπορεί να αποφασίσει ότι θα πρέπει να
αναληφθεί περαιτέρω δράση για τη διαχείριση της επίµαχης ουσίας. Αυτό µπορεί να σηµαίνει
την πρόταση για ανάληψη δράσης στο πλαίσιο της αδειοδότησης ή της επιβολής περιορισµών
ή τη διαβίβαση των πληροφοριών σε αρχές αρµόδιες για άλλη νοµοθεσία.

Άρθρο 42 – ∆ιαδικασία και προθεσµίες για την εξέταση των προτάσεων δοκιµών

Το άρθρο αυτό ορίζει προθεσµία εκατόν είκοσι ηµερών για τη συµπλήρωση των
αξιολογήσεων φακέλου των προτάσεων δοκιµών που αφορούν τις µη σταδιακά εισαγόµενες
ουσίες. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι η βιοµηχανία έχει την άδεια να διεξαγάγει τυχόν
δοκιµές και εποµένως να συλλέξει όλες τις σχετικές πληροφορίες µέσα στις προβλεπόµενες
προθεσµίες. Ορίζει επίσης προθεσµίες για τις εργασίες αξιολόγησης φακέλου των προτάσεων
δοκιµών που αφορούν τις σταδιακά εισαγόµενες ουσίες ώστε να είναι περισσότερο
προβλέψιµη η λειτουργία του συστήµατος και περισσότερο διαφανής για όλους τους
εµπλεκοµένους.

∆ίνει ένα προβάδισµα στις αξιολογήσεις προτάσεων δοκιµών, λόγω της ανάγκης τήρησης
των καθορισµένων προθεσµιών και της σηµασίας που έχει η προστασία των ζώων.

Άρθρο 43 – ∆ιαδικασία και προθεσµίες για τον έλεγχο συµµόρφωσης

Η αρµόδια αρχή, από τη στιγµή που θα ξεκινήσει έναν έλεγχο συµµόρφωσης, έχει στη
διάθεσή της 12 µήνες κατ’ανώτατο όριο για να τον ολοκληρώσει και να καταρτίσει σχέδιο
απόφασης.

Άρθρο 44 – Αίτηση περαιτέρω πληροφοριών

Το άρθρο αυτό δίνει τη δυνατότητα στην καθ’ύλην αρµόδια αρχή να καταρτίζει σχέδιο
απόφασης µε την οποία να ζητά περαιτέρω πληροφορίες µε σκοπό εξακριβώσει εάν µια ουσία
παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον. Για
παράδειγµα, η ουσία µπορεί να φαίνεται ότι µοιάζει µε άλλη ουσία µε συγκεκριµένες
ιδιότητες οι οποίες δεν έχουν εντοπιστεί ακόµη στην επίµαχη ουσία.
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Η αρµόδια αρχή, από τη στιγµή που θα ξεκινήσει µια αξιολόγηση ουσίας, έχει στη διάθεσή
της 12 µήνες κατ’ανώτατο όριο για να την ολοκληρώσει και να καταρτίσει σχέδιο απόφασης.

Άρθρο 45 – Συµφωνία µε άλλες δραστηριότητες

Για να εξασφαλίζεται συνοχή στη λήψη αποφάσεων, µια αξιολόγηση πρέπει να λαµβάνει
υπόψη τυχόν προηγούµενη αξιολόγηση της ουσίας. Η λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της
διαδικασίας αξιολόγησης µε τις οποίες ζητούνται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε µια
ουσία που έχει προηγουµένως αξιολογηθεί µπορούν να αιτιολογηθούν µόνον εφόσον έχουν
καταστεί διαθέσιµες περαιτέρω πληροφορίες ή έχουν µεταβληθεί οι συνθήκες.

Άρθρο 46 – Έλεγχος των υποβαλλόµενων πληροφοριών και εν συνεχεία παρακολούθηση
της αξιολόγησης ουσίας

Μόλις υποβληθούν οι τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες που ζητήθηκαν βάσει του
άρθρου 44, η αρµόδια αρχή εξετάζει την καταχώριση και τις συµπληρωµατικές πληροφορίες
και καταρτίζει δεύτερο σχέδιο απόφασης εάν απαιτούνται περαιτέρω ακόµη πληροφορίες.

Μόλις αξιολογηθεί ένας φάκελος, η αρµόδια αρχή µπορεί να αποφασίσει ότι θα πρέπει να
αναληφθεί περαιτέρω δράση για τη διαχείριση της επίµαχης ουσίας. Αυτό µπορεί να σηµαίνει
την ανάληψη δράσης στο πλαίσιο της αδειοδότησης ή της επιβολής περιορισµών ή τη
διαβίβαση των πληροφοριών σε αρχές αρµόδιες για άλλη νοµοθεσία.

Άρθρο 47 – Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τα αποµονώσιµα ενδιάµεσα στις
εγκαταστάσεις παραγωγής

Για λόγους λειτουργικότητας, το άρθρο αυτό εξαιρεί τα αποµονώσιµα ενδιάµεσα στις
εγκαταστάσεις παραγωγής από την αξιολόγηση φακέλου και ουσίας. Ωστόσο, τα κράτη µέλη
µπορούν να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες και να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα
για µια τέτοια ουσία εάν µπορούν να καταδείξουν ότι η χρήση της ενέχει κίνδυνο ο οποίος
αντιστοιχεί στο επίπεδο ανησυχίας που προκαλείται από τη χρήση ουσίας που υπόκειται σε
αδειοδότηση.

Άρθρο 48 – ∆ικαιώµατα του καταχωρίζοντος

Οι καταχωρίζοντες ή οι µεταγενέστεροι χρήστες που είναι δυνατό να θιγούν από µια
απόφαση αξιολόγησης έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν παρατηρήσεις επί του σχεδίου
απόφασης που έχει καταρτίσει µια αρµόδια αρχή και να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις
τους.

Σε φυσιολογικές συνθήκες ένας καταχωρίζων δεν είναι υποχρεωµένος να παράσχει τις
συµπληρωµατικές πληροφορίες που του ζητήθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης εάν είτε
έχει διακόψει την παραγωγή ή την εισαγωγή της ουσίας και έχει ενηµερώσει τον Οργανισµό
σχετικά είτε έχει αποφασίσει να διακόψει την παραγωγή ή την εισαγωγή της ουσίας µετά τις
συµπληρωµατικές πληροφορίες που του ζητήθηκαν ως αποτέλεσµα της αξιολόγησης και έχει
πάλι ενηµερώσει τον Οργανισµό σχετικά. Μόνο εάν υπάρχει δυνητικά µακροπρόθεσµος
κίνδυνος για τον άνθρωπο ή για το περιβάλλον και ο εν λόγω καταχωρίζων είναι υπεύθυνος
κατά µεγάλο µέρος για την έκθεση στην επίµαχη ουσία, τότε είναι υποχρεωµένος να
παράσχει τις συµπληρωµατικές πληροφορίες. Αυτό γίνεται για να αποφεύγεται, εκτός
ακραίων περιπτώσεων, να καταλογίζεται ευθύνη στους καταχωρίζοντες αναδροµικά.



35

Άρθρο 49 – Έκδοση αποφάσεων στο πλαίσιο της αξιολόγησης

Το άρθρο αυτό θεσπίζει µια διαδικασία για την εξασφάλιση συµφωνίας όσον αφορά τις
αποφάσεις αξιολόγησης µεταξύ των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών πριν από τη λήψη
των αποφάσεων αυτών από τον Οργανισµό, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να εφαρµόζεται η
διαδικασία της επιτροπολογίας, που είναι χρονοβόρα και έντασης πόρων. Όταν υπάρχει
διαφωνία, η επιτροπή των κρατών µελών στο πλαίσιο του Οργανισµού παρέχει το τεχνικό
φόρουµ για την επίλυση των διαφορών και πάλι χωρίς να χρειάζεται η επιτροπολογία. Ο
γενικός διευθυντής του Οργανισµού έχει το δικαίωµα να κινήσει αυτή τη διαδικασία ώστε να
υπάρχει συνέπεια στη λήψη αποφάσεων. Οποιοδήποτε κράτος µέλος µπορεί να απαιτήσει να
ληφθεί απόφαση µε τη διαδικασία της επιτροπολογίας.

Άρθρο 50 – Επιµερισµός του κόστους όταν διενεργούνται δοκιµές στις οποίες
χρησιµοποιούνται σπονδυλωτά ζώα, χωρίς να έχει επιτευχθεί συµφωνία µεταξύ των
καταχωριζόντων

Για σκοπούς καλής µεταχείρισης των ζώων έχει σηµασία να εξασφαλίζεται κοινοχρησία των
πληροφοριών. Το σηµείο που µπορεί να προκαλέσει παρεξηγήσεις είναι ο επιµερισµός και
του κόστους. Το άρθρο αυτό εξασφαλίζει τον επιµερισµό του κόστους και την κοινοχρησία
των πληροφοριών όταν απαιτούνται συµπληρωµατικές πληροφορίες βάσει της αξιολόγησης.
Για τις αποφάσεις σχετικά µε τις απαιτήσεις πληρωµής µπορεί να χρησιµοποιείται συµβούλιο
διαιτησίας. Εάν δεν µπορεί να επιτευχθεί συµφωνία για τον επιµερισµό του κόστους,
εκδίδεται απόφαση από τα εθνικά δικαστήρια.

Άρθρο 51 – Υποχρέωση των κρατών µελών να υποβάλλουν εκθέσεις στον Οργανισµό

Με σκοπό να εξασφαλίζεται δίκαιος καταµερισµός του φόρτου, τα κράτη µέλη εκπονούν
κάθε χρόνο έκθεση σχετικά µε τις αξιολογήσεις των προτάσεων για δοκιµές οι οποίες
διενεργήθηκαν τον προηγούµενο χρόνο.

2.7. Αδειοδότηση

Άρθρο 52 – Σκοπός της αδειοδότησης

Σκοπός του συστήµατος αδειοδότησης είναι να εξασφαλίζει ότι οι ουσίες που προκαλούν
πολύ µεγάλη ανησυχία είτε χρησιµοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελέγχονται
επαρκώς οι κίνδυνοι είτε αντικαθίστανται από εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες. Η λογική
αυτού του σκοπού εξηγείται παραπάνω, στο σηµείο 1.7.

Άρθρο 53 – Γενικές διατάξεις

Το άρθρο αυτό ορίζει ότι οι ουσίες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα XIII µπορούν να
χρησιµοποιηθούν και να διατεθούν στην αγορά µόνο από εκείνες τις εταιρείες οι οποίες έχουν
λάβει άδεια και από τους πελάτες τους και µόνο για τις εγκεκριµένες χρήσεις, σύµφωνα µε
τους όρους που περιλαµβάνονται ενδεχοµένως στην άδεια, εκτός εάν µια ειδική χρήση της εν
λόγω ουσίας έχει ήδη εξαιρεθεί από την απαίτηση αδειοδότησης.

Οι ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία και υπόκεινται σε αδειοδότηση αλλά δεν
περιλαµβάνονται ακόµη στο Παράρτηµα ΧΙΙΙ µπορούν να εξακολουθήσουν να
χρησιµοποιούνται στο βαθµό που πληρούν τις υπόλοιπες απαιτήσεις που ισχύουν γι’αυτές
βάσει του κανονισµού και άλλης ισχύουσας νοµοθεσίας.
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Η διαδικασία αδειοδότησης δεν εφαρµόζεται στη χρήση ουσιών σε παρασκευάσµατα στα
οποία η συγκέντρωση της ουσίας δεν είναι αρκετή ώστε να θεωρηθεί ότι το παρασκεύασµα
έχει µια από εκείνες τις ιδιότητες εξαιτίας των οποίων οι ουσίες υπό καθαρή µορφή
υπόκεινται σε αδειοδότηση. ∆εν εφαρµόζεται σε ουσίες ΑΒΤ και αΑαΒ που απαντούν σε
συγκεντρώσεις κάτω του 0,1%, όριο το οποίο ισχύει και για τις ουσίες ΚΜΤ.

Για την ενθάρρυνση της καινοτοµίας, η διαδικασία αδειοδότησης δεν εφαρµόζεται σε ουσίες
που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας και ανάπτυξης και
για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών σε ποσότητες κάτω του ενός
τόνου.

Ορισµένες χρήσεις ουσιών δεν υπόκεινται σε αδειοδότηση επειδή οι συνέπειές τους στην
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον θεωρείται ότι αντιµετωπίζονται από αντίστοιχη
κοινοτική νοµοθεσία. Θα ήταν παράλογο να υπόκεινται οι χρήσεις αυτών των ουσιών σε δύο
συστήµατα µε όλο το κόστος και τους πόρους που θα συνεπαγόταν κάτι τέτοιο. Η Επιτροπή
θα προτείνει τροποποίηση της νοµοθεσίας για τα φαρµακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη και
κτηνιατρική χρήση µε σκοπό να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι που συνδέονται µε το
περιβάλλον. Η εξέταση των εν λόγω κινδύνων θα περιλαµβάνεται στην αξιολόγηση
οφέλους/κινδύνου η οποία θα πρέπει να είναι θετική για να εγκρίνεται το φαρµακευτικό
προϊόν.

Ωστόσο, οι χρήσεις ουσιών σε καλλυντικά προϊόντα και σε υλικά που έρχονται σε επαφή µε
τρόφιµα, οι οποίες αντιµετωπίζονται από την κοινοτική νοµοθεσία, λαµβάνουν υπόψη τους
µόνο τις συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία. Έτσι, µπορεί µεν αυτές οι συνέπειες να µη
χρειάζεται να επανεξεταστούν, αν όµως µια ουσία γι’αυτές τις χρήσεις χαρακτηρίζεται ΑΒΤ,
αΑαΒ ή εξίσου ανησυχητική για το περιβάλλον, θα υπόκειται σε αδειοδότηση λόγω των
συνεπειών της στο περιβάλλον, επειδή αυτές οι συνέπειες δεν είχαν ληφθεί υπόψη
προηγουµένως.

Άρθρο 54 – Ουσίες που πρέπει να περιληφθούν στο παράρτηµα XIII

Ορίζει για ποιες ιδιότητες θα πρέπει οι ουσίες να υπόκεινται στη διαδικασία αδειοδότησης.
Θεσπίζονται σαφή και αντικειµενικά κριτήρια για τον εντοπισµό ουσιών που είναι
καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες, τοξικές για το αναπαραγωγικό σύστηµα κατηγορίας 1 και 2
και για ορισµένες ΑΒΤ (ανθεκτικές, βιοσυσσωρευόµενες και τοξικές) και αΑαΒ (άκρως
ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρευόµενες). Ωστόσο, ορισµένες ΑΒΤ και αΑαΒ δεν είναι
δυνατόν να εντοπιστούν µε την εφαρµογή των αριθµητικών κριτηρίων του κανονισµού.
Ορισµένες ουσίες εξίσου ανησυχητικές επίσης δεν µπορούν να εντοπιστούν µέσω
αντικειµενικών κριτηρίων αν και ορισµένοι ενδοκρινικοί διαταράκτες θα έχουν ήδη
εντοπιστεί µέσω των κριτηρίων για τις ΚΜΤ. Εάν οι εν λόγω ουσίες µπορούν να εντοπιστούν
µε άλλα επιστηµονικά ή τεχνικά στοιχεία ή σε περιπτωσιολογική βάση και θεωρηθούν εξίσου
ανησυχητικές όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον µε
εκείνες τις ουσίες που εντοπίζονται εφαρµόζοντας αντικειµενικά κριτήρια, θα υποβληθούν
επίσης στη διαδικασία αδειοδότησης. Ουσίες ΑΒΤ, αΑαΒ και άλλες ουσίες που θεωρούνται
εξίσου ανησυχητικές (π.χ. ορισµένοι ενδοκρινικοί διαταράκτες) προσδιορίζονται σε
περιπτωσιολογική βάση, µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 56.

Οι ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι (ΑΟΡ), ως υποσύνολο των αΑαΒ, υπόκεινται σε αδειοδότηση.
Ωστόσο η Σύµβαση της Στοκχόλµης απαιτεί να εφαρµοστούν για συγκεκριµένους ΑΟΡ οι
επιβεβληµένοι περιορισµοί. Η εφαρµογή επιβεβληµένων περιορισµών για συγκεκριµένους
ΑΟΡ είναι ασυµβίβαστη µε τη διαδικασία αδειοδότησης· µια επιχείρηση δεν θα ζητήσει άδεια
για µια χρήση για την οποία γνωρίζει ότι δεν πρόκειται να τη λάβει. Οι ΑΟΡ αυτοί υπόκεινται
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εποµένως σε περιορισµούς στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβολής περιορισµών ώστε να
εξασφαλίζεται ότι η Κοινότητα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη
Σύµβαση της Στοκχόλµης και τις υποχρεώσεις της έναντι της Οικονοµικής Επιτροπής για την
Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών (ΟΕΕ/ΟΗΕ).

Άρθρο 55 – Συµπερίληψη ουσιών στο Παράρτηµα XIII

Το άρθρο αυτό ορίζει τις πληροφορίες που θα πρέπει να περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα XIII για µια ουσία που περιλαµβάνεται σε αυτό: πρώτα απ’όλα η ταυτότητα της
ουσίας καθώς και οι ιδιότητές της εξαιτίας των οποίων υπόκειται στο σύστηµα. Επειδή
αναµένεται ότι ελάχιστες θα είναι οι νέες ουσίες - µπορεί και καµία - µε αυτές τις ιδιότητες
που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά, οι περισσότερες ουσίες µε αυτές τις πολύ ανησυχητικές
ιδιότητες έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί. Συνεπώς, χρειάζονται µεταβατικές ρυθµίσεις για εκείνες
τις ουσίες που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά όταν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα, ώστε να
µην αναγκαστούν επιχειρήσεις να διακόψουν τη δραστηριότητά τους ώσπου να τους
χορηγηθεί άδεια. Το Παράρτηµα ορίζει, εποµένως, µια ηµεροµηνία λήξης και µια προθεσµία.
Η ηµεροµηνία λήξης είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία οι µη εγκεκριµένες χρήσεις θα
απαγορευθούν. Αυτό απαιτείται για να είναι σε θέση οι αρχές και οι αιτούντες να κάνουν τον
προγραµµατισµό τους γνωρίζοντας πότε θα ληφθεί απόφαση. Η προθεσµία είναι η
ηµεροµηνία µέχρι την οποία πρέπει να παραληφθούν οι αιτήσεις για τη συνέχιση χρήσης της
ουσίας. Και αυτή η προθεσµία παρέχει µια ασφάλεια στους αιτούντες όταν προγραµµατίζουν
την προετοιµασία της αίτησής τους και στις αρχές όταν προγραµµατίζουν τις εργασίες για τη
διεκπεραίωση µιας αίτησης. Εάν οι αιτήσεις αδιοδότησης παραληφθούν εµπρόθεσµα, οι
επίµαχες χρήσεις µπορούν να συνεχιστούν έως ότου ληφθεί σχετική απόφαση ακόµη και αν η
απόφαση αυτή ληφθεί µετά την ηµεροµηνία λήξης. Έτσι εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν εξ
ορισµού απαγορευµένες χρήσεις από τη στιγµή που οι αρχές δεν έχουν λάβει απόφαση.

Ορισµένες χρήσεις µπορεί να εξαιρεθούν από την απαίτηση αδειοδότησης. Μια απόφαση για
εξαίρεση θα πρέπει, παραδείγµατος χάριν, να λαµβάνει υπόψη της την εφαρµογή άλλης
κοινοτικής νοµοθεσίας στην επίµαχη χρήση και κατά πόσο η χρήση ελέγχεται επαρκώς έτσι
ώστε οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον να ελέγχονται επίσης
επαρκώς. Η διαδικασία αδειοδότησης θα µπορεί εποµένως να επικεντρωθεί στις χρήσεις
ουσιών που είναι πιθανόν να δηµιουργούν το σοβαρότερο κίνδυνο ώστε να µην διατίθενται
πόροι για την εξέταση χρήσεων οι οποίες είναι γνωστό ότι ελέγχονται επαρκώς και
ανταποκρίνεται στην αρχή της αναλογικότητας. Εάν, ως αποτέλεσµα του συστήµατος REACH
ή της ανάπτυξης κοινοτικής νοµοθεσίας, αιτιολογείται η εξαίρεση περαιτέρω χρήσεων από
την απαίτηση αδειοδότησης, οι χρήσεις που εξαιρούνται µπορούν να προστεθούν στα
παραρτήµατα σε µεταγενέστερο στάδιο, σύµφωνα µε το άρθρο 130.

Ενώ η διαδικασία αδειοδότησης έχει ως στόχο την αντιµετώπιση ουσιών που προκαλούν
πολύ µεγάλη ανησυχία, υπάρχουν ουσίες που προκαλούν µεγαλύτερη ανησυχία απ’ό,τι άλλες.
Θα αντιµετωπίσει πρωταρχικά τις ουσίες που έχουν «υψηλότερο προσδοκώµενο ρυθµιστικό
αποτέλεσµα» (ΥΠΡΑ), δηλαδή ο έλεγχός τους θα έχει µεγαλύτερο αντίκτυπο στην προστασία
της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Ο Οργανισµός θα καταρτίσει ένα σχέδιο
καταλόγου ουσιών προτεραιότητας για συµπερίληψη στο παράρτηµα ΧΙΙΙ έτσι ώστε να
υπάρχει η τεχνική βάση για τη λήψη πολιτικής απόφασης από τα κράτη µέλη. Θα δοθεί
προτεραιότητα σε ουσίες µε ιδιότητες ΑΒΤ ή αΑαΒ, σε ουσίες που χρησιµοποιούνται ευρέως
ως µέσο διασποράς ή σε µεγάλες ποσότητες. ∆ίνεται η ευκαιρία σε τρίτα µέη να υποβάλουν
παρατηρήσεις για το σχέδιο καταλόγου. Ο κατάλογος αυτός και ο τελικός κατάλογος που θα
συµφωνηθεί µέσω της κανονιστικής διαδικασίας θα λαµβάνουν υπόψη τους διαθέσιµους
πόρους κατά την εξέταση αιτήσεων αδειοδότησης. Εάν ο κατάλογος περιλαµβάνει πάρα
πολλές ουσίες ή/και οι προθεσµίες είναι πολύ σύντοµες το σύστηµα δεν θα µπορέσει να
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αντεπεξέλθει. Γι’αυτό δεν κερδίζει κανείς τίποτε αν συµπεριλάβει περισσότερες ουσίες στο
παράρτηµα ΧΙΙΙ απ’όσες µπορούν εύλογα να διεκπεραιωθούν.

Οποιαδήποτε ουσία υπόκειται σε αδειοδότηση µπορεί, πριν περιληφθεί στο παράρτηµα ΧΙΙΙ,
να υποβληθεί σε περιορισµούς, επειδή ενδέχεται να υπάρχουν κίνδυνοι που να πρέπει να
αντιµετωπιστούν σε κοινοτικό επίπεδο πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά µε
τη χορήγηση άδειας. Ωστόσο, µόλις οι ουσίες εισάγονται στο παράρτηµα ΧΙΙΙ δεν
επιτρέπεται να υπόκεινται στη διαδικασία επιβολής περιορισµών για την αντιµετώπιση των
κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, λόγω των εγγενών ιδιοτήτων που
ορίζονται στο άρθρο 54. Εάν ορισµένες χρήσεις των εν λόγω ουσιών δεν χρειάζεται να
αδειοδοτηθούν, οι όροι αυτών των χρήσεων προστίθενται στο παράρτηµα ΧΙΙΙ όταν οι
χρήσεις αυτές εξαιρεθούν από την απαίτηση αδειοδότησης. Ωστόσο ουσίες των οποίων
απαγορεύονται όλες οι χρήσεις, απαγορεύονται βάσει των γενικών περιορισµών του
τίτλου VIII. An example for this are POPs. Οι ουσίες αυτές µπορεί να έχουν αποτελέσει
αντικείµενο διαδικασίας αδειοδότησης αλλά βάσει των όρων της Σύµβασης της Στοκχόλµης,
µόλις προστεθούν στον κατάλογο των ΑΟΡ, πρέπει βασικά να απαγορευθούν ή να
περιοριστούν κατ’άλλο τρόπο. Αυτό γίνεται µε τη διαδικασία επιβολής περιορισµών.

Άρθρο 56 – Προσδιορισµός των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 54 στοιχεία δ), ε)
και στ)

Ορίζει τη διαδικασία µε την οποία οι ΑΒΤ, οι αΑαΒ και άλλες ουσίες που εξετάζονται σε
περιπτωσιολογική βάση και κρίνεται ότι αντιστοιχούν σε ισοδύναµο επίπεδο ανησυχίας όσον
αφορά τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον (π.χ. ορισµένοι
ενδοκρινικοί διαταράκτες) εντοπίζονται και συµφωνούνται σε κοινοτικό επίπεδο πριν
συµπεριληφθούν στο παράρτηµα XIII. Η πρόταση υποβάλλεται από ένα κράτος µέλος υπό
µορφή φακέλου (βλέπε παράρτηµα XIV).

Άρθρο 57 – Η χορήγηση αδειών

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης αδειών. Η αίτηση και
η απόφαση χορήγησης άδειας δεν ασχολούνται µε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
ή/και το περιβάλλον λόγω εκποµπών της ουσίας από εγκατάσταση στην οποία έχει χορηγηθεί
άδεια, σύµφωνα µε την οδηγία για την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης
(ΟΠΕΡ) (οδηγία 96/61/ΕΚ), ή από σηµειακή πηγή που διέπεται από απαίτηση για
προηγούµενη κανονιστική ρύθµιση, βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα
(οδηγία 2000/60/ΕΚ), ή από τη χρήση ιατροτεχνολογικού προϊόντος, επειδή οι εκποµπές
αυτές ελέγχονται ήδη επαρκώς στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών µέσων, που εφαρµόζονται από
τα κράτη µέλη. Γι’αυτό, είναι απαραίτητο να µην υπάρχουν αντιθέσεις µε άλλους τοµείς
αρµοδιότητας και να αποφεύγεται η λήψη διαφορετικών αποφάσεων στο πλαίσιο
διαφορετικών ρυθµιστικών καθεστώτων καθώς και η σπατάλη πόρων για την εξέταση του
ίδιου πράγµατος δύο φορές.

Άδειες χορηγούνται όταν ο κίνδυνος που προκαλεί µια χρήση για την ανθρώπινη υγεία και
για το περιβάλλον ελέγχεται επαρκώς. Η έννοια του επαρκούς ελέγχου περιγράφεται στο
σηµείο 6 του παραρτήµατος Ι. Εάν θεωρηθεί ότι ο κίνδυνος δεν ελέγχεται επαρκώς, µπορεί να
χορηγηθεί άδεια εφόσον τα κοινωνικοοικονοµικά οφέλη υπερτερούν του κινδύνου για την
ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον και εφόσον δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές
ουσίες ή τεχνολογίες. Στην περίπτωση αυτή οι εναλλακτικές λύσεις αναλύονται προσεκτικά.
Εάν η χρήση ενέχει υψηλό κίνδυνο και υπάρχει µια εύλογη εναλλακτική λύση (από άποψη
κόστους, διαθεσιµότητας και δραστικότητας), τότε η ύπαρξή της θα αποτελέσει βασικό
παράγοντα που θα ληφθεί υπόψη κατά την λήψη της απόφασης σχετικά µε την αδειοδότηση.
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Οι άδειες που χορηγούνται πρέπει να προσδιορίζουν σε ποιον έχουν χορηγηθεί, για ποια
εγκεκριµένη ουσία και χρήση και ποιοι όροι ισχύουν ενδεχοµένως. Αυτό είναι σηµαντικό για
τον κάτοχο της άδειας και επίσης για τους µεταγενέστερους χρήστες του οι οποίοι θα πρέπει
να τηρήσουν τους όρους της άδειας. Οι άδειες µπορεί να υπόκεινται σε περιόδους
αναθεώρησης ή/και σε απαιτήσεις παρακολούθησης. Μπορούν να ορίζονται περίοδοι
αναθεώρησης των αδειών, για παράδειγµα, λόγω της χρήσης της ουσίας, λόγω της
πιθανότητας να υπάρξει στο µέλλον οικονοµικό υποκατάστατο της ουσίας ή επειδή η ουσία
είναι τέτοιου τύπου που δεν µπορεί να λάβει άδεια επ’ αόριστον. Οι άδειες για
κοινωνικοοικονοµικούς λόγους χορηγούνται κανονικά για περιορισµένο χρονικό διάστηµα.
Γι’ αυτό, εάν µια τέτοια άδεια ισχύει επ’ αόριστον, αυτό πρέπει να αιτιολογηθεί.

Οι αποφάσεις σχετικά µε τη χορήγηση άδειας λαµβάνονται αφού πρώτα εξεταστούν οι
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον εξαιτίας των οποίων χρειάστηκε
αρχικά να υποβληθεί η ουσία στη διαδικασία της αδειοδότησης (προσδιορίζονται στο
παράρτηµα ΧΙΙΙ). ∆εν εξετάζονται άλλες ιδιότητες, για παράδειγµα, πόσο εύφλεκτη είναι η
ουσία. Εάν πρέπει να επιβληθούν περιορισµοί σε µια ουσία, επειδή, λόγω των συνεπειών της,
δεν µπορεί να αδειοδοτηθεί, τότε εξετάζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβολής
περιορισµών. Η διαδικασία χορήγησης άδειας αφορά µόνο τον περιορισµένο αυτό αριθµό
συνεπειών, επειδή οι πόροι θα συγκεντρώνονται για την αντιµετώπιση των συνεπειών που
προκαλούν τη µεγαλύτερη ανησυχία δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο σύστηµα να
διεκπεραιώνει αποτελεσµατικά όσο το δυνατόν µεγαλύτερο αριθµό ουσιών και χρήσεων.

Άρθρο 58 – Η αναθεώρηση των αδειών

Οι αποφάσεις χορήγησης άδειας ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιηθούν ή να ανακληθούν
ως αποτέλεσµα της αναθεώρησης που µπορεί να γίνει ανά πάσα στιγµή όταν µεταβάλλονται
οι περιστάσεις. Μια τέτοια µεταβολή των περιστάσεων µπορεί να είναι, για παράδειγµα, η
αλλαγή της επιστηµονικής βάσης για µια απόφαση αδειοδότησης ή η µη εκπλήρωση των
στόχων περιβαλλοντικής ποιότητας, όπως ορίστηκαν βάσει της οδηγίας ΟΠΕΡ ή της οδηγίας-
πλαισίου για τα ύδατα, λόγω διάχυτων εκποµπών στο νερό ή στον αέρα. Οι εκποµπές από
σηµειακές πηγές εξετάζονται από τις προαναφερόµενες οδηγίες.

Οι άδειες, εποµένως, µπορούν να τροποποιηθούν ή και να ανακληθούν εάν χρειαστεί, υπό τον
όρο ότι θα τεθούν προθεσµίες στον αρχικό αιτούντα να επικαιροποιήσει την αίτησή του,
εφόσον προκύψουν περαιτέρω πληροφορίες οι οποίες δηµιουργούν αµφιβολίες σχετικά µε
την καταλληλότητα της αρχικής άδειας. Ενώ η αναθεώρηση βρίσκεται σε εξέλιξη η Επιτροπή
εξουσιοδοτείται να αναστείλει την άδεια σε περιπτώσεις σοβαρού και άµεσου κινδύνου,
λαµβάνοντας υπόψη την αναλογικότητα.

Προβλέπεται µια εξορθολογισµένη διαδικασία για την ανανέωση των αδειών περιορισµένου
χρόνου.

Άρθρο 59 – Αιτήσεις αδειοδότησης

Οποιαδήποτε οµαδοποίηση ουσιών, χρήσεων ή/και αιτούντων θα πρέπει να αιτιολογείται
στην αίτηση. Οι χρήσεις για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση µπορεί να είναι ίδιες χρήσεις
του αιτούντος ή χρήσεις των µεταγενέστερων χρηστών. Η δυνατότητα οµαδοποίησης
εξασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας αδειοδότησης, χωρίς να
µειώνει την προστασία και επιτρέποντας να καταµεριστεί ο φόρτος της υποβολής αίτησης
µεταξύ διάφορων αιτούντων.
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Οι πληροφορίες που συνοδεύουν την αίτηση περιλαµβάνουν έκθεση χηµικής ασφάλειας, που
παρουσιάζει αναλυτικά την αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας. Η αξιολόγηση θα πρέπει να
ασχολείται µόνο µε τις ιδιότητες εκείνες εξαιτίας των οποίων απαιτείται η χορήγηση άδειας
(προσδιορίζονται στο παράρτηµα ΧΙΙΙ: ΚΜΤ, ΑΒΤ, αΑαΒ κτλ). Εάν ο αιτών έχει ήδη
υποβάλει καταχώριση της ουσίας, δεν χρειάζεται να ξαναϋποβάλει την έκθεση χηµικής
ασφάλειας η οποία θα έχει ήδη ασχοληθεί µε τα µέτρα διαχείρισης του κινδύνου που
απαιτούνται για την επίµαχη ουσία και χρήση.

Έχοντας υπόψη τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας, ένας αιτών µπορεί να υποβάλει
κοινωνικοοικονοµική ανάλυση του αντίκτυπου της χορήγησης ή της άρνησης χορήγησης µιας
άδειας, σύµφωνα µε το παράρτηµα XV, καθώς και ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων και
ένα σχέδιο υποκατάστασης, εάν κρίνεται σκόπιµο. Μια απόφαση για αδειοδότηση βασίζεται
στις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. Εάν µια αίτηση για χορήγηση άδειας
απορριφθεί στη βάση ότι οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον δεν
ελέγχονται επαρκώς και δεν έχει υποβληθεί κοινωνικοοικονοµική ανάλυση, εξακολουθεί να
ισχύει η ηµεροµηνία λήξης της χρήσης της ουσίας. Ο αιτών θα χρειαστεί εποµένως να
υποβάλει νέα αίτηση για τη χορήγηση άδειας για τη συγκεκριµένη χρήση
συµπεριλαµβάνοντας µια κοινωνικοοικονοµική ανάλυση. Συνέπεια αυτού του γεγονότος
είναι ότι η επίµαχη χρήση θα απαγορευθεί ώσπου να χορηγηθεί η άδεια.

Άρθρο 60 – Επόµενες αιτήσεις αδειοδότησης

Το άρθρο αυτό επιτρέπει σε επόµενο αιτούντα άδεια να χρησιµοποιήσει την έκθεση χηµικής
ασφάλειας και, ενδεχοµένως, την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση και τις διαθέσιµες
πληροφορίες σχετικά µε εναλλακτικές ουσίες ή παρασκευάσµατα, που είχαν υποβληθεί από
τον προηγούµενο αιτούντα, εφόσον αυτός δώσει σχετική άδεια. Ο στόχος είναι να µη
διαθέσουν πόρους ούτε ο αιτών ούτε οι αρχές για να κάνουν την ίδια δουλειά χωρίς λόγο.

Άρθρο 61 – ∆ιαδικασία για τις αποφάσεις αδειοδότησης

Το άρθρο αυτό ορίζει τη διαδικασία που θα ακολουθείται. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση
άδειας υποβάλλονται στον Οργανισµό. Μόλις τις παραλαµβάνει ο Οργανισµός έχει δέκα
µήνες στη διάθεσή του για να προετοιµάσει τη γνωµοδότησή του. Εάν έχει επιτραπεί στον
αιτούντα να αναφερθεί σε προηγούµενη αίτηση αδειοδότησης, η προθεσµία αυτή µειώνεται
σε πέντε µήνες. Η γνωµοδότηση λαµβάνει υπόψη τις πληροφορίες που έχουν τεθεί στη
διάθεση του Οργανισµού από τον αιτούντα καθώς και κάθε άλλη διαθέσιµη πληροφορία. Ο
καθορισµός προθεσµιών παρέχει ασφάλεια στη βιοµηχανία για να λάβει τις εµπορικές
αποφάσεις της και επίσης ενθαρρύνει τις αρχές να καταλήξουν σε αποφάσεις το συντοµότερο
δυνατό.

Όταν παραλαµβάνεται µια αίτηση, εισάγονται µη εµπιστευτικές πληροφορίες στον ιστότοπο
του Οργανισµού σχετικά µε την ταυτότητα της ουσίας και µε τις χρήσεις για τις οποίες
υποβάλλεται αίτηση. Αυτό γίνεται για να µπορούν άλλα ενδιαφερόµενα µέρη να
ενηµερώσουν τον Οργανισµό σχετικά µε εναλλακτικές ουσίες ή διαδικασίες που µπορεί να
είναι λιγότερο επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον. Οι πληροφορίες
που περιλαµβάνονται στον ιστότοπο, ωστόσο δεν πρέπει να είναι τόσο αναλυτικές ώστε να
επιτρέπουν σε άλλους να έχουν πρόσβαση σε εµπορικώς σηµαντικές και ευαίσθητες
πληροφορίες.

Ο Οργανισµός ετοιµάζει δύο γνωµοδοτήσεις. Η µια αφορά τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται
η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και η δεύτερη τους κοινωνικοοικονοµικούς
παράγοντες. Για να είναι δίκαιη και ανοιχτή η διαδικασία, ο αιτών έχει δύο µήνες προθεσµία
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για να υποβάλει, εάν επιθυµεί, παρατηρήσεις σχετικά µε τις γνωµοδοτήσεις ενώ ο
Οργανισµός έχει δύο ακόµη µήνες για να τροποποιήσει την αρχική του γνωµοδότηση, εάν το
κρίνει σκόπιµο. Μόλις οριστικοποιηθεί η γνωµοδότηση, για λόγους διαφάνειας, τίθεται στη
διάθεση της Επιτροπής, των κρατών µελών και του αιτούντος, τα δε µη εµπιστευτικά µέρη
της δηµοσιεύονται στον ιστότοπο του Οργανισµού. Η Επιτροπή εκδίδει στη συνέχεια την
απόφασή της σχετικά µε την αίτηση ακολουθώντας τη διαδικασία της συµβουλευτικής
επιτροπής.

Άρθρο 62 – Υποχρέωση των κατόχων αδειών

Για να µπορούν να γνωρίζουν οι µεταγενέστεροι χρήστες εάν µια ουσία έχει αποτελέσει
αντικείµενο διαδικασίας αδειοδότησης ή εάν έχει αδειοδοτηθεί, κάθε ετικέτα για µια ουσία
που διατίθεται στην αγορά για εγκεκριµένη χρήση (αυτό µπορεί να περιλαµβάνει τη χρήση
της σε παρασκεύασµα ή σε προϊόν) θα πρέπει να φέρει αριθµό άδειας. Ο µεταγενέστερος
χρήστης θα µπορεί στη συνέχεια να ελέγξει εύκολα στον ιστότοπο του Οργανισµού εάν
χρησιµοποιεί την ουσία σύµφωνα µε τους όρους της άδειας.

Άρθρο 63 – Μεταγενέστεροι χρήστες

Ο µεταγενέστερος χρήστης µπορεί, σύµφωνα µε το άρθρο 54, παράγραφος 2, να
χρησιµοποιήσει µια ουσία σύµφωνα µε τους όρους της άδειας που χορηγήθηκε σε
προηγούµενο από αυτόν κρίκο της αλυσίδας εφοδιασµού. Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιεί
στον Οργανισµό ότι χρησιµοποιεί µια ουσία για την τάδε εγκεκριµένη χρήση. Έτσι δίνεται η
δυνατότητα στις αρχές του κράτους µέλους να ελέγχουν κατά πόσο οι κίνδυνοι που ενέχουν
οι ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία ελέγχονται επαρκώς ή/και σύµφωνα µε τους
όρους της άδειας.

2.8. Περιορισµοί στην παραγωγή, εµπορία και χρήση ορισµένων επικίνδυνων
ουσιών και παρασκευασµάτων

Άρθρο 64 – Γενικές διατάξεις

Το άρθρο αυτό ορίζει γενικά ότι όλοι οι περιορισµοί για τις ουσίες οι οποίοι αναφέρονται στα
παραρτήµατα XVI και XVII πρέπει να τηρούνται από όλους όσοι παράγουν, χρησιµοποιούν ή
διαθέτουν τις ουσίες αυτές στην αγορά. Η διαίρεση του άρθρου σε δύο παραγράφους
προκύπτει από το διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο των περιορισµών: η παράγραφος 2 και το
παράρτηµα XVII αφορούν τους περιορισµούς που υπαγορεύονται από τη Σύµβαση της
Στοκχόλµης ή το πρωτόκολλο της ΟΕΕ-ΟΗΕ για τις ανθεκτικές οργανικές ουσίες, δηλαδή
από µια ευρεία διεθνή συµφωνία, ενώ η παράγραφος 1 και το παράρτηµα XVI αφορούν
όλους τους υπόλοιπους περιορισµούς.

Στο παράρτηµα XVI της αναδιατυπωµένης έκδοσης λαµβάνονται ως αφετηρία οι περιορισµοί
που περιλαµβάνονται στην οδηγία 76/769/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι περιορισµοί του παραρτήµατος XVI δεν ισχύουν για ουσίες που χρησιµοποιούνται για
σκοπούς επιστηµονικής έρευνας και ανάπτυξης και για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και
διαδικασιών εάν οι ουσίες αυτές χρησιµοποιούνται σε ποσότητες κάτω του ενός τόνου. Οι
περιορισµοί του παραρτήµατος XVII δεν ισχύουν για ουσίες που χρησιµοποιούνται ως ουσίες
αναφοράς ή για σκοπούς έρευνας εργαστηριακής κλίµακας. Γι’αυτό, η εξαίρεση είναι
αυστηρότερη από την εξαίρεση που εφαρµόζεται στις ουσίες του παραρτήµατος XVI.

Οι περιορισµοί των παραρτηµάτων XVI ή XVII δεν ισχύουν για ουσίες που είναι απόβλητα
και για τις οποίες οι αρχές έχουν δώσει άδεια επεξεργασίας σε εγκατάσταση επεξεργασίας
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αποβλήτων (π.χ. για την καταστροφή ή την ανακύκλωσή τους). Οι απαιτήσεις για τα
απόβλητα που περιλαµβάνονται στην προηγούµενη ενσωµάτωση από την Κοινότητα της
Σύµβασης της Στοκχόλµης και του πρωτοκόλλου της ΟΕΕ-ΟΗΕ ισχύουν επίσης επειδή
µπορεί να είναι πιο περιοριστικές.

Άρθρο 65 – Εισαγωγή νέων και τροποποίηση ισχυόντων περιορισµών

Το άρθρο αυτό καθορίζει τους όρους που πρέπει να πληρούνται για να περιληφθεί µια ουσία
στα παραρτήµατα XVI και XVII και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται: η
κανονιστική επιτροπή αποφασίζει απευθείας για τους περιορισµούς, αφενός, ουσιών οι οποίες
ανταποκρίνονται στα κριτήρια των καρκινογόνων, µεταλλαξιογόνων ή τοξικών, κατηγορίας 1
και 2 και για τις οποίες η Επιτροπή προτείνει την επιβολή περιορισµών στη χρήση από τους
καταναλωτές καθώς και, αφετέρου, ουσιών για τις οποίες προβλέπονται περιορισµοί από τη
Σύµβαση της Στοκχόλµης ή το πρωτόκολλο της ΟΕΕ/ΟΗΕ. Για όλους τους άλλους
περιορισµούς ωστόσο πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων 66 έως 70. Για τις
δύο πρώτες κατηγορίες ουσιών παρέχεται ήδη έγκυρη επιστηµονική βάση είτε µε τη
διαδικασία ταξινόµησης είτε µε τη διαδικασία της διεθνούς συµφωνίας ενώ τα άρθρα 66
έως 70 εξασφαλίζουν τη δηµιουργία µιας τέτοιας επιστηµονικής βάσης και για τους άλλους
περιορισµούς. Προβλέπεται επίσης να εξασφαλιστεί η κατάλληλη διασύνδεση µε την οδηγία
για τα καλλυντικά προϊόντα, επειδή το REACH δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται ως εργαλείο
για την αντιµετώπιση ζητηµάτων που αφορούν µόνο τα καλλυντικά προϊόντα.

Άρθρο 66 – Προπαρασκευή πρότασης

Το άρθρο αυτό αναφέρει ότι είτε τα κράτη µέλη είτε η Επιτροπή – µέσω του Οργανισµού –
µπορούν να προπαρασκευάσουν µια πρόταση επιβολής περιορισµών και εκθέτει αναλυτικά
τη διαδικασία εξέτασης των προτεινόµενων περιορισµών:

Οι προτάσεις περιορισµών θα πρέπει να βασίζονται σε αξιολόγηση κινδύνου η οποία να
επισηµαίνει το λόγο για τον οποίο απαιτείται δράση σε κοινοτικό επίπεδο. Για να λειτουργεί
γρήγορα η διαδικασία των περιορισµών - το προηγούµενο σύστηµα είχε επικριθεί ως πολύ
βραδύ για την εισαγωγή περιορισµών - οι αξιολογήσεις κινδύνου πρέπει να τηρούν ορισµένες
απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται στο Παράρτηµα XIV. Εάν οι αξιολογήσεις κινδύνου των
κρατών µελών δεν πληρούν, κατά τη γνώµη του Οργανισµού, αυτές τις απαιτήσεις, η
πρόταση για την επιβολή περιορισµών δεν εξετάζεται περαιτέρω έως ότου αντιµετωπιστούν
αυτές οι αδυναµίες.

Για λόγους συνέπειας της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο τα κράτη µέλη όσο και
ο Οργανισµός θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τυχόν αξιολογήσεις κινδύνου της ουσίας
που έχουν γίνει στο πλαίσιο άλλης νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας και για να δοθεί η ευκαιρία σε όλους όσοι έχουν
συµφέρον από µια πρόταση περιορισµού κυκλοφορίας να παράσχουν σχετικές πληροφορίες
ώστε να συµβάλουν στη διαδικασία λήψης της απόφασης, όλες οι αξιολογήσεις κινδύνου που
πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτηµα θα δηµοσιεύονται στον ιστότοπο του
Οργανισµού. Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη καλούνται αφενός να σχολιάζουν την αξιολόγηση
κινδύνου και αφετέρου να παρέχουν πληροφορίες για τον κοινωνικοοικονοµικό αντίκτυπο
των προτεινόµενων περιορισµών.
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Άρθρο 67 – Γνωµοδότηση του Οργανισµού: επιτροπή αξιολόγησης κινδύνου

Το άρθρο αυτό εκθέτει αναλυτικά τη διαδικασία που θα ακολουθείται στο πλαίσιο του
Οργανισµού για την προετοιµασία µιας γνωµοδότησης σχετικά µε την αξιολόγηση κινδύνου
στην οποία βασίζονται οι προτεινόµενοι περιορισµοί και µε τυχόν σχόλια που έχουν
υποβληθεί.

Οι προθεσµίες καθορίζονται έτσι ώστε η διαδικασία να είναι η ταχύτερη δυνατή και
ταυτοχρόνως ακριβής, δίκαιη και να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του
ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Η γνωµοδότηση προετοιµάζεται από έναν εισηγητή αξιολόγησης κινδύνου και εκδίδεται από
την επιτροπή για την αξιολόγηση του κινδύνου. Έτσι εξασφαλίζεται ότι η εµπειρογνωµονύνη
που έχει στη διάθεσή του ο Οργανισµός όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνου αξιοποιείται
πλήρως για την έκδοση της γνωµοδότησης.

Άρθρο 68 – Γνωµοδότηση του Οργανισµού: επιτροπή κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης

Το άρθρο αυτό εκθέτει αναλυτικά τη διαδικασία που θα ακολουθείται στο πλαίσιο του
Οργανισµού για την προετοιµασία µιας γνωµοδότησης σχετικά µε τον κοινωνικοοικονοµικό
αντίκτυπο των προτεινόµενων περιορισµών.

Οι προθεσµίες καθορίζονται έτσι ώστε η διαδικασία να είναι η ταχύτερη δυνατή και
ταυτοχρόνως ακριβής, δίκαιη και να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του
ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Η προθεσµία είναι µεγαλύτερη από την προθεσµία που
καθορίζεται για την επιτροπή αξιολόγησης του κινδύνου ώστε να µπορεί να ληφθεί υπόψη η
γνώµη της.

Η γνωµοδότηση προετοιµάζεται από έναν εισηγητή κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και
εκδίδεται από την επιτροπή κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης. Έτσι εξασφαλίζεται ότι η
εµπειρογνωµοσύνη που έχει στη διάθεσή του ο Οργανισµός στον τοµέα της
κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης αξιοποιείται πλήρως για την έκδοση της γνωµοδότησης.

Αναγνωρίζεται ότι πολλά ενδιαφερόµενα µέρη είτε δεν θα έχουν τους πόρους είτε τις
πληροφορίες που απαιτούνται για να προετοιµάσουν πλήρη κοινωνικοοικονοµική ανάλυση.
Γι’αυτό το λόγο, οι πληροφορίες που συµβάλλουν σε µια τέτοια ανάλυση µπορούν επίσης να
υποβάλλονται προς εξέταση στην επιτροπή και στον εισηγητή της.

Άρθρο 69 – Υποβολή της γνωµοδότησης στην Επιτροπή

Το άρθρο αυτό απαιτεί από τον Οργανισµό να παρέχει τις γνωµοδοτήσεις των δύο επιτροπών
του καθώς και κάθε συνοδευτικό υλικό που απαιτείται στην Επιτροπή ώστε αυτή να είναι σε
θέση να υποβάλει πρόταση βασιζόµενη σε όλες τις πληροφορίες και στην εµπειρογνωµοσύνη
των δύο επιτροπών του Οργανισµού.

Το άρθρο απαιτεί επίσης από τον Οργανισµό να γνωστοποιεί στην Επιτροπή τις περιπτώσεις
κατά τις οποίες η µία από τις δύο επιτροπές ή και οι δύο δεν κατόρθωσαν να διαµορφώσουν
γνώµη εντός των προθεσµιών που αναφέρονται στα άρθρα 67 και 68.

Οι γνωµοδοτήσεις θα δηµοσιεύονται στον ιστότοπο του Οργανισµού για λόγους διαφάνειας
και ανοικτών διαδικασιών.
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Άρθρο 70 – Απόφαση της Επιτροπής

Το άρθρο αυτό απαιτεί από την Επιτροπή να προπαρασκευάζει τις τροποποιήσεις ή τις
προσθήκες του παραρτήµατος Ι σε διάστηµα 3 µηνών από τη στιγµή που παραλαµβάνει τις
γνωµοδοτήσεις των δύο επιτροπών του Οργανισµού ή 3 µηνών µετά τις προθεσµίες που
ορίζονται στα άρθρα 67 και 68, εάν δεν έχει δοθεί γνωµοδότηση.

Ορίζεται προθεσµία ώστε οι περιορισµοί που προτείνονται να εισάγονται όσο είναι δυνατόν
ταχύτερα και ταυτόχρονα να καλύπτουν την ανάγκη δικαιοσύνης, ακρίβειας και υψηλού
επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εξέταση των στοιχείων και των γνωµοδοτήσεων των δύο
επιτροπών του Οργανισµού. Η Επιτροπή σταθµίζει τα στοιχεία και υποβάλλει πρόταση.
Μπορεί κατ’εξαίρεση να υποβάλει πρόταση που να µη συµφωνεί µε τις γνωµοδοτήσεις
καµίας από τις επιτροπές. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή υποβάλλει αναλυτική επεξήγηση
της πρότασης και των λόγων για τους οποίους διαφέρει από τις γνωµοδοτήσεις των δύο
επιτροπών.

2.9. Οργανισµός

Άρθρο 71 – Σύσταση και αρµοδιότητα του Οργανισµού

Το άρθρο αυτό συνιστά τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων που θα συµβάλει
στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του
περιβάλλοντος στο πλαίσιο της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Ο Οργανισµός είναι
υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται από τον παρόντα
κανονισµό και για το συντονισµό των πόρων των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών στο
πλαίσιο του REACH. Ο συντονιστικός αυτός ρόλος, σε αντίθεση µε την ανάθεση στον
Οργανισµό ενός ρόλου πανευρωπαϊκού ρυθµιστή, είναι συνεπής προς την αρχή της
επικουρικότητας.

Άρθρο 72 – Σύνθεση του Οργανισµού

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τη δοµή του Οργανισµού που είναι η εξής:

– το διοικητικό συµβούλιο·

– ο γενικός διευθυντής·

– η επιτροπή αξιολόγησης του κινδύνου, που προπαρασκευάζει τη γνωµοδότηση του
Οργανισµού σχετικά µε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον
στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης και επιβολής περιορισµών·

– η επιτροπή κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης, που προπαρασκευάζει τη
γνωµοδότηση του Οργανισµού για οποιοδήποτε θέµα συνδέεται µε την
κοινωνικοοικονοµική ανάλυση των ουσιών·

– η επιτροπή των κρατών µελών, που συντονίζει το έργο της αξιολόγησης, της
ταξινόµησης και της επισήµανσης και του εντοπισµού των ουσιών που προκαλούν
πολύ µεγάλη ανησυχία·

– το φόρουµ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τον έλεγχο εφαρµογής της
νοµοθεσίας, που συντονίζει ένα δίκτυο αρχών των κρατών µελών που ελέγχουν την
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εφαρµογή της νοµοθεσίας αλλά δεν προπαρασκευάζει γνωµοδοτήσεις του
Οργανισµού·

– η Γραµµατεία, που υποστηρίζει τις επιτροπές και το φόρουµ και εκτελεί τα
διοικητικά καθήκοντα στα πλαίσια του συστήµατος Reach· και

– το συµβούλιο προσφυγών το οποίο εξετάζει τυχόν προσφυγές κατά αποφάσεων του
Οργανισµού.

Τα καθήκοντά τους περιγράφονται αναλυτικότερα στη συνέχεια.

Η δεύτερη παράγραφος δίνει τη δυνατότητα στις επιτροπές και στο φόρουµ να συγκροτούν
οµάδες εργασίας. Τέτοιες οµάδες µπορούν να συγκροτούνται, για παράδειγµα, για να
προετοιµάσουν το έργο µιας επιτροπής στο πλαίσιο συγκεκριµένης διαδικασίας όπως είναι η
επιβολή περιορισµών ή για να ασχοληθούν µε ειδικά τεχνικά ζητήµατα. Η επιτροπή
αξιολόγησης κινδύνου έχει διαφορετικά αλλά συνδεόµενα µεταξύ τους καθήκοντα στο
πλαίσιο της διαδικασίας επιβολής περιορισµών και της διαδικασίας αδειοδότησης. Μπορεί να
είναι χρήσιµο να συγκροτήσει οµάδες εργασίας για καθένα από αυτά ενώ η ίδια η επιτροπή
θα εξασφαλίζει τη συνοχή των προσεγγίσεων που εφαρµόζουν οι επιµέρους οµάδες εργασίας.

Η τρίτη παράγραφος δίνει τη δυνατότητα στις επιτροπές και στο φόρουµ να ζητούν τις
συµβουλές ειδικών από κατάλληλες εξωτερικές πηγές, κατά περίπτωση.

Άρθρο 73 – Καθήκοντα του Οργανισµού

Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι ο Οργανισµός παρέχει συµβουλές στα κράτη µέλη και στην
Κοινότητα στο πλαίσιο του συστήµατος REACH.

Η δεύτερη παράγραφος ορίζει τα καθήκοντα που θα επιτελεί η Γραµµατεία, χωρίς τη
συµµετοχή των επιτροπών. Τα καθήκοντα αυτά είναι βασικά διοικητικά, που απαιτούν καλή
κατανόηση του συστήµατος REACH αλλά περιορισµένη τεχνική κρίση, οπότε δεν θα ήταν
σκόπιµο να συµµετέχουν οι επιτροπές. Τα καθήκοντα (α)-(γ) αφορούν τη διάδοση
πληροφοριών στα κράτη µέλη και σε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. Το καθήκον (δ) προβλέπει
τη δηµιουργία και συντήρηση µιας βάσης δεδοµένων που θα αποτελεί την πρωτογενή
αποθήκη πληροφοριών οι οποίες θα είναι στη διάθεση των αρµόδιων αρχών καθώς την πηγή
µη εµπιστευτικών πληροφοριών που θα διατίθενται µετά από αίτηση. Το καθήκον (ε) απαιτεί
από τον Οργανισµό να καθιστά διαθέσιµες στο κοινό πληροφορίες σχετικά µε το ποιες ουσίες
έχουν αποτελέσει και αποτελούν αντικείµενο αξιολόγησης. Το καθήκον (στ) απαιτεί την
προετοιµασία των εγγράφων για επιχειρήσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο
του συστήµατος REACH. Επειδή τα έγγραφα αυτά δεν θα είναι πολύ τεχνικά, ενδείκνυται να
ανατεθεί το καθήκον αυτό στη Γραµµατεία. Με το καθήκον (ζ) συγκροτείται γραφείο
υποστήριξης (help desk) που θα υποστηρίζει τα γραφεία υποστήριξης των αρµόδιων αρχών
των κρατών µελών. Τα γραφεία υποστήριξης των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών
παρέχουν συµβουλές σε επιχειρήσεις, το δε γραφείο υποστήριξης του Οργανισµού προωθεί
την εφαρµογή µιας εναρµονισµένης προσέγγισης από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών.
Το γραφείο υποστήριξης του Οργανισµού δεν παρέχει συµβουλές απευθείας στη βιοµηχανία,
επειδή για να έχει στη διάθεσή του τις γλωσσικές ικανότητες και τη γνώση των τοπικών
συνθηκών που χρειάζονται προκειµένου να απαντά στις ενδεχοµένως πολλές χιλιάδες
ερωτήσεις στο πλαίσιο µιας διευρυµένης Ένωσης απαιτείται δυσανάλογη επένδυση σε
πόρους. Το καθήκον (η) έχει να κάνει µε την προετοιµασία περιγραφικών εγγράφων που θα
βοηθήσουν τους εµπλεκόµενους παράγοντες εκτός της βιοµηχανίας να κατανοήσουν το
σύστηµα REACH.
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Η τρίτη παράγραφος παρουσιάζει τα καθήκοντα που θα επιτελούν οι επιτροπές. Τα
καθήκοντα (α) έως (ε) αφορούν το έργο των επιτροπών στο πλαίσιο των διαδικασιών που
οδηγούν στην έκδοση γνωµοδοτήσεων ή συστάσεων για ουσίες που πρέπει να περιληφθούν
στο βήµα 1 της διαδικασίας αδειοδότησης ή να ταξινοµηθούν σε κοινοτικό επίπεδο. Το
καθήκον (στ) προβλέπει την παροχή τεχνικής υποστήριξης στη συµµετοχή της Κοινότητας σε
διεθνείς δραστηριότητες εναρµόνισης, αφού η εµπειρογνωµοσύνη του Οργανισµού τον
καθιστά καθ’ύλην αρµόδιο για µια τέτοια εργασία. Το καθήκον (ζ) δίνει το δικαίωµα στην
Επιτροπή να ζητά ad hoc γνωµοδοτήσεις για συγκεκριµένα ζητήµατα που αφορούν την
ασφάλεια των ουσιών.

Η τέταρτη παράγραφος παρουσιάζει το έργο του φόρουµ. Αυτό βασίζεται κατά µεγάλο µέρος
στο έργο του άτυπου δικτύου που υπάρχει ήδη µεταξύ των αρµόδιων αρχών των κρατών
µελών. Τα καθήκοντα του φόρουµ είναι σε µεγάλο βαθµό αυτονόητα. Το έργο του φόρουµ θα
αναλάβουν οι εκπρόσωποι των κρατών µελών µε τη διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη
του Οργανισµού. Ο ίδιος ο Οργανισµός δεν θα έχει εποπτικό ρόλο όσον αφορά τον έλεγχο
εφαρµογής του κανονισµού. Αναµένεται ότι το φόρουµ θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο
στην εξασφάλιση της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήµατος REACH.

Η πέµπτη παράγραφος εξηγεί ότι το συµβούλιο προσφυγών αποφασίζει για προσφυγές κατά
αποφάσεων του Οργανισµού.

Άρθρο 74 – Αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου

Το άρθρο αυτό ορίζει τις αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου, σύµφωνα µε τις αρχές
που διατυπώνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το πλαίσιο λειτουργίας των
ευρωπαϊκών ρυθµιστικών οργανισµών.

Άρθρο 75 – Σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου

Το άρθρο αυτό ορίζει τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου, σύµφωνα µε τις αρχές που
διατυπώνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το πλαίσιο λειτουργίας των
ευρωπαϊκών ρυθµιστικών οργανισµών.

Άρθρο 76 – Προεδρία του διοικητικού συµβουλίου

Άρθρο 77 – Συνεδριάσεις

Άρθρο 78 – Ψηφοφορία

Τα άρθρα αυτά είναι αυτεξήγητα.

Άρθρο 79 – Καθήκοντα και αρµοδιότητες του γενικού διευθυντή

Το άρθρο αυτό ορίζει τις αρµοδιότητες του γενικού διευθυντή, σύµφωνα µε τις αρχές που
διατυπώνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών
ρυθµιστικών οργανισµών.

Τα καθήκοντα που αναγράφονται στη δεύτερη παράγραφο είναι σε γενικές γραµµές
αυτονόητα αλλά ορισµένα σηµεία αξίζει κάπως να σχολιαστούν. Το καθήκον (γ) απαιτεί από
το γενικό διευθυντή να παρακολουθεί στενά την εργασία των επιτροπών ώστε να εξασφαλίζει
την τήρηση των προθεσµιών που ορίζει η νοµοθεσία. Ο έγκαιρος συντονισµός του έργου των
επιτροπών στο πλαίσιο του καθήκοντος (ε) απαιτεί ειδικότερα από την επιτροπή αξιολόγησης
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κινδύνου να παρέχει εγκαίρως πληροφορίες στην κοινωνικοοικονοµική επιτροπή και η
τελευταία να διαβιβάζει εγκαίρως την αντίδρασή της στην πρώτη.

Τα καθήκοντα της τρίτης παραγράφου συνδέονται µε τις ετήσιες δραστηριότητες για την
κατάρτιση εκθέσεων, για τον προγραµµατισµό των εργασιών, για τις λογιστικές και
δηµοσιονοµικές προβλέψεις.

Άρθρο 80 – ∆ιορισµός του γενικού διευθυντή

Το άρθρο αυτό προβλέπει µια διαφανή διαδικασία για την επιλογή του κατάλληλου
υποψηφίου και το διορισµό του.

Άρθρο 81 – Σύσταση των επιτροπών

Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι κάθε κράτος µέλος µπορεί να προτείνει υποψηφίους για τις
επιτροπές αξιολόγησης κινδύνου και κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης. Το διοικητικό
συµβούλιο διορίζει τουλάχιστον ένα µέλος από κάθε κράτος µέλος που έχει προταθεί για την
εκάστοτε επιτροπή. Τα κράτη µέλη διορίζουν ένα µέλος το καθένα στην επιτροπή κρατών
µελών. Τα µέλη θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική εµπειρογνωµοσύνη για την
επιτροπή στην οποία υπηρετούν. Υπάρχει η πρόθεση, όσον αφορά τα µέλη των επιτροπών
αξιολόγησης κινδύνου και κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης, να εκφράζουν τις απόψεις τους
ως εµπειρογνώµονες και όχι ως εκπρόσωποι του κράτους µέλους τους. Ωστόσο είναι σκόπιµο
να προέρχονται από τα κράτη µέλη, επειδή έτσι οι επιτροπές θα έχουν πρόσβαση στη
συλλογική εµπειρογνωµοσύνη των κρατών µελών, θα προάγουν την αµοιβαία αποδοχή των
αποφάσεων και κατά συνέπεια θα υποστηρίζουν την εναρµόνιση των ρυθµιστικών πρακτικών
σε όλη την Κοινότητα.

Για να υπάρχει ένα ικανοποιητικό φάσµα εµπειρογνωµοσύνης σε κάθε επιτροπή, οι επιτροπές
µπορούν να διορίζουν µε εκλογή µεταξύ των µελών τους έως και πέντε ακόµη µέλη.
Αναγνωρίζοντας ότι τα µέλη των επιτροπών δεν µπορούν να έχουν την απαραίτητη
εµπειρογνωµοσύνη για να συζητήσουν όλα τα θέµατα µε τα οποία µπορεί να ασχοληθεί µια
επιτροπή, τα µέλη µπορούν να συνοδεύονται από επιστηµονικούς και τεχνικούς συµβούλους
οι οποίοι έχουν την εµπειρογνωµοσύνη που χρειάζεται για ένα συγκεκριµένο θέµα. Οι
συνεδριάσεις των επιτροπών θα είναι ανοικτές για την Επιτροπή και για το γενικό διευθυντή
του Οργανισµού.

Τα µέλη των επιτροπών εξασφαλίζουν τον κατάλληλο συντονισµό µεταξύ του έργου της
αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους τους και του έργου της επιτροπής τους ώστε να
προωθείται µια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό είναι χρήσιµο να σηµειωθεί
ότι τα µέλη των αντίστοιχων επιτροπών του ΕΟΦΠ περνούν περίπου το ένα τέταρτο του
χρόνου τους στον Οργανισµό και το υπόλοιπο στο κράτος µέλος από το οποίο προέρχονται.
Αναµένεται ότι τα µέλη των επιτροπών θα περνούν τουλάχιστον ανάλογο ποσοστό του
χρόνου τους στον Οργανισµό.

Από τα κράτη µέλη απαιτείται να παρέχουν επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη στο έργο
των επιτροπών και των οµάδων εργασίας. Το έργο αυτό αποτελεί το πρωταρχικό µέσο του
Οργανισµού για το «συντονισµό των επιστηµονικών και τεχνικών πόρων που τίθενται στη
διάθεσή του από τα κράτη µέλη» όπως απαιτεί το άρθρο 71. ∆εν επιτρέπεται να δίνουν
οδηγίες τα κράτη µέλη στα µέλη των επιτροπών αξιολόγησης κινδύνου και
κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης που µπορεί να αντιβαίνουν στην αντικειµενική
επιστηµονική και τεχνική ανάλυση των θεµάτων τα οποία αποτελούν το αντικείµενο της
συζήτησης.
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Για τη διευκόλυνση του έργου των επιτροπών οι γνωµοδοτήσεις µπορούν να εκδίδονται κατά
πλειοψηφία των µελών των επιτροπών και εφόσον καταγραφούν δεόντως οι απόψεις της
µειοψηφίας.

Άρθρο 82 – Σύσταση του φόρουµ

Το άρθρο προβλέπει ότι κάθε κράτος µέλος προτείνει ένα µέλος για το φόρουµ. Τα µέλη θα
πρέπει να διαθέτουν εµπειρογνωµοσύνη σχετική µε τις εργασίες του φόρουµ. Υπάρχει η
πρόθεση, όσον αφορά τα µέλη, να εκφράζουν τις απόψεις τους ως εµπειρογνώµονες και όχι
ως εκπρόσωποι του κράτους µέλους τους. Για να υπάρχει ένα ικανοποιητικό φάσµα
εµπειρογνωµοσύνης στο πλαίσιο του φόρουµ µπορούν να διορίζονται µε εκλογή µεταξύ των
µελών του πέντε ακόµη µέλη. Αναγνωρίζοντας ότι τα µέλη του φόρουµ δεν µπορούν να
έχουν την απαραίτητη εµπειρογνωµοσύνη για να συζητήσουν όλα τα θέµατα µε τα οποία
µπορεί να ασχοληθεί το φόρουµ τα µέλη µπορούν να συνοδεύονται από επιστηµονικούς και
τεχνικούς συµβούλους οι οποίοι έχουν την εµπειρογνωµοσύνη που χρειάζεται για ένα
συγκεκριµένο θέµα.

Τα µέλη του φόρουµ εξασφαλίζουν τον κατάλληλο συντονισµό µεταξύ του έργου της
αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους τους και του έργου του φόρουµ ώστε να προωθείται µια
κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τον έλεγχο εφαρµογής της νοµοθεσίας και να
εµπλουτίζονται οι εργασίες του φόρουµ από την πρακτική εµπειρία.

Η τρίτη παράγραφος προβλέπει τα βασικά µέσα του Οργανισµού για το «συντονισµό των
επιστηµονικών και τεχνικών πόρων που τίθενται στη διάθεσή του από τα κράτη µέλη», εν
προκειµένω από τις αρµόδιες αρχές τους, όπως απαιτείται από το άρθρο 71. Ζητείται από τα
κράτη µέλη να παρέχουν επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη στις εργασίες του φόρουµ και
στις οµάδες εργασίας του. ∆εν επιτρέπεται να δίνουν οδηγίες στα µέλη του φόρουµ που
µπορεί να αντιβαίνουν στην αντικειµενική επιστηµονική και τεχνική ανάλυση των θεµάτων
τα οποία αποτελούν το αντικείµενο της συζήτησης. Απαιτείται επίσης από τα κράτη µέλη να
παρακολουθούν την ποιότητα και την ανεξαρτησία του έργου του φόρουµ ώστε να
εξασφαλίζουν ότι όλα τα µέλη εκπληρώνουν το ρόλο τους όπως πρέπει.

Άρθρο 83 – Εισηγητές των επιτροπών και χρήση υπηρεσιών εµπειρογνωµόνων

Όταν απαιτείται η γνωµοδότηση µιας επιτροπής στο πλαίσιο διαδικασίας αξιολόγησης,
επιβολής περιορισµών ή αδειοδότησης, µπορούν να ορίζονται εισηγητές. Μια επιτροπή
µπορεί επίσης να ορίσει συνεισηγητή. Αυτό µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµο όταν ο
συνεισηγητής έχει καλύτερη πρόσβαση στην εµπειρογνωµοσύνη, ενδεχοµένως στο πλαίσιο
της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους του, σε σχέση µε µια ειδική πτυχή ενός φακέλου.

Οι επιτροπές θα πρέπει να καθορίσουν τον τρόπο αντικατάστασης του εισηγητή ή του
συνεισηγητή στον εσωτερικό κανονισµό τους.

Η τρίτη παράγραφος προβλέπει τη σύναψη συµβάσεων για την πληρωµή της εργασίας των
εισηγητών, των µη κυβερνητικών εµπειρογνωµόνων που υπηρετούν σε οµάδες εργασίας και
κάθε εµπειρογνώµονα ο οποίος επιτελεί άλλα καθήκοντα για τον Οργανισµό. Αρµόδιος για
τη διαχείριση των συµβάσεων είναι ο γενικός διευθυντής. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι ο εισηγητής δεν θα εργάζεται µόνος του αλλά κυρίως θα συντονίζει το έργο
µιας οµάδας εµπειρογνωµόνων που θα καταρτίζουν την έκθεση για την επιτροπή.
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Η τέταρτη παράγραφος προβλέπει τη διεξαγωγή, ενδεχοµένως, προσκλήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Η διαδικασία αυτή δεν θα είναι σκόπιµο να χρησιµοποιείται στην περίπτωση
των εισηγητών.

Η πέµπτη παράγραφος δίνει στον Οργανισµό τη διακριτική ευχέρεια να προσλαµβάνει
εµπειρογνώµονες στους οποίους να εκχωρεί άλλα ειδικά καθήκοντα. Αυτό µπορεί να γίνεται,
µεταξύ άλλων, στις περιπτώσεις που η Επιτροπή ζητεί ad hoc γνωµοδοτήσεις για
συγκεκριµένα θέµατα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 73, παράγραφος 3, στοιχείο (στ).

Άρθρο 84 – Προσόντα και συµφέροντα των µελών των επιτροπών και των συµβουλίων

Η ταυτότητα και τα προσόντα των µελών των επιτροπών θα πρέπει να δηµοσιεύονται για
λόγους διαφάνειας. Τα µέλη µπορούν να ζητήσουν να µη δηµοσιευτεί η ταυτότητά τους εάν
ανησυχούν για την προσωπική τους ασφάλεια. Υπάρχει αυτός ο φόβος σε ορισµένα κράτη
µέλη για θέµατα προστασίας των ζώων.

Για να είναι αντικειµενικές οι συµβουλές που παρέχουν οι υπάλληλοι του Οργανισµού θα
πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις συµφερόντων και να µην συζητούν ούτε να ψηφίζουν για
ζητήµατα τα οποία συνδέονται µε αυτά τα συµφέροντα.

Άρθρο 85 – Σύσταση του συµβουλίου προσφυγών

Το άρθρο αυτό ορίζει πόσα θα είναι τα µέλη του συµβουλίου προσφυγών, πώς θα διορίζονται
και ποια θα είναι τα δικαιώµατα ψήφου τους.

Άρθρο 86 – Μέλη του συµβουλίου προσφυγών

Το άρθρο αυτό ορίζει τη θητεία των µελών του συµβουλίου προσφυγών, ποιος µπορεί να
υπηρετήσει στο συµβούλιο προσφυγών, βάσει ποιων όρων µπορεί να αποµακρυνθεί και πώς
θα επιλύονται οι πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων.

Άρθρο 87 – Αποφάσεις που υπόκεινται σε προσφυγή

Το άρθρο αυτό εξηγεί ότι µπορούν να ασκηθούν προσφυγές κατά αποφάσεων:

– για την απόρριψη µιας καταχώρισης,

– για τη χορήγηση εξαίρεσης ή την απόρριψη µιας αίτησης εξαίρεσης για σκοπούς
έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής ή για την επιβολή
όρων σε αυτήν,

– βάσει των διατάξεων για την αξιολόγηση·

– για την αποδοχή ή την απόρριψη µιας αίτησης για την τήρηση κάποιων
πληροφοριών εµπιστευτικών και

– για την άρνηση πρόσβασης σε πληροφορίες.

Κάθε απόφαση εναντίον της οποίας έχει ασκηθεί προσφυγή δεν εφαρµόζεται ώσπου να
εξετασθεί η προσφυγή.
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Άρθρο 88 – Πρόσωπα τα οποία νοµιµοποιούνται να ασκήσουν προσφυγή, προθεσµία και
τύπος

Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται µια απόφαση έχει
προθεσµία ενός µήνα για να προσφύγει κατά της απόφασης.

Άρθρο 89 – Εξέταση των προσφυγών και αποφάσεις επί των προσφυγών

Οι αποφάσεις για τις προσφυγές λαµβάνονται εντός τριάντα ηµερών. Οι εµπλεκόµενοι στην
προσφυγή έχουν το δικαίωµα να προβάλουν τα επιχειρήµατά τους στο συµβούλιο
προσφυγών.

Άρθρο 90 – Προσφυγές στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µπορούν να ασκηθούν αναιρέσεις κατά
αποφάσεων του συµβουλίου προσφυγών ή να ασκηθούν προσφυγές κατά του Οργανισµού για
αδυναµία λήψης απόφασης. Ο Οργανισµός οφείλει να συµµορφωθεί µε την απόφαση του
∆ικαστηρίου.

Άρθρο 91 - Καταγγελίες στο διαµεσολαβητή

Η προσθήκη του άρθρου αυτού είναι απαραίτητη για να συµβαδίζουν οι διατάξεις για τον
Οργανισµό µε το άρθρο 195 της συνθήκης ΕΚ.

Άρθρο 92 – ∆ιάσταση απόψεων µε άλλους φορείς

Άλλοι οργανισµοί και ιδίως ο ΕΟΦΠ (Οργανισµός για την Αξιολόγηση των Φαρµακευτικών
Προϊόντων) και η ΕΑΑΤ (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων) έχουν ευθύνες
οι οποίες συσχετίζονται µε τις ευθύνες του Οργανισµού. Μπορεί να συµβεί οι άλλοι αυτοί
οργανισµοί να εκδώσουν γνωµοδοτήσεις σε σχέση µε ορισµένες ουσίες οι οποίες ίσως να
διαφέρουν από τις γνωµοδοτήσεις του Οργανισµού. Το άρθρο αυτό, συνεπώς, προβλέπει ένα
µηχανισµό επίλυσης τέτοιων διαφορών. Οµοίως, υπάρχουν επιστηµονικές επιτροπές της
Κοινότητας που µπορεί να κληθούν να παράσχουν γνωµοδοτήσεις σχετικά µε ουσίες,
εποµένως ο ίδιος µηχανισµός αυτός εφαρµόζεται και σε αυτές τις περιπτώσεις. Η σχέση των
αρµόδιων αρχών των κρατών µελών µε τον Οργανισµό αντιµετωπίζεται διεξοδικά στο
πλαίσιο του συστήµατος REACH και έτσι δεν θα ήταν σκόπιµο να εφαρµοστεί και σε αυτή την
περίπτωση ο µηχανισµός. Οι διαφορές απόψεων µε τους οικείους εθνικούς φορείς στο
πλαίσιο των επιµέρους κρατών µελών επίσης δεν καλύπτονται, επειδή οι αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών αναµένεται να λαµβάνουν υπόψη τους τις απόψεις των εν λόγω φορέων κατά
τη διατύπωση των δικών τους απόψεων.

Άρθρο 93 – Ο προϋπολογισµός του Οργανισµού

Το άρθρο αυτό περιέχει τις διατάξεις σχετικά µε την κατάρτιση του προϋπολογισµού του
κοινοτικού αυτού οργανισµού. Ο προϋπολογισµός θα χρηµατοδοτείται από µια κοινοτική
επιχορήγηση, από τα τέλη που θα εισπράττονται, συγκεκριµένα, για την καταχώριση και την
αδειοδότηση και από άλλες προαιρετικές εισφορές των κρατών µελών. Όλες οι ουσίες που
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες άνω των 100 τόνων υπόκεινται σε αξιολόγηση και
γι’αυτό επιβάλλεται υψηλότερο τέλος καταχώρισης γι’αυτές τις ουσίες ώστε να
χρηµατοδοτείται η εργασία της αξιολόγησης. Άλλες ουσίες µπορεί να υπόκεινται σε
αξιολόγηση µε πρωτοβουλία των αρχών αλλά δεν θα ήταν σκόπιµο να επιβληθεί τέλος στη
βιοµηχανία γι'αυτό. Οµοίως δεν θα ήταν σκόπιµο να επιβληθεί τέλος για την κίνηση της
διαδικασίας επιβολής περιορισµών. Αυτές και άλλες δραστηριότητες του Οργανισµού θα
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χρηµατοδοτούνται από ένα γενικό αποθεµατικό το οποίο θα τροφοδοτείται από το βασικό
τέλος καταχώρισης και από την επιχορήγηση από τον κοινοτικό προϋπολογισµό.

Η Επιτροπή προτείνει, σχετικά µε την κοινοτική επιχορήγηση, να προσεγγίζει για µια σειρά
ετών το κόστος που αντιπροσωπεύει για τον κοινοτικό προϋπολογισµό, η υποστήριξη του
ευρωπαϊκού γραφείου χηµικών προϊόντων, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. Είναι σηµαντικό
να σηµειωθεί ότι η κοινοτική επιχορήγηση θα παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις την πρώτη
δεκαετία λειτουργίας του Οργανισµού, όταν οι ουσίες θα εισάγονται σταδιακά στο σύστηµα.
Αυτό θα συµβεί επειδή οι προθεσµίες καταχώρισης για τις σταδιακά εισαγόµενες ουσίες θα
αποφέρουν πάρα πολλά έσοδα από τέλη κάποια χρόνια, ενώ σχετικά λίγα έσοδα από τέλη
κάποια άλλα χρόνια.

Άρθρο 94 – Εκτέλεση του προϋπολογισµού του Οργανισµού

Το άρθρο αυτό περιέχει τις τυποποιηµένες διατάξεις για την εκτέλεση του προϋπολογισµού
ενός κοινοτικού οργανισµού.

Άρθρο 95 – Τέλη

Το άρθρο αυτό εξουσιοδοτεί το διοικητικό συµβούλιο να καθορίζει και να προσαρµόζει τα
τέλη που καταβάλλονται από τη βιοµηχανία για τη χρηµατοδότηση του έργου του
Οργανισµού. Η προσαρµογή των τελών βοηθά τον Οργανισµό να ισοσκελίζει τον
προϋπολογισµό του βάσει της πείρας από τη λειτουργία του συστήµατος REACH. Έτσι, οι
δαπάνες που προκύπτουν για τον Οργανισµό στο πλαίσιο του εκάστοτε τµήµατος του
παρόντος κανονισµού µπορούν να αντικατοπτρίζονται στην κλίµακα των τελών.

Άρθρο 96 – Καταπολέµηση της απάτης

Το άρθρο αυτό περιέχει τυποποιηµένες διατάξεις για την καταπολέµηση της απάτης.

Άρθρο 97 – ∆ηµοσιονοµικός κανονισµός

Το άρθρο αυτό περιέχει τυποποιηµένες διατάξεις για την έγκριση του δηµοσιονοµικού
κανονισµού του Οργανισµού.

Άρθρο 98 – Νοµική προσωπικότητα και έδρα του Οργανισµού

Το άρθρο αυτό προσδίδει νοµική προσωπικότητα στον Οργανισµό, που του επιτρέπει να
αγοράζει και να πωλεί περιουσία, να κινεί δικαστικές διαδικασίες κ.ο.κ.

Βάσει της ισχύουσας χηµικής νοµοθεσίας, το ευρωπαϊκό γραφείο χηµικών προϊόντων του
Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής εκπληρώνει ρόλο ανάλογο µε το ρόλο του
Οργανισµού. Σε αυτό θα επικεντρωθούν οι λεπτοµερείς προπαρασκευαστικές εργασίες της
Επιτροπής για το σύστηµα REACH και, αµέσως µετά την έναρξη ισχύος του συστήµατος
REACH, αυτό θα εκπληρώσει προσωρινά το ρόλο του Οργανισµού. ∆εδοµένης της σηµασίας
που έχει η εξασφάλιση της συνέχειας όσον αφορά τις κανονιστικές ρυθµίσεις των χηµικών
προϊόντων και δεδοµένης επίσης της ανάγκης του Οργανισµού να προσλάβει γρήγορα έναν
πυρήνα έµπειρου προσωπικού, η Επιτροπή προτείνει να έχει την έδρα του ο Οργανισµός στο
ίδιο µέρος µε το σηµερινό Ευρωπαϊκό Γραφείο Χηµικών Προϊόντων.
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Άρθρο 99 – Νοµική ευθύνη του Οργανισµού

Το άρθρο αυτό περιέχει τυποποιηµένες διατάξεις σχετικά µε τη νοµική ευθύνη του
Οργανισµού και δίνει αρµοδιότητα στο ∆ικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών ή για τη
διαιτησία. Όσον αφορά την ευθύνη των υπαλλήλων προς τον Οργανισµό, αυτή θίγεται στο
άρθρο 101.

Άρθρο 100 – Προνόµια και ασυλίες του Οργανισµού

Το άρθρο αυτό παραχωρεί στον Οργανισµό τα προνόµια και τις ασυλίες που ισχύουν για τις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

Άρθρο 101 – Κανονισµοί και ρυθµίσεις για το προσωπικό

Το άρθρο αυτό ορίζει ότι το προσωπικό του Οργανισµού διέπεται από τους κανόνες και τις
ρυθµίσεις που εφαρµόζονται στους µόνιµους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορίζει τον Οργανισµό ως αρµόδια για το διορισµό αρχή κατά
την έννοια των εν λόγω κανόνων και ρυθµίσεων για το προσωπικό. Το διοικητικό συµβούλιο,
σε συµφωνία µε την Επιτροπή, εξουσιοδοτείται να εκδώσει τις απαραίτητες εκτελεστικές
διατάξεις.

Άρθρο 102 – Υποχρέωση εµπιστευτικότητας

Το άρθρο αυτό επιβάλλει τη συνήθη υποχρέωση εµπιστευτικότητας στους υπαλλήλους του
Οργανισµού.

Άρθρο 103 – Συµµετοχή τρίτων χωρών

Το άρθρο αυτό προβλέπει τη συµµετοχή τρίτων χωρών στο έργο του Οργανισµού. Τρίτες
χώρες µπορούν να συµµετέχουν στο βαθµό που κρίνει σκόπιµο ο Οργανισµός για την
εκάστοτε χώρα την εκάστοτε χρονική στιγµή. Η συµµετοχή τους µπορεί να είναι χρήσιµη, για
παράδειγµα, όταν πρόκειται για υποψήφιες χώρες που προετοιµάζονται για το µελλοντικό
τους ρόλο ως κρατών µελών ή για χώρες µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου µε τις
οποίες προωθείται η συνεργασία.

Άρθρο 104 – ∆ιεθνής εναρµόνιση κανονισµών

Το άρθρο αυτό προβλέπει για τους διεθνείς οργανισµούς που έχουν συµφέροντα από την
εναρµόνιση των διεθνών κανονισµών να συµµετάσχουν ως παρατηρητές στις εργασίες του
Οργανισµού. Ο στόχος είναι να δηµιουργηθεί ένα βήµα για τη συµµετοχή της Κοινότητας
στις δραστηριότητες διεθνούς εναρµόνισης. Ο Οργανισµός θα συµφωνήσει για τους όρους
αυτής της συµµετοχής.

Άρθρο 105 – Επαφές µε οργανώσεις εκπροσώπησης των εµπλεκόµενων παραγόντων

Το άρθρο αυτό προβλέπει τη συµµετοχή οργανώσεων εκπροσώπησης της βιοµηχανίας,
προστασίας των καταναλωτών, προστασίας των εργαζοµένων και περιβαλλοντικής
προστασίας στις εργασίες του Οργανισµού. Ο στόχος είναι η προώθηση της διαφάνειας και η
εξασφάλιση ευρείας αποδοχής του έργου του Οργανισµού από τους βασικούς εµπλεκόµενους
παράγοντες.
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Άρθρο 106 – Κανόνες διαφάνειας

Το άρθρο αυτό προβλέπει κανόνες οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι ο Οργανισµός λειτουργεί σε
κατάλληλες συνθήκες διαφάνειας. Οι κανόνες υπόκεινται στην έγκριση του Οργανισµού και
της Επιτροπής.

Άρθρο 107 – Σχέσεις µε οµοειδείς κοινοτικούς φορείς

Το άρθρο αυτό ορίζει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει επικάλυψη αρµοδιοτήτων µεταξύ του
Οργανισµού και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων, του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για την Αξιολόγηση των Φαρµακευτικών Προϊόντων και της Συµβουλευτικής
Επιτροπής της Επιτροπής για την Ασφάλεια, την Υγιεινή και την Προστασία της Υγείας κατά
την εργασία. Επειδή πρέπει να υπάρχει συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την
Ασφάλεια των Τροφίµων σχετικά µε ουσίες που χρησιµοποιούνται σε φυτοπροστατευτικά
προϊόντα, ο γενικός διευθυντής πρέπει να καταρτίσει κανόνες διαδικασίας για τη συνεργασία.
Για θέµατα προστασίας των εργαζοµένων πρέπει επίσης να υπάρχει συνεργασία µε τη
συµβουλευτική επιτροπή, κατά συνέπεια, ο γενικός διευθυντής πρέπει και σε αυτή την
περίπτωση να καταρτίσει κανόνες διαδικασίας.

Η Επιτροπή και ο Οργανισµός εξετάζουν τη δυνατότητα ανταλλαγής προσωπικού ώστε να
κατανοήσουν καλύτερα ο ένας το ρόλο του άλλου βάσει του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 108 – Υποδείγµατα και λογισµικό για την υποβολή πληροφοριών στον Οργανισµό

Για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του συστήµατος REACH και για να βοηθηθούν οι
φορείς της αλυσίδας εφοδιασµού να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του REACH,
διατίθενται δωρεάν υποδείγµατα για την υποβολή των πληροφοριών καθώς και πακέτα
λογισµικού µέσω του ∆ιαδικτύου.

2.10. Κατάλογος ταξινόµησης και επισήµανσης

Άρθρο 109 – Πεδίο εφαρµογής

Το άρθρο αυτό περιγράφει σε ποιες ουσίες εφαρµόζεται ο τίτλος.

Άρθρο 110 - Υποχρέωση κοινοποίησης στον Οργανισµό

Το άρθρο αυτό προσδιορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από όλους όσοι
διαθέτουν ουσίες στην αγορά. Επειδή η υποχρέωση ταξινόµησης και επισήµανσης ισχύει ήδη
για όλες τις ουσίες που κυκλοφορούν στην αγορά, οι πληροφορίες αυτές θα απαιτούνται από
την πρώτη προθεσµία σταδιακής εισαγωγής (τρία χρόνια µετά τη θέση σε ισχύ του
κανονισµού). Τα δεδοµένα ταξινόµησης και επισήµανσης αποτελούν µέρος των πληροφοριών
που απαιτούνται φυσιολογικά για την καταχώριση. Γι’αυτό, εάν έχει ήδη υποβληθεί
καταχώριση, δεν χρειάζεται να ξανακοινοποιηθούν οι πληροφορίες. Στη συνέχεια, στο βαθµό
που θα προκύπτουν και άλλες πληροφορίες µέσα από τη λειτουργία του συστήµατος REACH ή
κατ’άλλο τρόπο, η εγγραφή θα επικαιροποιείται. Εκτιµάται ότι για ορισµένες ουσίες οι
κοινοποιηµένες ή καταχωρισµένες ταξινοµήσεις θα διαφέρουν. Με την πάροδο του χρόνου
αναµένεται ότι οι κοινοποιούντες και οι καταχωρίζοντες θα συνεργάζονται ώστε να
συµφωνούν για την ίδια εγγραφή.
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Άρθρο 111 - Ο κατάλογος ταξινόµησης και επισήµανσης

Το άρθρο αυτό αναφέρει αναλυτικά τις πληροφορίες που θα περιλαµβάνονται στον κατάλογο.
Ο κατάλογος θα διατίθεται ευρέως ως πηγή πληροφοριών για τις ουσίες και επίσης θα
λειτουργεί ως κίνητρο για τη βιοµηχανία για να εναρµονίζει τις προτάσεις της σχετικά µε την
ταξινόµηση και την επισήµανση, όταν υπάρχουν διαφορετικές εγγραφές για την ίδια ουσία.

Άρθρο 112 - Εναρµόνιση της ταξινόµησης και της επισήµανσης

Το άρθρο ορίζει ότι µόλις τεθεί σε ισχύ ο κανονισµός, στο παράρτηµα Ι της οδηγίας
67/548/ΕΚ θα µπορούν να προστίθενται µόνο ουσίες οι οποίες έχουν µία ή περισσότερες από
κάποιες συγκεκριµένες επικίνδυνες ιδιότητες. Σκοπός αυτής της απαίτησης είναι να
συγκεντρωθούν οι πόροι στην εξέταση της ταξινόµησης ουσιών µε πολύ ανησυχητικές
ιδιότητες. Οι υπόλοιπες διατάξεις του κανονισµού ασχολούνται µάλλον επαρκώς µε τις
λιγότερο ανησυχητικές ιδιότητες.

Άρθρο 113 - Μεταβατικές ρυθµίσεις

Όλες οι ουσίες που κυκλοφορούν στην αγορά υπόκεινται στις απαιτήσεις ταξινόµησης και
επισήµανσης. Οι κοινοποιήσεις στον Οργανισµό για τον κατάλογο ταξινόµησης και
επισήµανσης µπορούν, εποµένως, να γίνονται αρκετά γρήγορα, κατά την ηµεροµηνία της
πρώτης προθεσµίας σταδιακής εισαγωγής.

2.11. Πληροφορίες

Άρθρο 114 - Υποβολή εκθέσεων

Ο κανονισµός θεσπίζει ένα νέο και ολοκληρωµένο σύστηµα για τη διαχείριση των
βιοµηχανικών χηµικών. Εποµένως, είναι απαραίτητο να παρακολουθείται η λειτουργία του
συστήµατος σε επίπεδο κράτους µέλους, Οργανισµού και Επιτροπής έτσι ώστε να µπορούν
να εντοπίζονται ζητήµατα και προβλήµατα. Το άρθρο θεσµοθετεί την υποχρέωση των
κρατών µελών, του Οργανισµού και της Επιτροπής να εκπονούν εκθέσεις σχετικά µε τη
λειτουργία κάθε πτυχής του κανονισµού.

Άρθρο 115 –Πρόσβαση στις πληροφορίες

Ένας από τους στόχους του νέου συστήµατος είναι να καταστήσει ευρύτερα διαθέσιµες τις
πληροφορίες για τα χηµικά προϊόντα. Ορισµένα στοιχεία δηµοσιεύονται και διατίθενται
δωρεάν, σύµφωνα µε το άρθρο 74, παράγραφος 2, στοιχείο δ). Ορισµένες µη εµπιστευτικές
πληροφορίες διατίθενται από τον Οργανισµό µετά από αίτηση, σύµφωνα µε τον κανονισµό
(EΚ) αριθ. 1049/2001, αλλά, όταν υποβάλλεται αίτηση πρόσβασης, τα τρίτα µέρη τα οποία
αφορούν οι πληροφορίες µπορούν να υποβάλουν δήλωση ζητώντας να τηρηθούν οι
πληροφορίες εµπιστευτικές. Για το σκοπό αυτό πρέπει να αιτιολογήσουν ότι η αποκάλυψη
των πληροφοριών θα µπορούσε πραγµατικά να τα βλάψει εµπορικά. Προβλέπονται
κατάλληλες διαδικασίες σχετικά. Η οδηγία 2003/4/EΚ εφαρµόζεται στις αιτήσεις
πληροφοριών από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών αλλά, εάν τα δεδοµένα για τα οποία
πρόκειται προέρχονται από τον Οργανισµό, ο Οργανισµός είναι εκείνος που αποφασίζει εάν
θα χορηγηθεί πρόσβαση.

Άρθρο 116 - Εµπιστευτικότητα

Το άρθρο αυτό προσδιορίζει ποιες πληροφορίες δεν αντιµετωπίζονται ως εµπιστευτικές και
εποµένως διατίθενται στη βάση δεδοµένων και ποιες αντιµετωπίζονται αυτοµάτως ως
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εµπιστευτικές και εποµένως δεν διατίθενται. Για όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες µπορεί να
ζητηθεί εµπιστευτικότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 115, παράγραφος 2, εάν µπορεί να
καταδειχθεί ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών θα µπορούσε να βλάψει εµπορικά το
ενδιαφερόµενο µέρος. Οι ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται για τον επαρκή έλεγχο
µιας ουσίας δεν µπορούν να τηρηθούν εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων των βασικών
πληροφοριών σχετικά µε την επικινδυνότητα της ουσίας, των οδηγιών ασφαλούς χρήσης, των
στοιχείων εκείνων του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας που δεν θεωρούνται εµπιστευτικά και
των πληροφοριών που απαιτούνται για την αναγνώριση της ουσίας.

Άρθρο 117 – Συνεργασία µε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς

Το άρθρο αυτό επιτρέπει την ανταλλαγή δεδοµένων που έχει στην κατοχή του ο Οργανισµός,
βάσει κατάλληλων διευθετήσεων για την εµπιστευτικότητα, µε τρίτες χώρες ή µε διεθνείς
οργανισµούς µε συναφή προς το REACH καθήκοντα. Ο σκοπός είναι να αποφεύγεται η
επανάληψη ταυτόσηµων εργασιών διεθνώς και να ανταλλάσσεται η πείρα. Κάθε διευθέτηση
πρέπει να συµβαδίζει µε τη συνθήκη ΕΚ.

2.12. Αρµόδιες αρχές

Άρθρο 118 - ∆ιορισµός των αρµόδιων αρχών

Με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι αρµόδιες αρχές µπορούν να εκπληρώσουν τα καθήκοντα
που τους ανατίθενται στο πλαίσιο του συστήµατος REACH, το άρθρο αυτό απαιτεί από τα
κράτη µέλη να δηµιουργήσουν τέτοιες αρχές και να τους αναθέσουν επαρκείς πόρους για την
εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 119 - Συνεργασία µεταξύ αρµόδιων αρχών

Η συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων αρχών είναι σηµαντική για την καλή λειτουργία του
συστήµατος REACH.

Άρθρο 120 - Γνωστοποίηση στο κοινό πληροφοριών σχετικά µε τους κινδύνους από τις
ουσίες

Σε ορισµένες περιπτώσεις η παροχή πληροφοριών στο κοινό µπορεί να είναι το πιο λυσιτελές
µέτρο διαχείρισης κινδύνου. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών και όχι ο Οργανισµός
είναι οι κατάλληλοι φορείς για την παροχή τέτοιων πληροφοριών, λόγω της σηµασίας των
πολιτισµικών και γλωσσικών στοιχείων για την επιτυχία µιας εκστρατείας ενηµέρωσης.

Άρθρο 121 - Άλλες ευθύνες των αρµόδιων αρχών

Επειδή το σύστηµα REACH επιβάλλει σειρά νέων υποχρεώσεων στη βιοµηχανία, είναι
σηµαντικό οι επιχειρήσεις και ιδίως οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις να γνωρίζουν πού να
απευθυνθούν για συµβουλές. Πολλές αρµόδιες αρχές προσφέρουν ήδη συµβουλές στη
βιοµηχανία αλλά το άρθρο αυτό καθιστά τυπική αυτήν την απαίτηση. Οι αρµόδιες αρχές θα
πρέπει να δηµιουργήσουν γραφεία υποστήριξης και να παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες
σε απευθείας σύνδεση (on-line). Είναι σκόπιµο να ανατεθεί αυτό το καθήκον στις αρµόδιες
αρχές και όχι στον Οργανισµό, επειδή έχουν τις γλωσσικές ικανότητες και τη γνώση των
τοπικών συνθηκών που είναι απαραίτητες για να ανταποκρίνονται σε αυτό το καθήκον
αποτελεσµατικά.
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2.13. Έλεγχος εφαρµογής της νοµοθεσίας

Άρθρο 122 - Καθήκοντα των κρατών µελών

Το άρθρο απαιτεί από τα κράτη µέλη να καθιερώσουν κατάλληλες προσεγγίσεις για τον
έλεγχο εφαρµογής του κανονισµού. Η πείρα που αποκοµίστηκε από το ευρωπαϊκό δίκτυο
ελέγχου εφαρµογής της χηµικής νοµοθεσίας (CLEEN), το οποίο εξετάζει κατά πόσο ελέγχεται
η εφαρµογή των διάφορων πράξεων της χηµικής νοµοθεσίας σε σειρά κρατών µελών, θα
αποτελέσει πολύτιµη πηγή για τη θεσµοθέτηση τέτοιων προσεγγίσεων. Το φόρουµ που θα
συσταθεί υπό την αιγίδα του Οργανισµού θα συνεχίσει το έργο του δικτύου αναπτύσσοντας
µια συνεπή προσέγγιση για τον έλεγχο εφαρµογής της χηµικής νοµοθεσίας, ασκώντας
ελέγχους και άλλες δραστηριότητες.

Άρθρο 123 - Κυρώσεις για µη συµµόρφωση

Το άρθρο αυτό απαιτεί από τα κράτη µέλη να θεσπίσουν κυρώσεις για τη µη συµµόρφωση µε
τον παρόντα κανονισµό. Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται πρέπει να είναι ανάλογες του
βαθµού µη συµµόρφωσης και των συνεπειών της. Η πείρα από τη λειτουργία του δικτύου
φανερώνει την ανάγκη εναρµόνισης µέχρι κάποιου βαθµού των κυρώσεων που θα
επιβάλλονται, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη επικουρικότητας. Το φόρουµ θα δώσει τη
δυνατότητα στα κράτη µέλη να καθιερώσουν µια συνεπή προσέγγιση όσον αφορά τις
κυρώσεις.

Άρθρο 124 - Υποβολή έκθεσης

Το άρθρο αυτό απαιτεί από τα κράτη µέλη να υποβάλλουν έκθεση σχετικά µε τον έλεγχο
εφαρµογής της νοµοθεσίας και µε τις κυρώσεις που επέβαλαν για µη συµµόρφωση µε τις
διατάξεις της κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι
χρήσιµες στο φόρουµ για να καθορίζει ποιες δράσεις είναι χρήσιµο να αναληφθούν.

2.14. Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 125 - Ρήτρα ελεύθερης κυκλοφορίας

Το άρθρο αυτό συµπληρώνει ρητά τις διάφορες απαιτήσεις του κανονισµού και καλύπτει τις
ουσίες εκείνες οι οποίες υπό καθαρή µορφή, σε παρασκευάσµατα ή σε προϊόντα
συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του κανονισµού.

Άρθρο 126 - Ρήτρα διασφάλισης

Παρά το διεξοδικό και µακρόπνοο χαρακτήρα του κανονισµού είναι πιθανό να εντοπιστούν
επιπτώσεις µιας ουσίας από ένα κράτος µέλος οι οποίες θα πρέπει να αντιµετωπιστούν
επειγόντως.

Άρθρο 127 – Αιτιολόγηση των αποφάσεων

Για σκοπούς διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου, πρέπει αιτιολογούνται όλες οι αποφάσεις
που λαµβάνονται από τις διάφορες αρχές.

Άρθρο 128 - Τροποποιήσεις των παραρτηµάτων

Το άρθρο αυτό δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να αναθεωρεί τα Παραρτήµατα I
έως XVII του κανονισµού µε διαδικασία επιτροπής, επειδή συνδέονται µε επιστηµονικά και
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τεχνικά ζητήµατα και δεν θίγουν τους θεµελιώδεις κανόνες που θεσπίζονται στο σώµα του
κανονισµού.

Άρθρο 129 – Εκτελεστική νοµοθεσία

Το άρθρο αυτό επιτρέπει στην Επιτροπή να συµπληρώσει τον κανονισµό µε τη διαδικασία
της επιτροπολογίας. Αυτό είναι σηµαντικό για να µπορεί η Επιτροπή να εκδώσει µέτρα που
θα εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική εφαρµογή του REACH.

Άρθρο 130 - ∆ιαδικασία επιτροπής

Προτείνονται δύο διαδικασίες επιτροπής, η διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής και η
διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής, όπως καθιερώνονται από την απόφαση 1999/468/ΕΚ.
Η διαδικασία επιτροπής που προτείνεται σε συγκεκριµένα άρθρα του κανονισµού εξαρτάται
από τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, δηλαδή, διαδικασία συµβουλευτικής επιτροπής για
επιµέρους αποφάσεις και διαδικασία κανονιστικής επιτροπής για µέτρα γενικής εφαρµογής.

Άρθρο 131 - Μεταβατικά µέτρα σχετικά µε τον Οργανισµό

Για να λειτουργήσουν όπως προβλέπεται ορισµένες διατάξεις του κανονισµού, πρέπει, από
την ηµέρα που θα τεθεί σε ισχύ ο κανονισµός, να είναι επιχειρησιακός ένας διοικητικός
φορέας. Ώσπου να γίνει επιχειρησιακός ο Οργανισµός, το ρόλο του εκπληρώνει η Επιτροπή,
ιδίως σε ό,τι αφορά το διορισµό προσωπικού.

Άρθρο 132 - Μεταβατικά µέτρα σχετικά µε τους περιορισµούς

Σηµαντικό έργο έχει πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ και του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93. Ενδέχεται ορισµένοι περιορισµοί που επιβάλλονται από
αυτά τα νοµοθετήµατα να µην έχουν φτάσει στο στάδιο έκδοσης απόφασης από την Επιτροπή
πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισµού, το ίδιο και η κατάργηση της
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ και του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να
ενεργοποιούνται και να εφαρµόζονται αυτοί οι περιορισµοί, χωρίς να χρειάζεται να περάσουν
από όλες τις νέες διαδικασίες που ορίζει ο παρών κανονισµός.

Άρθρο 133 – Αναθεώρηση

Ο παρών κανονισµός εξισορροπεί προσεκτικά τη λειτουργικότητα µε την ανάγκη προστασίας
της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και µε τη διατήρηση και αναβάθµιση της
ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής βιοµηχανίας. Η πρώτη παράγραφος αυτού του άρθρου
ορίζει την απαίτηση για την Επιτροπή να επανεξετάσει, δώδεκα χρόνια µετά τη θέση του
κανονισµού σε ισχύ, κατά πόσο οι απαιτήσεις αξιολόγησης της χηµικής ασφάλειας στον
παρόντα κανονισµό είναι επαρκείς ή κατά πόσο είναι απαραίτητο να επεκταθούν σε ουσίες
που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες κάτω των 10 τόνων ετησίως και να τροποποιήσει
τον κανονισµό αναλόγως. Η δεύτερη παράγραφος περιέχει τη διάταξη αναθεώρησης και
προσαρµογής που σχολιάζεται στο σηµείο 2.2 σε σχέση µε τα άρθρα 14 και 37. Οµοίως, η
τρίτη παράγραφος προβλέπει επανεξέταση και πιθανή τροποποίηση των απαιτήσεων
πληροφοριών για ουσίες σε ποσότητες άνω του ενός τόνου αλλά κάτω των δέκα τόνων
ετησίως.

Άρθρο 134 - Κατάργηση

Το άρθρο αυτό ορίζει ποιες οδηγίες και ποιοι κανονισµοί πρέπει να αντικατασταθούν από τον
παρόντα κανονισµό που καλύπτει τις οικείες τους διατάξεις.
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Άρθρα 135 και 136 Τροποποιήσεις

Τα άρθρα αυτά περιέχουν επακόλουθες τροποποιήσεις της οδηγίας 1999/45/EΚ και του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. …/…[ΑΟΡ]

Άρθρο 137 - Έναρξη ισχύος και εφαρµογή

Το άρθρο αυτό ορίζει πότε αρχίζει να ισχύει ο κανονισµός και πότε εφαρµόζονται οι
διάφορες υποχρεώσεις που ορίζονται στα διάφορα µέρη του κανονισµού. Όλες οι
υποχρεώσεις δεν αρχίζουν να ισχύουν αµέσως µόλις αρχίσει να ισχύει ο κανονισµός, επειδή
µπορεί να πρέπει πρώτα να εκπληρωθούν άλλες υποχρεώσεις.

Οι διατάξεις για την καταχώριση εφαρµόζονται εξήντα ηµέρες µετά την έναρξη ισχύος του
κανονισµού έτσι ώστε να έχουν αρκετό χρόνο η Επιτροπή και ο Οργανισµός να
εξασφαλίσουν ότι όλα τα συστήµατα λειτουργούν και µπορούν να παραλαµβάνουν
καταχωρίσεις. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι επιθυµητό να αναβληθεί για πολύ καιρό η
εφαρµογή των διατάξεων για την καταχώριση, επειδή κάτι τέτοιο θα εµπόδιζε την είσοδο
νέων ουσιών στην αγορά.

Οι διατάξεις των άρθρων 81 κι 82 που αφορούν τις επιτροπές αξιολόγησης κινδύνου και
κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και το φόρουµ εφορµόζονται ένα χρόνο µετά την έναρξη
ισχύος του κανονισµού ώστε να έχει διοριστεί ο γενικός διευθυντής και κάποια άλλα µέλη
του προσωπικού, να έχουν συγκληθεί άτυπα οι επιτροπές και το φόρουµ και να έχουν
συζητηθεί οι µέθοδοι εργασίας.

Οι διατάξεις για τους περιορισµούς των άρθρων 66 έως 70 εφαρµόζονται δεκαοκτώ µήνες
µετά την έναρξη ισχύος του κανονισµού ώστε να έχουν αρχίσει να λειτουργούν οι
απαραίτητες επιτροπές. Η Επιτροπή µπορεί να κάνει χρήση του άρθρου 132 για να εισαγάγει
περιορισµούς µε βάση την εργασία που έχει ήδη επιτελεστεί.

Οι διατάξεις για την αξιολόγηση των ουσιών εφαρµόζονται δύο χρόνια µετά την έναρξη
ισχύος του κανονισµού, όταν θα είναι πιθανώς διαθέσιµες αρκετές καταχωρίσεις για την
αξιολόγηση ουσίας.

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτηµα I – Γενικές διατάξεις για την αξιολόγηση ουσιών και την κατάρτιση
εκθέσεων χηµικής ασφάλειας

Μαζί µε τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας, η έκθεση χηµικής ασφάλειας θα είναι το βασικό
εργαλείο για την ανάπτυξη αξιολογήσεων κινδύνου στο πλαίσιο της οδηγίας 98/24/ΕΚ για
την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους
οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες. Σε διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους παράγοντες
η Επιτροπή θα διερευνήσει πώς θα συµβιβαστούν οι απαιτήσεις αξιολόγησης στο πλαίσιο της
οδηγίας 98/24/ΕΚ µε τις απαιτήσεις του συστήµατος REACH όσον αφορά τις οδηγίες και το
λογισµικό.

Παράρτηµα Iα – Οδηγός για τη σύνταξη των δελτίων δεδοµένων ασφαλείας

Το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας είναι το βασικό εργαλείο που χρησιµοποιεί η βιοµηχανία για
τη γνωστοποίηση πληροφοριών µέσω της αλυσίδας εφοδιασµού σχετικά µε τους κινδύνους
που ενέχουν οι επικίνδυνες ουσίες και τα παρασκευάσµατα. Το παράρτηµα Ια είναι το παλιό
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παράρτηµα της οδηγίας για τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας (91/155/ΕΟΚ) που εξηγεί ποιες
πληροφορίες πρέπει να περιλαµβάνονται σε καθέναν από τους δεκαέξι τίτλους του δελτίου
δεδοµένων ασφαλείας. Ολοκληρώθηκε µε την αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας και την έκθεση
χηµικής ασφάλειας που εισήγαγε το REACH. Η έκθεση χηµικής ασφάλειας που γίνεται
σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι και ιδίως τα σενάρια έκθεσης θα πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τη συµπλήρωση του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας.

Παράρτηµα Ιβ – Αξιολογήσεις χηµικής ασφάλειας για παρασκευάσµατα

Το σύντοµο αυτό παράρτηµα ορίζει µια µεθοδολογία για τη διενέργεια αξιολογήσεων
χηµικής ασφάλειας για παρασκευάσµατα. ∆ιαφέρει σε ορισµένες τεχνικές πτυχές από τη
µεθοδολογία που εφαρµόζεται για τις ουσίες και η οποία περιγράφεται στο παράρτηµα Ι. Οι
αξιολογήσεις χηµικής ασφάλειας για παρασκευάσµατα επιτρέπονται από το άρθρο 30,
παράγραφος 1, στοιχείο α).

Παράρτηµα ΙΙ– Εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταχώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 4,
παράγραφος 2, στοιχείο α).

Τα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ περιλαµβάνουν τις ουσίες που εξαιρούνται από την καταχώριση
βάσει της τρέχουσας πρακτικής. Το παράρτηµα αυτό εξαιρεί επιµέρους ουσίες βάσει
ιστορικού προηγουµένου.

Παράρτηµα ΙΙΙ– Εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταχώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 4,
παράγραφος 2, στοιχείο β).

Το παράρτηµα αυτό περιλαµβάνει τύπους ουσιών για τις οποίες δεν θα ήταν σκόπιµη η
καταχώριση.

Παράρτηµα IV - Απαιτήσεις πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 9

Το παράρτηµα IV περιέχει τις οδηγίες χρήσης των παραρτηµάτων IV έως IX και αναφέρει τις
βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για τα εξής: γενικά στοιχεία για τον καταχωρίζοντα,
ταυτότητα της ουσίας, πληροφορίες για την παραγωγή και τη χρήση(-εις) της ουσίας(-ών) και
οδηγίες ασφαλούς χρήσης.

Παράρτηµα V - Τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών για ουσίες που παράγονται ή
εισάγονται σε ποσότητες του ενός τόνου και άνω

Παράρτηµα VI - Πρόσθετες τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών για ουσίες που
παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες των 10 τόνων και άνω

Παράρτηµα VII - Πρόσθετες τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών για ουσίες που
παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες των 100 τόνων και άνω

Παράρτηµα VIII - Πρόσθετες τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών για ουσίες που
παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες των 1.000 τόνων και άνω

Παράρτηµα IX - Γενικοί κανόνες για την προσαρµογή του τυπικού συστήµατος δοκιµών
που παρουσιάζεται στα παραρτήµατα V έως VIII

Όσο αυξάνεται η ποσότητα σε τόνους τόσες περισσότερες πληροφορίες απαιτούνται για µια
ουσία· για τις µικρότερες ποσότητες απαιτούνται µόνο οι πληροφορίες του παραρτήµατος V
ενώ για τις µεγαλύτερες ποσότητες απαιτούνται οι πληροφορίες των παραρτηµάτων V-VIII.
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Τα παραρτήµατα V-VIII περιέχουν ειδικούς κανόνες σχετικά µε τη δυνατότητα εφαρµογής
µεµονωµένων απαιτήσεων πληροφοριών, που αποσκοπούν να εξασφαλίσουν αφενός ότι δεν
απαιτούνται περιττές πληροφορίες και, αφετέρου, ότι οι καταχωρίζοντες απαιτείται να
εξετάζουν πότε χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες. Το παράρτηµα IX περιέχει γενικότερους
κανόνες σχετικά µε την προσαρµογή των ειδικών κανόνων των Παραρτηµάτων V έως VIII.

Παράρτηµα X - Μέθοδοι δοκιµών

Το Παράρτηµα αυτό επαναλαµβάνει τις µεθόδους δοκιµών που περιέχει σήµερα η
οδηγία 67/548/ΕΟΚ.

Παράρτηµα ΧΙ – Γενικές διατάξεις για την αξιολόγηση ουσιών και την κατάρτιση
εκθέσεων χηµικής ασφάλειας απο τους µεταγενέστερους χρήστες

Το παράρτηµα ΧΙ περιέχει µια σαφή µεθοδολογία µε την οποία µπορούν οι µεταγενέστεροι
χρήστες να διενεργήσουν αξιολογήσεις χηµικής ασφάλειας και να καταρτίσουν εκθέσεις
χηµικής ασφάλειας για χρήσεις µιας ουσίας που εφαρµόζουν και οι οποίες δεν καλύπτονται
από το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας που τους έχει παρασχεθεί. Οι µεταγενέστεροι χρήστες
χρησιµοποιούν τις πληροφορίες που τους παρέχονται από τους προµηθευτές τους µε το
δελτίο δεδοµένων ασφαλείας και πληροφορίες από άλλες πηγές για να αναπτύξουν ένα ή
περισσότερα σενάρια έκθεσης και, ενδεχοµένως, να καθορίσουν λεπτοµερέστερα την
αξιολόγηση της επικινδυνότητας ή το χαρακτηρισµό του κινδύνου όσον αφορά τη δική τους
χρήση και άλλες µεταγενέστερες χρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασµού.

Παράρτηµα ΧΙΙ - Κριτήρια για τον προσδιορισµό των ανθεκτικών, βιοσυσσωρεύσιµων
και τοξικών ουσιών, καθώς και των άκρως ανθεκτικών και άκρως
βιοσυσσωρεύσιµων ουσιών

Το παράρτηµα αυτό ορίζει τα κριτήρια προσδιορισµού των ΑΒΤ και αΑαΒ.

Παράρτηµα XIII - Κατάλογος ουσιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση

Το παράρτηµα αυτό περιέχει τις ουσίες των οποίων οι χρήσεις πρέπει να αδειοδοτηθούν,
αναφέροντας λεπτοµερώς τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 55.

Παράρτηµα XIV- Φάκελοι

Το παράρτηµα αυτό περιέχει τις προϋποθέσεις για την υποβολή προτάσεων κάθε είδους
περιορισµών καθώς και προτάσεων εναρµονισµένης ταξινόµησης και επισήµανσης και για
τον χαρακτηρισµό ουσιών ως ΑΒΤ, αΑαΒ ή εξίσου ανησυχητικών.

Κάθε πρόταση πρέπει να βασίζεται σε αξιολόγηση κινδύνου σύµφωνα µε τα σχετικά σηµεία
του παραρτήµατος Ι και πρέπει να αιτιολογεί για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η ανάληψη
δράσης σε κοινοτικό επίπεδο.

Οι συγκεκριµένες προϋποθέσεις καθορίζονται για να εξασφαλιστεί ότι τα ενδιαφερόµενα
µέρη έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες ώστε να σχολιάσουν την αξιολόγηση
κινδύνου και τους συναφείς προτεινόµενους περιορισµούς, οι δε επιτροπές του Οργανισµού
έχουν επίσης επαρκείς πληροφορίες ώστε να εκδώσουν εµπεριστατωµένη γνωµοδότηση.

Το παρόν παράρτηµα θεωρήθηκε απαραίτητο, επειδή οι αξιολογήσεις κινδύνου που
υποβάλλονταν στην Επιτροπή διέφεραν τόσο πολύ µεταξύ τους από άποψη συνοχής και
περιεχοµένου που ήταν δύσκολο να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις µε βάση αυτές. Η συνέπεια
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ήταν ορισµένες φορές ότι οι αξιολογήσεις κινδύνου έπρεπε να επαναληφθούν µε αποτέλεσµα
να υπάρξουν σηµαντικές καθυστερήσεις στην εισαγωγή των περιορισµών.

Παράρτηµα XV - Κοινωνικοοικονοµική ανάλυση

Το παράρτηµα αυτό περιγράφει τα θέµατα µε τα οποία µπορεί να ασχοληθεί µια
κοινωνικοοικονοµική ανάλυση ή τις πληροφορίες που µπορούν να παρασχεθούν από τα
ενδιαφερόµενα µέρη για να βοηθήσουν την επιτροπή κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης του
Οργανισµού να αναπτύξει µια γνωµοδότηση.

Το παράρτηµα δεν ορίζει απαιτήσεις επειδή οι κοινωνικοοικονοµικές αναλύσεις µπορούν να
διεξαχθούν σε διάφορα επίπεδα (π.χ. σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο) και να
ασχολούνται µε µεγάλο φάσµα επιπτώσεων (π.χ. κοινωνικές επιπτώσεις, επιπτώσεις στους
καταναλωτές, στη βιοµηχανία) και θεωρήθηκε ότι κανένα σύνολο απαιτήσεων δεν µπορούσε
να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες.

Η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση ή η συµβολή σε αυτήν είναι εποµένως ευθύνη του
προσώπου που υποβάλλει τις πληροφορίες. Πρέπει να αποφασίσει σχετικά µε την
καταλληλότερη µεθοδολογία που θα χρησιµοποιήσει και µε τις πληροφορίες που θα
υποβάλει.

Ενδεχοµένως µε την πείρα που θα αποκτήσει η επιτροπή κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης
του Οργανισµού θα είναι σε θέση να συστήσει στην Επιτροπή ακριβέστερες απαιτήσεις που
θα πρέπει να συµπεριληφθούν στο παρόν παράρτηµα.

Παράρτηµα XVI – Περιορισµοί στην παραγωγή, εµπορία και χρήση ορισµένων
επικίνδυνων ουσιών, παρασκευασµάτων και προϊόντων

Το παράρτηµα αυτό αναγράφει όλες τις ουσίες και τις λεπτοµέρειες των περιορισµών που
ισχύουν γι’αυτές τις ουσίες είτε κυκλοφορούν υπό καθαρή µορφή, είτε σε παρασκευάσµατα
είτε σε προϊόντα. Οι περιορισµοί αυτοί µπορεί να είναι είτε συγκεκριµένοι όροι παραγωγής,
χρήσης ή διάθεσης στην αγορά είτε απαγόρευση οποιασδήποτε από αυτές τις
δραστηριότητες. Οι περιορισµοί αυτού του παραρτήµατος ουσιαστικά µεταφέρθηκαν από την
οδηγία 76/769/EΚ. Η οδηγία αυτή θα καταργηθεί µε την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισµού. Τα επόµενα χρόνια το παράρτηµα θα αναθεωρηθεί στο βαθµό που θα εκδοθούν
νέοι περιορισµοί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.

Το παράρτηµα XVI ακολουθεί τους κανόνες της διοργανικής συµφωνίας για την τεχνική της
αναδιατύπωσης των νοµικών πράξεων (ΕΕ C 77/1, 28.03.2002). Το παράρτηµα XVI
καταρτίστηκε για την αναδιατύπωση της νοµοθεσίας που αφορά τον περιορισµό των
χηµικών, δηλαδή της οδηγίας 76/769/EΟΚ που προσαρµόστηκε ή τροποποιήθηκε πολλές
φορές.

Η αναδιατύπωση που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα XVI δεν αποσκοπεί να επιφέρει
αλλαγές ουσίας στο κείµενο. Συγκεκριµένα, το παράρτηµα XVI δεν περιέχει προσθήκες
ουσιών των οποίων η κυκλοφορία δεν περιοριζόταν προηγουµένως βάσει της
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ.

Ωστόσο, έχουν εισαχθεί διάφορες ήσσονος σηµασίας αλλαγές (επισηµαίνονται µε τα
σύµβολα της προσαρµογής) µε στόχο, για παράδειγµα, την εναρµόνιση της παρουσίασης µε
την παρουσίαση της οδηγίας 67/548/EΟΚ. Αυτό αφορά τις εγγραφές αριθ. 26, 31α, 31β, 31γ,
31δ, 31ε, 31ζ, 31θ, 33, 39. Ορισµένες από αυτές τις µικροαλλαγές προστέθηκαν για να γίνει
πιο ευανάγνωστο το κείµενο. Αυτό ισχύει για τις καταχωρίσεις 6.1, 6.2 και 23.1. Το ίδιο
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ισχύει για τις καταχωρίσεις 28, 29 και 30 (πρώην 29, 30 και 31) που συγχωνεύθηκαν σε ένα
κοµµάτι, επειδή οι διατάξεις τους είναι παρεµφερείς. Συνεπώς, διαγράφηκαν οι πλεονάζουσες
διατάξεις.

Ορισµένες διαγραφές έγιναν για την επικαιροποίηση του κειµένου και την αφαίρεση, για
παράδειγµα, πεπαλαιωµένων παραποµπών. Ισχύει, παραδείγµατος χάριν, για τις
εγγραφές 1.1(α), 1.1(β), 1.1(γ), 1.1(δ), 1.1.ε, 1.5, 18.2, 23.1.2, 23.4, 24.1, 24.2.(α), 24.3, 42.2.
Έχουν επίσης περιληφθεί κάποιες προσθήκες για την επικαιροποίηση των παραποµπών σε
διάφορες οδηγίες που αναφέρονται στο ενοποιηµένο κείµενο. Αυτό ισχύει, παραδείγµατος
χάριν, για τις εγγραφές 3, 5.3.(α), 5.3(γ), 12(1), 28, 29 και 30 (παράγραφοι 1 και 2) και 32.

Λίγες αλλαγές ήταν απαραίτητες για τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCB), επειδή η εν λόγω
ουσία περιλαµβανόταν στο παράρτηµα XVII αντί του παραρτήµατος XVI, ως αποτέλεσµα
της σύµβασης για τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους (αλλιώς «σύµβασης για τους ΑΟΡ»).
Αυτό αφορά τις εγγραφές 1(γ), 1.4 και 1.6.

Σε ορισµένες περιπτώσεις έγιναν αλλαγές, επειδή ο κανονισµός απευθύνεται σε οικονοµικούς
φορείς αντί των κρατών µελών. Αυτό ισχύει, παραδείγµατος χάριν, για την εγγραφή 1.6 και
το προσάρτηµα 7 (σηµείο 7).

Παράρτηµα XVII – Ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι (ΑΟΡ)

Το παράρτηµα αυτό περιέχει όλες τις ουσίες και τις λεπτοµέρειες των περιορισµών που
ισχύουν γι’ αυτές βάσει της Σύµβασης της Στοκχόλµης και του πρωτοκόλλου της ΟΕΕ/ΟΗΕ
για τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους. Περιλαµβάνοντας τους περιορισµούς αυτούς στο
παρόν παράρτηµα και κατά συνέπεια στην κοινοτική νοµοθεσία η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
εκπληρώνει µέρος των υποχρεώσεών της βάσει της διεθνούς σύµβασης.
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2003/0256 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χηµικών προϊόντων και
για τους περιορισµούς που επιβάλλονται σε αυτά (REACH), για τη σύσταση ενός

Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων και για την τροποποίηση της οδηγίας
1999/45/EΚ και του κανονισµού (ΕΚ) No …/… {σχετικά µε τους ανθεκτικούς

οργανικούς ρύπους}

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

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

την πρόταση της Επιτροπής1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης3,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η ελεύθερη κυκλοφορία των ουσιών, υπό καθαρή µορφή, σε παρασκευάσµατα και σε
προϊόντα, αποτελεί ουσιώδη πτυχή της εσωτερικής αγοράς και συµβάλλει σε µεγάλο
βαθµό στην υγεία και στην ευηµερία των καταναλωτών και των εργαζοµένων και στα
κοινωνικά και οικονοµικά τους συµφέροντα καθώς και στην ανταγωνιστικότητα της
χηµικής βιοµηχανίας.

(2) Η αποτελεσµατική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ουσιών στο πλαίσιο της
Κοινότητας µπορεί να επιτευχθεί µόνο εάν οι απαιτήσεις για τις ουσίες δεν διαφέρουν
σηµαντικά από το ένα κράτος µέλος στο άλλο.

(3) Θα πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και του
περιβάλλοντος µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών για τις ουσίες µε στόχο την
επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης· η νοµοθεσία αυτή θα πρέπει να εφαρµόζεται µε τρόπο
που να µην εισάγει διακρίσεις είτε το εµπόριο των χηµικών ουσιών γίνεται στην
εσωτερική αγορά είτε στη διεθνή αγορά.

(4) Για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς και την εξασφάλιση
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου, ιδίως της υγείας των

                                                
1 ΕΕ C 
2 ΕΕ C 
3 ΕΕ C 
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εργαζοµένων και του περιβάλλοντος, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι οι ουσίες
που παράγονται στην Κοινότητα συµµορφώνονται µε την κοινοτική νοµοθεσία ακόµη
και αν εξάγονται.

(5) Η αξιολόγηση4 της λειτουργίας των τεσσάρων βασικών νοµοθετικών µέσων που
διέπουν τα χηµικά προϊόντα στην Κοινότητα [οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση
των επικινδύνων ουσιών5, οδηγία 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 7ης Ιουνίου 1988
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών µελών που αφορούν την ταξινόµηση, τη συσκευασία και την επισήµανση των
επικίνδυνων παρασκευασµάτων6, (η οποία εντωµεταξύ αντικαταστάθηκε από την
οδηγία 1999/45/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
31ης Μαΐου 1999 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία
και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων7), κανονισµός (ΕΟΚ)
αριθ. 793/93 του Συµβουλίου της 23ης Μαρτίου 1993 για την αξιολόγηση και τον
έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες8 και οδηγία 76/769/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν
περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών επικινδύνων ουσιών και
παρασκευασµάτων9] εντόπισε σειρά προβληµάτων στη λειτουργία της κοινοτικής
νοµοθεσίας για τα χηµικά, προβλήµατα τα οποία οφείλονται στις διαφορές µεταξύ
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που θίγουν
άµεσα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε αυτό τον τοµέα.

(6) Οι ουσίες υπό τελωνειακή επιτήρηση που βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση, σε
ελεύθερες ζώνες ή ελεύθερες αποθήκες µε σκοπό την επανεξαγωγή ή σε
διαµετακόµιση δεν χρησιµοποιούνται κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού και
εποµένως πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του.

(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

                                                
4 Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής SEC(1998) 1986 τελικό, το οποίο αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο µε

θέµα τη στρατηγική για µια µελλοντική πολιτική για τα χηµικά προϊόντα, COM(2001) 88 τελικό,
27.2.2001.

5 ΕΕ 196, 16.8.1967, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003
(ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 36).

6 ΕΕ L 187, 16.7.1988, σ. 14.
7 ΕΕ L 200, 30.7.1999, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/60/ΕΚ

(ΕΕ L 226, 22.8.2001, σ. 5).
8 ΕΕ L 84, 5.4.1993, σ. 1.
9 ΕΕ L 262, 27.9.1976, σ. 201. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/53/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 178, 17.7.2003, σ.24).
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οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)10, βάσει της οποίας υποχρεώνονται οι εργοδότες να καταργούν
τις επικίνδυνες ουσίες, όποτε είναι τεχνικώς εφικτό, ή να τις υποκαθιστούν από
λιγότερο βλαβερές ουσίες.

(8) Υπεύθυνες για τη διαχείριση των κινδύνων από τις ουσίες θα πρέπει σαφώς να είναι οι
επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν, εισάγουν, διαθέτουν στην αγορά ή χρησιµοποιούν
αυτές τις ουσίες.

(9) Γι’ αυτούς τους λόγους, οι διατάξεις για την καταχώριση απαιτούν από τους
παραγωγούς και τους εισαγωγείς να παράγουν δεδοµένα για τις ουσίες που
παρασκευάζουν ή εισάγουν, να χρησιµοποιούν τα δεδοµένα αυτά για την αξιολόγηση
των κινδύνων των ουσιών και να αναπτύσσουν και να συνιστούν κατάλληλα µέτρα
διαχείρισης κινδύνου. Για να εξασφαλίζεται ότι όντως ανταποκρίνονται στις
υποχρεώσεις τους και για λόγους διαφάνειας, οι διατάξεις για την καταχώριση
απαιτούν από τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς να υποβάλλουν στον Οργανισµό
που συνιστάται από τον παρόντα κανονισµό ένα φάκελο µε όλες αυτές τις
πληροφορίες. Οι καταχωρισµένες ουσίες θα πρέπει να επιτρέπεται να κυκλοφορούν
στην εσωτερική αγορά.

(10) Οι διατάξεις για την αξιολόγηση προβλέπουν, σε συνέχεια της καταχώρισης, έλεγχο
συµµόρφωσης της καταχώρισης µε τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού και
δυνατότητα παραγωγής περισσότερων πληροφοριών σχετικά µε τις ιδιότητες των
ουσιών. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να αξιολογούν τέτοιες ουσίες εάν έχουν λόγους να
υποπτεύονται ότι ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή για το περιβάλλον, αφού τις έχουν
συµπεριλάβει στα κυλιόµενα προγράµµατά τους.

(11) Παρόλο που οι πληροφορίες που προκύπτουν για τις ουσίες από την αξιολόγηση θα
πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά πρώτο λόγο από τους παραγωγούς και τους
εισαγωγείς για τη διαχείριση των κινδύνων που ενέχουν οι ουσίες τους, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν και για να κινηθεί η διαδικασία αδειοδότησης ή επιβολής
περιορισµών, βάσει του παρόντος κανονισµού, ή η διαδικασία διαχείρισης του
κινδύνου, βάσει άλλης κοινοτικής νοµοθεσίας· γι’αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι
οι πληροφορίες αυτές είναι στη διάθεση των κατάλληλων αρχών και µπορούν να
χρησιµοποιηθούν από αυτές για τέτοιες διαδικασίες.

(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.

(13) Οι διατάξεις για τους περιορισµούς προβλέπουν ότι η παραγωγή, η διάθεση στην
αγορά και η χρήση ουσιών οι οποίες παρουσιάζουν κινδύνους που χρειάζεται να
αντιµετωπιστούν θα πρέπει να υπόκειται σε ολική ή µερική απαγόρευση ή σε άλλους
περιορισµούς, βάσει της αξιολόγησης των εν λόγω κινδύνων.

(14) Υπάρχει ανάγκη να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική διαχείριση των τεχνικών,
επιστηµονικών και διοικητικών πτυχών του παρόντος κανονισµού σε κοινοτικό
επίπεδο. Γι’ αυτό, θα πρέπει να συσταθεί ένα κεντρικό όργανο που θα εκπληρώσει
αυτό το ρόλο.

                                                
10 ΕΕ L 196, 26.7.1990, σ. 1 Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/38/ΕΚ

(ΕΕ L 138, 1.6.1999, σ. 66).
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(15) Μελέτη σκοπιµότητας που εκπονήθηκε µε θέµα τους πόρους που απαιτούνται για τη
λειτουργία ενός κεντρικού οργάνου συµπέρανε ότι ένα ανεξάρτητο κεντρικό όργανο
προσέφερε διάφορα πλεονεκτήµατα µακροπρόθεσµα σε σχέση µε άλλες επιλογές.
Συνεπώς, θα πρέπει να ιδρυθεί ένας ευρωπαϊκός οργανισµός χηµικών προϊόντων ο
οποίος στο εξής αναφέρεται ως «ο Οργανισµός».

(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.

(17) Για την ουσιαστική διενέργεια αξιολογήσεων χηµικής ασφάλειας των ουσιών, οι
παραγωγοί και οι εισαγωγείς ουσιών θα πρέπει να αποκτούν πληροφορίες γι’αυτές τις
ουσίες εν ανάγκη διεξάγοντας νέες δοκιµές.

(18) Για σκοπούς ελέγχου εφαρµογής του νόµου και αξιολόγησης και για λόγους
διαφάνειας οι πληροφορίες σχετικά µε αυτές τις ουσίες καθώς και άλλες συναφείς
πληροφορίες περιλαµβανοµένων των πληροφοριών για τα µέτρα διαχείρισης του
κινδύνου θα πρέπει να υποβάλλονται στις αρχές, εκτός από συγκεκριµένες
περιπτώσεις κατά τις οποίες η υποβολή τέτοιων πληροφοριών θα αντιπροσώπευε
δυσανάλογο φόρτο.

(19) Η επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη γίνεται συνήθως µε ποσότητες κάτω του ενός
τόνου κατ’ έτος, οπότε δεν υπάρχει λόγος εξαίρεσής της, δεδοµένου ότι δεν χρειάζεται
να καταχωρίζονται έτσι και αλλιώς οι ουσίες σε αυτές τις ποσότητες. Ωστόσο, για να
ενθαρρυνθεί η καινοτοµία, η έρευνα και η ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών
παραγωγής θα πρέπει να εξαιρεθεί από την υποχρέωση καταχώρισης για ορισµένο
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο µια ουσία δεν διατίθεται ακόµη στην αγορά σε
απροσδιόριστο αριθµό πελατών, επειδή η εφαρµογή της ουσίας σε παρασκευάσµατα ή
σε προϊόντα απαιτεί ακόµη να διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη από µικρό
αριθµό γνωστών πελατών.

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

(21) Οι απαιτήσεις για τη διενέργεια αξιολογήσεων χηµικής ασφάλειας από παραγωγούς
και εισαγωγείς θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά σε τεχνικό παράρτηµα ώστε να
µπορούν αυτοί να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Για να µοιράζονται ισότιµα
το φόρτο µε τους πελάτες τους, οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς θα πρέπει στην
αξιολόγηση χηµικής ασφάλειάς τους να ασχολούνται όχι µόνο µε τις δικές τους
χρήσεις και µε τις χρήσεις για τις οποίες διαθέτουν τις ουσίες τους στην αγορά αλλά
επίσης µε όλες τις χρήσεις µε τις οποίες τους ζητούν να ασχοληθούν οι πελάτες τους.
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(22) ∆εν χρειάζεται να διενεργείται αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας για ουσίες σε
παρασκευάσµατα σε πολύ µικρές συγκεντρώσεις, που θεωρούνται ως µη
ανησυχητικές. Οι ουσίες σε παρασκευάσµατα σε τόσο χαµηλές συγκεντρώσεις θα
πρέπει επίσης να εξαιρούνται από την αδειοδότηση. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να
εφαρµόζονται επίσης σε παρασκευάσµατα που αποτελούν στερεά µείγµατα ουσιών
ώσπου να δοθεί συγκεκριµένο σχήµα στο παρασκεύασµα το οποίο θα το µετατρέψει
σε προϊόν.

(23) Ένα µέλος οµάδας καταχωριζόντων θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει πληροφορίες
εκ µέρους των υπολοίπων βάσει κανόνων οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι υποβάλλονται
όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες, ενώ ταυτόχρονα επιµερίζεται το κόστος.

(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 πιθανότητας έκθεσης του ανθρώπου και του περιβάλλοντος στις
ουσίες, θα πρέπει δε να περιγράφονται λεπτοµερώς.

(25) Όταν διεξάγονται δοκιµές θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις προστασίας
των ζώων εργαστηρίων, που περιλαµβάνονται στην οδηγία 86/609/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 1986 για την προσέγγιση των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την
προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους σκοπούς11,
και η ορθή εργαστηριακή πρακτική, που περιλαµβάνεται στην οδηγία 87/18/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 1986 για την προσέγγιση των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών ορθής
εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρµογής τους κατά τις δοκιµές των
χηµικών ουσιών12.

(26) Θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται η παραγωγή πληροφοριών µε εναλλακτικά µέσα που
παρέχουν ισοδυναµία µε τις καθορισµένες δοκιµές και µεθόδους δοκιµών, για
παράδειγµα, όταν οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από έγκυρα µοντέλα ποιοτικών
ή ποσοτικών σχέσεων δοµής-δραστικότητας ή από ουσίες µε ανάλογη χηµική δοµή.
Γι’ αυτό το σκοπό, ο Οργανισµός, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τα
ενδιαφερόµενα µέρη, θα πρέπει να καταρτίσει τις κατάλληλες οδηγίες. Θα πρέπει
επίσης να δίνεται η δυνατότητα να µην υποβάλλονται ορισµένες πληροφορίες εφόσον
αυτό αιτιολογείται δεόντως.

(27) Οι καθορισµένες µέθοδοι δοκιµών θα πρέπει να ενοποιηθούν για λόγους διαφάνειας
αλλά και για να διευκολυνθεί η ορθή εφαρµογή των απαιτήσεων από τις επιχειρήσεις.

(28) Για λόγους λειτουργικότητας και λόγω του ειδικού χαρακτήρα τους, θα πρέπει να
οριστούν ειδικές απαιτήσεις καταχώρισης για τα ενδιάµεσα· τα πολυµερή θα πρέπει
να εξαιρεθούν από την καταχώριση και την αξιολόγηση έως ότου γίνει εφικτή η
επιλογή εκείνων των πολυµερών που θα πρέπει να καταχωρίζονται, λόγω των
κινδύνων που ενέχουν για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον, µε τρόπο απλό
και αποτελεσµατικό από άποψη κόστους και βάσει έγκυρων τεχνικών και
επιστηµονικών κριτηρίων.

                                                
11 ΕΕ L 358, 14.6.1988, σ. 1. Οδηγία 2003/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,

της 20ής Νοεµβρίου 2001 (ΕΕ L 230, 13.2.2002, σ. 1).
12 ΕΕ L 15, 14.6.1988, σ. 29. Κανονισµός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 1999/11 (ΕΕ L 77, 12.3.2002, σ. 8).
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(29) Για να µην επιβαρυνθούν µε υπερβολικό φόρτο εργασίας οι αρχές και οι επιχειρήσεις
από την καταχώριση ουσιών που κυκλοφορούν ήδη στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει
να δοθεί η κατάλληλη χρονική περίοδος για την καταχώρισή τους, χωρίς να
προκληθούν άσκοπες καθυστερήσεις. Θα πρέπει εποµένως να οριστούν προθεσµίες
για την καταχώριση αυτών των ουσιών.

(30) Τα δεδοµένα για τις ουσίες που έχουν ήδη κοινοποιηθεί σύµφωνα µε την
οδηγία 67/548/ΕΟΚ θα εισάγονται σιγά σιγά στο σύστηµα και θα επικαιροποιούνται
µόλις η ουσία φτάνει στο επόµενο κατώφλι ποσότητας σε τόνους.

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

(32) Για να διατηρούνται επίκαιρες οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές,
θα πρέπει να θεσµοθετηθεί υποχρέωση ενηµέρωσης του Οργανισµού σχετικά µε
ορισµένες αλλαγές στις πληροφορίες.

(33) Η κοινοχρησία και η από κοινού υποβολή πληροφοριών θα πρέπει να ενθαρρύνονται
για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας του παρόντος κανονισµού σε όλη την
Κοινότητα.

(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.

(35) Ο παρών κανονισµός δεν θίγει την πλήρη και ολοκληρωµένη εφαρµογή των
κοινοτικών κανόνων για τον ανταγωνισµό.

(36) Για να µην επαναλαµβάνονται ταυτόσηµες εργασίες και ιδίως προκειµένου να
µειωθούν οι δοκιµές σε σπονδυλωτά ζώα, οι απαιτήσεις για την προετοιµασία και την
υποβολή των καταχωρίσεων και των επικαιροποιήσεων θα πρέπει να δίνουν κίνητρα
στους καταχωρίζοντες να ελέγχουν τις βάσεις δεδοµένων του Οργανισµού και να
λαµβάνουν κάθε δυνατό µέτρο για την επίτευξη συµφωνίας κοινοχρησίας των
πληροφοριών οι οποίες συνεπάγονται τη χρησιµοποίηση σπονδυλωτών ζώων.

(37) Για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος θα πρέπει να εξασφαλίζεται η
ταχύτερη δυνατή κυκλοφορία των αποτελεσµάτων των δοκιµών σχετικά µε την
επικινδυνότητα ορισµένων ουσιών για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον σε
εκείνες τις επιχειρήσεις οι οποίες χρησιµοποιούν τις εν λόγω ουσίες, ώστε να
περιορίζεται ο κίνδυνος από τη χρήση τους. Θα πρέπει εποµένως να ενθαρρύνεται η
κοινοχρησία πληροφοριών, υπό όρους οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τη δίκαιη ανταµοιβή
της επιχείρησης που διενήργησε τις δοκιµές.

(38) Για να γίνονται σεβαστά τα νόµιµα δικαιώµατα κυριότητας όσων παράγουν δεδοµένα
δοκιµών, ο δηµιουργός των εν λόγω δεδοµένων θα πρέπει να µπορεί, για περίοδο δέκα
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ετών, να διεκδικήσει αποζηµίωση από τους καταχωρίζοντες που χρησιµοποιούν τα
δεδοµένα αυτά.

(39) Για να µπορεί ένας δυνητικός καταχωρίζων να υποβάλει καταχώριση της ουσίας του
ακόµη και όταν δεν κατορθώνει να καταλήξει σε συµφωνία µε τον προηγούµενο
καταχωρίζοντα, ο Οργανισµός θα πρέπει να θέτει στη διάθεσή του όλα τα
αποτελέσµατα δοκιµών σε σπονδυλωτά ζώα που του έχουν υποβληθεί.
Ο καταχωρίζων που λαµβάνει τα δεδοµένα αυτά πρέπει να υποχρεώνεται να
καταβάλει το ήµισυ του κόστους τους στο δηµιουργό των δεδοµένων.

(40) Για να µην επαναλαµβάνονται ταυτόσηµες εργασίες και ιδίως προκειµένου να
µειωθούν οι δοκιµές σε σπονδυλωτά ζώα, οι καταχωρίζοντες σταδιακά εισαγόµενες
ουσίες θα πρέπει να προκαταχωρίζουν τις ουσίες το νωρίτερο δυνατό σε µια βάση
δεδοµένων που διαχειρίζεται ο Οργανισµός. Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα σύστηµα που
να βοηθά τους καταχωρίζοντες να αναζητούν άλλους καταχωρίζοντες και να
δηµιουργούν κοινοπραξίες. Για την οµαλή λειτουργία αυτού του συστήµατος τα µέλη
των κοινοπραξιών θα πρέπει να εκπληρώνουν ορισµένες υποχρεώσεις. Όταν ένα
µέλος της κοινοπραξίας δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, παραβιάζει τον
κανονισµό και θα πρέπει να υφίσταται αντίστοιχες κυρώσεις αλλά τα υπόλοιπα µέλη
θα πρέπει να µπορούν να συνεχίσουν την προετοιµασία της καταχώρισής τους.

(41) Μέρος της ευθύνης για τη διαχείριση των κινδύνων από τις ουσίες αντιπροσωπεύει η
γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τις ουσίες αυτές σε άλλους επαγγελµατίες· οι
πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιούνται επίσης για να είναι σε θέση οι εν λόγω άλλοι
επαγγελµατίες να ανταποκριθούν στις δικές τους ευθύνες.

(42) Επειδή το ισχύον δελτίο δεδοµένων ασφαλείας χρησιµοποιείται ήδη ως εργαλείο
επικοινωνίας στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασµού ουσιών και παρασκευασµάτων,
είναι σκόπιµο να αναπτυχθεί περαιτέρω και να αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος του
συστήµατος που θεσπίζει ο παρών κανονισµός.

(43) Για να υπάρχει µια αλυσίδα ευθυνών, οι µεταγενέστεροι χρήστες θα πρέπει να είναι
υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχουν οι δικές τους χρήσεις των
ουσιών, εάν οι χρήσεις αυτές δεν καλύπτονται από το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας
που έχουν παραλάβει από τους προµηθευτές τους, εκτός εάν οι εν λόγω
µεταγενέστεροι χρήστες λαµβάνουν πιο αυστηρά µέτρα προστασίας από εκείνα που
συνιστούν οι προµηθευτές τους ή εκτός εάν οι προµηθευτές τους δεν όφειλαν να
αξιολογήσουν τους κινδύνους αυτούς ή να παράσχουν πληροφορίες για τους
κινδύνους αυτούς. Για τον ίδιο λόγο, οι µεταγενέστεροι χρήστες θα πρέπει να
διαχειρίζονται τους κινδύνους από τις δικές τους χρήσεις των ουσιών.

(44) Οι απαιτήσεις για τη διενέργεια αξιολογήσεων χηµικής ασφάλειας από
µεταγενέστερους χρήστες θα πρέπει επίσης να περιγράφονται αναλυτικά, ώστε να
µπορούν αυτοί να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

(45) Για σκοπούς ελέγχου εφαρµογής του κανονισµού και αξιολόγησης, οι µεταγενέστεροι
χρήστες ουσιών θα πρέπει να αναφέρουν υποχρεωτικά ορισµένες πληροφορίες, όταν η
χρήση τους δεν εµπίπτει στις συνθήκες του σεναρίου έκθεσης που περιγράφεται στο
δελτίο δεδοµένων ασφαλείας το οποίο τους έχει παρασχεθεί από τον αρχικό παραγωγό
ή εισαγωγέα, και θα πρέπει να επικαιροποιούν τις πληροφορίες που ανέφεραν.
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(46) Για λόγους λειτουργικότητας και αναλογικότητας είναι σκόπιµο να εξαιρεθούν από
την αναφορά αυτών των πληροφοριών οι µεταγενέστεροι χρήστες που χρησιµοποιούν
µικρές ποσότητες µιας ουσίας.

(47) Εάν οι απαιτήσεις πληροφοριών ισχύσουν αυτόµατα, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί
σηµαντικός αριθµός ζώων σε δοκιµές για να εκπληρωθούν οι µεγαλύτερες απαιτήσεις
πληροφοριών για ορισµένες ουσίες. Στην περίπτωση αυτή το κόστος των δοκιµών
µπορεί να είναι σηµαντικό για τις επιχειρήσεις. Γι’αυτό, η παραγωγή τέτοιων
πληροφοριών πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στις πραγµατικές ανάγκες
πληροφοριών· γι’ αυτό το σκοπό, κατά την αξιολόγηση θα απαιτείται από τα µεν
κράτη µέλη να προπαρασκευάζουν αποφάσεις από δε τον Οργανισµό να αποφασίζει
για τα προγράµµατα δοκιµών που προτείνουν οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς τέτοιων
ουσιών. Το κράτος µέλος στο οποίο γίνεται η παραγωγή ή η εισαγωγή της ουσίας θα
πρέπει να είναι αρµόδιο για την αξιολόγηση των προτάσεων δοκιµών.

(48) Επιπλέον, είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί κλίµα εµπιστοσύνης στη γενική
ποιότητα των καταχωρίσεων και να εξασφαλιστεί ότι το ευρύτερο κοινό καθώς και οι
παράγοντες της χηµικής βιοµηχανίας έχουν εµπιστοσύνη στις επιχειρήσεις ότι θα
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που τους έχουν επιβληθεί· οµοίως, είναι σκόπιµο να
εξουσιοδοτείται το ίδιο κράτος µέλος να αξιολογεί τη συµµόρφωση των
καταχωρίσεων που του υποβάλλονται γι’αυτό το σκοπό.

(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.

(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.

(51) Η αξιολόγηση µπορεί να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι θα πρέπει να αναληφθεί
δράση στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβολής περιορισµών ή αδειοδότησης ή ότι η
δράση διαχείρισης του κινδύνου θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο άλλης
κατάλληλης νοµοθεσίας. Γι’ αυτό, οι πληροφορίες σχετικά µε την πρόοδο των
διαδικασιών αξιολόγησης θα πρέπει να δηµοσιοποιούνται.

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

(53) Η διεθνής εµπειρία καταδεικνύει ότι οι ουσίες µε χαρακτηριστικά που τις καθιστούν
ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιµες και τοξικές ή άκρως ανθεκτικές και άκρως
βιοσυσσωρεύσιµες προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία, έχουν δε θεσπιστεί κριτήρια
για τον προσδιορισµό τέτοιων ουσιών. Ορισµένες άλλες ουσίες προκαλούν αρκετά
µεγάλη ανησυχία ώστε να αντιµετωπίζονται και αυτές µε τον ίδιο τρόπο, σε
περιπτωσιολογική βάση.

(54) Για λόγους λειτουργικότητας και πρακτικής εφαρµογής του συστήµατος τόσο από την
πλευρά των επιχειρήσεων, που έχουν να προετοιµάσουν τους φακέλους των αιτήσεων
και να λάβουν κατάλληλα µέτρα διαχείρισης του κινδύνου, όσο και από την πλευρά
των αρχών, που έχουν να διεκπεραιώσουν αιτήσεις αδειοδότησης, µόνο ένας µικρός
αριθµός ουσιών θα πρέπει να αποτελούν ταυτόχρονα αντικείµενο της διαδικασίας
αδειοδότησης, θα πρέπει δε να καθοριστούν ρεαλιστικές προθεσµίες για τις αιτήσεις
ενώ ορισµένες χρήσεις θα πρέπει να εξαιρεθούν.

(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.

(56) Η καθολική απαγόρευση µιας ουσίας σηµαίνει ότι καµία από τις χρήσεις της δεν θα
µπορούσε να αδειοδοτηθεί. Θα ήταν εποµένως άσκοπο να επιτραπεί η υποβολή
αιτήσεων αδειοδότησης. Σε τέτοιες περιιπτώσεις η ουσία θα πρέπει να αφαιρείται από
τον κατάλογο ουσιών για τις οποίες µπορεί να υποβληθεί αίτηση.

(57) Για να ακολουθείται µια εναρµονισµένη προσέγγιση όσον αφορά την αδειοδότηση
των χρήσεων ορισµένων ουσιών, ο Οργανισµός θα πρέπει να γνωµοδοτεί σχετικά µε
τους κινδύνους που ενέχουν αυτές οι χρήσεις και σχετικά µε κάθε
κοινωνικοοικονοµική ανάλυση που υποβάλλεται σε αυτόν από τρίτους.

(58) Για την αποτελεσµατική παρακολούθηση και τον έλεγχο συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις αδειοδότησης, οι µεταγενέστεροι χρήστες που επωφελούνται από άδεια η
οποία χορηγήθηκε στον προµηθευτή τους θα πρέπει να ενηµερώνουν τον Οργανισµό
για τη χρήση της ουσίας που κάνουν οι ίδιοι.

(59) Για να γίνει πιο γρήγορο το ισχύον σύστηµα, η διαδικασία επιβολής περιορισµών θα
πρέπει να αναδιαρθρωθεί και να αντικαταστήσει την οδηγία 76/769/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, η οποία τροποποιήθηκε ουσιαστικά και προσαρµόστηκε πολλές φορές.
Το κεκτηµένο των εναρµονισµένων κανόνων βάσει του παραρτήµατος της εν λόγω
οδηγίας θα πρέπει να περιληφθεί σε αναδιατυπωµένη έκδοση, χάριν σαφήνειας και ως
αφετηρία της νέας, ταχύτερης διαδικασίας επιβολής περιορισµών. Η αναδιατύπωση
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αυτή ακολουθεί τους κανόνες της διοργανικής συµφωνίας για την τεχνική της
αναδιατύπωσης των νοµικών πράξεων.

(60) Είναι ευθύνη του παραγωγού, του εισαγωγέα και του µεταγενέστερου χρήστη να
καθορίσουν κατάλληλα µέτρα διαχείρισης του κινδύνου ώστε να εξασφαλίζεται
υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος κατά την
παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση µιας ουσίας υπό καθαρή µορφή, σε
παρασκεύασµα ή σε προϊόν. Ωστόσο, όποτε τα µέτρα κρίνονται ανεπαρκή και όποτε
αιτιολογείται η εφαρµογή κοινοτικής νοµοθεσίας, θα πρέπει να προβλέπονται
κατάλληλοι περιορισµοί.

(61) Για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, οι περιορισµοί που
επιβάλλονται στην παραγωγή, στη διάθεση στην αγορά ή στη χρήση µιας ουσίας υπό
καθαρή µορφή, σε παρασκεύασµα ή σε προϊόν µπορούν να περιλαµβάνουν
οποιοδήποτε όρο ή απαγόρευση της παραγωγής, της διάθεσης στην αγορά ή της
χρήσης της ουσίας. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να αναγράφονται σε κατάλογο οι
περιορισµοί αυτοί και οι τυχόν τροποποιήσεις τους.

(62) Για να καταρτιστεί µια νοµοθετική πρόταση επιβολής περιορισµών και για να
λειτουργήσει αποτελεσµατικά ως νοµοθεσία θα πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία,
συντονισµός και πληροφόρηση µεταξύ των κρατών µελών, του Οργανισµού, άλλων
κοινοτικών φορέων, της Επιτροπής και των ενδιαφερόµενων µερών.

(63) Προκειµένου να δοθεί η ευκαιρία στα κράτη µέλη να υποβάλουν προτάσεις για την
αντιµετώπιση συγκεκριµένου κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
θα πρέπει τα κράτη µέλη να προετοιµάσουν ένα φάκελο σύµφωνα µε απαιτήσεις που
ορίζονται αναλυτικά. Ο φάκελος θα πρέπει να αιτιολογεί γιατί πρέπει να αναληφθεί
δράση σε κοινοτικό επίπεδο.

(64) Με σκοπό την εφαρµογή εναρµονισµένης προσέγγισης για τους περιορισµούς, ο
Οργανισµός θα πρέπει να ασκεί ρόλο συντονιστή της διαδικασίας, παραδείγµατος
χάριν, διορίζοντας τους σχετικούς εισηγητές και ελέγχοντας τη συµµόρφωση µε τις
απαιτήσεις των οικείων παραρτηµάτων.

(65) Προκειµένου να δοθεί η ευκαιρία στην Επιτροπή να αντιµετωπίσει ένα συγκεκριµένο
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ο οποίος χρειάζεται να
αντιµετωπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, θα πρέπει ο Οργανισµός να αναλάβει την
προετοιµασία ενός φακέλου επιβολής περιορισµών.

(66) Για λόγους διαφάνειας, ο Οργανισµός θα πρέπει να δηµοσιεύσει τον εν λόγω φάκελο
περιλαµβάνοντας τους προτεινόµενους περιορισµούς και ζητώντας την υποβολή
παρατηρήσεων.

(67) Με σκοπό να περατώνεται η διαδικασία σε εύθετο χρόνο, ο Οργανισµός θα πρέπει να
υποβάλλει τις γνωµοδοτήσεις του σχετικά µε την ενδεικνυόµενη δράση και τις
συνέπειές της βάσει σχεδίου γνωµοδότησης που θα καταρτίζει ένας εισηγητής.

(68) Για να γίνει ταχύτερη η διαδικασία επιβολής περιορισµών, η Επιτροπή θα πρέπει να
προετοιµάζει το σχέδιο τροποποίησης εντός τριών µηνών από την παραλαβή των
γνωµοδοτήσεων του Οργανισµού.

(69) Ο Οργανισµός θα πρέπει να λειτουργεί κεντρικά ώστε να εξασφαλίζεται ότι η
νοµοθεσία για τα χηµικά όπως και η διαδικασία λήψης αποφάσεων και η
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επιστηµονική βάση στην οποία στηρίζεται είναι αξιόπιστες µεταξύ των εµπλεκόµενων
παραγόντων και του κοινού. Συνεπώς, είναι βασικό στοιχείο η εµπιστοσύνη στον
Οργανισµό από πλευράς κοινοτικών οργάνων, κρατών µελών, ευρέος κοινού και
ενδιαφερόµενων µερών. Γι’ αυτό το λόγο, έχει ζωτική σηµασία να εξασφαλιστεί η
ανεξαρτησία του, η υψηλή επιστηµονική, τεχνική και ρυθµιστική του ικανότητα, η
διαφάνεια και η αποτελεσµατικότητά του.

(70) Η δοµή του Οργανισµού θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την επιτέλεση των
καθηκόντων που θα του ανατεθούν. Η εµπειρία από συναφείς κοινοτικούς
οργανισµούς προσφέρει κάποια στοιχεία αναφοράς, ωστόσο η δοµή θα πρέπει να είναι
προσαρµοσµένη για να καλύπτει τις ειδικές ανάγκες του παρόντος κανονισµού.

(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 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.

(72) Ο Οργανισµός θα πρέπει να διαθέτει τα µέσα για να επιτελεί όλα τα καθήκοντα που
απαιτούνται για την εκπλήρωση του ρόλου του.

(73) Το διοικητικό συµβούλιο θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες αρµοδιότητες για να
καταρτίζει τον προϋπολογισµό του, να ελέγχει την εκτέλεσή του, να ορίζει τη
διάρθρωση και το ύψος των τελών, να καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισµό, να
θεσπίζει δηµοσιονοµικούς κανονισµούς και να διορίζει το γενικό διευθυντή.

(74) Το διοικητικό συµβούλιο του Οργανισµού είναι σκόπιµο να περιλαµβάνει
εκπροσώπους από άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, όπως είναι η βιοµηχανία, οι µη
κυβερνητικές οργανώσεις και οι ακαδηµαϊκοί φορείς για να εξασφαλίζεται η
συµµετοχή των εµπλεκοµένων.

(75) Μέσω της επιτροπής αξιολόγησης του κινδύνου και της επιτροπής
κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης, ο Οργανισµός θα αναλάβει το ρόλο των
επιστηµονικών επιτροπών που υπάγονται στην Επιτροπή για την έκδοση
επιστηµονικών γνωµοδοτήσεων στον δικό του τοµέα αρµοδιότητας.

(76) Μέσω της επιτροπής κρατών µελών, ο Οργανισµός θα επιδιώκει την επίτευξη
συµφωνίας µεταξύ των αρχών των κρατών µελών για συγκεκριµένα θέµατα που
απαιτούν εναρµονισµένη αντιµετώπιση.

(77) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η στενή συνεργασία µεταξύ του Οργανισµού και
των αρµόδιων αρχών που εργάζονται στα κράτη µέλη ώστε οι επιστηµονικές
γνωµοδοτήσεις της επιτροπής για την αξιολόγηση του κινδύνου και της επιτροπής
κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης να στηρίζονται στην ευρύτερη δυνατή βάση
επιστηµόνων και τεχνικών εµπειρογνωµόνων που υπάρχει στην Κοινότητα· για τον
ίδιο σκοπό οι επιτροπές θα πρέπει να µπορούν να χρησιµοποιούν πρόσθετους ειδικούς
εµπειρογνώµονες.
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(78) Ο Οργανισµός θα πρέπει επίσης να προσφέρει ένα φόρουµ στα κράτη µέλη µε σκοπό
την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισµό των δραστηριοτήτων τους οι οποίες
συνδέονται µε τον έλεγχο εφαρµογής της χηµικής νοµοθεσίας. Η άτυπη σήµερα
συνεργασία µεταξύ κρατών µελών σε αυτό τον τοµέα θα αναβαθµιστεί, επειδή θα
λειτουργήσει σε ένα πιο επίσηµο πλαίσιο.

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

(80) Ο Οργανισµός θα πρέπει να χρηµατοδοτείται εν µέρει από τα τέλη που θα
καταβάλλουν οι επιχειρήσεις και εν µέρει από το γενικό προϋπολογισµό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η κοινοτική διαδικασία του προϋπολογισµού θα
εξακολουθήσει να εφαρµόζεται όσον αφορά τις επιδοτήσεις που βαρύνουν το γενικό
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επιπλέον, ο έλεγχος των λογαριασµών
θα πρέπει να αναληφθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρο 91 του
κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της,
23ης ∆εκεµβρίου 2002, για τη θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονισµού-πλαισίου για
τους κοινοτικούς οργανισµούς του άρθρου 185 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ)
αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δηµοσιονοµικό κανονισµό που
εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων13.

(81) Όποτε κρίνουν σκόπιµο η Επιτροπή και ο Οργανισµός, στις εργασίες του Οργανισµού
θα είναι δυνατόν να συµµετέχουν και άλλες χώρες.

(82) Μέσω της συνεργασίας του µε οργανισµούς οι οποίοι έχουν συµφέροντα από την
εναρµόνιση των διεθνών κανόνων, ο Οργανισµός θα συµβάλει στην ενίσχυση του
ρόλου της Κοινότητας και των κρατών µελών σε τέτοιου είδους δραστηριότητες
εναρµόνισης.

(83) Ο Οργανισµός θα προσφέρει την υποδοµή που χρειάζεται ώστε οι επιχειρήσεις να
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους βάσει των διατάξεων περί κοινοχρησίας
δεδοµένων.

(84) Είναι σηµαντικό να αποφευχθεί η σύγχυση µεταξύ της αποστολής του Οργανισµού,
αφενός, και, αφετέρου, της αποστολής του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την
Αξιολόγηση Φαρµακευτικών Προϊόντων (ΕΟΦΠ), ο οποίος συστάθηκε βάσει του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2309/93 του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1993, για τη
θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών έγκρισης και εποπτείας των φαρµακευτικών
προϊόντων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για την Αξιολόγηση των Φαρµακευτικών Προϊόντων14 [θα εισαχθεί ο
νέος τίτλος µαζί µε υποσηµείωση µόλις εκδοθεί ως κανονισµός η πρόταση –
COM(2001) 0404, COD 2001/0252 – ], της αποστολής της Ευρωπαϊκής Αρχής για
την Ασφάλεια των Τροφίµων (ΕΑΑΤ), η οποία συστάθηκε βάσει του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον
καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίµων και τον

                                                
13 ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
14 ΕΕ L 214, 24.8.1993, σ. 1. Κανονισµός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 1647/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 19).



75

καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων15, και της αποστολής της
Συµβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια, την Υγιεινή και την Προστασία της
Υγείας στον Τόπο Εργασίας, η οποία συστάθηκε µε την απόφαση 2003/913/ΕΚ16.
Συνεπώς, ο Οργανισµός θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες διαδικασίας στις περιπτώσεις
που είναι απαραίτητη η συνεργασία µε την ΕΑΑΤ ή µε τη συµβουλευτική επιτροπή
για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στον τόπο εργασίας.
Είναι απαραίτητο να δηλωθεί ότι ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη
της αρµοδιότητας που έχει ανατεθεί από την κοινοτική νοµοθεσία στον ΕΟΦΠ,
στην ΕΑΑΤ και στη συµβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια, την υγιεινή και την
προστασία της υγείας στον τόπο εργασίας.

(85) Η µελέτη σκοπιµότητας για τις ανάγκες σε πόρους του κεντρικού οργάνου συµπέρανε
ότι η πιο σηµαντική πρόκληση που θα έχει να αντιµετωπίσει ο Οργανισµός για να
λειτουργήσει αποτελεσµατικά θα είναι, πιθανότατα, η ικανότητά του να προσελκύσει
το σωστό προσωπικό, περιλαµβανοµένου του προσωπικού που εργάζεται στο
Ευρωπαϊκό Γραφείο Χηµικών Προϊόντων του Κοινού Κέντρου Ερευνών της
Επιτροπής· ή έδρα του Οργανισµού εποµένως θα πρέπει να καθοριστεί έτσι ώστε να
του επιτρέπει να εξασφαλίσει το κατάλληλο προσωπικό κατά την πρώτη περίοδο
λειτουργίας του καθώς και µακροπρόθεσµα.

(86) Για να επιτύχει η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ουσιών είτε υπό καθαρή µορφή
είτε σε παρασκευάσµατα ενώ ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος θα πρέπει να θεσπιστούν
κανόνες για τη δηµιουργία ενός καταλόγου ταξινόµησης και επισήµανσης ουσιών.

(87) Η ταξινόµηση και η επισήµανση οποιασδήποτε ουσίας, είτε υπόκειται σε καταχώριση
είτε εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 1 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και
διατίθεται στην αγορά, θα πρέπει συνεπώς να κοινοποιείται στον Οργανισµό.

(88) Για να υπάρχει εναρµονισµένη προστασία του ευρέος κοινού και, ιδίως, των ατόµων
που έρχονται σε επαφή µε ορισµένες ουσίες, θα καταγράφεται σε κατάλογο η
ταξινόµηση της ουσίας, σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και µε την
οδηγία 1999/45/ΕΚ, που έχει συµφωνηθεί από τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς
της ίδιας ουσίας, εφόσον υπάρχει τέτοια συµφωνία, καθώς και οι αποφάσεις που
λαµβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο για την εναρµόνιση της ταξινόµησης και της
επισήµανσης ορισµένων ουσιών.

(89) Οι πόροι θα πρέπει να συγκεντρωθούν στην αντιµετώπιση ουσιών που προκαλούν τη
µεγαλύτερη ανησυχία. Γι’αυτό, στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ θα
προστίθενται ουσίες µόνον όταν πληρούν τα κριτήρια ταξινόµησης των
καρκινογόνων, µεταλλαξιογόνων ή τοξικών για την αναπαραγωγή ουσιών
κατηγορίας 1, 2 ή 3 ή των ευαισθητοποιητικών ουσιών του αναπνευστικού
συστήµατος. Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα για τις αρµόδιες αρχές να
υποβάλλουν προτάσεις στον Οργανισµό. Ο Οργανισµός θα πρέπει να γνωµοδοτεί για
την εκάστοτε πρόταση, ενώ τα ενδιαφερόµενα µέρη θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία
να υποβάλουν παρατηρήσεις. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα πρέπει να λαµβάνει
απόφαση.

                                                
15 ΕΕ L 31, 1.2.2002 σελ. 1. Κανονισµός που τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1642/2003

(ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 4).
16 ΕΕ C 218, 13.9.2003, σ. 1.
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(90) Οι τακτικές εκθέσεις που θα υποβάλλονται από τα κράτη µέλη και από τον Οργανισµό
σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα αποτελούν απαραίτητο µέσο
για την παρακολούθηση της ενσωµάτωσης της χηµικής νοµοθεσίας καθώς και των
τάσεων στον τοµέα αυτό· τα συµπεράσµατα που θα συνάγονται από τα πορίσµατα των
εκθέσεων θα αποτελούν χρήσιµα εργαλεία για την αναθεώρηση του κανονισµού και,
ενδεχοµένως, για τη διατύπωση προτάσεων τροποποίησής του.

(91) Οι πολίτες της Κοινότητας θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες για τα
χηµικά στα οποία µπορεί να εκτίθενται ώστε να λαµβάνουν ενηµερωµένοι τις
αποφάσεις τους σχετικά µε τα χηµικά που θα χρησιµοποιούν. Ένας διαφανής τρόπος
για να το επιτύχουν αυτό είναι να αποκτήσουν δωρεάν και εύκολη πρόσβαση στα
βασικά µη εµπιστευτικά δεδοµένα που τηρούνται στη βάση δεδοµένων του
Οργανισµού, στα οποία συµπεριλαµβάνονται σύντοµες περιγραφές των επικίνδυνων
ιδιοτήτων, απαιτήσεις επισήµανσης και σχετική κοινοτική νοµοθεσία,
περιλαµβανοµένων των εγκεκριµένων χρήσεων και των µέτρων διαχείρισης του
κινδύνου.

(92) Πέρα από τη συµµετοχή τους στην ενσωµάτωση της κοινοτικής νοµοθεσίας οι
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, λόγω των επαφών τους µε τους εµπλεκόµενους
παράγοντες στα κράτη µέλη, θα πρέπει να ασκήσουν ένα ρόλο ενηµερωτικό για τους
κινδύνους από τις ουσίες και για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που απορρέουν
από τη χηµική νοµοθεσία· ταυτόχρονα, η στενή συνεργασία µεταξύ Οργανισµού,
Επιτροπής και αρµόδιων αρχών των κρατών µελών είναι απαραίτητη για την
εξασφάλιση της συνοχής και της αποτελεσµατικότητας όλης της επικοινωνιακής
διαδικασίας.

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

(94) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θέσουν σε εφαρµογή αποτελεσµατικά µέτρα
παρακολούθησης και ελέγχου για να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις
του παρόντος κανονισµού.

(95) Για να εξασφαλίζεται διαφάνεια, αµεροληψία και συνοχή στις δραστηριότητες των
κρατών µελών σχετικά µε τον έλεγχο εφαρµογής της νοµοθεσίας είναι απαραίτητο να
θεσπιστεί το κατάλληλο πλαίσιο κυρώσεων µε σκοπό την επιβολή αποτελεσµατικών,
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων για µη συµµόρφωση, επειδή η µη
συµµόρφωση µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη βλάβη της ανθρώπινης υγείας και του
περιβάλλοντος.

(96) Οι απαραίτητες επιθεωρήσεις θα πρέπει να προγραµµατίζονται και να διενεργούνται,
τα δε αποτελέσµατά τους να κοινοποιούνται.

(97) Τα αναγκαία εκτελεστικά µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού πρέπει
να θεσπιστούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της
28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή17.

                                                
17 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(98) Έχει ουσιαστική σηµασία η έγκαιρη και αποτελεσµατική ρύθµιση των χηµικών
προϊόντων κατά την περίοδο µετάβασης προς την πλήρη εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος κανονισµού και, ιδίως, κατά την περίοδο έναρξης λειτουργίας του
Οργανισµού· γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την Επιτροπή να µπορεί να
εκπληρώσει τα καθήκοντα του Οργανισµού τουλάχιστον κατά την πρώτη περίοδο
λειτουργίας του· εάν χρειαστεί η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
διορίσει προσωρινό γενικό διευθυντή έως ότου το διοικητικό συµβούλιο του
Οργανισµού µπορέσει να διορίσει το ίδιο γενικό διευθυντή.

(99) Για να αξιοποιηθεί πλήρως το έργο που έχει γίνει στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 793/93 και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ και να µην αποτελέσει χαµένο κόπο, η
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί κατά την περίοδο έναρξης λειτουργίας του
συστήµατος να επιβάλει περιορισµούς µε βάση το έργο αυτό, που έχει ήδη
επιτελεστεί, χωρίς να ακολουθήσει όλη τη διαδικασία που προβλέπεται για τους
περιορισµούς από τον παρόντα κανονισµό.

(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
παράγοντες να συγκεντρώσουν τους πόρους τους στην προετοιµασία των νέων
καθηκόντων τους τον κατάλληλο χρόνο.

(101) Ο παρών κανονισµός αντικαθιστά την οδηγία 76/769/EΟΚ, την οδηγία 91/157/EΟΚ
του Συµβουλίου, της 18ης Mαρτίου 1991, για τις ηλεκτρικές στήλες και τους
συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες18, την οδηγία 93/67/ΕΟΚ
της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό των αρχών εκτίµησης των
κινδύνων που διατρέχει ο άνθρωπος και το περιβάλλον από τις ουσίες που
γνωστοποιούνται σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου19, την
οδηγία 93/105/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 25ης Νοεµβρίου 1993, για τη θέσπιση του
παραρτήµατος VII ∆, που περιέχει τα απαιτούµενα πληροφοριακά στοιχεία για τον
τεχνικό φάκελο που προβλέπεται στο άρθρο 12 της έβδοµης τροποποίησης της
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου20, την οδηγία 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής, της
25ης Απριλίου 2000, σχετικά µε τον κατάλογο των κοινοτικών πράξεων που
αναφέρονται στο άρθρο 13, παράγραφος 1, 5η περίπτωση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ
του Συµβουλίου21, τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλίου και τον
κανονισµό (ΕΚ) 1488/94 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1994 για τον καθορισµό των
αρχών αξιολόγησης των κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τις
υπάρχουσες ουσίες σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.793/93 του Συµβουλίου22.

(102) Χάριν συνοχής, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. .../...{κανονισµός για τους ΑΟΡ}23 που
ασχολείται ήδη µε ζητήµατα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό θα πρέπει
να τροποποιηθεί, όπως επίσης και η οδηγία 1999/45/ΕΚ.

                                                
18 ΕΕ L 78, 26.3.1991, σ. 38. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/101/ΕΚ (ΕΕ L 1, 5.1.1999,

σ. 1).
19 ΕΕ L 227, 8.9.1993, σ. 9.
20 ΕΕ L 294, 30.11.1993, σ. 21.
21 ΕΕ L 103, 28.4.2000, σ. 70.
22 ΕΕ L 161, 29.6.1994, σ. 3.
23 ΕΕ L
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(103) Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, είναι απαραίτητο και ενδείκνυται για την
επίτευξη του βασικού στόχου του παρόντος κανονισµού να θεσπιστούν κανόνες για
τις χηµικές ουσίες και να συσταθεί ένας Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών
Προϊόντων. Ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη
αυτών των στόχων σύµφωνα µε την τρίτη παράγραφο του άρθρου 5 της Συνθήκης.

(104) Ο κανονισµός τηρεί τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις αρχές που αναγνωρίζονται,
κυρίως, από το Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης24.
Ιδιαίτερα, αποσκοπεί να εξασφαλίσει την απόλυτη τήρηση των αρχών προστασίας του
περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης τις οποίες εγγυάται το άρθρο 37 του Χάρτη.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1
Αντικείµενο

1. Ο παρών κανονισµός ορίζει διατάξεις σχετικά µε τις ουσίες κατά την έννοια του
άρθρου 3, παράγραφος 1. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται στην παραγωγή,
εισαγωγή, διάθεση στην αγορά ή χρήση των εν λόγω ουσιών είτε είναι υπό καθαρή
µορφή είτε σε παρασκευάσµατα είτε σε προϊόντα, εάν έτσι ορίζεται.

2. Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία
των προαναφερόµενων ουσιών στην κοινή αγορά ουσιών.

3. Ο παρών κανονισµός βασίζεται στην αρχή ότι αποτελεί ευθύνη των παραγωγών, των
εισαγωγέων και των µεταγενέστερων χρηστών να εξασφαλίζουν ότι οι ουσίες που
παράγουν, διαθέτουν στην αγορά, εισάγουν ή χρησιµοποιούν δεν βλάπτουν την
ανθρώπινη υγεία ούτε το περιβάλλον. Οι διατάξεις του στηρίζονται στην αρχή της
προφύλαξης25.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής

1. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται:

(α) στις ραδιενεργές ουσίες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας 96/29/Ευρατόµ του Συµβουλίου26·

                                                
24 ΕΕ C 364, 18.12.2000, σ. 1.
25 Όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την αρχή της προφύλαξης, COM(2000) 1 τελικό.
26 ΕΕ L 159, 29.6.1996, σ. 1.
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(β) στις ουσίες, είτε είναι υπό καθαρή µορφή είτε σε παρασκευάσµατα είτε σε
προϊόντα, οι οποίες βρίσκονται υπό τελωνειακή επιτήρηση, εφόσον δεν
υφίστανται άλλη επεξεργασία ή µεταποίηση, και είναι σε προσωρινή
εναπόθεση ή σε ελεύθερες ζώνες ή σε ελεύθερες αποθήκες µε σκοπό την
επανεξαγωγή ή σε διαµετακόµιση·

(γ) στα µη αποµονώσιµα ενδιάµεσα.

2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη:

(α) της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου27·

(β) της οδηγίας 90/394/EOK·

(γ) της οδηγίας 98/24/EΚ του Συµβουλίου28·

(δ) της κοινοτικής νοµοθεσίας που διέπει τη µεταφορά επικίνδυνων ουσιών και
επικίνδυνων ουσιών σε παρασκευάσµατα σιδηροδροµικώς, οδικώς, δια
πλωτών οδών, δια θαλάσσης ή αεροπορικώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 3
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:

1. ουσία νοείται ένα χηµικό στοιχείο και οι ενώσεις του σε φυσική κατάσταση ή όπως
λαµβάνονται από οποιαδήποτε διεργασία παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένου κάθε
πρόσθετου που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της σταθερότητας της ουσίας και
κάθε πρόσµειξης που προέρχεται από τη χρησιµοποιούµενη διεργασία,
αποκλειόµενου κάθε διαλύτη που µπορεί να διαχωριστεί, χωρίς να επηρεάσει τη
σταθερότητα της ουσίας ή να µεταβάλει τη σύνθεσή της·

2. παρασκεύασµα νοείται ένα µείγµα ή διάλυµα που αποτελείται από δύο ή
περισσότερες ουσίες·

3. προϊόν νοείται ένα αντικείµενο που αποτελείται από µία ή περισσότερες ουσίες ή
παρασκευάσµατα, το οποίο κατά τη διαδικασία παραγωγής αποκτά συγκεκριµένο
σχήµα, επιφάνεια ή σχεδιασµό που καθορίζει την τελική χρηστική λειτουργία του σε
µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι την καθορίζει η χηµική του σύνθεση·

4. πολυµερές νοείται µια ουσία η οποία αποτελείται από µόρια χαρακτηριζόµενα από
ακολουθία ενός ή περισσότερων τύπων µονοµερών µονάδων. Τα µοριακά βάρη των
εν λόγω µορίων πρέπει να καλύπτουν ένα κάποιο φάσµα µέσα στο οποίο οι διαφορές
µοριακού βάρους να οφείλονται κυρίως στη διαφορά του αριθµού των µονοµερών
µονάδων που τα απαρτίζουν. Ένα πολυµερές περιλαµβάνει τα εξής:

                                                
27 ΕΕ L 183, 29.6.1989, σ. 1.
28 ΕΕ L 131, 5.5.1998, σ. 11.
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(α) µια απλή κατά βάρος πλειοψηφία µορίων που περιέχουν τρεις τουλάχιστον
µονοµερείς µονάδες συνδεδεµένες µε οµοιοπολικούς δεσµούς µε τουλάχιστον
άλλη µία µονοµερή µονάδα ή µε άλλο αντιδρών συστατικό·

(β) λιγότερο από µια απλή κατά βάρος πλειοψηφία µορίων ενός και του αυτού
µοριακού βάρους.

Στο πλαίσιο του παρόντος ορισµού «µονοµερής µονάδα» σηµαίνει την αντιδρώσα
µορφή µιας µονοµερούς ουσίας ενός πολυµερούς·

5. καταχωρίζων νοείται ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας που δηλώνει την καταχώριση·

6. παραγωγή νοείται η παρασκευή και η εξαγωγή ουσιών σε φυσική κατάσταση·

7. παραγωγός νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο είναι
εγκατεστηµένο στην Κοινότητα και παράγει µια ουσία εντός της Κοινότητας·

8. εισαγωγή νοείται η φυσική εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·

9. εισαγωγέας νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο είναι
εγκατεστηµένο στην Κοινότητα και είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή·

10. διάθεση στην αγορά νοείται η προµήθεια ή η διάθεση σε τρίτο είτε έναντι αµοιβής
είτε δωρεάν. Η εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας θεωρείται διάθεση
στην αγορά·

11. µεταγενέστερος χρήστης νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός από
τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα, το οποίο είναι εγκατεστηµένο στην Κοινότητα και
χρησιµοποιεί µια ουσία είτε υπό καθαρή µορφή είτε σε παρασκεύασµα κατά τη
βιοµηχανική ή επαγγελµατική του δραστηριότητα. Ο διανοµέας ή ο καταναλωτής
δεν είναι µεταγενέστερος χρήστης. Ο επανεισαγωγέας που εξαιρείται βάσει του
άρθρου 4, παράγραφος 2, στοιχείο γ), θεωρείται µεταγενέστερος χρήστης·

12. χρήση νοείται οποιαδήποτε µεταποίηση, ενσωµάτωση σε παρασκεύασµα
(τυποποίηση), κατανάλωση, αποθήκευση, διατήρηση, κατεργασία, γέµισµα δοχείων,
µεταφορά από το ένα δοχείο στο άλλο, ανάµειξη, παραγωγή προϊόντος ή
οποιαδήποτε άλλη χρησιµοποίηση·

13. διανοµέας νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο είναι
εγκατεστηµένο στην Κοινότητα, περιλαµβανοµένου του εµπόρου λιανικής πώλησης,
και απλώς αποθηκεύει και διαθέτει σε τρίτους στην αγορά µια ουσία είτε υπό
καθαρή µορφή είτε σε παρασκεύασµα·

14. ενδιάµεσο νοείται µια ουσία η οποία παρασκευάζεται και καταναλώνεται ή
χρησιµοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο χηµικών διεργασιών µε σκοπό να
µετατραπεί σε άλλη ουσία (στο εξής σύνθεση)·

(α) µη αποµονώσιµο ενδιάµεσο νοείται µια ενδιάµεση ουσία η οποία κατά τη
σύνθεση δεν αφαιρείται σκόπιµα (παρά µόνο για δειγµατοληψία) από τον
εξοπλισµό µέσα στον οποίο πραγµατοποιείται η σύνθεση. Ο εξοπλισµός αυτός
περιλαµβάνει το δοχείο αντίδρασης, το βοηθητικό του εξοπλισµό, και κάθε
άλλο εξοπλισµό µέσα από τον οποίο περνάει η ουσία ή οι ουσίες κατά τη
διεργασία συνεχούς ροής ή ασυνεχούς ροής καθώς και τους σωλήνες για τη
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µεταφορά από το ένα δοχείο στο άλλο για το επόµενο βήµα της αντίδρασης
αλλά δεν περιλαµβάνει δεξαµενές ή άλλα δοχεία στα οποία φυλάσσεται η
ουσία ή οι ουσίες µετά την παρασκευή·

(β) αποµονώσιµο ενδιάµεσο στις εγκαταστάσεις παραγωγής νοείται µια ενδιάµεση
ουσία που δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια του µη αποµονώσιµου
ενδιάµεσου, υπό τον όρο ότι η παρασκευή του ενδιάµεσου και η σύνθεση
άλλης ουσίας ή ουσιών από το συγκεκριµένο ενδιάµεσο γίνεται στις ίδιες
εγκαταστάσεις παραγωγής από ένα ή περισσότερα νοµικά πρόσωπα·

(γ) µεταφερόµενο αποµονώσιµο ενδιάµεσο νοείται µια ενδιάµεση ουσία που δεν
ανταποκρίνεται στα κριτήρια του µη αποµονώσιµου ενδιάµεσου και η οποία
µεταφέρεται ή παραδίδεται σε άλλες εγκαταστάσεις παραγωγής·

15. εγκατάσταση νοείται µια ενιαία τοποθεσία στην οποία, εάν υπάρχουν περισσότεροι
του ενός παραγωγοί ουσιών, µέρος της υποδοµής και των εγκαταστάσεων
χρησιµοποιούνται από κοινού·

16. φορείς της αλυσίδας εφοδιασµού νοούνται όλοι οι παραγωγοί ή/και εισαγωγείς ή/και
µεταγενέστεροι χρήστες·

17. επικοινωνία µε τον επόµενο κρίκο της αλυσίδας εφοδιασµού νοείται η επικοινωνία
κάθε φορέα της αλυσίδας εφοδιασµού µε το µεταγενέστερο χρήστη στον οποίο
προµηθεύει µια ουσία·

18. επικοινωνία µε τον προηγούµενο κρίκο της αλυσίδας εφοδιασµού νοείται η
επικοινωνία του µεταγενέστερου χρήστη µε το φορέα της αλυσίδας εφοδιασµού από
τον οποίο προµηθεύεται µια ουσία·

19. αρµόδια αρχή νοείται η αρχή ή οι αρχές ή οι φορείς που έχουν οριστεί από τα κράτη
µέλη για να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα
κανονισµό·

20. σταδιακά εισαγόµενη ουσία νοείται µια ουσία η οποία κατά τη δεκαπενταετία που
προηγείται της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού ανταποκρίνεται σε ένα
τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) έχει παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα, ή στις χώρες που προσχωρούν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004, από έναν παραγωγό ή εισαγωγέα και
περιλαµβάνεται στο Ευρωπαϊκό Ευρετήριο των Ουσιών που υπάρχουν στο
Εµπόριο (EINECS)·

(β) έχει παραχθεί στην Κοινότητα, ή στις χώρες που προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση την 1η Μαΐου 2004, αλλά δεν έχει διατεθεί στην αγορά από τον
παραγωγό ή τον εισαγωγέα·

(γ) έχει διατεθεί στην αγορά της Κοινότητας, ή των χωρών που προσχωρούν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004, και από τις 18 Σεπτεµβρίου 1981 έως
και τις 31 Οκτωβρίου 1993 έχει επίσης διατεθεί στην αγορά από τον παραγωγό
ή τον εισαγωγέα και θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 8,
παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση, της οδηγίας 67/548/EΟΚ, όπως
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τροποποιήθηκε από την οδηγία 79/831/ΕΟΚ29 αλλά δεν ανταποκρίνεται στον
ορισµό του πολυµερούς βάσει της οδηγίας 67/548/EΟΚ, όπως τροποποιήθηκε
από την οδηγία 92/32/ΕΟΚ30·

υπό τον όρο ότι ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας έχει αποδεικτικά στοιχεία γι’ αυτό·

21. κοινοποιηµένη ουσία νοείται µια ουσία για την οποία υποβλήθηκε κοινοποίηση και η
οποία µπορεί να διατεθεί στην αγορά σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

22. έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής νοείται οποιαδήποτε
επιστηµονική ανάπτυξη σε σχέση µε την ανάπτυξη ενός προϊόντος ή µε την
περαιτέρω ανάπτυξη µιας ουσίας για την οποία χρησιµοποιείται πιλοτικό εργοστάσιο
ή δοκιµές παραγωγής για την ανάπτυξη της διαδικασίας παραγωγής ή/και για τη
δοκιµή των τοµέων εφαρµογής της ουσίας·

23. επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη νοείται κάθε επιστηµονικός πειραµατισµός,
ανάλυση ή χηµική έρευνα που πραγµατοποιείται σε ελεγχόµενες συνθήκες σε
ποσότητα κάτω τους ενός τόνου κατ’έτος·

24. ιδία χρήση του καταχωρίζοντος νοείται οποιαδήποτε βιοµηχανική ή επαγγελµατική
χρήση γίνεται από τον καταχωρίζοντα·

25. προσδιοριζόµενη χρήση νοείται η χρήση µιας ουσίας υπό καθαρή µορφή ή σε
παρασκεύασµα ή η χρήση ενός παρασκευάσµατος, η οποία προβλέπεται από φορέα
της αλυσίδας εφοδιασµού, περιλαµβανοµένης της ιδίας χρήσης του φορέα, ή η οποία
του έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς από αµέσως µεταγενέστερο χρήστη, καλύπτεται δε
από το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας που έχει γνωστοποιηθεί στον εν λόγω
µεταγενέστερο χρήστη·

26. ανεπιθύµητη χρήση νοείται µια χρήση από µεταγενέστερους χρήστες η οποία
αντενδείκνυται από τον καταχωρίζοντα·

27. αυτοδύναµη περίληψη µελέτης νοείται µια αναλυτική περίληψη των στόχων, των
µεθόδων, των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων µιας πλήρους έκθεσης
µελέτης, η οποία παρέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε να µπορεί να γίνει ανεξάρτητη
αξιολόγηση της µελέτης, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη να ανατρέξει κανείς στην
πλήρη έκθεση της µελέτης·

28. κατ’ έτος νοείται κατά ηµερολογιακό έτος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά·

29. περιορισµός νοείται οποιοσδήποτε όρος ή απαγόρευση παραγωγής, χρήσης ή
διάθεσης στην αγορά.

                                                
29 ΕΕ L 259, 15.10.1979, σ. 10.
30 ΕΕ L 154, 5.6.1992, σ. 1.
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ΤΙΤΛΟΣ II
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΟΥΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 4
Πεδίο εφαρµογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν ισχύουν στο βαθµό που µια ουσία
χρησιµοποιείται:

(α) σε φαρµακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση σύµφωνα µε
το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93, της
οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου31 και
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου32·

(β) ως πρόσθετο σε τρόφιµα, σύµφωνα µε το πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας 89/107/ΕΟΚ του Συµβουλίου33·

(γ) ως αρτυµατική ύλη σε τρόφιµα, σύµφωνα µε το πεδίο εφαρµογής της
απόφασης 1999/217/EΚ της Επιτροπής34·

(δ) ως πρόσθετο στη διατροφή των ζώων, σύµφωνα µε το πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας 70/524/ΕΟΚ του Συµβουλίου35·

(ε) σε καλλυντικά προϊόντα, σύµφωνα µε το πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας 82/471/ΕΟΚ του Συµβουλίου36.

2. Οι ακόλουθες ουσίες εξαιρούνται από τον παρόντα τίτλο:

(α) ουσίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα II·

(β) ουσίες που καλύπτονται από το παράρτηµα III·

(γ) ουσίες υπό καθαρή µορφή ή σε παρασκευάσµατα, που έχουν καταχωριστεί
σύµφωνα µε τον παρόντα τίτλο, έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα από φορέα
της αλυσίδας εφοδιασµού και επανεισαχθεί στην Κοινότητα από άλλο φορέα
της ίδιας αλυσίδας εφοδιασµού ο οποίος αποδεικνύει ότι:

(i) η ουσία που επανεισάγεται είναι η ίδια µε την ουσία που είχε εξαχθεί·

                                                
31 ΕΕ L 311, 28.11.2001, σ. 1.
32 ΕΕ L 311, 28.11.2001, σ. 67.
33 ΕΕ L 40, 11.2.1989, σ. 27.
34 ΕΕ L 84,27.3.1999, σ. 1.
35 ΕΕ L 270, 14.12.1970, σ. 1.
36 ΕΕ L 213, 14.6.1988, σ. 8.
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(ii) του έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες σύµφωνα µε τα άρθρα 30 και 31
όσον αφορά την εξαχθείσα ουσία.

3. Τα αποµονώσιµα ενδιάµεσα στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή που µεταφέρονται
εξαιρούνται από τα κεφάλαια 2 και 3, µε την επιφύλαξη των κεφαλαίων 4, 5 και 6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 5
Γενική υποχρέωση καταχώρισης ουσιών υπό καθαρή µορφή ή σε παρασκευάσµατα

1. Εάν δεν oρίζεται διαφορετικά από τον κανονισµό, κάθε παραγωγός µιας ουσίας σε
ποσότητες άνω του ενός τόνου κατ’ έτος υποβάλλει καταχώριση της ουσίας στον
Οργανισµό.

Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από τον κανονισµό, κάθε εισαγωγέας µιας ουσίας είτε
υπό καθαρή µορφή είτε σε παρασκεύασµα σε ποσότητες άνω του ενός τόνου
κατ’ έτος υποβάλλει καταχώριση της ουσίας στον Οργανισµό.

2. Για τα µονοµερή που χρησιµοποιούνται ως αποµονώσιµα ενδιάµεσα στις
εγκαταστάσεις παραγωγής ή µεταφερόµενα δεν εφαρµόζονται τα άρθρα 15 και 16.

3. Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας πολυµερούς υποβάλλει καταχώριση στον Οργανισµό
για τα µη καταχωρισµένα µονοµερή ή άλλες µη καταχωρισµένες ουσίες του
πολυµερούς, εάν συντρέχουν και οι δύο όροι που ακολουθούν:

(α) το πολυµερές περιέχει τα εν λόγω µονοµερή ή τις άλλες ουσίες σε
συγκέντρωση 2% κατά βάρος (w/w) ή περισσότερο· και

(β) η συνολική ποσότητα των εν λόγω µονοµερών ή άλλων ουσιών ανέρχεται σε
έναν τόνο ή περισσότερο κατ’ έτος.

4. Η υποβολή καταχώρισης συνοδεύεται από την καταβολή του τέλους που έχει
καθορίσει ο Οργανισµός.

Άρθρο 6
Γενική υποχρέωση καταχώρισης ουσιών που αποτελούν συστατικά προϊόντων

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

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

(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόµησης των επικίνδυνων ουσιών,
σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·
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(γ) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί υπό φυσιολογικές και εύλογα
προβλέψιµες συνθήκες χρήσης.

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

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

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

(γ) ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας γνωρίζει ή έχει γνωστοποιηθεί στον
κατασκευαστή ή στον εισαγωγέα ότι η ουσία είναι πιθανό να ελευθερωθεί υπό
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιµες συνθήκες χρήσης, ακόµη και αν η
ελευθέρωσή της δεν αποτελεί προβλεπόµενη λειτουργία του προϊόντος·

(δ) η ποσότητα της ουσίας που ελευθερώνεται µπορεί να βλάψει την ανθρώπινη
υγεία ή το περιβάλλον.

3. Εφόσον συντρέχουν οι όροι της παραγράφου 2, οι πληροφορίες που πρέπει να
κοινοποιούνται περιλαµβάνουν τις ακόλουθες, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που
ορίζεται από τον Οργανισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 108:

(α) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή ή του
εισαγωγέα·

(β) τον αριθµό ή τους αριθµούς καταχώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 18,
παράγραφος 1, εάν υπάρχουν·

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

(δ) την ταξινόµηση της ουσίας·

(ε) σύντοµη περιγραφή της χρήσης ή των χρήσεων του προϊόντος·

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

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

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

6. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρµόζονται τρεις µήνες µετά την προθεσµία που ορίζεται
στο άρθρο 21, παράγραφος 3.
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7. Τα µέτρα για την εφαρµογή των παραγράφων 1 έως 6 θεσπίζονται µε τη διαδικασία
που αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 3.

Άρθρο 6α
Μοναδικός αντιπρόσωπος µη κοινοτικού παραγωγού

1. Ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο είναι εγκατεστηµένο εκτός Κοινότητας και
παράγει µια ουσία η οποία εισάγεται στην Κοινότητα υπό καθαρή µορφή, σε
παρασκευάσµατα ή σε προϊόντα µπορεί να διορίσει, βάσει αµοιβαίας συµφωνίας,
ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εγκατεστηµένο στην Κοινότητα, να εκπληρώσει, ως
µοναδικός του αντιπρόσωπος, τις υποχρεώσεις για τους εισαγωγείς βάσει του
παρόντος τίτλου.

2. Ο αντιπρόσωπος συµµορφώνεται επίσης µε όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις των
εισαγωγέων βάσει του παρόντος κανονισµού. Γι’ αυτό το σκοπό, έχει επαρκείς
γνώσεις σχετικά µε τον πρακτικό χειρισµό ουσιών και πληροφοριών που αφορούν
τις ουσίες και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 33, διατηρεί και επικαιροποιεί συνεχώς
πληροφορίες σχετικά µε τις εισαγόµενες ποσότητες και µε τους πελάτες στους
οποίους πωλούνται καθώς και πληροφορίες σχετικά µε την τελευταία
επικαιροποίηση του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας.

3. Όταν διορίζεται αντιπρόσωπος σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, ο µη
κοινοτικός εξαγωγέας ενηµερώνει σχετικά µε το διορισµό τον εισαγωγέα ή τους
εισαγωγείς της ίδιας αλυσίδας εφοδιασµού. Οι εισαγωγείς αυτοί θεωρούνται
µεταγενέστεροι χρήστες για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 7
Εξαιρέσεις από τη γενική υποχρέωση καταχώρισης

για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής(PPORD)

1. Τα άρθρα 5 και 19 δεν εφαρµόζονται επί πέντε χρόνια σε ουσίες που παράγονται
στην Κοινότητα ή εισάγονται για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και
διαδικασιών παραγωγής, µε µικρό πελατολόγιο, σε ποσότητες οι οποίες εξυπηρετούν
µόνο σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας κοινοποιεί στον
Οργανισµό τις ακόλουθες πληροφορίες σύµφωνα µε το υπόδειγµα που ορίζεται από
τον Οργανισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 108:

(α) την ταυτότητα του παραγωγού ή του εισαγωγέα·

(β) την ταυτότητα της ουσίας·

(γ) την ταξινόµηση της ουσίας, εάν υπάρχει·

(δ) την εκτιµώµενη ποσότητα·

(ε) το πελατολόγιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1· και
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(στ) επαρκείς πληροφορίες για το πρόγραµµα έρευνας και ανάπτυξης, ώστε να
µπορεί ο Οργανισµός να λαµβάνει τεκµηριωµένα τις αποφάσεις του βάσει των
παραγράφων 4 και 7.

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

3. Ο Οργανισµός χορηγεί έναν αριθµό στην κοινοποίηση και µια ηµεροµηνία, που είναι
η ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης από τον Οργανισµό, και τα γνωστοποιεί
αµέσως στον ενδιαφερόµενο παραγωγό ή εισαγωγέα.

4. Ο Οργανισµός ελέγχει την πληρότητα των πληροφοριών που του κοινοποιήθηκαν.
Παρέχει διασφαλίσεις ότι ο χειρισµός της ουσίας ή του παρασκευάσµατος ή του
προϊόντος στο οποίο είναι ενσωµατωµένη η ουσία θα γίνει µόνο από το προσωπικό
των πελατών που αναφέρονται στον κατάλογο σε ελεγχόµενες συνθήκες και ότι η
ουσία δεν θα διατεθεί στο ευρύ κοινό ποτέ ούτε υπό καθαρή µορφή ούτε σε
παρασκεύασµα ούτε σε προϊόν και ότι µετά τη λήξη της περιόδου εξαίρεσης οι
ποσότητες που θα έχουν αποµείνει θα επανασυλλεγούν και θα διατεθούν.

5. Εάν δεν υπάρξουν αντίθετες υποδείξεις, ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας της ουσίας
µπορεί να παραγάγει ή να εισαγάγει την ουσία το νωρίτερο τέσσερις εβδοµάδες µετά
την κοινοποίηση.

6. Ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας συµµορφώνεται µε κάθε όρο που επιβάλλει ο
Οργανισµός σύµφωνα µε την παράγραφο 4.

7. Ο Οργανισµός µπορεί να αποφασίσει να παρατείνει την πενταετή περίοδο εξαίρεσης
για πέντε ακόµη χρόνια κατ’ ανώτατο όριο ή, όταν πρόκειται για ουσίες που
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την ανάπτυξη φαρµακευτικών προϊόντων για
ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση, για δέκα ακόµη χρόνια κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον
ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας µπορεί να καταδείξει ότι η παράταση αυτή
αιτιολογείται από το πρόγραµµα έρευνας και ανάπτυξης.

8. Ο Οργανισµός γνωστοποιεί αµέσως κάθε απόφαση που λαµβάνει στις αρµόδιες
αρχές κάθε κράτους µέλους στο οποίο πραγµατοποιείται η παραγωγή, η εισαγωγή ή
η έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής.

Όταν λαµβάνει αποφάσεις, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 4 και 7, ο
Οργανισµός λαµβάνει υπόψη τυχόν παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί από τις εν
λόγω αρµόδιες αρχές.

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

10. Κατά των αποφάσεων του Οργανισµού βάσει των παραγράφων 4 και 7 µπορεί να
ασκηθεί προσφυγή, σύµφωνα µε τα άρθρα 87, 88 και 89.
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Άρθρο 8
Ουσίες σε φυτοπροστατευτικά και βιοκτόνα προϊόντα

1. Οι δραστικές ουσίες που παράγονται ή εισάγονται για χρήση µόνο σε
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και συµπεριλαµβάνονται είτε στο παράρτηµα Ι της
οδηγίας 91/414/EΟΚ του Συµβουλίου37 ή στον κανονισµό (EΟΚ) αριθ. 3600/92 της
Επιτροπής38 ή στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.703/2001 της Επιτροπής39 ή στον
κανονισµό (EΚ) αριθ. 1490/2002 της Επιτροπής40 ή στην απόφαση 2003/565/EΚ της
Επιτροπής41 και κάθε ουσία για την οποία έχει ληφθεί απόφαση από της Επιτροπή
σχετικά µε την πληρότητα του φακέλου της, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της
οδηγίας 91/414/EΟΚ, θεωρούνται ως καταχωρισµένες για παραγωγή ή εισαγωγή για
τις χρήσεις που καλύπτονται από τη συµπερίληψή τους στα προαναφερόµενα
νοµοθετικά µέσα και εποµένως θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος
κεφαλαίου 2 και του άρθρου 20.

2. Οι δραστικές ουσίες που παράγονται ή εισάγονται για να χρησιµοποιηθούν µόνο σε
βιοκτόνα προϊόντα και συµπεριλαµβάνονται είτε στο παράρτηµα I, IA ή IB της
οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου42 είτε στον
κανονισµό (EΚ) αριθ.…/… {δεύτερος αναθεωρηµένος κανονισµός}43 πριν από την
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2,
δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 98/8/ΕΚ θεωρούνται ως καταχωρισµένες για παραγωγή
ή εισαγωγή για τις χρήσεις που καλύπτονται από τη συµπερίληψή τους στα
προαναφερόµενα νοµοθετικά µέσα και εποµένως θεωρείται ότι πληρούν τις
απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και του άρθρου 20.

Άρθρο 9
Πληροφορίες που υποβάλλονται για γενικούς σκοπούς καταχώρισης

Μια καταχώριση που απαιτείται βάσει του άρθρου 5 ή του άρθρου 6, παράγραφοι 1 ή 4,
περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σύµφωνα µε το υπόδειγµα που ορίζεται από τον
Οργανισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 108:

(α) τεχνικό φάκελο ο οποίος περιέχει:

(i) την ταυτότητα του παραγωγού(-ών) ή του εισαγωγέα(-ων), όπως ορίζεται στο
σηµείο 1 του παραρτήµατος IV·

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

(iii) πληροφορίες σχετικά µε την παραγωγή και τη χρήση(-εις) της ουσίας, όπως
ορίζεται στο σηµείο 3 του παραρτήµατος IV· οι πληροφορίες αυτές
αντιπροσωπεύουν όλες τις προσδιοριζόµενες χρήσεις του καταχωρίζοντος·

                                                
37 ΕΕ L 230, 19.8.1991, σ. 1.
38 ΕΕ L 366, 15.12.1992, σ. 10.
39 ΕΕ L 98, 7.4.2001, σ. 6.
40 ΕΕ L 224, 21.8.2002, σ. 23.
41 ΕΕ L 192, 31.7.2003, σ. 40.
42 ΕΕ L 123, 24.4.1998, σ. 1.
43 ΕΕ L
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(iv) την ταξινόµηση και την επισήµανση της ουσίας, όπως ορίζεται στο σηµείο 4
του παραρτήµατος IV·

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

(vi) περιλήψεις των πληροφοριών που προκύπτουν από την εφαρµογή των
παραρτηµάτων V έως IX·

(vii) αυτοδύναµες περιλήψεις µελετών µε τις πληροφορίες που προκύπτουν από την
εφαρµογή των παραρτηµάτων V έως IX, εφόσον απαιτείται από το
παράρτηµα I·

(viii) δήλωση ότι πραγµατοποιήθηκαν ή ότι δεν πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές σε
σπονδυλωτά ζώα για την παραγωγή των πληροφοριών·

(ix) προτάσεις διενέργειας δοκιµών εφόσον απαιτούνται από την εφαρµογή των
παραρτηµάτων V έως IX·

(x) δήλωση εάν συµφωνεί να χρησιµοποιηθούν από επόµενους καταχωρίζοντες,
έναντι αµοιβής, οι περιλήψεις του και οι αυτοδύναµες περιλήψεις µελετών του
που περιέχουν τις πληροφορίες που προέκυψαν από την εφαρµογή των
παραρτηµάτων V έως VIII σχετικά µε δοκιµές στις οποίες δεν
χρησιµοποιήθηκαν σπονδυλωτά ζώα·

(β) έκθεση χηµικής ασφάλειας, όταν απαιτείται βάσει του άρθρου 13.

Άρθρο 10
Κοινή υποβολή δεδοµένων από µέλη κοινοπραξιών

1. Όταν µια ουσία πρόκειται να παραχθεί στην Κοινότητα από δύο ή περισσότερους
παραγωγούς ή/και να εισαχθεί από δύο ή περισσότερους εισαγωγείς, αυτοί µπορούν
να δηµιουργήσουν κοινοπραξία για σκοπούς καταχώρισης. Τµήµατα της
καταχώρισης µπορούν τότε να υποβληθούν από έναν παραγωγό ή εισαγωγέα ο
οποίος ενεργεί, µε τη σύµφωνη γνώµη όλων, εξ ονόµατος των υπόλοιπων
παραγωγών ή/και εισαγωγέων σύµφωνα µε το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο:

Κάθε µέλος της κοινοπραξίας υποβάλλει χωριστά τις πληροφορίες που
προσδιορίζονται στο άρθρο 9, στοιχείο α), σηµεία (i), (ii) και (iii) και (viii).

Ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας εκείνος που ενεργεί εξ ονόµατος των υπόλοιπων
µελών της κοινοπραξίας υποβάλλει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9,
στοιχείο α), σηµείο (iv), (vi), (vii) και (ix).

Τα µέλη της κοινοπραξίας µπορούν να αποφασίσουν τα ίδια εάν θα υποβάλουν
χωριστά τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 9, στοιχείο α), σηµείο (v)
και στοιχείο β), ή εάν θα τις υποβάλει ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας που ενεργεί εξ
ονόµατος των υπολοίπων.

2. Κάθε καταχωρίζων που είναι µέλος κοινοπραξίας καταβάλλει µόνο το ένα τρίτο του
τέλους καταχώρισης.
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Άρθρο 11
Πληροφορίες που υποβάλλονται σε συνάρτηση µε την ποσότητα

1. Ο τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στο άρθρο 9, στοιχείο α), περιλαµβάνει, για τα
σηµεία (vi), (vii) και (viii) αυτής της διάταξης, τουλάχιστον τα εξής:

(α) τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτηµα V για ουσίες που παράγονται ή
εισάγονται σε ποσότητες του ενός τόνου και άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή
εισαγωγέα·

(β) τις πληροφορίες που ορίζονται στα παραρτήµατα V και VI για ουσίες που
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες των 10 τόνων και άνω κατ’ έτος, ανά
παραγωγό ή εισαγωγέα·

(γ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα παραρτήµατα V, και VI και προτάσεις
δοκιµών για την παροχή των πληροφοριών που ορίζονται στο παράρτηµα VII
για ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες των 100 τόνων και άνω
κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή εισαγωγέα·

(δ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα παραρτήµατα V, και VI και προτάσεις
δοκιµών για την παροχή των πληροφοριών που ορίζονται στα
παραρτήµατα VII και VIIΙ για ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε
ποσότητες των 1.000 τόνων και άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή εισαγωγέα.

2. Μόλις η ποσότητα µιας ουσίας που έχει ήδη καταχωριστεί αγγίζει το επόµενο
ποσοτικό κατώφλι, υποβάλλονται στον Οργανισµό οι δέουσες συµπληρωµατικές
πληροφορίες, βάσει της παραγράφου 1, καθώς και τυχόν επικαιροποιήσεις των
υπόλοιπων στοιχείων της καταχώρισης βάσει των συµπληρωµατικών αυτών
πληροφοριών.

Άρθρο 12
Γενικές απαιτήσεις για την παραγωγή πληροφοριών σχετικά µε τις εγγενείς ιδιότητες των

ουσιών

1. Οι πληροφορίες για τις εγγενείς ιδιότητες των ουσιών µπορούν να παραχθούν µε
άλλα µέσα εκτός των δοκιµών, ιδίως µε τη χρήση µοντέλων ποιοτικών ή ποσοτικών
σχέσεων δοµής δραστικότητας ή από ουσίες µε ανάλογη χηµική δοµή, εφόσον
πληρούνται οι όροι του παραρτήµατος IX.

2. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η διεξαγωγή δοκιµών µε τις ουσίες για την
παραγωγή πληροφοριών σχετικά µε τις εγγενείς τους ιδιότητες, οι δοκιµές
διενεργούνται σύµφωνα µε τις µεθόδους δοκιµών που αναφέρονται στο
παράρτηµα X.

Πληροφορίες για τις εγγενείς ιδιότητες των ουσιών µπορούν να παραχθούν σύµφωνα
µε άλλες µεθόδους δοκιµών, εφόσον πληρούνται οι όροι του παραρτήµατος IX.

3. Οι εργαστηριακές δοκιµές και αναλύσεις διενεργούνται σύµφωνα µε τις αρχές της
ορθής εργαστηριακής πρακτικής που ορίζονται στην οδηγία 87/18/ΕΟΚ και
σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ.
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4. Εάν µια ουσία έχει ήδη καταχωριστεί, ο νέος καταχωρίζων έχει το δικαίωµα να
αναφερθεί σε µελέτες και εκθέσεις δοκιµών, στο εξής «µελέτες», που έχουν
υποβληθεί προγενέστερα για την ίδια ουσία, εφόσον µπορεί να αποδείξει ότι η ουσία
που καταχωρίζει είναι ίδια µε εκείνη που είχε καταχωριστεί παλαιότερα,
περιλαµβανοµένου του βαθµού καθαρότητας και της φύσης των προσµείξεων, και
να προσκοµίσει έγγραφο πρόσβασης από τον προηγούµενο ή τους προηγούµενους
καταχωρίζοντες που του επιτρέπει να χρησιµοποιήσει τις µελέτες.

Ωστόσο, ο νέος καταχωρίζων δεν µπορεί να παραπέµψει σε τέτοιες µελέτες για να
παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται στο τµήµα 2 του παραρτήµατος IV.

Άρθρο 13
Έκθεση χηµικής ασφάλειας και

υποχρέωση εφαρµογής και σύστασης µέτρων µείωσης του κινδύνου

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

Η έκθεση χηµικής ασφάλειας τεκµηριώνει την αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας, η
οποία διενεργείται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 7 και µε το παράρτηµα Ι είτε
για κάθε ουσία υπό καθαρή µορφή ή σε παρασκεύασµα είτε για οµάδα ουσιών.

2. ∆εν χρειάζεται να διενεργείται αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας, βάσει της
παραγράφου 1, για µια ουσία που περιέχεται σε παρασκεύασµα όταν η συγκέντρωση
της ουσίας στο παρασκεύασµα είναι χαµηλότερη από τις χαµηλότερες τιµές
οποιουδήποτε από τα εξής:

(α) των ισχυουσών συγκεντρώσεων που ορίζονται στον πίνακα του άρθρου 3,
παράγραφος 3, της οδηγίας 1999/45/ΕΚ·

(β) των ορίων συγκέντρωσης που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι της
οδηγίας 67/548/EΟΚ·

(γ) των ορίων συγκέντρωσης που περιλαµβάνονται στο µέρος Β του
παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 1999/45/ΕΚ·

(δ) των ορίων συγκέντρωσης που περιλαµβάνονται στο µέρος Β του
παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας 1999/45/ΕΚ·

(ε) των ορίων συγκέντρωσης που περιλαµβάνονται σε συµφωνηµένη εγγραφή του
καταλόγου ταξινόµησης και επισήµανσης ο οποίος θεσπίζεται βάσει του
τίτλου Χ·

(στ) 0,1%, εάν η ουσία πληροί τα κριτήρια του παραρτήµατος ΧΙΙ.

3. Η αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας µιας ουσίας περιλαµβάνει τις εξής ενέργειες:

(α) αξιολόγηση της επικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία·
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(β) αξιολόγηση της επικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία, λόγω των
φυσικοχηµικών ιδιοτήτων·

(γ) αξιολόγηση της επικινδυνότητας για το περιβάλλον·

(δ) αξιολόγηση των ΑΒΤ και των αΑαΒ.

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

(α) εκτίµηση της έκθεσης·

(β) χαρακτηρισµό κινδύνου.

Η εκτίµηση της έκθεσης και ο χαρακτηρισµός του κινδύνου πρέπει να αφορούν όλες
τις προσδιοριζόµενες χρήσεις του παραγωγού και του εισαγωγέα.

5. Η έκθεση χηµικής ασφάλειας δεν χρειάζεται να περιλαµβάνει εκτίµηση των
κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία από τις ακόλουθες τελικές χρήσεις:

(α) χρήση σε υλικά που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα, σύµφωνα µε το πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας 89/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου44.

(β) χρήση σε καλλυντικά προϊόντα, σύµφωνα µε το πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συµβουλίου45.

6. Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας προσδιορίζει και εφαρµόζει τα κατάλληλα µέτρα για
τον επαρκή έλεγχο των κινδύνων που προσδιορίζονται στην αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας και, όποτε κρίνει σκόπιµο, τα συνιστά στα δελτία δεδοµένων ασφαλείας
που παρέχει σύµφωνα µε το άρθρο 29.

7. Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας που υποχρεώνεται να διενεργήσει αξιολόγηση
χηµικής ασφάλειας διατηρεί την έκθεση χηµικής ασφάλειάς του διαθέσιµη και
επίκαιρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Άρθρο 14
Πολυµερή

Τα πολυµερή εξαιρούνται από την καταχώριση, βάσει του παρόντος τίτλου.

                                                
44 ΕΕ L 40, 11.2.1989, σ. 38.
45 ΕΕ L 262, 27.9.1976, σ. 169.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙ∆Η ΑΠΟΜΟΝΩΣΙΜΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ

Άρθρο 15
Καταχώριση αποµονώσιµων ενδιάµεσων στις εγκαταστάσεις παραγωγής

1. Κάθε παραγωγός αποµονώσιµου ενδιάµεσου στις εγκαταστάσεις παραγωγής σε
ποσότητες του ενός τόνου και άνω κατ’ έτος υποβάλλει καταχώριση στον
Οργανισµό για το αποµονώσιµο ενδιάµεσο στις εγκαταστάσεις παραγωγής.

2. Η καταχώριση ενός αποµονώσιµου ενδιάµεσου στις εγκαταστάσεις παραγωγής
περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν, µε βάση υπόδειγµα που
καταρτίζεται από τον Οργανισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 108, στο βαθµό που ο
παραγωγός µπορεί να τις υποβάλει χωρίς να διενεργήσει συµπληρωµατικές δοκιµές:

(α) την ταυτότητα του παραγωγού, όπως ορίζεται στο σηµείο 1 του
παραρτήµατος IV·

(β) την ταυτότητα του ενδιάµεσου, όπως ορίζεται στο σηµείο 2 του
παραρτήµατος IV·

(γ) την ταξινόµηση του ενδιάµεσου·

(δ) κάθε διαθέσιµη πληροφορία που ενδεχοµένως υπάρχει για τις φυσικοχηµικές
ιδιότητες του ενδιάµεσου και για τις επιπτώσεις του στην ανθρώπινη υγεία ή
στο περιβάλλον.

Άρθρο 16
Καταχώριση αποµονώσιµων ενδιάµεσων που µεταφέρονται

1. Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας αποµονώσιµου ενδιάµεσου που µεταφέρεται σε
ποσότητες του ενός τόνου και άνω κατ’ έτος υποβάλλει καταχώριση στον
Οργανισµό για το αποµονώσιµο ενδιάµεσο που µεταφέρεται.

2. Η καταχώριση αποµονώσιµου ενδιάµεσου που µεταφέρεται περιλαµβάνει όλες τις
πληροφορίες που ακολουθούν, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που ορίζεται από τον
Οργανισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 108:

(α) την ταυτότητα του παραγωγού ή του εισαγωγέα, όπως ορίζεται στο σηµείο 1
του παραρτήµατος IV·

(β) την ταυτότητα του ενδιάµεσου, όπως ορίζεται στο σηµείο 2 του
παραρτήµατος IV·

(γ) την ταξινόµηση του ενδιάµεσου·

(δ) κάθε διαθέσιµη πληροφορία που ενδεχοµένως υπάρχει για τις φυσικοχηµικές
ιδιότητες του ενδιάµεσου και για τις επιπτώσεις του στην ανθρώπινη υγεία ή
στο περιβάλλον.
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3. Η καταχώριση ενός αποµονώσιµου ενδιάµεσου που µεταφέρεται σε ποσότητες άνω
των χιλίων τόνων κατ’ έτος περιλαµβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο
παράρτηµα V, πέρα από τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάµει της
παραγράφου 2.

Για την παραγωγή αυτών των πληροφοριών εφαρµόζεται το άρθρο 12.

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρµόζονται µόνο σε αποµονώσιµα ενδιάµεσα που
µεταφέρονται σε άλλες εγκαταστάσεις παραγωγής υπό αυστηρό συµβατικό έλεγχο
(περιλαµβανοµένης της παραγωγής κατ’αποκοπή ή βάσει σύµβασης), εφόσον η
σύνθεση άλλης ουσίας ή ουσιών από το συγκεκριµένο ενδιάµεσο γίνεται στις
προαναφερόµενες διαφορετικές εγκαταστάσεις παραγωγής υπό τις ακόλουθες
αυστηρά ελεγχόµενες συνθήκες:

(α) Η ουσία πρέπει να είναι αυστηρά περιορισµένη µε τεχνικά µέσα καθ’ όλη τη
διάρκεια του κύκλου ζωής της, που περιλαµβάνει την παρασκευή, τη
µεταφορά (σιδηροδροµικώς, οδικώς, δια θαλάσσης ή αεροπορικώς, µέσω
πλωτών οδών και µέσω αγωγών), τον καθαρισµό της ουσίας, την καθαριότητα
και τη συντήρηση, τη δειγµατοληψία, την ανάλυση, τη φόρτωση και
εκφόρτωση εξοπλισµού ή δοχείων, τη διάθεση ή τον καθαρισµό αποβλήτων
και την αποθήκευση·

(β) εάν υπάρχει πιθανότητα έκθεσης, υπάρχουν τεχνολογίες διαδικασιών και
ελέγχου που ελαχιστοποιούν τις εκποµπές και την προκύπτουσα έκθεση·

(γ) µόνο κατάλληλα εκπαιδευµένο και εξουσιοδοτηµένο προσωπικό χειρίζεται την
ουσία·

(δ) κατά τις εργασίες καθαριότητας και συντήρησης, πριν ανοίξει ή εισέλθει
κάποιος στο σύστηµα, εφαρµόζονται ειδικές διαδικασίες, όπως καθαρισµός και
πλύσιµο·

(ε) οι εργασίες µεταφοράς γίνονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
οδηγίας 94/55/ΕΚ·

(στ) σε περιπτώσεις ατυχηµάτων κατά τις οποίες δηµιουργούνται απόβλητα
χρησιµοποιούνται τεχνολογίες διαδικασιών ή/και ελέγχου για την
ελαχιστοποίηση των εκποµπών και, συνεπώς, της έκθεσης κατά τη διαδικασία
καθαρισµού ή καθαριότητας και συντήρησης·

(ζ) οι διαδικασίες χειρισµού της ουσίας καθορίζονται γραπτώς και
παρακολουθούνται αυστηρά από τον υπεύθυνο λειτουργίας των
εγκαταστάσεων·

(η) ο καταχωρίζων εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης προϊόντος και παρακολουθεί
τους χρήστες ώστε να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τους όρους που
προαναφέρονται στα στοιχεία α) έως ζ).

Εάν δεν πληρούνται οι όροι του πρώτου εδαφίου, η καταχώριση περιλαµβάνει τις
πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 9.
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Άρθρο 17
Κοινή υποβολή δεδοµένων από µέλη κοινοπραξιών

1. Όταν ένα αποµονώσιµο ενδιάµεσο στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή µεταφερόµενο
πρόκειται να παραχθεί στην Κοινότητα από δύο ή περισσότερους παραγωγούς ή/και
να εισαχθεί από δύο ή περισσότερους εισαγωγείς, αυτοί µπορούν να δηµιουργήσουν
κοινοπραξία για σκοπούς καταχώρισης. Τµήµατα της καταχώρισης µπορούν τότε να
υποβληθούν από έναν παραγωγό ή εισαγωγέα ο οποίος ενεργεί, µε τη σύµφωνη
γνώµη όλων, εξ ονόµατος των υπόλοιπων παραγωγών ή/και εισαγωγέων σύµφωνα
µε το δεύτερο και τρίτο εδάφιο.

Κάθε µέλος της κοινοπραξίας υποβάλλει χωριστά τις πληροφορίες που
προσδιορίζονται στο άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχεία α) και β), και στο άρθρο 16,
παράγραφος 2, στοιχεία α) και β).

Ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας εκείνος που ενεργεί εξ ονόµατος των υπόλοιπων
µελών της κοινοπραξίας υποβάλλει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 15,
παράγραφος 2, στοιχεία γ) και δ), και στο άρθρο 16, παράγραφος 2, στοιχεία γ)
και δ), και παράγραφος 3, κατά περίπτωση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ

Άρθρο 18
Υποχρεώσεις του Οργανισµού

1. Ο Οργανισµός δίνει έναν αριθµό σε κάθε καταχώριση ο οποίος θα πρέπει να
χρησιµοποιείται σε κάθε αλληλογραφία που αφορά την καταχώριση καθώς και µια
ηµεροµηνία καταχώρισης η οποία είναι η ηµεροµηνία παραλαβής της καταχώρισης
από τον Οργανισµό. Ο Οργανισµός γνωστοποιεί αµέσως τον αριθµό και την
ηµεροµηνία καταχώρισης στον ενδιαφερόµενο παραγωγό ή εισαγωγέα.

2. Ο Οργανισµός διενεργεί έλεγχο πληρότητας για κάθε καταχώριση προκειµένου να
βεβαιωθεί ότι περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει των
άρθρων 9 και 11 ή των άρθρων 15 ή 16 εντός τριών εβδοµάδων από την ηµεροµηνία
της καταχώρισης. Όταν πρόκειται για καταχωρίσεις σταδιακά εισαγόµενων ουσιών
που υποβάλλονται κατά τη δίµηνη περίοδο αµέσως πριν από τη σχετική προθεσµία
του άρθρου 21, ο Οργανισµός διενεργεί έλεγχο πληρότητας εντός τριών µηνών µετά
την προθεσµία αυτή. Ο έλεγχος πληρότητας δεν περιλαµβάνει αξιολόγηση της
ποιότητας ή της επάρκειας τυχόν δεδοµένων ή αιτιολογιών που έχουν υποβληθεί.

Εάν η καταχώριση είναι ελλιπής, ο Οργανισµός ενηµερώνει τον καταχωρίζοντα
εντός τριών εβδοµάδων από την ηµεροµηνία καταχώρισης σχετικά µε τις περαιτέρω
πληροφορίες που απαιτούνται για να θεωρηθεί πλήρης η καταχώριση σύµφωνα µε
τον παρόντα τίτλο και ταυτοχρόνως ορίζει µια εύλογη προθεσµία για την υποβολή
τους. Ο καταχωρίζων υποβάλλει τις περαιτέρω πληροφορίες στον Οργανισµό εντός
της προθεσµίας που ορίστηκε. Ο Οργανισµός επιβεβαιώνει την ηµεροµηνία
υποβολής των περαιτέρω πληροφοριών στον καταχωρίζοντα. Ο Οργανισµός
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διενεργεί έναν ακόµη έλεγχο πληρότητας λαµβάνοντας υπόψη τις περαιτέρω
πληροφορίες που υποβλήθηκαν.

Ο Οργανισµός απορρίπτει την καταχώριση εάν ο καταχωρίζων δεν συµπληρώσει την
καταχώρισή του εντός της προθεσµίας που ορίστηκε.

3. Ο Οργανισµός διαβιβάζει το φάκελο καταχώρισης µαζί µε τον αριθµό καταχώρισης,
την ηµεροµηνία καταχώρισης, το αποτέλεσµα του ελέγχου πληρότητας καθώς και
τυχόν αιτήσεις περαιτέρω πληροφοριών και την προθεσµία για την υποβολή τους,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, δεύτερο εδάφιο, στην αρµόδια αρχή του οικείου
κράτους µέλους εντός τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία καταχώρισης. Το οικείο
κράτος µέλος είναι το κράτος µέλος στο οποίο γίνεται η παραγωγή ή είναι
εγκατεστηµένος ο εισαγωγέας.

Ο Οργανισµός γνωστοποιεί αµέσως στην αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους
τυχόν περαιτέρω πληροφορίες που υποβάλλει ο καταχωρίζων.

4. Κατά των αποφάσεων του Οργανισµού, βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, µπορεί να ασκηθεί προσφυγή, σύµφωνα µε τα άρθρα 87, 88 και 89.

Άρθρο 19
Παραγωγή και εισαγωγή ουσιών

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21, δεν µπορούν να παραχθούν ούτε να εισαχθούν
στην Κοινότητα ουσίες παρά µόνον εφόσον έχουν καταχωριστεί σύµφωνα µε τις
οικείες διατάξεις του παρόντος τίτλου.

Ο καταχωρίζων µπορεί να ξεκινήσει την παραγωγή ή την εισαγωγή µιας ουσίας, εάν
δεν υπάρχουν αντίθετες υποδείξεις από τον Οργανισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 18,
παράγραφος 2, εντός τριών εβδοµάδων από την ηµεροµηνία της καταχώρισης, µε
την επιφύλαξη του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 25.

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.

2. Εάν ο Οργανισµός έχει ενηµερώσει τον καταχωρίζοντα ότι οφείλει να υποβάλει
περαιτέρω πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, ο
καταχωρίζων µπορεί να ξεκινήσει την παραγωγή ή την εισαγωγή της ουσίας, εάν δεν
υπάρχουν αντίθετες υποδείξεις από τον Οργανισµό, εντός τριών εβδοµάδων µετά την
παραλαβή από τον Οργανισµό των περαιτέρω πληροφοριών που είναι απαραίτητες
για τη συµπλήρωση της καταχώρισής του, µε την επιφύλαξη του τέταρτου εδαφίου
της παραγράφου 4 του άρθρου 25.

3. Εάν ένας παραγωγός ή εισαγωγέας υποβάλει µέρη της καταχώρισης εκ µέρους
άλλων παραγωγών ή/και εισαγωγέων, όπως προβλέπεται στα άρθρα 10 ή 17, οι
άλλοι αυτοί παραγωγοί ή/και εισαγωγείς µπορούν να παραγάγουν την ουσία στην
Κοινότητα ή να την εισαγάγουν µόνο µετά την εκπνοή της τελικής προθεσµίας που
ορίζεται στην παράγραφο 1 ή 2 του παρόντος άρθρου και εφόσον δεν υπάρχει
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αντίθετη υπόδειξη από τον Οργανισµό σε σχέση µε την καταχώριση εκείνου του
παραγωγού ή του εισαγωγέα ο οποίος ενεργεί εξ ονόµατος άλλων.

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρµόζονται σε αποµονώσιµα ενδιάµεσα στις
εγκαταστάσεις παραγωγής ή µεταφερόµενα.

Άρθρο 20
Περαιτέρω υποχρεώσεις των καταχωριζόντων

1. Μετά την καταχώριση οι καταχωρίζοντες είναι υπεύθυνοι να ενηµερώσουν αµέσως
γραπτώς και µε δική τους πρωτοβουλία τον Οργανισµό σχετικά µε τα εξής, σύµφωνα
µε το υπόδειγµα που ορίζεται από τον Οργανισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 108:

(α) κάθε αλλαγή του καθεστώτος τους, ως παραγωγών ή εισαγωγέων, ή των
στοιχείων της ταυτότητάς τους, όπως της επωνυµίας ή της διεύθυνσής τους·

(β) κάθε αλλαγή στη σύνθεση της ουσίας, όπως δίνεται στο παράρτηµα IV·

(γ) σηµαντικές αλλαγές στην ετήσια ή στη συνολική ποσότητα που παράγεται ή
εισάγεται από τους ίδιους·

(δ) νέες χρήσεις για τις οποίες παράγουν ή εισάγουν την ουσία και για τις οποίες
θα πρέπει εύλογα να είναι ενηµερωµένοι·

(ε) σηµαντικές νέες γνώσεις σχετικά µε τους κινδύνους της ουσίας για την
ανθρώπινη υγεία ή/και για το περιβάλλον για τους οποίους θα πρέπει εύλογα
να είναι ενηµερωµένοι·

(στ) κάθε αλλαγή στην ταξινόµηση και επισήµανση της ουσίας·

(ζ) κάθε επικαιροποίηση ή τροποποίηση της έκθεσης χηµικής ασφάλειας.

Ο Οργανισµός γνωστοποιεί τις πληροφορίες αυτές στην αρµόδια αρχή του οικείου
κράτους µέλους.

2. Στις περιπτώσεις που καλύπτονται από τα άρθρα 10 ή 17, κάθε καταχωρίζων
υποβάλλει χωριστά τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1,
στοιχείο γ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ

ΣΤΑ∆ΙΑΚΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Άρθρο 21
Ειδικές διατάξεις για τις σταδιακά εισαγόµενες ουσίες

1. Το άρθρο 19 δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες ουσίες, για χρονική περίοδο τριών
ετών µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού:

(α) στις σταδιακά εισαγόµενες ουσίες που έχουν ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες,
µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2,
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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·

(β) στις σταδιακά εισαγόµενες ουσίες που έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην
Κοινότητα τουλάχιστον µία φορά µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισµού σε ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τους χίλιους τόνους
κατ’ έτος ανά παραγωγό ή εισαγωγέα.

2. Το άρθρο 19 δεν εφαρµόζεται για χρονική περίοδο έξι ετών µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος κανονισµού στις σταδιακά εισαγόµενες ουσίες που έχουν παραχθεί ή
εισαχθεί στην Κοινότητα τουλάχιστον µία φορά µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισµού σε ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τους εκατό τόνους
κατ’ έτος ανά παραγωγό ή εισαγωγέα.

3. Το άρθρο 19 δεν εφαρµόζεται για χρονική περίοδο έντεκα ετών µετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισµού στις σταδιακά εισαγόµενες ουσίες που 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.

Άρθρο 22
Κοινοποιηµένες ουσίες

1. Μια κοινοποίηση που έχει υποβληθεί σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ
θεωρείται ως καταχώριση για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου και ο Οργανισµός
χορηγεί αριθµό καταχώρισης σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισµού.

2. Όταν η ποσότητα µιας κοινοποιηµένης ουσίας που παράγεται ή εισάγεται αγγίζει,
ανά παραγωγό ή εισαγωγέα, το επόµενο ποσοτικό κατώφλι, βάσει του άρθρου 11, θα
πρέπει να υποβάλλονται οι συµπληρωµατικές πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται για
το εν λόγω ποσοτικό κατώφλι καθώς και για όλα τα χαµηλότερα ποσοτικά
κατώφλια, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 11, εκτός εάν έχουν ήδη υποβληθεί,
σύµφωνα µε τα ίδια άρθρα.

ΤΙΤΛΟΣ III
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΕΡΙΤΤΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 23
Στόχοι και γενικοί κανόνες

1. Για την αποφυγή περιττών δοκιµών σε ζώα, οι δοκιµές σε σπονδυλωτά ζώα θα
διεξάγονται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού µόνο ως έσχατη λύση. Είναι
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επίσης απαραίτητη η λήψη µέτρων για τον περιορισµό των περιττών επαναλήψεων
άλλων δοκιµών.

2. Η κοινοχρησία και η από κοινού υποβολή πληροφοριών, σύµφωνα µε τον παρόντα
κανονισµό αφορά τεχνικά δεδοµένα και, ιδίως, πληροφορίες που συνδέονται µε τις
εγγενείς ιδιότητες των ουσιών. Οι καταχωρίζοντες δεν ανταλλάσσουν πληροφορίες
σχετικά µε την εµπορική συµπεριφορά τους και συγκεκριµένα σχετικά µε την
ικανότητα παραγωγής, µε τον όγκο παραγωγής ή πωλήσεων, µε τον όγκο των
εισαγωγών ή µε τα µερίδια αγοράς.

3. Τυχόν περιλήψεις ή αυτοδύναµες περιλήψεις µελετών που έχουν υποβληθεί στο
πλαίσιο µιας καταχώρισης τουλάχιστον πριν από µία δεκαετία µπορούν να διατεθούν
δωρεάν από τον Οργανισµό σε οποιονδήποτε άλλο καταχωρίζοντα ή δυνητικό
καταχωρίζοντα.

4. Όσον αφορά δοκιµές στις οποίες δεν χρησιµοποιούνται σπονδυλωτά ζώα, ο παρών
τίτλος εφαρµόζεται στους δυνητικούς καταχωρίζοντες µόνον εφόσον οι
προηγούµενοι καταχωρίζοντες έχουν υποβάλει δήλωση ότι συµφωνούν για τους
σκοπούς του άρθρου 9, στοιχείο α), σηµείο (x).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗ ΣΤΑ∆ΙΑΚΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Άρθρο 24
Υποχρέωση διερεύνησης πριν από την καταχώριση

1. Πριν από τη διενέργεια δοκιµών σε σπονδυλωτά ζώα για την κάλυψη των
απαιτήσεων πληροφοριών για σκοπούς καταχώρισης, εφαρµόζονται οι
παράγραφοι 2, 3 και 4.

2. Ο δυνητικός καταχωρίζων συµβουλεύεται τη βάση δεδοµένων που αναφέρεται στο
άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο δ), για να µάθει εάν υπάρχει ήδη καταχώριση της
ουσίας.

3. Ο δυνητικός καταχωρίζων ζητεί να µάθει από τον Οργανισµό εάν έχει ήδη
υποβληθεί καταχώριση της ίδιας ουσίας. Με το αίτηµα διερεύνησης υποβάλλει στον
Οργανισµό τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) την ταυτότητά του·

(β) την ταυτότητα της ουσίας, όπως αναφέρεται στα σηµεία 2.1 και 2.3 του
παραρτήµατος IV·

(γ) τις απαιτήσεις πληροφοριών που προϋποθέτουν την εκπόνηση νέων µελετών
για τις οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν δοκιµές σε σπονδυλωτά ζώα από τον
ίδιο·

(δ) τις απαιτήσεις πληροφοριών που προϋποθέτουν την εκπόνηση άλλων νέων
µελετών από τον ίδιο.
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4. Εάν δεν υπάρχει προηγούµενη καταχώριση της ίδιας ουσίας, ο Οργανισµός
ενηµερώνει σχετικά το δυνητικό καταχωρίζοντα.

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

Οι µελέτες αυτές δεν επαναλαµβάνονται.

Ο Οργανισµός γνωστοποιεί επίσης στο δυνητικό καταχωρίζοντα τις σχετικές
περιλήψεις ή αυτοδύναµες περιλήψεις µελετών, κατά περίπτωση, που έχουν ήδη
υποβάλει οι προηγούµενοι καταχωρίζοντες και για τις οποίες δεν είχαν γίνει δοκιµές
σε σπονδυλωτά ζώα, οι δε προηγούµενοι καταχωρίζοντες είχαν υποβάλει γι’αυτές
δήλωση ότι συµφωνούν να χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς του άρθρου 9,
στοιχείο α), σηµείο (x).

Ο Οργανισµός γνωστοποιεί ταυτόχρονα στους προηγούµενους καταχωρίζοντες το
όνοµα και τη διεύθυνση του νέου καταχωρίζοντος.

6. Εάν δεύτερος δυνητικός καταχωρίζων έχει ξεκινήσει διερεύνηση για την ίδια ουσία,
ο Οργανισµός γνωστοποιεί αµέσως στον καθένα από τους δύο δυνητικούς
καταχωρίζοντες την επωνυµία και τη διεύθυνση του άλλου και τους ενηµερώνει
σχετικά µε τις µελέτες οι οποίες απαιτούνται από αυτούς και συνεπάγονται τη
διενέργεια δοκιµών σε σπονδυλωτά ζώα.

Άρθρο 25
Κοινοχρησία δεδοµένων που υπάρχουν ήδη µεταξύ καταχωριζόντων

1. Για ουσίες που έχουν καταχωριστεί παλαιότερα, πριν από διάστηµα µικρότερο της
δεκαετίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24, παράγραφος 5, στοιχείο β), σηµείο (ii), ο
δυνητικός καταχωρίζων ζητεί από τους προηγούµενους καταχωρίζοντες τις
πληροφορίες για τις οποίες πρέπει να γίνουν δοκιµές σε σπονδυλωτά ζώα και οι
οποίες απαιτούνται για την καταχώριση. Μπορεί να ζητήσει από τους
καταχωρίζοντες κάθε πληροφορία σχετικά µε δοκιµές στις οποίες δεν είχαν
χρησιµοποιηθεί σπονδυλωτά ζώα για τις οποίες οι προηγούµενοι καταχωρίζοντες
είχαν υποβάλει δήλωση ότι συµφωνούν να χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς του
άρθρου 9, στοιχείο α), σηµείο (x).

2. Ο δυνητικός καταχωρίζων και οι προηγούµενοι καταχωρίζοντες της ίδιας ουσίας
λαµβάνουν κάθε εύλογο µέτρο για την επίτευξη συµφωνίας κοινοχρησίας και από
κοινού διάθεσης των µελετών που συνεπάγονται τη διενέργεια κάθε είδους δοκιµής.
Αντί της συµφωνίας µπορεί να παραπεµφθεί το θέµα σε συµβούλιο διαιτησίας και να
γίνει αποδεκτή η απόφαση της διαιτησίας.

3. Εάν επιτευχθεί συµφωνία κοινοχρησίας των µελετών, οι προηγούµενοι
καταχωρίζοντες χορηγούν έγγραφο πρόσβασης στο δυνητικό καταχωρίζοντα για τις
εν λόγω µελέτες εντός δύο εβδοµάδων από την παραλαβή της πληρωµής.
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Ο νέος καταχωρίζων παραπέµπει στις µελέτες αυτές στο φάκελο καταχώρισής του
και καταθέτει το έγγραφο πρόσβασης που έχει από τον προηγούµενο ή τους
προηγούµενους καταχωρίζοντες.

4. Εάν δεν µπορεί να επιτευχθεί τέτοια συµφωνία, ο δυνητικός καταχωρίζων
ενηµερώνει σχετικά τον Οργανισµό και τον προηγούµενο ή τους προηγούµενους
καταχωρίζοντες, τουλάχιστον ένα µήνα µετά την παραλαβή των ονοµάτων και των
διευθύνσεων των προηγούµενων καταχωριζόντων από τον Οργανισµό.

5. Οι προηγούµενοι καταχωρίζοντες έχουν προθεσµία ενός µήνα από τη στιγµή που θα
ενηµερωθούν, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4, για να γνωστοποιήσουν στο
δυνητικό καταχωρίζοντα και στον Οργανισµό το κόστος διεξαγωγής της εν λόγω
µελέτης το οποίο επωµίστηκαν. Μετά από αίτηση του δυνητικού καταχωρίζοντος, ο
Οργανισµός αποφασίζει να θέσει στη διάθεσή του τις περιλήψεις ή τις αυτοδύναµες
περιλήψεις των σχετικών µελετών, κατά περίπτωση, ή τα αποτελέσµατά τους,
εφόσον αυτός προσκοµίσει απόδειξη ότι κατέβαλε στους προηγούµενους
καταχωρίζοντες το 50% του κόστους που έδειξαν ότι επωµίστηκαν.

6. Εάν οι προηγούµενοι καταχωρίζοντες δεν γνωστοποιήσουν το κόστος στο δυνητικό
καταχωρίζοντα και στον Οργανισµό εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην
παράγραφο 5, ο Οργανισµός, µετά από αίτηση, αποφασίζει να θέσει στη διάθεση του
δυνητικού καταχωρίζοντος τις περιλήψεις ή τις αυτοδύναµες περιλήψεις των
σχετικών µελετών, κατά περίπτωση, τις οποίες αυτός έχει ζητήσει. Οι προηγούµενοι
καταχωρίζοντες θα πρέπει να διεκδικήσουν από το δυνητικό καταχωρίζοντα την
καταβολή του 50% του κόστους στα εθνικά δικαστήρια.

7. Κατά των αποφάσεων του Οργανισµού, βάσει των παραγράφων 5 και 6 του
παρόντος άρθρου, µπορεί να ασκηθεί προσφυγή, σύµφωνα µε τα άρθρα 87, 88
και 89.

8. Η περίοδος αναµονής για την καταχώριση, σύµφωνα µε το άρθρο 19, παράγραφος 1,
παρατείνεται για το νέο καταχωρίζοντα κατά τέσσερις µήνες, εφόσον αυτό ζητηθεί
από τον προηγούµενο καταχωρίζοντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Άρθρο 26
Υποχρέωση προκαταχώρισης για τις σταδιακά εισαγόµενες ουσίες

1. Για να επωφεληθεί από το µεταβατικό καθεστώς του άρθρου 21 κάθε δυνητικός
καταχωρίζων µιας σταδιακά εισαγόµενης ουσίας υποβάλλει τις ακόλουθες
πληροφορίες στον Οργανισµό, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που ορίζεται από τον
Οργανισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 108:

(α) την ονοµασία της ουσίας και, κατά περίπτωση, της οµάδας ουσιών, καθώς και
του αριθµού Einecs και CAS, εάν υπάρχει·

(β) το όνοµα και τη διεύθυνσή του και το όνοµα του αρµοδίου επικοινωνίας·

(γ) την προβλεπόµενη προθεσµία καταχώρισης και την ποσοτική κατηγορία·
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(δ) µια ένδειξη των φυσικοχηµικών, τοξικολογικών και οικοτοξικολογικών
παραµέτρων/ιδιοτήτων για τις οποίες έχει στη διάθεσή του σχετικές µελέτες ή
πληροφορίες µε σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων πληροφοριών για
σκοπούς καταχώρισης, εάν υπάρχουν·

(ε) µια δήλωση σχετικά µε το εάν οι µελέτες που αναφέρονται στο στοιχείο δ)
περιλαµβάνουν δοκιµές σε σπονδυλωτά ζώα και εφόσον δεν περιλαµβάνουν,
εάν προτίθεται να υποβάλει δήλωση, µαζί µε την καταχώρισή του, ότι
συµφωνεί να χρησιµοποιηθούν οι µελέτες για τους σκοπούς του άρθρου 9,
στοιχείο α), σηµείο (x).

Ο δυνητικός καταχωρίζων µπορεί να περιορίσει τις πληροφορίες που θα υποβάλει
βάσει του πρώτου εδαφίου σε εκείνες µόνο που αφορούν τις παραµέτρους/ιδιότητες
για τις οποίες απαιτείται η διεξαγωγή δοκιµών.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται το αργότερο
δεκαοκτώ µήνες πριν:

(α) από την προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 21, παράγραφος 1, για τις
σταδιακά εισαγόµενες ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες των
χιλίων τόνων και άνω κατ’ έτος·

(β) από την προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 21, παράγραφος 2, για τις
σταδιακά εισαγόµενες ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες του
ενός τόνου και άνω κατ’ έτος.

3. Οι καταχωρίζοντες που δεν υποβάλλουν τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της
παραγράφου 1 δεν µπορούν να επικαλεστούν το άρθρο 21.

4. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς σταδιακά εισαγόµενων ουσιών σε ποσότητες κάτω
του ενός τόνου κατ’ έτος καθώς και οι µεταγενέστεροι χρήστες µπορούν να
υποβάλλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στον Οργανισµό,
σύµφωνα µε το υπόδειγµα που ορίζεται από τον Οργανισµό, σύµφωνα µε το
άρθρο 108.

5. Ο Οργανισµός εισάγει τις πληροφορίες που υποβάλλονται βάσει των παραγράφων 1
έως 4 σε βάση δεδοµένων. Παρέχει πρόσβαση στα δεδοµένα αυτά για κάθε ουσία
στους παραγωγούς και εισαγωγείς που έχουν υποβάλει πληροφορίες για την ουσία
αυτή σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών
έχουν επίσης πρόσβαση στα δεδοµένα αυτά.

Άρθρο 27
Φόρουµ ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες

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

2. Στόχος του ΦΑΠΟ είναι να ελαχιστοποιήσει τις επαναλήψεις δοκιµών σε σπονδυλωτά
ζώα µε την ανταλλαγή πληροφοριών. Τα µέλη του ΦΑΠΟ παρέχουν σε άλλα µέλη τις
υπάρχουσες µελέτες, απαντούν σε αιτήσεις πληροφοριών από άλλα µέλη, εντοπίζουν
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συλλογικά τις ανάγκες διεξαγωγής περαιτέρω µελετών και φροντίζουν για τη
διεξαγωγή τους.

Άρθρο 28
Κοινοχρησία δεδοµένων δοκιµών στις οποίες χρησιµοποιούνται σπονδυλωτά ζώα

1. Πριν από τη διεξαγωγή δοκιµών σε σπονδυλωτά ζώα για την κάλυψη των
απαιτήσεων πληροφοριών για σκοπούς καταχώρισης, ένα µέλος ΦΑΠΟ διερευνά
κατά πόσο υπάρχει διαθέσιµη σχετική µελέτη συµβουλευόµενο τη βάση δεδοµένων
που αναφέρεται στο άρθρο 26 και επικοινωνώντας µε άλλα µέλη του ΦΑΠΟ. Εάν
υπάρχει διαθέσιµη σχετική µελέτη εντός του ΦΑΠΟ, το µέλος του ΦΑΠΟ που είναι
υποχρεωµένο να διεξαγάγει τη δοκιµή σε σπονδυλωτά ζώα ζητά να του παρασχεθεί
η µελέτη εντός δύο µηνών από την προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 26,
παράγραφος 2.

∆ύο εβδοµάδες µετά την αίτηση, ο κάτοχος της µελέτης προσκοµίζει απόδειξη του
κόστους της στο µέλος που τη ζητά. Το µέλος του ΦΑΠΟ και ο κάτοχος της µελέτης
λαµβάνουν κάθε εύλογο µέτρο για την επίτευξη συµφωνίας σχετικά µε τον
επιµερισµό του κόστους µεταξύ τους. Εάν δεν µπορούν να καταλήξουν σε
συµφωνία, το κόστος επιµερίζεται εξίσου. Ο κάτοχος προµηθεύει τη µελέτη εντός
δύο εβδοµάδων από την παραλαβή της πληρωµής.

2. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµη σχετική µελέτη που να συνεπάγεται τη διενέργεια
δοκιµών σε σπονδυλωτά ζώα εντός του ΦΑΠΟ, το µέλος του ΦΑΠΟ έρχεται σε επαφή
µε άλλα µέλη του ΦΑΠΟ που υπέβαλαν πληροφορίες για την ίδια ή παρόµοια χρήση
της ουσίας και τα οποία θα πρέπει ενδεχοµένως επίσης να διεξαγάγουν τη µελέτη
αυτή. Λαµβάνουν κάθε εύλογο µέτρο για την επίτευξη συµφωνίας σχετικά µε το
ποιος θα διεξαγάγει τη µελέτη εκ µέρους των υπόλοιπων µελών.

3. Εάν ο κάτοχος της µελέτης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αρνηθεί είτε να
προσκοµίσει απόδειξη του κόστους της µελέτης είτε να παράσχει την ίδια τη µελέτη
σε άλλο µέλος τότε το άλλο µέλος συνεχίζει σαν να µην υπήρχε διαθέσιµη µελέτη
στο πλαίσιο του ΦΑΠΟ, εκτός εάν έχει ήδη υποβληθεί καταχώριση από άλλον
καταχωρίζοντα, η οποία περιέχει την περίληψη ή την αυτοδύναµη περίληψη της
µελέτης, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ο Οργανισµός αποφασίζει να θέσει
στη διάθεση του άλλου µέλους την εν λόγω περίληψη ή την αυτοδύναµη περίληψη
της µελέτης, κατά περίπτωση. Ο άλλος καταχωρίζων θα πρέπει να διεκδικήσει στα
εθνικά δικαστήρια την καταβολή ίσου µεριδίου του κόστους από το άλλο µέλος ή
µέλη του ΦΑΠΟ.

4. Κατά των αποφάσεων του Οργανισµού, βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου, µπορεί να ασκηθεί προσφυγή, σύµφωνα µε τα άρθρα 87, 88 και 89.

5. Ο κάτοχος της µελέτης που αρνήθηκε να αποκαλύψει είτε το κόστος της µελέτης
είτε την ίδια τη µελέτη, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, υφίσταται κυρώσεις,
σύµφωνα µε το άρθρο 123.
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ΤΙΤΛΟΣ IV
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙ∆Α ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 29
Απαιτήσεις για τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας

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.

2. Κάθε φορέας της αλυσίδας εφοδιασµού που οφείλει να διενεργήσει αξιολόγηση
χηµικής ασφάλειας στο πλαίσιο της καταχώρισης που υποβάλλει για µια ουσία,
σύµφωνα µε το άρθρο 13 ή µε το άρθρο 34, εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες του
δελτίου δεδοµένων ασφαλείας συµφωνούν µε τις πληροφορίες της αξιολόγησης.

Εάν το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας αφορά παρασκεύασµα, ο φορέας της αλυσίδας
εφοδιασµού καταρτίζει αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας για το παρασκεύασµα,
σύµφωνα µε το παράρτηµα Ιβ. Στην περίπτωση αυτή αρκεί οι πληροφορίες του
δελτίου δεδοµένων ασφαλείας να συµφωνούν µε την έκθεση χηµικής ασφάλειας για
το παρασκεύασµα αντί µε την έκθεση χηµικής ασφάλειας για την κάθε ουσία του
παρασκευάσµατος.

3. 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.

4. Το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας δεν χρειάζεται να παρασχεθεί όταν οι επικίνδυνες
ουσίες ή τα παρασκευάσµατα που προσφέρονται ή πωλούνται στο ευρύ κοινό
συνοδεύονται από επαρκείς πληροφορίες ώστε να είναι σε θέση οι χρήστες να
λάβουν τα απαραίτητα µέτρα προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και του
περιβάλλοντος, εκτός εάν το ζητήσει ο µεταγενέστερος χρήστης.

5. Το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας παρέχεται, εφόσον το ζητήσει ο µεταγενέστερος
χρήστης, στις επίσηµες γλώσσες των κρατών µελών στων οποίων την αγορά θα
κυκλοφορήσει η ουσία ή το παρασκεύασµα.
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6. Το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας φέρει ηµεροµηνία και περιέχει τους ακόλουθους
τίτλους:

1. στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης·

2. προσδιορισµός των κινδύνων·

3. σύσταση/στοιχεία για τα συστατικά·

4. µέτρα πρώτων βοηθειών·

5. µέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς·

6. µέτρα για την καταπολέµηση τυχαίας έκλυσης·

7. χειρισµός και αποθήκευση·

8. έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν/ατοµική προστασία·

9. φυσικές και χηµικές ιδιότητες·

10. σταθερότητα και αντιδρασιµότητα·

11. τοξικολογικά στοιχεία·

12. οικολογικά στοιχεία·

13. στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση (εξάλειψη)·

14. στοιχεία σχετικά µε τη µεταφορά·

15. στοιχεία σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις·

16. άλλα στοιχεία.

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

7. Για τις προσδιοριζόµενες χρήσεις ο µεταγενέστερος χρήστης χρησιµοποιεί τις
κατάλληλες πληροφορίες από το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας που του έχει
παρασχεθεί.

8. Το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας παρέχεται σε χαρτί ή ηλεκτρονικά το αργότερο
κατά την πρώτη παράδοση της ουσίας µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισµού. Οι προµηθευτές το επικαιροποιούν αµέσως στις ακόλουθες
περιπτώσεις:

(α) µόλις καταστούν διαθέσιµα νέα δεδοµένα τα οποία είναι απαραίτητα για τον
εντοπισµό και την εφαρµογή κατάλληλων µέτρων διαχείρισης του κινδύνου·

(β) µόλις καταχωριστεί η ουσία·

(γ) µόλις χορηγηθεί ή απορριφθεί άδεια για την ουσία·
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(δ) µόλις επιβληθεί ένας περιορισµός.

Η νέα έκδοση των πληροφοριών που φέρει ηµεροµηνία και η οποία προσδιορίζεται
ως «Αναθεώρηση: (ηµεροµηνία)» παρέχεται δωρεάν σε όλους τους προηγούµενους
αποδέκτες στους οποίους παρασχέθηκε η ουσία ή το παρασκεύασµα κατά τους
προηγούµενους δώδεκα µήνες.

Άρθρο 30
Υποχρέωση γνωστοποίησης πληροφοριών στους επόµενους κρίκους της αλυσίδας

εφοδιασµού για ουσίες και παρασκευάσµατα για τα οποία δεν απαιτείται δελτίο δεδοµένων
ασφαλείας

1. Όλοι οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασµού µιας ουσίας υπό καθαρή µορφή ή σε
παρασκεύασµα οι οποίοι δεν οφείλουν να παράσχουν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας
σύµφωνα µε το άρθρο 29 γνωστοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες στη συνέχεια
της αλυσίδας εφοδιασµού στον αµέσως µεταγενέστερο χρήστη ή διανοµέα:

(α) τον αριθµό ή τους αριθµούς καταχώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 18,
παράγραφος 1, εάν υπάρχουν·

(β) εάν η ουσία υπόκειται σε αδειοδότηση και λεπτοµέρειες σχετικά µε τη
χορήγηση ή απόρριψη άδειας βάσει του τίτλου VII στο πλαίσιο της ίδιας
αλυσίδας εφοδιασµού·

(γ) λεπτοµέρειες σχετικά µε τυχόν περιορισµούς που έχουν επιβληθεί βάσει του
τίτλου VIII·

(δ) κάθε άλλη διαθέσιµη και σχετική πληροφορία γύρω από την ουσία που είναι
απαραίτητη για τον εντοπισµό και την εφαρµογή κατάλληλων µέτρων
διαχείρισης του κινδύνου.

2. Οι πληροφορίες γνωστοποιούνται γραπτώς το αργότερο κατά την πρώτη παράδοση
της ουσίας µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. Οι προµηθευτές
επικαιροποιούν τις πληροφορίες αυτές και τις µεταδίδουν χωρίς καθυστέρηση στους
επόµενους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασµού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) µόλις καταστούν διαθέσιµα νέα δεδοµένα τα οποία είναι απαραίτητα για τον
εντοπισµό και την εφαρµογή κατάλληλων µέτρων διαχείρισης του κινδύνου·

(β) µόλις καταχωριστεί η ουσία·

(γ) µόλις χορηγηθεί ή απορριφθεί άδεια για την ουσία·

(δ) µόλις επιβληθεί ένας περιορισµός.

Οι νέες αυτές πληροφορίες παρέχονται δωρεάν σε όλους τους προηγούµενους
αποδέκτες στους οποίους παρασχέθηκε η ουσία ή το παρασκεύασµα κατά τους
προηγούµενους δώδεκα µήνες.
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Άρθρο 31
Υποχρέωση γνωστοποίησης πληροφοριών για ουσίες και παρασκευάσµατα σε

προηγούµενους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασµού

Κάθε φορέας της αλυσίδας εφοδιασµού µιας ουσίας ή ενός παρασκευάσµατος γνωστοποιεί
τις ακόλουθες πληροφορίες στον αµέσως προηγούµενο φορέα ή διανοµέα της αλυσίδας
εφοδιασµού:

(α) νέες πληροφορίες για επικίνδυνες ιδιότητες, ανεξαρτήτως χρήσεων·

(β) κάθε άλλη πληροφορία που µπορεί να θέσει υπό αµφισβήτηση την καταλληλότητα
των µέτρων διαχείρισης του κινδύνου τα οποία προσδιορίζονται σε δελτίο
δεδοµένων ασφαλείας που τους έχει παρασχεθεί· οι πληροφορίες αυτές
γνωστοποιούνται µόνο για τις προσδιοριζόµενες χρήσεις.

Οι διανοµείς µεταδίδουν αυτές τις πληροφορίες στον αµέσως προηγούµενο φορέα ή διανοµέα
της αλυσίδας εφοδιασµού.

Άρθρο 32
Πρόσβαση των εργαζοµένων στις πληροφορίες του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

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.

Άρθρο 33
Υποχρέωση διατήρησης πληροφοριών

Όλοι οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασµού συγκεντρώνουν και διατηρούν διαθέσιµες όλες τις
πληροφορίες που χρειάζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει του παρόντος
κανονισµού για περίοδο δέκα ετών µετά την τελευταία φορά που παρήγαγαν, εισήγαγαν,
προµήθευσαν ή χρησιµοποίησαν την ουσία υπό καθαρή µορφή ή σε παρασκεύασµα. Κάθε
φορέας υποβάλλει τις πληροφορίες αυτές ή τις θέτει στη διάθεση του Οργανισµού ή κάθε
αρµόδιας αρχής κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο φορέας της αλυσίδας
εφοδιασµού αµέσως µόλις του τις ζητήσουν, µε την επιφύλαξη των τίτλων ΙΙ και VI.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Άρθρο 34
Αξιολογήσεις χηµικής ασφάλειας µεταγενέστερου χρήστη και

υποχρέωση εφαρµογής και σύστασης µέτρων µείωσης του κινδύνου

1. Ο µεταγενέστερος χρήστης µπορεί να παράσχει πληροφορίες για να βοηθήσει στην
προετοιµασία µιας καταχώρισης.

2. Κάθε µεταγενέστερος χρήστης έχει το δικαίωµα να γνωστοποιήσει γραπτώς µια
χρήση στον παραγωγό, στον εισαγωγέα ή στο µεταγενέστερο χρήστη από τον οποίο
προµηθεύεται την ουσία που χρησιµοποιεί, µε σκοπό να καταστήσει τη χρήση
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προσδιοριζόµενη. Με τη γραπτή γνωστοποίηση παρέχει επαρκείς πληροφορίες στον
προµηθευτή του ώστε να του δώσει τη δυνατότητα να προετοιµάσει ένα σενάριο
έκθεσης για τη χρήση του στην αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας του προµηθευτή.

3. Για καταχωρισµένες ουσίες, ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας εκπληρώνει την
υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 13 πριν προµηθεύσει την ουσία στον
επόµενο µεταγενέστερο χρήστη που τη ζητήσει, εφόσον τη ζητήσει τουλάχιστον ένα
µήνα πριν από την προµήθεια ή σε ένα µήνα αφού τη ζητήσει, όποιο από τα δύο
συµβεί αργότερα. Για σταδιακά εισαγόµενες ουσίες, ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας
ανταποκρίνεται στο αίτηµα και εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο
άρθρο 13 πριν από τη σχετική προθεσµία του άρθρου 21, εφόσον ο µεταγενέστερος
χρήστης υποβάλει το αίτηµα τουλάχιστον δώδεκα µήνες πριν από την εν λόγω
προθεσµία.

4. Ο µεταγενέστερος χρήστης µιας ουσίας υπό καθαρή µορφή ή σε παρασκεύασµα
καταρτίζει έκθεση χηµικής ασφάλειας, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΧΙ για κάθε
χρήση εκτός των συνθηκών που περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης που του έχει
διαβιβαστεί µε το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας.

Εάν ο µεταγενέστερος χρήστης εφαρµόζει ή συνιστά ένα σενάριο έκθεσης το οποίο
περιλαµβάνει τουλάχιστον τις συνθήκες που περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης
που του έχει διαβιβαστεί, δεν χρειάζεται να καταρτίσει έκθεση χηµικής ασφάλειας.

Ο µεταγενέστερος χρήστης δεν χρειάζεται να καταρτίσει έκθεση χηµικής ασφάλειας
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) όταν δεν απαιτείται να διαβιβαστεί µαζί µε την ουσία δελτίο δεδοµένων
ασφαλείας·

(β) όταν δεν απαιτείται να συµπληρωθεί από τον προµηθευτή του έκθεση χηµικής
ασφάλειας.

5. Κάθε µεταγενέστερος χρήστης προσδιορίζει, εφαρµόζει και, εάν είναι σκόπιµο,
συνιστά κατάλληλα µέτρα για τον επαρκή έλεγχο των κινδύνων οι οποίοι
προσδιορίζονται σε ένα από τα ακόλουθα:

(α) στο δελτίο ή στα δελτία δεδοµένων ασφαλείας που του έχουν παρασχεθεί·

(β) στη δική του αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας.

6. Οι µεταγενέστεροι χρήστες διατηρούν την έκθεση χηµικής ασφάλειάς τους επίκαιρη
και διαθέσιµη.

7. Το άρθρο 13, παράγραφοι 2 και 5, εφαρµόζεται τηρουµένων των αναλογιών.

Άρθρο 35
Υποχρέωση των µεταγενέστερων χρηστών να κοινοποιούν πληροφορίες

1. Πριν ξεκινήσει µια συγκεκριµένη χρήση ουσίας η οποία έχει καταχωριστεί από
προηγούµενο φορέα της αλυσίδας εφοδιασµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 ή 16, κάθε
µεταγενέστερος χρήστης κοινοποιεί στον Οργανισµό τις πληροφορίες που ορίζονται
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον του έχει διαβιβαστεί δελτίο
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δεδοµένων ασφαλείας το οποίο περιέχει σενάριο έκθεσης και εφόσον ο
µεταγενέστερος χρήστης χρησιµοποιεί την ουσία εκτός των συνθηκών που
περιγράφονται στο εν λόγω σενάριο έκθεσης.

2. Οι πληροφορίες τις οποίες κοινοποιεί ο µεταγενέστερος χρήστης περιλαµβάνουν τις
ακόλουθες, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που ορίζεται από τον Οργανισµό, σύµφωνα
µε το άρθρο 108:

(α) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας·

(β) τον αριθµό ή τους αριθµούς καταχώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 18,
παράγραφος 1, εάν υπάρχουν·

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

(δ) την ταυτότητα του παραγωγού(-ών) ή του εισαγωγέα(-έων), εάν είναι γνωστή·

(ε) σύντοµη γενική περιγραφή της χρήσης ή των χρήσεων·

(στ) πρόταση για τη διεξαγωγή συµπληρωµατικών δοκιµών σε σπονδυλωτά ζώα,
εφόσον θεωρούνται απαραίτητες από το µεταγενέστερο χρήστη για τη
συµπλήρωση της δικής του αξιολόγησης χηµικής ασφάλειας.

3. Εάν γίνει κάποια αλλαγή στις πληροφορίες που έχει αναφέρει ο µεταγενέστερος
χρήστης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, προβαίνει αµέσως στην επικαιροποίησή
τους.

4. Εάν η ταξινόµηση της ουσίας του µεταγενέστερου χρήστη διαφέρει από την
ταξινόµηση του προµηθευτή του, ο µεταγενέστερος χρήστης αναφέρει το γεγονός
στον Οργανισµό, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που ορίζεται από τον Οργανισµό,
σύµφωνα µε το άρθρο 108.

5. Η κοινοποίηση πληροφοριών βάσει των παραγράφων 1 έως 4 δεν απαιτείται στην
περίπτωση ουσιών που χρησιµοποιούνται από µεταγενέστερο χρήστη, υπό καθαρή
µορφή ή σε παρασκευάσµατα, σε ποσότητες κάτω του ενός τόνου κατ’ έτος.

Άρθρο 36
Εφαρµογή των υποχρεώσεων µεταγενέστερου χρήστη

1. Οι µεταγενέστεροι χρήστες οφείλουν να συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις του
άρθρου 34 το αργότερο δώδεκα µήνες µετά την παραλαβή αριθµού καταχώρισης που
τους έχουν διαβιβάσει οι προµηθευτές τους µε το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας.

2. Οι µεταγενέστεροι χρήστες οφείλουν να συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις του
άρθρου 35 το αργότερο έξι µήνες µετά την παραλαβή αριθµού καταχώρισης που
τους έχουν διαβιβάσει οι προµηθευτές τους µε το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας.
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TITΛΟΣ VI
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 37
Πεδίο εφαρµογής

Τα πολυµερή εξαιρούνται από την αξιολόγηση, βάσει του παρόντος τίτλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

Άρθρο 38
Αρµόδια αρχή

1. Για τους σκοπούς των άρθρων 39 έως 43, αρµόδια αρχή είναι η αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους στο οποίο γίνεται η παραγωγή της ουσίας ή είναι εγκατεστηµένος ο
εισαγωγέας της ουσίας.

2. Εάν περισσότεροι παραγωγοί ή εισαγωγείς έχουν δηµιουργήσει κοινοπραξία,
σύµφωνα µε τα άρθρα 10 ή 17, αρµόδια αρχή είναι η αρµόδια αρχή του παραγωγού
ή του εισαγωγέα που υποβάλλει δεδοµένα στον Οργανισµό εκ µέρους των
υπολοίπων, σύµφωνα µε τα άρθρα 10 ή 17.

Άρθρο 39
Εξέταση των προτάσεων δοκιµών

1. Η αρµόδια αρχή εξετάζει κάθε πρόταση δοκιµών που αναφέρεται σε καταχώριση ή
σε έκθεση µεταγενέστερου χρήστη για την παροχή των πληροφοριών που
προσδιορίζονται στα παραρτήµατα VII και VIII για µια ουσία.

2. Με βάση την εξέταση βάσει της παραγράφου 1, η αρµόδια αρχή καταρτίζει σχέδιο
για µια από τις ακόλουθες αποφάσεις και η απόφαση αυτή λαµβάνεται µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 48 και 49:

(α) απόφαση µε την οποία απαιτεί από τον ενδιαφερόµενο ή τους
ενδιαφερόµενους καταχωρίζοντες ή µεταγενέστερους χρήστες να
διενεργήσουν την προτεινόµενη δοκιµή και µε την οποία ορίζει προθεσµία για
την υποβολή της περίληψης του αποτελέσµατος της δοκιµής ή της
αυτοδύναµης περίληψης µελέτης εφόσον απαιτείται από το παράρτηµα Ι·

(β) απόφαση σύµφωνα µε το στοιχείο α) αλλά τροποποιώντας τις συνθήκες υπό τις
οποίες πρέπει να διενεργηθεί η δοκιµή·

(γ) απόφαση µε την οποία απορρίπτει την πρόταση δοκιµής.

3. Ο καταχωρίζων υποβάλλει τις πληροφορίες που απαιτούνται στον Οργανισµό.
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Άρθρο 40
Έλεγχος συµµόρφωσης των καταχωρίσεων

1. Η αρµόδια αρχή µπορεί να εξετάσει οποιαδήποτε καταχώριση για να επαληθεύσει
όλα ή ένα από τα ακόλουθα:

(α) ότι οι πληροφορίες στον τεχνικό φάκελο ή φακέλους που υποβλήθηκαν
σύµφωνα µε το άρθρο 9 πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 9, 11 και 12 και
των παραρτηµάτων IV έως VIII,

(β) ότι οι προσαρµογές των τυπικών απαιτήσεων πληροφοριών και οι σχετικές
αιτιολογήσεις που υποβλήθηκαν µε τον τεχνικό φάκελο ή φακέλους τηρούν
τους κανόνες που διέπουν αυτές τις προσαρµογές οι οποίοι ορίζονται στα
παραρτήµατα V έως VIII και τους γενικούς κανόνες που αναφέρονται στο
παράρτηµα IX.

2. Με βάση την εξέταση που γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, η αρµόδια αρχή
καταρτίζει σχέδιο απόφασης µε την οποία απαιτείται από τον καταχωρίζοντα ή τους
καταχωρίζοντες να υποβάλουν τυχόν πληροφορίες για τη συµµόρφωση των
καταχωρίσεων µε τις σχετικές απαιτήσεις πληροφοριών και η απόφαση αυτή
λαµβάνεται µε τη διαδικασία των άρθρων 48 και 49.

3. Ο καταχωρίζων υποβάλλει τις πληροφορίες που απαιτούνται στον Οργανισµό.

Άρθρο 41
Έλεγχος των υποβαλλόµενων πληροφοριών και εν συνεχεία παρακολούθηση της

αξιολόγησης φακέλου

1. Η αρµόδια αρχή εξετάζει κάθε πληροφορία που υποβλήθηκε µετά από απόφαση που
είχε ληφθεί βάσει των άρθρων 39 ή 40 και καταρτίζει τα κατάλληλα σχέδια
αποφάσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 39 ή 40, εάν είναι απαραίτητο.

2. Μόλις ολοκληρώνεται η αξιολόγηση φακέλου, η αρµόδια αρχή χρησιµοποιεί τις
πληροφορίες που έλαβε από την αξιολόγηση για τους σκοπούς των άρθρων 43αα,
παράγραφος 1, 56, παράγραφος 3, και 66, παράγραφος 2, και τις διαβιβάζει στην
Επιτροπή, στον Οργανισµό και στα υπόλοιπα κράτη µέλη. Η αρµόδια αρχή
ενηµερώνει την Επιτροπή, τον Οργανισµό, τον καταχωρίζοντα και τις αρµόδιες
αρχές των υπόλοιπων κρατών µελών σχετικά µε τα συµπεράσµατά της σχετικά µε τη
δυνατότητα και τον τρόπο χρησιµοποίησης των πληροφοριών που έλαβε.

Άρθρο 42
∆ιαδικασία και προθεσµίες για την εξέταση των προτάσεων δοκιµών

1. Όταν µια αρµόδια αρχή αρχίζει να αξιολογεί µια πρόταση δοκιµής βάσει του
άρθρου 39, το κοινοποιεί στον Οργανισµό.

2. Η αρµόδια αρχή καταρτίζει σχέδιο απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 39,
παράγραφος 2, εντός εκατόν είκοσι ηµερών από την παραλαβή από τον Οργανισµό
καταχώρισης ή έκθεσης µεταγενέστερου χρήστη η οποία περιλαµβάνει πρόταση
δοκιµής.
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3. Όταν πρόκειται για σταδιακά εισαγόµενες ουσίες, η αρµόδια αρχή καταρτίζει τα
σχέδια αποφάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 39, παράγραφος 2:

(α) εντός πέντε ετών µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού για όλες
τις καταχωρίσεις που παραλαµβάνονται εντός της προθεσµίας που αναφέρεται
στο άρθρο 21, παράγραφος 1, οι οποίες περιέχουν προτάσεις για τη διενέργεια
δοκιµών µε σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων πληροφοριών των
παραρτηµάτων VII και VIII και

(β) εντός εννέα ετών µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού για όλες
τις καταχωρίσεις που παραλαµβάνονται εντός της προθεσµίας που αναφέρεται
στο άρθρο 21, παράγραφος 2, οι οποίες περιέχουν προτάσεις για τη διενέργεια
δοκιµών µε σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων πληροφοριών µόνο του
παραρτήµατος VII·

(γ) µετά από τις προθεσµίες που ορίζονται στα στοιχεία α) και β) για τυχόν
καταχωρίσεις που περιέχουν προτάσεις για τη διενέργεια δοκιµών και
παραλαµβάνονται εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στο άρθρο 21,
παράγραφος 3.

4. Όταν η αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους περατώνει την αξιολογητική της
δραστηριότητα βάσει του άρθρου 39 για µια σταδιακά εισαγόµενη ουσία, το
κοινοποιεί στον Οργανισµό.

Άρθρο 43
∆ιαδικασία και προθεσµίες για τον έλεγχο συµµόρφωσης

1. Όταν µια αρµόδια αρχή αρχίζει να αξιολογεί τη συµµόρφωση µιας καταχώρισης
βάσει του άρθρου 40, το κοινοποιεί στον Οργανισµό.

2. Η αρµόδια αρχή καταρτίζει σχέδιο απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 40,
παράγραφος 2, εντός δώδεκα µηνών από την έναρξη αξιολόγησης της ουσίας.

3. Όταν η αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους περατώνει την αξιολογητική της
δραστηριότητα βάσει του άρθρου 40 για µια σταδιακά εισαγόµενη ουσία, το
κοινοποιεί στον Οργανισµό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ

Άρθρο 43α
Κριτήρια για την αξιολόγηση ουσίας

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 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.
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Άρθρο 43αa
Αρµόδια αρχή

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:

(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
µετατρέπεται έχουν ανησυχητικές ιδιότητες ή είναι ανθεκτικά και
βιοσυσσωρεύσιµα·

(β) τη συγκεντρωτική ποσότητα της ουσίας από τις καταχωρίσεις που
υποβάλλονται από διάφορους καταχωρίζοντες.

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.

3. Εάν δεν διατυπωθούν παρατηρήσεις επί του κυλιόµενου προγράµµατος ή δεν
εκδηλώσει ενδιαφέρον κανένα άλλο κράτος µέλος, το κράτος µέλος εγκρίνει το
κυλιόµενο πρόγραµµά του. Αρµόδια αρχή είναι η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
που περιέλαβε την ουσία στο οριστικό κυλιόµενο πρόγραµµά του.

4. Εάν δύο ή περισσότερα κράτη µέλη έχουν περιλάβει την ίδια ουσία στο σχέδιο
κυλιόµενου προγράµµατός τους ή, µετά την υποβολή των κυλιόµενων
προγραµµάτων, εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την αξιολόγηση της ίδιας ουσίας, η
αρµόδια αρχή για τους σκοπούς των άρθρων 44, 45 και 46 καθορίζεται µε τη
διαδικασία που ορίζεται στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο.

Ο Οργανισµός παραπέµπει το ζήτηµα στην επιτροπή των κρατών µελών, που
προβλέπεται στο άρθρο 72, παράγραφος 1, στοιχείο ε), η οποία στο εξής αναφέρεται
ως «επιτροπή των κρατών µελών» προκειµένου αυτή να καταλήξει σε συµφωνία
σχετικά µε το ποια αρχή θα είναι η αρµόδια αρχή, µε βάση την αρχή ότι η κατανοµή
των ουσιών µεταξύ των κρατών µελών αντικατοπτρίζει το ποσοστό που
αντιπροσωπεύουν στο συνολικό κοινοτικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Όποτε είναι
δυνατό, θα δίνεται προτεραιότητα στα κράτη µέλη που έχουν ήδη διενεργήσει
αξιολογήσεις φακέλου της επίµαχης ουσίας βάσει των άρθρων 39 έως 43.

Εάν, εντός εξήντα ηµερών από την παραποµπή του σχεδίου, η επιτροπή των κρατών
µελών καταλήξει σε οµόφωνη απόφαση, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη εγκρίνουν,
αντιστοίχως, τα οριστικά κυλιόµενα προγράµµατά τους. Αρµόδια αρχή είναι η
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αρµόδια αρχή του κράτους µέλους που περιέλαβε την ουσία στο οριστικό κυλιόµενο
πρόγραµµά του.

Εάν η επιτροπή των κρατών µελών δεν καταλήξει σε οµόφωνη συµφωνία, ο
Οργανισµός υποβάλλει τις διιστάµενες απόψεις στην Επιτροπή, η οποία αποφασίζει
ποια αρχή θα είναι η αρµόδια αρχή, µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 130, παράγραφος 3, τα δε κράτη µέλη εγκρίνουν αναλόγως τα οριστικά
κυλιόµενα προγράµµατά τους.

5. Μόλις καθοριστούν οι αρµόδιες αρχές, ο Οργανισµός δηµοσιεύει τα οριστικά
κυλιόµενα προγράµµατα στον ιστότοπό του.

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 κεφάλαιο.

Άρθρο 44
Αιτήσεις περαιτέρω πληροφοριών

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.

2. Ο καταχωρίζων υποβάλλει τις πληροφορίες που απαιτούνται στον Οργανισµό.

3. Εντός δώδεκα µηνών από τη δηµοσίευση του κυλιόµενου προγράµµατος στον
ιστότοπο του Οργανισµού καταρτίζεται σχέδιο απόφασης µε το οποίο ζητούνται από
τον καταχωρίζοντα ή τους καταχωρίζοντες περαιτέρω πληροφορίες.

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.

Άρθρο 45
Συµφωνία µε άλλες δραστηριότητες

1. Η αρµόδια αρχή στηρίζει την αξιολόγησή της για µια ουσία σε τυχόν προηγούµενη
αξιολόγηση, βάσει του παρόντος τίτλου. Κάθε σχέδιο απόφασης που απαιτεί την
υποβολή περαιτέρω πληροφοριών βάσει του άρθρου 44 µπορεί να αιτιολογηθεί µόνο
εφόσον µεταβληθούν οι περιστάσεις ή οι κεκτηµένες γνώσεις.

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.
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Άρθρο 46
Έλεγχος των υποβαλλόµενων πληροφοριών και εν συνεχεία παρακολούθηση της

αξιολόγησης ουσίας

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

2. Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ουσίας, η αρµόδια αρχή χρησιµοποιεί τις
πληροφορίες που έλαβε από την αξιολόγηση για τους σκοπούς των άρθρων 56,
παράγραφος 3 και 66, παράγραφος 2, και τις διαβιβάζει στην Επιτροπή, στον
Οργανισµό και στα υπόλοιπα κράτη µέλη. Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει την
Επιτροπή, τον Οργανισµό, τον καταχωρίζοντα και τις αρµόδιες αρχές των
υπόλοιπων κρατών µελών σχετικά µε τα συµπεράσµατά της όσον αφορά τη
δυνατότητα και τον τρόπο χρησιµοποίησης των πληροφοριών που έλαβε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ

Άρθρο 47
Περαιτέρω πληροφορίες για αποµονώσιµα ενδιάµεσα στις εγκαταστάσεις παραγωγής

Για τα αποµονώσιµα ενδιάµεσα στις εγκαταστάσεις παραγωγής δεν εφαρµόζεται ούτε
αξιολόγηση φακέλου ούτε αξιολόγηση ουσίας. Ωστόσο στις περιπτώσεις που µπορεί να
καταδειχθεί ότι ο κίνδυνος που προκύπτει από τη χρήση αποµονώσιµου ενδιάµεσου στις
εγκαταστάσεις παραγωγής αντιστοιχεί στο επίπεδο ανησυχίας που προκαλείται από τη χρήση
ουσιών οι οποίες περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΧΙΙΙ, βάσει του άρθρου 54, η αρµόδια
αρχή του κράτους µέλους στου οποίου το έδαφος βρίσκονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής
ενδέχεται:

(α) να απαιτήσει από τον καταχωρίζοντα να υποβάλει περαιτέρω πληροφορίες άµεσα
συνδεόµενες µε τον κίνδυνο που προσδιορίστηκε. Το αίτηµα αυτό πρέπει να
συνοδεύεται από γραπτή αιτιολόγηση·

(β) να εξετάσει κάθε πληροφορία που υποβλήθηκε και, ενδεχοµένως, να λάβει όλα τα
δέοντα µέτρα µείωσης του κινδύνου για την αντιµετώπιση του κινδύνου που
προσδιορίστηκε σε σχέση µε τις εν λόγω εγκαταστάσεις παραγωγής.

Η διαδικασία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο µπορεί να κινηθεί µόνο από την αρµόδια
αρχή που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 48
∆ικαιώµατα του καταχωρίζοντος

1. Η αρµόδια αρχή γνωστοποιεί κάθε σχέδιο απόφασης, βάσει των άρθρων 39, 40 ή 44
στον ενδιαφερόµενο ή στους ενδιαφερόµενους καταχωρίζοντες ή µεταγενέστερους
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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.

2. Εάν ένας καταχωρίζων παύσει την παραγωγή ή την εισαγωγή της ουσίας του,
ενηµερώνει την αρµόδια αρχή για το γεγονός, µε συνέπεια η καταχώρισή του να
παύσει να ισχύει και να µην µπορούν να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά
µε την εν λόγω ουσία, εκτός εάν υποβάλει νέα καταχώριση.

3. Ο καταχωρίζων µπορεί να παύσει την παραγωγή ή την εισαγωγή της ουσίας του
µόλις λάβει το σχέδιο απόφασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενηµερώνει την αρµόδια
αρχή για το γεγονός, µε συνέπεια η καταχώρισή του να παύσει να ισχύει και να µην
µπορούν να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε την εν λόγω ουσία, εκτός
εάν υποβάλει νέα καταχώριση.

4. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 2 και 3, µπορούν να ζητηθούν περαιτέρω
πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 44, σε µία ή και στις δύο από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:

(α) εάν η αρµόδια αρχή ετοιµάσει ένα φάκελο σύµφωνα µε το παράρτηµα XIV
στον οποίο να καταλήγει στο συµπέρασµα ότι υπάρχει δυνητικώς
µακροπρόθεσµος κίνδυνος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, που αιτιολογεί
την ανάγκη περαιτέρω πληροφοριών·

(β) εάν η έκθεση στην ουσία που παράγεται ή εισάγεται από τον ενδιαφερόµενο ή
τους ενδιαφερόµενους καταχωρίζοντες συµβάλλει σηµαντικά σε αυτό τον
κίνδυνο.

Η διαδικασία των άρθρων 66 έως 70 εφαρµόζεται τηρουµένων των αναλογιών.

Άρθρο 49
Έκδοση αποφάσεων στο πλαίσιο της αξιολόγησης

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.

2. Εντός τριάντα ηµερών από την κυκλοφορία του σχεδίου οι αρµόδιες αρχές των
υπόλοιπων κρατών µελών µπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου
απόφασης στον Οργανισµό στέλνοντας αντίγραφό τους στην αρµόδια αρχή. Ο
Οργανισµός µπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στο σχέδιο απόφασης την ίδια
περίοδο στέλνοντας αντίγραφό τους στην αρµόδια αρχή.

3. Εάν ο Οργανισµός δεν παραλάβει προτάσεις ή δεν υποβάλει ο ίδιος προτάσεις εντός
τριάντα ηµερών, λαµβάνει την απόφαση στη µορφή που κοινοποιήθηκε βάσει της
παραγράφου 1.
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4. Εάν ο Οργανισµός παραλάβει πρόταση τροποποίησης, µπορεί να τροποποιήσει το
σχέδιο απόφασης. Ο Οργανισµός παραπέµπει το σχέδιο απόφασης, µαζί µε τυχόν
τροποποιήσεις που προτάθηκαν, στην επιτροπή των κρατών µελών εντός δεκαπέντε
ηµερών από τη λήξη της περιόδου των τριάντα ηµερών που αναφέρεται στην
παράγραφο 2. Ο Οργανισµός κάνει το ίδιο εάν έχει υποβάλει ο ίδιος πρόταση για
τροποποίηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.

5. Ο Οργανισµός γνωστοποιεί αµέσως κάθε πρόταση τροποποίησης σε κάθε
ενδιαφερόµενο ή καταχωρίζοντα ή µεταγενέστερο χρήστη δίνοντάς του προθεσµία
τριάντα ηµερών για να υποβάλει παρατηρήσεις. Η επιτροπή των κρατών µελών
λαµβάνει υπόψη της όλες τις παρατηρήσεις που παραλαµβάνει.

6. Εάν, εντός εξήντα ηµερών από την παραποµπή του σχεδίου, η επιτροπή των κρατών
µελών καταλήξει σε οµόφωνη απόφαση για το σχέδιο απόφασης, ο Οργανισµός
λαµβάνει αντιστοίχως απόφαση.

Εάν η επιτροπή των κρατών µελών δεν καταλήξει σε οµόφωνη απόφαση, εκδίδει
γνωµοδότηση, σύµφωνα µε το άρθρο 81, παράγραφος 8, εντός εξήντα ηµερών από
την παραποµπή του σχεδίου. Ο Οργανισµός διαβιβάζει τη γνωµοδότηση αυτή στην
Επιτροπή.

7. Εντός εξήντα ηµερών από την παραλαβή της γνωµοδότησης η Επιτροπή καταρτίζει
σχέδιο απόφασης η οποία λαµβάνεται µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 130, παράγραφος 2.

8. Κατά των αποφάσεων του Οργανισµού βάσει των παραγράφων 3 και 6 µπορεί να
ασκηθεί προσφυγή, σύµφωνα µε τα άρθρα 87, 88 και 89.

Άρθρο 50
Επιµερισµός του κόστους διενέργειας δοκιµών στις οποίες χρησιµοποιούνται σπονδυλωτά

ζώα, χωρίς να έχει επιτευχθεί συµφωνία µεταξύ των καταχωριζόντων

1. Εάν ένας καταχωρίζων ή µεταγενέστερος χρήστης διενεργεί δοκιµή για λογαριασµό
άλλων, το κόστος της µελέτης επιµερίζεται σε όλους εξίσου.

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο καταχωρίζων ή ο
µεταγενέστερος χρήστης που διενεργεί τη δοκιµή παρέχει στον καθένα από τους
υπόλοιπους αντίγραφο των αποτελεσµάτων της δοκιµής.

3. Το πρόσωπο που διενεργεί τη δοκιµή και υποβάλλει τη µελέτη προβάλλει ανάλογη
απαίτηση πληρωµής από τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι έχουν, από την πλευρά
τους, δικαίωµα να λάβουν αντίγραφο της µελέτης. Οποιοδήποτε πρόσωπο µπορεί να
απαιτήσει να απαγορευθεί σε άλλο πρόσωπο να παραγάγει, να εισαγάγει ή να
διαθέσει την ουσία στην αγορά όταν το συγκεκριµένο άλλο πρόσωπο δεν καταβάλει
το µερίδιο του κόστους που του αναλογεί ή δεν παράσχει εγγύηση για το ποσό ή δεν
χορηγήσει αντίγραφο της µελέτης από τη δοκιµή. Όλες οι απαιτήσεις προβάλλονται
στα εθνικά δικαστήρια. Οποιοδήποτε πρόσωπο µπορεί να επιλέξει να υποβάλει τις
απαιτήσεις πληρωµής του σε όργανο διαιτησίας και να αποδεχθεί τη διαιτητική
απόφαση.
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Άρθρο 51
Υποχρέωση των κρατών µελών να υποβάλλουν εκθέσεις στον Οργανισµό

Πριν από τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους κάθε κράτος µέλος υποβάλλει έκθεση στον
Οργανισµό σχετικά µε την πρόοδο που σηµειώθηκε κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος
όσον αφορά την εκτέλεση των υποχρεώσεων των αρµόδιων αρχών του εν λόγω κράτους
µέλους σε σχέση µε την εξέταση των προτάσεων δοκιµών. Ο Οργανισµός δηµοσιεύει αµέσως
τις πληροφορίες αυτές στον ιστότοπό του.

TITΛΟΣ VII
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
AΠΑΙΤΗΣΗ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 52
Σκοπός της αδειοδότησης

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

Άρθρο 53
Γενικές διατάξεις

1. Ένας παραγωγός, ένας εισαγωγέας ή ένας µεταγενέστερος χρήστης δεν διαθέτει µια
ουσία στην αγορά για χρήση ούτε τη χρησιµοποιεί ο ίδιος, εάν η ουσία
περιλαµβάνεται στο παράρτηµα XIII, εκτός εάν:

(α) η χρήση (-εις) της ουσίας υπό καθαρή µορφή ή σε παρασκεύασµα ή η
ενσωµάτωσή της σε προϊόν, για την οποία η ουσία διατίθεται στην αγορά ή για
την οποία τη χρησιµοποιεί ο ίδιος, έχει αδειοδοτηθεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 57
έως 61· ή

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

(γ) η ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 55, παράγραφος 1, στοιχείο γ),
σηµείο (i), δεν έχει έλθει ακόµη· ή

(δ) η ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 55, παράγραφος 1, στοιχείο γ),
σηµείο (i), έχει έλθει και ο ίδιος έχει υποβάλει αίτηση αδειοδότησης δεκαοκτώ
µήνες πριν από αυτή την ηµεροµηνία αλλά δεν έχει ληφθεί ακόµη απόφαση
σχετικά µε την αίτηση αδειοδότησης· ή
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(ε) στην περίπτωση που η ουσία διατίθεται στην αγορά, έχει χορηγηθεί άδεια για
τη χρήση αυτή στον αµέσως µεταγενέστερό του χρήστη.

2. Ένας µεταγενέστερος χρήστης επιτρέπεται να χρησιµοποιεί µια ουσία που
ανταποκρίνεται στα κριτήρια της παραγράφου 1, εφόσον η χρήση συνάδει µε τους
όρους άδειας που έχει χορηγηθεί σε προηγούµενο φορέα της αλυσίδας εφοδιασµού
γι’ αυτή τη χρήση.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται στη χρήση ουσιών οι οποίες είναι
απόβλητα και αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας σε εγκατάσταση επεξεργασίας
αποβλήτων σύµφωνα µε τους όρους άδειας που έχει χορηγηθεί βάσει της
οδηγίας 75/442/ΕΟΚ46 του Συµβουλίου ή της οδηγίας 91//689/ΕΟΚ του
Συµβουλίου47, µε την επιφύλαξη του κανονισµού (EΚ) αριθ. …/…{ΑΟΡ}.

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται στη χρήση ουσιών για σκοπούς
επιστηµονικής έρευνας και ανάπτυξης ή για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και
διαδικασιών παραγωγής σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τον ένα τόνο κατ’ έτος.

5. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται στις ακόλουθες χρήσεις ουσιών:

(α) χρήσεις σε προϊόντα φυτοπροστασίας, σύµφωνα µε το πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ·

(β) χρήσεις σε καλλυντικά προϊόντα, σύµφωνα µε το πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας 98/8/ΕΟΚ·

(γ) χρήσεις ως φαρµακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση,
σύµφωνα µε το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 και
των οδηγιών 2001/82/ΕΚ και 2001/83/ΕΚ·

(δ) χρήσεις ως πρόσθετων σε τρόφιµα, σύµφωνα µε το πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας 89/107/ΕΟΚ·

(ε) χρήσεις ως πρόσθετων σε ζωοτροφές, σύµφωνα µε το πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας 70/524/ΕΟΚ·

(στ) χρήσεις ως αρτυµατικών υλών σε τρόφιµα, σύµφωνα µε το πεδίο εφαρµογής
της απόφασης 1999/217/EΚ·

(ζ) χρήσεις ως αποµονώσιµων ενδιάµεσων στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή
µεταφερόµενων·

(η) χρήσεις ως καυσίµων κινητήρων που καλύπτονται από την οδηγία 98/70/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου48·

(θ) χρήσεις ως καυσίµων σε κινητές ή σταθερές εγκαταστάσεις καύσης
ορυκτελαίων και χρήση ως καυσίµων σε κλειστά συστήµατα.

                                                
46 ΕΕ L 194, 25.7.1975, σ. 39.
47 ΕΕ L 377, 31.12.1991, σ. 20.
48 ΕΕ L 350, 28.12.1998, σ. 58.
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6. Για τις ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση µόνο επειδή ανταποκρίνονται στα
κριτήρια του άρθρου 54, στοιχεία α), β) και γ), ή επειδή προσδιορίζονται σύµφωνα
µε το άρθρο 54, στοιχείο στ), µόνο λόγω της επικινδυνότητας για την ανθρώπινη
υγεία, οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται στις
ακόλουθες χρήσεις τους:

(α) χρήσεις σε καλλυντικά προϊόντα, σύµφωνα µε το πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας 76/768/ΕΟΚ·

(β) χρήσεις σε υλικά που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα, σύµφωνα µε το πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας 89/109/ΕΟΚ.

7. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται στη χρήση ουσιών σε παρασκευάσµατα:

(α) όταν οι συγκεντρώσεις των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 54,
στοιχεία δ), ε) και στ), δεν υπερβαίνουν το όριο του 0,1%·

(β) για όλες τις άλλες ουσίες, όταν οι συγκεντρώσεις των ουσιών δεν υπερβαίνουν
τα όρια συγκέντρωσης που καθορίζονται στην οδηγία 1999/45/ΕΚ, µε βάση τα
οποία ταξινοµούνται τα παρασκευάσµατα ως επικίνδυνα.

Άρθρο 54
Ουσίες που πρέπει να περιληφθούν στο παράρτηµα XIII

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

(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·

(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·

(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.
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Άρθρο 55
Συµπερίληψη ουσιών στο παράρτηµα XIII

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:

(α) την ταυτότητα της ουσίας·

(β) τις εγγενείς ιδιότητες της ουσίας που αναφέρονται στο άρθρο 54·

(γ) τις µεταβατικές ρυθµίσεις:

(i) την ηµεροµηνία (ή ηµεροµηνίες) από την οποία απαγορεύεται η διάθεση
στην αγορά και η χρήση της ουσίας, εκτός εάν χορηγηθεί άδεια, η οποία
στο εξής αναφέρεται ως «ηµεροµηνία λήξης»·

(ii) την ηµεροµηνία ή τις ηµεροµηνίες, τουλάχιστον δεκαοκτώ µήνες πριν
από την ηµεροµηνία(-ες) λήξης, πριν από τις οποίες πρέπει να
παραληφθούν οι αιτήσεις αδειοδότησης χρήσεων τις οποίες ο αιτών
επιθυµεί να συνεχίσει ή για τις οποίες επιθυµεί να εξακολουθήσει να
διαθέτει τις ουσίες στην αγορά µετά την ηµεροµηνία(-ες) λήξης· οι
συνεχιζόµενες αυτές χρήσεις θα επιτραπούν µετά την ηµεροµηνία λήξης
ώσπου να ληφθεί η απόφαση σχετικά µε την αίτηση αδειοδότησης·

(δ) περιόδους αναθεώρησης για ορισµένες χρήσεις, κατά περίπτωση·

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

2. Από την απαίτηση αδειοδότησης µπορούν να εξαιρεθούν χρήσεις ή κατηγορίες
χρήσεων. Για να καθοριστούν οι εξαιρέσεις αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
ιδίως τα εξής:

(α) η ισχύουσα ειδική κοινοτική νοµοθεσία που επιβάλλει ελάχιστες απαιτήσεις
σχετικά µε την προστασία της υγείας ή του περιβάλλοντος για τη χρήση της
ουσίας, όπως είναι τα υποχρεωτικά όρια επαγγελµατικής έκθεσης, τα όρια
εκποµπών κτλ·

(β) οι ισχύουσες νοµικές υποχρεώσεις για τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και
διαχειριστικών µέτρων που εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση µε τυχόν σχετικά
πρότυπα υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος σε σχέση µε τη
χρήση της ουσίας.

Οι εξαιρέσεις µπορεί να υπόκεινται σε όρους.

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:

(α) µε ιδιότητες ΑΒΤ ή αΑαΒ·
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(β) που χρησιµοποιούνται ευρέως ως µέσο διασποράς· είτε

(γ) που χρησιµοποιούνται σε µεγάλες ποσότητες.

Ο αριθµός των ουσιών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα XIII και οι
ηµεροµηνίες που ορίζονται βάσει της παραγράφου 1 λαµβάνουν υπόψη τους την
ικανότητα του Οργανισµού να διεκπεραιώνει αιτήσεις στον προβλεπόµενο χρόνο.

4. Πριν ο Οργανισµός αποστείλει τη σύστασή του στην Επιτροπή, τη δηµοσιεύει στον
ιστότοπό του, περιλαµβάνοντας σαφώς την ηµεροµηνία δηµοσίευσης. Ο Οργανισµός
καλεί όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις εντός τριών µηνών
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης, ιδίως σχετικά µε τα εξής:

(α) την πλήρωση των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 54 στοιχεία δ), ε)
και στ)·

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

Ο Οργανισµός επικαιροποιεί τη σύστασή του λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις
που παρέλαβε.

5. Μετά τη συµπερίληψη µιας ουσίας στο παράρτηµα XIII, η ουσία αυτή δεν υπόκειται
σε νέους περιορισµούς βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στον τίτλο VIII, η
οποία καλύπτει τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον από τη
χρήση της ουσίας, λόγω των εγγενών ιδιοτήτων της, που προσδιορίζονται στο
παράρτηµα XIII.

6. Οι ουσίες των οποίων όλες οι χρήσεις έχουν απαγορευθεί, βάσει του τίτλου VIII ή
άλλης κοινοτικής νοµοθεσίας, δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΧIII ή
αφαιρούνται από αυτό.

Άρθρο 56
Προσδιορισµός των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 54, στοιχεία δ), ε) και στ)

1. Για τον προσδιορισµό των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 54, στοιχεία δ), ε)
και στ), εφαρµόζεται η διαδικασία που αναφέρεται στις παραγράφους 2 έως 7 του
παρόντος άρθρου πριν από τη διατύπωση οποιωνδήποτε συστάσεων βάσει του
άρθρου 55, παράγραφος 3.

2. Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τον Οργανισµό να προετοιµάσει έναν φάκελο,
σύµφωνα µε το παράρτηµα XIV, για ουσίες οι οποίες κατά τη γνώµη της
ανταποκρίνονται στα κριτήρια του άρθρου 54, στοιχεία δ), ε) και στ). Ο Οργανισµός
κυκλοφορεί τον εν λόγω φάκελο στα κράτη µέλη.

3. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να προετοιµάσει έναν φάκελο, σύµφωνα µε το
παράρτηµα XIV για ουσίες οι οποίες κατά τη γνώµη του ανταποκρίνονται στα
κριτήρια του άρθρου 54, στοιχεία δ), ε) και στ) και να τον διαβιβάσει στον
Οργανισµό. Ο Οργανισµός κυκλοφορεί τον εν λόγω φάκελο στα υπόλοιπα κράτη
µέλη.
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4. Εντός τριάντα ηµερών από την κυκλοφορία του φακέλου τα υπόλοιπα κράτη µέλη ή
ο Οργανισµός µπορούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά µε τον προσδιορισµό
της ουσίας που περιλαµβάνεται στο φάκελο προς τον Οργανισµό.

5. Εάν ο Οργανισµός δεν παραλάβει παρατηρήσεις µπορεί να συµπεριλάβει την ουσία
στις συστάσεις του, βάσει του άρθρου 55, παράγραφος 3.

6. Μόλις παραλάβει τις παρατηρήσεις άλλου κράτους µέλους ή µε δική του
πρωτοβουλία ο Οργανισµός παραπέµπει το φάκελο στην επιτροπή των κρατών
µελών εντός δεκαπέντε ηµερών από τη λήξη της περιόδου των τριάντα ηµερών που
αναφέρεται στην παράγραφο 4.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ

Άρθρο 57
Η χορήγηση αδειών

1. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις αιτήσεις
αδειοδότησης, σύµφωνα µε τον παρόντα τίτλο.

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.

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 Συµβουλίου49·

(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

                                                
49 ΕΕ L 257, 10.10.1996, σ. 26.
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άρθρου 16 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου50·

(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
Συµβουλίου51, από την οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου52 ή από την
οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου53.

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:

(α) ο κίνδυνος από τις χρήσεις της ουσίας·

(β) τα κοινωνικοοικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της ουσίας και
οι κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες από την άρνηση χορήγησης άδειας έτσι
όπως καταδεικνύονται από τον αιτούντα ή άλλα ενδιαφερόµενα µέρη·

(γ) η ανάλυση των εναλλακτικών ουσιών ή τεχνολογιών που υποβάλλονται από
τον αιτούντα βάσει του άρθρου 59, παράγραφος 5, και από τυχόν τρίτα µέρη,
βάσει του άρθρου 61, παράγραφος 2·

(δ) οι διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους για την υγεία ή για το
περιβάλλον τυχόν εναλλακτικών ουσιών ή τεχνολογιών.

4. ∆εν αδειοδοτείται µια χρήση όταν η άδεια συνιστά χαλάρωση ενός περιορισµού που
ορίζεται στο παράρτηµα XVI.

5. Άδεια χορηγείται µόνο εφόσον η αίτηση υποβάλλεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
του άρθρου 59.

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.

7. Η άδεια προσδιορίζει τα εξής:

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

(β) την ταυτότητα της ουσίας ή των ουσιών·

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

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

(ε) τυχόν περιόδους αναθεώρησης·

                                                
50 ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1.
51 ΕΕ L 189, 20.7.1990, σ. 17.
52 ΕΕ L 169, 12.7.1993, σ. 1.
53 ΕΕ L 331, 7.12.1998, σ. 1.
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(στ) τυχόν διευθετήσεις παρακολούθησης.

8. Ανεξαρτήτως των όρων στους οποίους υπόκειται µια άδεια, ο κάτοχος της άδειας θα
πρέπει να εξασφαλίζει ότι το επίπεδο έκθεσης έχει µειωθεί στο χαµηλότερο δυνατό,
από τεχνική άποψη, επίπεδο.

Άρθρο 58
Η αναθεώρηση των αδειών

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.

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.

Εάν µπορεί πλέον να καταδείξει ότι ο κίνδυνος ελέγχεται επαρκώς, υποβάλλει µια
επικαιροποιηµένη έκδοση της έκθεσης χηµικής ασφάλειας.

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

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.

Σε τέτοιες περιπτώσεις η Επιτροπή καθορίζει εύλογη προθεσµία για την υποβολή
των περαιτέρω πληροφοριών που χρειάζονται για την αναθεώρηση από τον κάτοχο ή
τους κατόχους της άδειας και δηλώνει έως πότε θα λάβει απόφαση σύµφωνα µε το
άρθρο 61.

3. Με την απόφαση αναθεώρησης η Επιτροπή µπορεί να τροποποιήσει την άδεια,
λαµβάνοντας υπόψη την αναλογικότητα, ή να ανακαλέσει την άδεια εάν, υπό τις
νέες περιστάσεις, δεν θα είχε χορηγηθεί.

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

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.

5. Εάν µια ουσία δεν εκπληρώνει τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στο
άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, οι άδειες που έχουν χορηγηθεί για
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τη χρήση της ουσίας είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν για τη σχετική λεκάνη
απορροής ποταµού.

6. Εάν η χρήση µιας ουσίας απαγορευθεί επακολούθως στο παράρτηµα XVII,
η Επιτροπή ανακαλεί την άδεια για τη συγκεκριµένη χρήση.

Εάν η χρήση µιας ουσίας υπόκειται επακολούθως σε όρους στο παράρτηµα XVII,
η Επιτροπή τροποποιεί αναλόγως την άδεια.

Άρθρο 59
Aιτήσεις αδειοδότησης

1. Η αίτηση αδειοδότησης υποβάλλεται στον Οργανισµό.

2. Αιτήσεις αδειοδότησης υποβάλλονται από τον παραγωγό ή τους παραγωγούς, από
τον εισαγωγέα ή τους εισαγωγείς ή/και από το µεταγενέστερο χρήστη ή χρήστες της
ουσίας. Αιτήσεις υποβάλλονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα.

3. Αιτήσεις υποβάλλονται για µία ή περισσότερες ουσίες, για µία ή περισσότερες
χρήσεις. Αιτήσεις υποβάλλονται για ιδία χρήση ή χρήσεις του αιτούντος ή/και για τις
χρήσεις για τις οποίες προτίθεται να διαθέσει την ουσία στην αγορά.

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·

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

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

(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·

(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.
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6. Η αίτηση αδειοδότησης δεν περιλαµβάνει κανένα από τα εξής:

(α) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον λόγω εκποµπών
της ουσίας από εγκατάσταση στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια, σύµφωνα µε
την οδηγία 96/61/ΕΚ·

(β) τους κινδύνους για το υδατικό περιβάλλον και µέσω αυτού, λόγω απορρίψεων
της ουσίας από σηµειακή πηγή οι οποίες διέπονται από απαίτηση για
προηγούµενη κανονιστική ρύθµιση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11,
παράγραφος 3, και από νοµοθετικά µέτρα που θεσπίζονται βάσει του
άρθρου 16 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ·

(γ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία από τη χρήση της ουσίας σε
ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο διέπεται από τις οδηγίες 90/385/ΕΟΚ,
93/42/ΕΟΚ ή 98/79/ΕΚ.

7. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας συνοδεύεται από την καταβολή του τέλους που
έχει καθορίσει ο Οργανισµός.

Άρθρο 60
Επόµενες αιτήσεις αδειοδότησης

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 προηγούµενης αίτησης που έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 59,
παράγραφος 4, στοιχείο δ), και παράγραφος 5.

2. Εάν έχει χορηγηθεί άδεια για τη χρήση µιας ουσίας, ο επόµενος αιτών µπορεί να
παραπέµψει, µέσω εγγράφου πρόσβασης που του έχει χορηγήσει ο κάτοχος της
άδειας, στα µέρη της αίτησης του κατόχου η οποία είχε υποβληθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 59, παράγραφος 4, στοιχείο δ), και παράγραφος 5.

Άρθρο 61
∆ιαδικασία για τις αποφάσεις αδειοδότησης

1. Ο Οργανισµός γνωστοποιεί την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης. Οι επιτροπές
του Οργανισµού για την αξιολόγηση του κινδύνου και για την κοινωνικοοικονοµική
ανάλυση εκδίδουν σχέδια γνωµοδοτήσεων εντός δέκα µηνών από την ηµεροµηνία
παραλαβής της αίτησης.

2. Ο Οργανισµός δηµοσιεύει στον ιστότοπό του γενικές πληροφορίες σχετικά µε τις
χρήσεις για τις οποίες έχει παραλάβει αιτήσεις, λαµβάνοντας υπόψη την
εµπιστευτικότητα σύµφωνα µε το άρθρο 116, καθώς και µια προθεσµία εντός της
οποίας τα ενδιαφερόµενα τρίτα µέρη µπορούν να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά
µε εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες.

3. Κατά την προετοιµασία της γνωµοδότησης κάθε επιτροπή που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 ελέγχει πρώτα κατά πόσον η αίτηση περιλαµβάνει όλες τις
πληροφορίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 59 και αφορούν θέµατα τα οποία
εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της. Εάν χρειάζεται, η επιτροπή ζητεί από τον αιτούντα
συµπληρωµατικές πληροφορίες ώστε η αίτηση να τηρεί τις απαιτήσεις του
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άρθρου 59. Κάθε επιτροπή λαµβάνει επίσης υπόψη της τυχόν πληροφορίες που
έχουν υποβληθεί από τρίτους.

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·

(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.

5. Ο Οργανισµός αποστέλλει τα εν λόγω σχέδια γνωµοδότησης στον αιτούντα πριν από
τη λήξη της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 1. Σε ένα µήνα από την
παραλαβή του σχεδίου γνωµοδότησης ο αιτών µπορεί να ειδοποιήσει γραπτώς ότι
επιθυµεί να υποβάλει παρατηρήσεις. Το σχέδιο γνωµοδότησης θεωρείται ότι
παραλαµβάνεται εντός επτά ηµερών από την αποστολή του από τον Οργανισµό.

Εάν ο αιτών δεν επιθυµεί να υποβάλει παρατηρήσεις, ο Οργανισµός αποστέλλει τις
γνωµοδοτήσεις στην Επιτροπή, στα κράτη µέλη και στον αιτούντα εντός δεκαπέντε
ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή των παρατηρήσεων του
αιτούντος ή εντός δεκαπέντε ηµερών από την παραλαβή της ειδοποίησης από τον
αιτούντα ότι δεν προτίθεται αν υποβάλει παρατηρήσεις.

Εάν ο αιτών επιθυµεί να υποβάλει παρατηρήσεις, αποστέλλει γραπτώς την
επιχειρηµατολογία του στον Οργανισµό εντός δύο µηνών από την παραλαβή του
σχεδίου γνωµοδότησης. Οι επιτροπές εξετάζουν τις παρατηρήσεις και εκδίδουν τις
τελικές γνωµοδοτήσεις τους εντός δύο µηνών από την παραλαβή της γραπτής
επιχειρηµατολογίας, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την επιχειρηµατολογία. Εντός
δεκαπέντε επιπλέον ηµερών ο Οργανισµός αποστέλλει τις γνωµοδοτήσεις στην
Επιτροπή, στα κράτη µέλη και στον αιτούντα επισυνάπτοντας τα γραπτά
επιχειρήµατα.

6. Ο Οργανισµός δηµοσιεύει στον ιστότοπό του, σύµφωνα µε το άρθρο 116, τα µη
εµπιστευτικά µέρη των γνωµοδοτήσεών του και τα τυχόν συνηµµένα τους κείµενα.

7. Στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 60, παράγραφος 1, ο Οργανισµός
αντιµετωπίζει τις αιτήσεις µαζί, εφόσον µπορούν να τηρηθούν οι προθεσµίες της
πρώτης αίτησης.

8. Η Επιτροπή καταρτίζει σχέδιο απόφασης για την αδειοδότηση εντός τριών µηνών
από την παραλαβή των γνωµοδοτήσεων του Οργανισµού. Η τελική απόφαση για τη
χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας λαµβάνεται µε τη διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 2.

9. Οι περιλήψεις των αποφάσεων της Επιτροπής, περιλαµβανοµένου του αριθµού
άδειας, δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
δηµοσιεύονται επίσης σε βάση δεδοµένων που δηµιουργεί και ενηµερώνει ο
Οργανισµός.
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10. Στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 60, παράγραφος 2, η προθεσµία
που ορίζεται στην παράγραφο 1 συντοµεύεται στους 5 µήνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Α∆ΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙ∆Α ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 62
Υποχρέωση των κατόχων αδειών

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

Άρθρο 63
Μεταγενέστεροι χρήστες

1. Οι µεταγενέστεροι χρήστες που χρησιµοποιούν µια ουσία σύµφωνα µε το άρθρο 53,
παράγραφος 2, το κοινοποιούν στον Οργανισµό εντός τριών µηνών από την πρώτη
φορά που προµηθεύτηκαν την ουσία. Χρησιµοποιούν αποκλειστικά το υπόδειγµα
που ορίζεται από τον Οργανισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 108.

2. Ο Οργανισµός καταρτίζει και ενηµερώνει ένα µητρώο µεταγενέστερων χρηστών οι
οποίοι του έχουν αποστείλει κοινοποιήσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Ο
Οργανισµός παρέχει πρόσβαση στο εν λόγω µητρώο στις αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών.

TITΛΟΣ VIII
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ,

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 64
Γενικές διατάξεις

1. Μια ουσία υπό καθαρή µορφή, σε παρασκεύασµα ή σε προϊόν για την οποία το
παράρτηµα XVΙ περιέχει έναν περιορισµό δεν πρέπει να παράγεται ή να διατίθεται
στην αγορά ή να χρησιµοποιείται παρά µόνον σύµφωνα µε τους όρους του
προαναφερόµενου περιορισµού. Τούτο δεν ισχύει για την παραγωγή, τη διάθεση
στην αγορά ή τη χρήση µιας ουσίας για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας και
ανάπτυξης ή έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής σε
ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τον ένα τόνο κατ’ έτος.

2. Μια ουσία υπό καθαρή µορφή, σε παρασκεύασµα ή σε προϊόν για την οποία το
παράρτηµα XVIΙ περιέχει έναν περιορισµό δεν πρέπει να παράγεται ή να διατίθεται
στην αγορά ή να χρησιµοποιείται παρά µόνον σύµφωνα µε τους όρους του
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προαναφερόµενου περιορισµού. Τούτο δεν ισχύει για την παραγωγή, τη διάθεση
στην αγορά ή τη χρήση µιας ουσίας για σκοπούς έρευνας εργαστηριακής κλίµακας ή
για τη χρήση της ουσίας ως προτύπου αναφοράς.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται στη χρήση ουσιών οι οποίες είναι
απόβλητα και αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας σε εγκατάσταση επεξεργασίας
αποβλήτων σύµφωνα µε τους όρους άδειας που έχει χορηγηθεί βάσει της
οδηγίας 75/442/ΕΟΚ ή της οδηγίας 91//689/ΕΟΚ, µε την επιφύλαξη του
κανονισµού (EΚ) αριθ. …/… {ΑΟΡ}.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

Άρθρο 65
Εισαγωγή νέων και τροποποίηση ισχυόντων περιορισµών

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

Αυτό δεν ισχύει για τη χρήση µιας ουσίας ως αποµονώσιµου ενδιάµεσου στις
εγκαταστάσεις παραγωγής, εκτός από τις περιπτώσεις που καλύπτονται από την
παράγραφο 3.

2. Για τις ουσίες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ταξινόµησης ως καρκινογόνες,
µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2 και για τις
οποίες προτείνονται από την Επιτροπή περιορισµοί όσον αφορά τη χρήση τους από
τους καταναλωτές, το παράρτηµα XVI τροποποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 3. ∆εν εφαρµόζονται τα άρθρα 66 έως 70.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 55, παράγραφος 5, το αργότερο κατά τη
συµπερίληψη µιας ουσίας στη σύµβαση της Στοκχόλµης ή στο πρωτόκολλο της
ΟΕΕ/ΟΗΕ για τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους η Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο
για τη συµπερίληψη της εν λόγω ουσίας στο παράρτηµα XVII. Τα προτεινόµενα
µέτρα θα πρέπει τουλάχιστον να ενσωµατώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τις διεθνείς αυτές δεσµεύσεις της Κοινότητας. Το παράρτηµα XVII τροποποιείται
σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 3. ∆εν
εφαρµόζονται τα άρθρα 66 έως 70.

4. Οι περιορισµοί για την αντιµετώπιση µόνο των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία
από τη χρήση µιας ουσίας σε καλλυντικά προϊόντα, σύµφωνα µε το πεδίο εφαρµογής
της οδηγίας 76/768/EΚ, δεν περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα XVI ή XVII.
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Άρθρο 66
Προπαρασκευή πρότασης

1. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η παραγωγή, η διάθεση στην αγορά ή η χρήση µιας
ουσίας υπό καθαρή µορφή, σε παρασκεύασµα ή σε προϊόν ενέχει κίνδυνο για την
ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον ο οποίος δεν ελέγχεται επαρκώς και χρειάζεται
να αντιµετωπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, ζητεί από τον Οργανισµό να προετοιµάσει
έναν φάκελο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος XIV. Εάν ο φάκελος
αυτός καταδείξει ότι είναι απαραίτητη η ανάληψη δράσης σε κοινοτική βάση, πέρα
από οποιαδήποτε µέτρα που εφαρµόζονται ήδη, ο Οργανισµός προτείνει
περιορισµούς ώστε να κινηθεί η διαδικασία επιβολής περιορισµών.

Ο Οργανισµός αναφέρεται σε κάθε φάκελο κράτους µέλους, έκθεση χηµικής
ασφάλειας ή αξιολόγηση κινδύνου που του έχει υποβληθεί στο πλαίσιο του
παρόντος κανονισµού. Αναφέρεται επίσης σε κάθε σχετική αξιολόγηση κινδύνου
που έχει υποβληθεί από τρίτους για σκοπούς άλλων κοινοτικών κανονισµών ή
οδηγιών. Γι’ αυτό το σκοπό, άλλοι φορείς, όπως είναι οι οργανισµοί που έχουν
συσταθεί βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας και έχουν παρόµοια καθήκοντα,
παρέχουν πληροφορίες στον Οργανισµό µετά από αίτηση.

2. Εάν ένα κράτος µέλος θεωρεί ότι η παραγωγή, η διάθεση στην αγορά ή η χρήση µιας
ουσίας υπό καθαρή µορφή, σε παρασκεύασµα ή σε προϊόν ενέχει κίνδυνο για την
ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον ο οποίος δεν ελέγχεται επαρκώς και χρειάζεται
να αντιµετωπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, προετοιµάζει έναν φάκελο σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του παραρτήµατος XIV. Εάν ο φάκελος αυτός καταδείξει ότι είναι
απαραίτητη η ανάληψη δράσης σε κοινοτική βάση, πέρα από οποιαδήποτε µέτρα
που εφαρµόζονται ήδη, το κράτος µέλος υποβάλλει το φάκελο στον Οργανισµό στη
µορφή που αναφέρεται στο παράρτηµα XIV, ώστε να κινηθεί η διαδικασία επιβολής
περιορισµών.

Τα κράτη µέλη αναφέρονται σε κάθε φάκελο, έκθεση χηµικής ασφάλειας ή
αξιολόγηση κινδύνου που έχει υποβληθεί στον Οργανισµό βάσει του παρόντος
κανονισµού. Τα κράτη µέλη αναφέρονται επίσης σε κάθε σχετική αξιολόγηση
κινδύνου που έχει υποβληθεί για σκοπούς άλλων κοινοτικών κανονισµών ή οδηγιών.
Γι’ αυτό το σκοπό, άλλοι φορείς, όπως είναι οι οργανισµοί που έχουν συσταθεί
βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας και έχουν παρόµοια καθήκοντα, παρέχουν
πληροφορίες στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος µετά από αίτηση.

Οι επιτροπές για την αξιολόγηση του κινδύνου και για την κοινωνικοοικονοµική
ανάλυση ελέγχουν εάν ο φάκελος που υποβλήθηκε τηρεί τις απαιτήσεις του
παραρτήµατος XIV. Εντός τριάντα ηµερών από την παραλαβή του φακέλου ο
Οργανισµός πληροφορεί το κράτος µέλος που προτείνει τους περιορισµούς σχετικά
µε το εάν οι επιτροπές θεωρούν ότι ο φάκελος τηρεί τις απαιτήσεις. Εάν ο φάκελος
δεν τηρεί τις απαιτήσεις, εξηγούνται γραπτώς οι λόγοι στο κράτος µέλος εντός
σαράντα πέντε ηµερών από την παραλαβή του φακέλου. Το κράτος µέλος θα πρέπει
να φροντίσει να συµµορφωθεί ο φάκελος µε τις απαιτήσεις εντός τριάντα ηµερών
από την ηµεροµηνία παραλαβής των αιτιολογιών του Οργανισµού, διαφορετικά η
διαδικασία στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου τερµατίζεται.

3. Ο Οργανισµός δηµοσιεύει αµέσως στον ιστότοπό του όλους τους φακέλους που
τηρούν τις απαιτήσεις του παραρτήµατος XIV και τους περιορισµούς που
προτάθηκαν σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, µε σαφή
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ένδειξη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης. Ο Οργανισµός καλεί όλα τα ενδιαφερόµενα
µέρη να υποβάλουν χωριστά ή από κοινού εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης:

(α) παρατηρήσεις για τους φακέλους και για τους προτεινόµενους περιορισµούς·

(β) µια κοινωνικοοικονοµική ανάλυση των προτεινόµενων περιορισµών - ή
πληροφορίες που µπορούν να συµβάλουν σε µια τέτοια ανάλυση - εξετάζοντας
τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των προτεινόµενων περιορισµών.
Η ανάλυση τηρεί τις απαιτήσεις του παραρτήµατος XV.

Άρθρο 67
Γνωµοδότηση του Οργανισµού: επιτροπή για την αξιολόγηση του κινδύνου

Εντός εννέα µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης που αναφέρεται στο άρθρο 66,
παράγραφος 3, η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνου διατυπώνει τη γνώµη της σχετικά µε τους
προτεινόµενους περιορισµούς µε βάση τη δική της εξέταση των σχετικών τµηµάτων του
φακέλου. Η γνωµοδότηση λαµβάνει υπόψη το φάκελο του κράτους µέλους και τις απόψεις
των ενδιαφερόµενων µερών που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 3, στοιχείο α).

Άρθρο 68
Γνωµοδότηση του Οργανισµού: επιτροπή κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης

1. Εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης που αναφέρεται στο
άρθρο 66, παράγραφος 3, η επιτροπή κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης διατυπώνει
τη γνώµη της σχετικά µε τους προτεινόµενους περιορισµούς µε βάση τη δική της
εξέταση των σχετικών τµηµάτων του φακέλου και των κοινωνικοοικονοµικών
συνεπειών. Καταρτίζει σχέδιο γνωµοδότησης για τους προτεινόµενους περιορισµούς
και για τις συναφείς κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις
αναλύσεις ή τις πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 66, παράγραφος 3, στοιχείο β),
εφόσον υπάρχουν. Ο Οργανισµός δηµοσιεύει το σχέδιο γνωµοδότησης στον
ιστότοπό του αµέσως. Ο Οργανισµός καλεί τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν
τις παρατηρήσεις τους για το σχέδιο γνωµοδότησης σε προθεσµία που καθορίζει ο
Οργανισµός.

2. Η επιτροπή κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης εκδίδει αµέσως τη γνωµοδότησή της,
λαµβάνοντας δεόντως υπόψη περαιτέρω παρατηρήσεις που παραλήφθηκαν στην
καθορισµένη προθεσµία. Η γνωµοδότηση αυτή λαµβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις
και τις κοινωνικοοικονοµικές αναλύσεις των ενδιαφερόµενων µερών που
υποβλήθηκαν βάσει του άρθρου 66, παράγραφος 3, στοιχείο β), και του άρθρου 68,
παράγραφος 1.

3. Όταν η γνώµη της επιτροπής για την αξιολόγηση του κινδύνου αποκλίνει σηµαντικά
από την πρόταση επιβολής περιορισµών ενός κράτους µέλους ή της Επιτροπής, ο
Οργανισµός µπορεί να αναβάλει την προθεσµία για την έκδοση γνωµοδότησης της
επιτροπής κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης κατά 90 ηµέρες κατά µέγιστο όριο.
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Άρθρο 69
Υποβολή γνωµοδότησης στην Επιτροπή

1. Ο Οργανισµός υποβάλλει στην Επιτροπή τις γνωµοδοτήσεις της επιτροπής
αξιολόγησης κινδύνου και της επιτροπής κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης για τους
προτεινόµενους περιορισµούς για ουσίες υπό καθαρή µορφή, σε παρασκευάσµατα ή
σε προϊόντα. Εάν η µία από τις δύο επιτροπές ή και οι δύο δεν διατυπώσουν
γνωµοδότηση στην προθεσµία που καθορίζεται στο άρθρο 67, παράγραφος 1, και
στο άρθρο 68, παράγραφος 1, ο Οργανισµός ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά και
αναφέρει τους λόγους.

2. Ο Οργανισµός δηµοσιεύει αµέσως τις γνωµοδοτήσεις των δύο επιτροπών στον
ιστότοπό του.

3. Ο Οργανισµός παρέχει στην Επιτροπή, µετά από αίτηση, όλα τα έγγραφα και τα
στοιχεία που έχουν υποβληθεί σε αυτόν ή έχουν εξεταστεί από αυτόν.

Άρθρο 70
Απόφαση της Επιτροπής

1. Εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 65, η Επιτροπή καταρτίζει σχέδιο
τροποποίησης του παραρτήµατος XVI εντός τριών µηνών από την παραλαβή της
γνωµοδότησης της επιτροπής κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης ή από τη λήξη της
προθεσµίας που καθορίζεται στο άρθρο 68, εάν η εν λόγω επιτροπή δεν διατυπώσει
γνωµοδότηση, όποτε είναι το συντοµότερο.

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

2. Η τελική απόφαση λαµβάνεται µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130,
παράγραφος 3.

TITΛΟΣ IX
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 71
Σύσταση

Συνιστάται Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων.

Άρθρο 72
Σύνθεση

1. Ο Οργανισµός περιλαµβάνει:

(α) ένα διοικητικό συµβούλιο, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζονται στο
άρθρο 74·
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(β) ένα γενικό διευθυντή, ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζονται στο
άρθρο 79·

(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·

(δ) µια επιτροπή κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης, 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 συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης των
συνεπειών νοµοθετικής δράσης που ενδεχοµένως αναλαµβάνεται για τις
ουσίες·

(ε) µια επιτροπή των κρατών µελών, η οποία είναι αρµόδια για τη διευθέτηση της
διάστασης απόψεων σχετικά µε σχέδια αποφάσεων που προτείνονται από τα
κράτη µέλη βάσει του τίτλου VI και για την προπαρασκευή της γνωµοδότησης
του Οργανισµού σχετικά µε προτάσεις ταξινόµησης και επισήµανσης βάσει
του τίτλου X και µε προτάσεις προσδιορισµού ουσιών που προκαλούν πολύ
µεγάλη ανησυχία και οι οποίες θα πρέπει να υπόκεινται στη διαδικασία
αδειοδότησης βάσει του τίτλου VII·

(στ) το φόρουµ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τον έλεγχο εφαρµογής του
νόµου, το οποίο στο εξής αναφέρεται ως «φόρουµ», το οποίο συντονίζει ένα
δίκτυο αρχών των κρατών µελών αρµόδιων για τον έλεγχο εφαρµογής του
παρόντος κανονισµού·

(ζ) µια γραµµατεία, η οποία παρέχει τεχνική, επιστηµονική και διοικητική
υποστήριξη στις επιτροπές και στο φόρουµ και εξασφαλίζει τον κατάλληλο
συντονισµό µεταξύ τους. ∆ιεκπεραιώνει επίσης τις εργασίες που ζητούνται
από τον Οργανισµό στο πλαίσιο των διαδικασιών προκαταχώρισης,
καταχώρισης και αµοιβαίας αναγνώρισης της αξιολόγησης καθώς και στο
πλαίσιο της κατάρτισης οδηγιών, της συντήρησης της βάσης δεδοµένων και
της παροχής πληροφοριών·

(η) ένα συµβούλιο προσφυγών το οποίο αποφασίζει σχετικά µε τις προσφυγές
κατά αποφάσεων του Οργανισµού.

2. Οι επιτροπές που αναφέρονται στα στοιχεία γ), δ) και ε) της παραγράφου 1, οι
οποίες στο εξής αναφέρονται ως «οι επιτροπές», και το φόρουµ µπορούν να
συγκροτούν οµάδες εργασίας. Γι’ αυτό το σκοπό, θεσπίζουν, βάσει του εσωτερικού
τους κανονισµού, συγκεκριµένες ρυθµίσεις για την εκχώρηση ορισµένων
καθηκόντων σε αυτές τις οµάδες εργασίας.

3. Οι επιτροπές και το φόρουµ µπορούν, εφόσον το κρίνουν σκόπιµο, για σηµαντικά
ζητήµατα γενικού επιστηµονικού ή δεοντολογικού χαρακτήρα, να ζητήσουν
συµβουλές από κατάλληλες πηγές εµπειρογνωµοσύνης.
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Άρθρο 73
Καθήκοντα

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

2. Η γραµµατεία αναλαµβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:

(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·

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

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

(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 ∆ιαδικτύου 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·

(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·

(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) 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·

(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.
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3. Οι επιτροπές αναλαµβάνουν τα εξής:

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

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

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

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

(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·

(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.

4. Το φόρουµ αναλαµβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:

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

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

(γ) το συντονισµό της ανταλλαγής επιθεωρητών·

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

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

(στ) την ανάπτυξη µιας ηλεκτρονικής διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών·

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

Άρθρο 74
Αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου

Το διοικητικό συµβούλιο διορίζει το γενικό διευθυντή σύµφωνα µε το άρθρο 80 και έναν
υπόλογο, σύµφωνα µε το άρθρο 43 του κανονισµού (EΚ, Eυρατόµ) αριθ. 2343/2002.
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Εγκρίνει:

(α) πριν από τις 30 Απριλίου κάθε έτους τη γενική έκθεση δραστηριοτήτων του
Οργανισµού για το προηγούµενο έτος και τη διαβιβάζει, πριν από τις 15 Ιουνίου το
αργότερο, στα κράτη µέλη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην
Επιτροπή, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

(β) πριν από τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους το πρόγραµµα εργασίας του Οργανισµού για
το επόµενο έτος και το διαβιβάζει στα κράτη µέλη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή·

(γ) τον τελικό προϋπολογισµό του Οργανισµού πριν από την έναρξη του οικονοµικού
έτους προσαρµόζοντάς τον, κατά περίπτωση, ανάλογα µε την εισφορά της
Κοινότητας και οποιοδήποτε άλλο έσοδο του Οργανισµού·

(δ) την κλίµακα των τελών του Οργανισµού.

Θεσπίζει και εγκρίνει τους εσωτερικούς κανόνες και διαδικασίες του Οργανισµού.

Εκτελεί τα καθήκοντά του που συνδέονται µε τον προϋπολογισµό του Οργανισµού, σύµφωνα
µε τα άρθρα 93, 94 και 101.

Ασκεί πειθαρχική εξουσία επί του γενικού διευθυντή.

Θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισµό.

∆ιορίζει τον πρόεδρο, τα µέλη και τους αναπληρωτές τους στο συµβούλιο προσφυγών.

∆ιαβιβάζει στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή κάθε πληροφορία σχετικά µε την
έκβαση των διαδικασιών αξιολόγησης.

Άρθρο 75
Σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου

1. Το διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από έξι εκπροσώπους των κρατών µελών οι
οποίοι διορίζονται από το Συµβούλιο και έξι εκπροσώπους οι οποίοι διορίζονται από
την Επιτροπή καθώς και από τρία πρόσωπα εκ µέρους των ενδιαφερόµενων µερών
τα οποία διορίζονται από την Επιτροπή χωρίς δικαίωµα ψήφου.

2. Τα µέλη επιλέγονται µε βάση τη σχετική τους πείρα και εµπειρογνωµοσύνη στον
τοµέα της ασφάλειας χηµικών προϊόντων ή της νοµοθετικής ρύθµισης των χηµικών.

3. Η θητεία τους είναι τετραετής και µπορεί να ανανεωθεί. Η θητεία µπορεί να
ανανεωθεί µία φορά. Ωστόσο, για την πρώτη εντολή, το Συµβούλιο και η Επιτροπή
ορίζουν το καθένα τρεις από τους υποψηφίους τους των οποίων η θητεία θα είναι
εξαετής.
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Άρθρο 76
Προεδρία του διοικητικού συµβουλίου

1. Το διοικητικό συµβούλιο εκλέγει πρόεδρο και αναπληρωτή πρόεδρο µεταξύ των
µελών του. Ο αναπληρωτής πρόεδρος λαµβάνει αυτοµάτως τη θέση του προέδρου
εάν αυτός αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του.

2. Η θητεία του προέδρου και του αντιπροέδρου είναι διετής και λήγει όταν παύουν να
είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου. Η θητεία µπορεί να ανανεωθεί µία φορά.

Άρθρο 77
Συνεδριάσεις

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

2. Ο γενικός διευθυντής παίρνει µέρος στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου,
χωρίς δικαίωµα ψήφου.

3. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να καλέσει τους προέδρους των επιτροπών ή τον
πρόεδρο του φόρουµ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 72, παράγραφος 1, στοιχεία γ)
έως στ), να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις του, χωρίς δικαίωµα ψήφου.

Άρθρο 78
Ψηφοφορία

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.

Άρθρο 79
Καθήκοντα και αρµοδιότητες του γενικού διευθυντή

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.

2. Ο γενικός διευθυντής είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Οργανισµού. Είναι αρµόδιος
για τα εξής:

(α) τρέχουσα διοίκηση του Οργανισµού·

(β) διαχείριση όλων των πόρων του Οργανισµού που είναι απαραίτητοι για την
εκπλήρωση των καθηκόντων του·

(γ) εξασφάλιση της τήρησης των προθεσµιών που ορίζει η κοινοτική νοµοθεσία
για την έκδοση γνωµοδοτήσεων από τον Οργανισµό·

(δ) εξασφάλιση του κατάλληλου και έγκαιρου συντονισµού µεταξύ των επιτροπών
και του φόρουµ·
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(ε) σύναψη και διαχείριση των απαραίτητων συµβάσεων µε τους παρόχους
υπηρεσιών·

(στ) κατάρτιση της κατάστασης εσόδων και εξόδων και εκτέλεση του
προϋπολογισµού του Οργανισµού·

(ζ) όλα τα θέµατα του προσωπικού·

(η) παροχή γραµµατειακής υποστήριξης στο διοικητικό συµβούλιο·

(θ) κατάρτιση σχεδίων γνωµοδοτήσεων του διοικητικού συµβουλίου σχετικά µε
τους προτεινόµενους εσωτερικούς κανονισµούς των επιτροπών και του
φόρουµ·

(ι) ρυθµίσεις για την εκτέλεση περαιτέρω καθηκόντων που εκχωρούνται στον
Οργανισµό από την Επιτροπή.

3. Κάθε χρόνο ο γενικός διευθυντής υποβάλλει στο διοικητικό συµβούλιο προς έγκριση
τα εξής:

(α) σχέδιο έκθεσης που καλύπτει τις δραστηριότητες του Οργανισµού κατά το
προηγούµενο έτος, περιλαµβανοµένων των πληροφοριών σχετικά µε τον
αριθµό των φακέλων καταχώρισης που παρέλαβε ο Οργανισµός, µε τον αριθµό
των ουσιών που αξιολόγησε, µε τον αριθµό των αιτήσεων αδειοδότησης, µε
τον αριθµό των προτάσεων για την επιβολή περιορισµών που παρέλαβε ο
Οργανισµός και για τις οποίες αποφάνθηκε, µε το χρόνο που χρειάστηκε για
την ολοκλήρωση των συναφών διαδικασιών· τις καταγγελίες που παρέλαβε και
τις ενέργειες στις οποίες προέβη· µια επισκόπηση των δραστηριοτήτων του
φόρουµ·

(β) σχέδιο προγράµµατος εργασίας για το επόµενο έτος·

(γ) σχέδιο ετήσιων λογαριασµών·

(δ) σχέδιο προβλέψεων προϋπολογισµού για το επόµενο έτος.

Άρθρο 80
∆ιορισµός του γενικού διευθυντή

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.

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 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.
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3. Η θητεία του γενικού διευθυντή είναι πενταετής. Μπορεί να παραταθεί από το
διοικητικό συµβούλιο για µια ακόµη περίοδο πέντε ετών το πολύ.

Άρθρο 81
Σύσταση των επιτροπών

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.

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.

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.

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.

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
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αρµόδια αρχή κράτους µέλους διευκολύνει τις 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.

8. Κατά την προπαρασκευή µιας γνωµοδότησης κάθε επιτροπή καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συναίνεσης. Εάν δεν µπορεί να επιτευχθεί
συναίνεση, η γνωµοδότηση περιλαµβάνει τη θέση της πλειοψηφίας των µελών και
τη θέση ή τις θέσεις της µειοψηφίας µε την αιτιολόγησή τους.

9. Κάθε επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

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.

Ο κανονισµός αυτός αρχίζει να ισχύει µετά τη θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής
και του διοικητικού συµβουλίου.

Άρθρο 82
Σύσταση του φόρουµ

1. Κάθε κράτος µέλος διορίζει ένα µέλος στο φόρουµ µε τριετή θητεία, η οποία είναι
ανανεώσιµη. Τα µέλη επιλέγονται µε βάση το ρόλο που άσκησαν και την πείρα που
αποκόµισαν από τον έλεγχο εφαρµογής της χηµικής νοµοθεσίας, διατηρούν δε
χρήσιµες επαφές µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών.

Το φόρουµ θα πρέπει να επιδιώκει να προέρχονται τα µέλη του από ευρύ φάσµα
εµπειρογνωµοσύνης. Γι’ αυτό το σκοπό, το φόρουµ µπορεί να διορίζει µε εκλογή
µεταξύ των µελών του κατ' ανώτατο όριο πέντε επιπλέον µέλη που επιλέγονται µε
βάση την ειδική τους κατάρτιση. Τα µέλη αυτά διορίζονται για τριετή θητεία η οποία
είναι ανανεώσιµη.

Τα µέλη του φόρουµ µπορούν να συνοδεύονται από επιστηµονικούς και τεχνικούς
σύµβουλους.

Ο γενικός διευθυντής του Οργανισµού ή ο εκπρόσωπός του και οι εκπρόσωποι της
Επιτροπής έχουν το δικαίωµα να παρακολουθούν όλες τις συνεδριάσεις του φόρουµ
και των οµάδων εργασίας του. Οι εµπλεκόµενοι παράγοντες µπορούν επίσης να
προσκαλούνται σε συνεδριάσεις ως παρατηρητές, ενδεχοµένως, µετά από αίτηση
µελών του φόρουµ ή του διοικητικού συµβουλίου.

2. Τα µέλη του φόρουµ που έχουν διοριστεί από κράτη µέλη εξασφαλίζουν τον
κατάλληλο συντονισµό µεταξύ του έργου του φόρουµ και των εργασιών της
αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους τους.
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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 καθήκοντα και τις αρµοδιότητες του
φόρουµ.

4. Το φόρουµ θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισµό.

Ο κανονισµός αυτός ορίζει ιδίως τις διαδικασίες διορισµού και αντικατάστασης του
προέδρου, αντικατάστασης των µελών και εκχώρησης ορισµένων καθηκόντων στις
οµάδες εργασίας.

Ο κανονισµός αυτός αρχίζει να ισχύει µετά τη θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής
και του διοικητικού συµβουλίου.

Άρθρο 83
Εισηγητές των επιτροπών και χρήση υπηρεσιών εµπειρογνωµόνων

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.

2. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στον Οργανισµό τα ονόµατα των εµπειρογνωµόνων µε
αποδεδειγµένη πείρα στην εξέταση χηµικών αξιολογήσεων κινδύνου ή/και
κοινωνικοοικονοµικών αναλύσεων ή µε άλλη συναφή επιστηµονική πείρα οι οποίοι
είναι διατεθειµένοι να συµµετάσχουν στις οµάδες εργασίας των επιτροπών,
δηλώνοντας παράλληλα τα προσόντα και τους ειδικούς τοµείς εµπειρογνωµοσύνης
τους.

Ο Οργανισµός τηρεί ενηµερωµένο κατάλογο εµπειρογνωµόνων. Ο κατάλογος αυτός
περιλαµβάνει τους εµπειρογνώµονες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο καθώς και
άλλους εµπειρογνώµονες που ορίζονται απευθείας από τη γραµµατεία.

3. Η παροχή υπηρεσιών από τα µέλη των επιτροπών ή από οποιονδήποτε
εµπειρογνώµονα ο οποίος συµµετέχει σε οµάδα εργασίας των επιτροπών ή του
φόρουµ ή επιτελεί οποιοδήποτε άλλο καθήκον για τον Οργανισµό διέπεται από
γραπτή σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του Οργανισµού και του εργοδότη του
ενδιαφερόµενου προσώπου.
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Ο ενδιαφερόµενος ή ο εργοδότης του αµείβεται σύµφωνα µε πίνακα αµοιβών ο
οποίος πρέπει να περιλαµβάνεται στις δηµοσιονοµικές διατάξεις που θεσπίζει το
διοικητικό συµβούλιο. Όταν το εν λόγω πρόσωπο δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά
του, ο γενικός διευθυντής έχει το δικαίωµα να λύσει ή να αναστείλει τη σύµβασή του
ή να παρακρατήσει την αµοιβή του.

4. Η εκτέλεση υπηρεσιών οι οποίες µπορούν να παρασχεθούν από διάφορους φορείς
µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον
το επιτρέπει το επιστηµονικό και τεχνικό πλαίσιο και εφόσον συµβιβάζεται µε τις
υποχρεώσεις του Οργανισµού, ιδίως µε την υποχρέωση παροχής υψηλού επιπέδου
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει τις κατάλληλες διαδικασίες µε βάση πρόταση του
γενικού διευθυντή.

5. Ο Οργανισµός µπορεί να χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες εµπειρογνωµόνων για την
εκπλήρωση άλλων ειδικών καθηκόντων για τα οποία έχει αρµοδιότητα.

Άρθρο 84
Προσόντα και συµφέροντα των µελών των επιτροπών και των συµβουλίων

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.

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.

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
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.

Άρθρο 85
Σύσταση του συµβουλίου προσφυγών

1. Το συµβούλιο προσφυγών αποτελείται από τον πρόεδρο και δύο ακόµη µέλη.

2. Ο πρόεδρος και τα δύο µέλη έχουν αναπληρωτές που τους αντικαθιστούν όταν
απουσιάζουν.

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

4. Τα προσόντα που απαιτούνται για τα µέλη του συµβουλίου προσφυγών
καθορίζονται από την Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 130,
παράγραφος 2.

5. Ο πρόεδρος και τα µέλη έχουν ίσα δικαιώµατα ψήφου.

Άρθρο 86
Μέλη του συµβουλίου προσφυγών

1. Η θητεία των µελών του συµβουλίου προσφυγών, περιλαµβανοµένου του προέδρου
και των αναπληρωτών, είναι πενταετής. Μπορεί να παραταθεί µία φορά.

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.

4. Τα µέλη του συµβουλίου προσφυγών δεν µπορούν να απαλλαγούν των καθηκόντων
τους ούτε να διαγραφούν από τον κατάλογο στη διάρκεια της θητείας τους, εκτός
εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι και έχει εκδώσει σχετική απόφαση η Επιτροπή µετά
από γνωµοδότηση του διοικητικού συµβουλίου.

5. Τα µέλη του συµβουλίου προσφυγών δεν µπορούν να συµµετέχουν στην εκδίκαση
προσφυγής στην οποία έχουν προσωπικό συµφέρον ή στην οποία είχαν
προηγουµένως παρέµβει ως αντιπρόσωποι ενός διαδίκου ή εάν συνέπραξαν στην
έκδοση της απόφασης κατά της οποίας στρέφεται η προσφυγή.

6. Εάν µέλος του συµβουλίου προσφυγών κρίνει ότι δεν µπορεί να συµµετάσχει στην
εκδίκαση προσφυγής για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 5,
ενηµερώνει σχετικά το συµβούλιο προσφυγών. Οποιοσδήποτε διάδικος στη
διαδικασία προσφυγής είναι δυνατόν να ζητήσει την εξαίρεση µελών του
συµβουλίου προσφυγών για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην
παράγραφο 5 ή εάν υπάρξει υπόνοια µεροληψίας. Η εξαίρεση δεν είναι δυνατόν να
βασίζεται στην ιθαγένεια των µελών.

7. Το συµβούλιο προσφυγών αποφασίζει σχετικά µε τα µέτρα που θα λάβει στις
περιπτώσεις που προσδιορίζονται στις παραγράφους 5 και 6, χωρίς τη συµµετοχή
του ενδιαφερόµενου µέλους. Για τη λήψη της απόφασης το ενδιαφερόµενο µέλος
αντικαθίσταται στο συµβούλιο προσφυγών από αναπληρωτή του.

Άρθρο 87
Αποφάσεις που υπόκεινται σε προσφυγή

1. Προσφυγή είναι δυνατόν να ασκηθεί κατά αποφάσεων του Οργανισµού που έχουν
ληφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 7, µε το άρθρο 18, µε το άρθρο 25, παράγραφος 4,
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τρίτο εδάφιο, µε το άρθρο 28, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, µε το άρθρο 49, µε το
άρθρο 115, παράγραφος 4 ή µε το άρθρο 116.

2. Μια προσφυγή που ασκείται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 έχει ανασταλτικό
αποτέλεσµα.

Άρθρο 88
Πρόσωπα τα οποία νοµιµοποιούνται να ασκήσουν προσφυγή, προθεσµία και τύπος

1. Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά
απόφασης που απευθύνεται στο ίδιο.

2. Η προσφυγή µαζί µε το υπόµνηµα που εκθέτει τους λόγους της προσφυγής
υποβάλλεται γραπτώς στον Οργανισµό σε προθεσµία ενός µήνα από την
κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόµενο ή, εάν η απόφαση δεν κοινοποιηθεί,
από την ηµέρα που ο ενδιαφερόµενος λάβει γνώση της απόφασης, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στον παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 89
Εξέταση των προσφυγών και αποφάσεις επί των προσφυγών

1. Το συµβούλιο προσφυγών εξετάζει κατά πόσον είναι βάσιµη η προσφυγή εντός
τριάντα ηµερών από τη γραπτή υποβολή της προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 88,
παράγραφος 2. Οι διάδικοι στη διαδικασία προσφυγής έχουν το δικαίωµα να
προβαίνουν σε προφορική παρουσίαση.

2. Το συµβούλιο προσφυγών µπορεί να ασκεί τις εξουσίες που εµπίπτουν στην
αρµοδιότητα του Οργανισµού.

Άρθρο 90
Προσφυγές στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1. Προσφυγή µπορεί να ασκηθεί στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
σύµφωνα µε το άρθρο 230 της Συνθήκης, κατά απόφασης του συµβουλίου
προσφυγών ή, όταν δεν υπάρχει δικαίωµα προσφυγής στο συµβούλιο προσφυγών,
κατά απόφασης του Οργανισµού.

2. Εάν ο Οργανισµός δεν λάβει απόφαση, µπορεί να ασκηθεί προσφυγή επί παραλείψει
στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 232 της
Συνθήκης.

3. Ο Οργανισµός θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα µέτρα για να συµµορφωθεί µε την
απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 91
Καταγγελίες στο διαµεσολαβητή

Κάθε πολίτης της Ένωσης ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την
καταστατική του έδρα σε κράτος µέλος έχει δικαίωµα να υποβάλλει καταγγελίες στο
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διαµεσολαβητή σχετικά µε εικαζόµενες περιπτώσεις κακής διοίκησης στα πλαίσια της
δράσης του Οργανισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 195 της Συνθήκης.

Άρθρο 92
∆ιάσταση απόψεων µε άλλους φορείς

1. Ο Οργανισµός φροντίζει να εντοπίζει σε πρώιµο στάδιο τις πιθανές πηγές διάστασης
µεταξύ των απόψεων του και των απόψεων άλλων φορέων οι οποίοι έχουν συσταθεί
βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας, περιλαµβανοµένων των κοινοτικών οργανισµών,
όπως είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (ΕΑΑΤ) και ο
Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Αξιολόγηση Φαρµακευτικών Προϊόντων (ΕΟΦΠ),
και των επιστηµονικών επιτροπών, όπως είναι Επιστηµονική Επιτροπή
Τοξικολογίας, Οικοτοξικολογίας και Περιβάλλοντος (ΕΕΤΟΠ) και η Επιστηµονική
Επιτροπή Καλλυντικών Προϊόντων και Μη ∆ιατροφικών Προϊόντων
Προοριζοµένων για τους Καταναλωτές, και οι οποίοι εκπληρώνουν παρόµοια
καθήκοντα σε σχέση µε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος.

2. Όποτε ο Οργανισµός εντοπίζει πιθανή πηγή διάστασης απόψεων, έρχεται σε επαφή
µε τον ενδιαφερόµενο οργανισµό έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε καίρια
επιστηµονική ή/και τεχνική πληροφορία είναι γνωστή και στις δύο πλευρές και να
εντοπίζονται επιστηµονικά ή/και τεχνικά θέµατα στα οποία είναι δυνατόν να υπάρξει
διάσταση απόψεων.

3. Όποτε εντοπίζεται βασική σύγκρουση επιστηµονικών ή/και τεχνικών απόψεων και ο
ενδιαφερόµενος οργανισµός είναι κοινοτικός οργανισµός ή επιστηµονική επιτροπή,
ο Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων και ο άλλος ενδιαφερόµενος οργανισµός
συνεργάζονται ώστε είτε να επιλύσουν τη διαφορά είτε να υποβάλουν κοινό έγγραφο
στην Επιτροπή στο οποίο να διευκρινίζονται τα διαµφισβητούµενα επιστηµονικά
ή/και τεχνικά θέµατα.

Άρθρο 93
Ο προϋπολογισµός του Οργανισµού

1. Τα έσοδα του Οργανισµού προέρχονται από:

(α) µια επιχορήγηση από την Κοινότητα, που εγγράφεται στο γενικό
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Τµήµα Επιτροπής)·

(β) τα τέλη που θα καταβάλλουν οι επιχειρήσεις·

(γ) τυχόν προαιρετικές εισφορές από τα κράτη µέλη.

2. Οι δαπάνες του Οργανισµού περιλαµβάνουν τις αµοιβές του προσωπικού, τις
διοικητικές δαπάνες, τις δαπάνες υποδοµής και τις δαπάνες λειτουργίας.

3. Το αργότερο στις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους ο γενικός διευθυντής συντάσσει
προσχέδιο προϋπολογισµού σχετικά µε τις δαπάνες λειτουργίας και το πρόγραµµα
εργασίας που προβλέπονται για το επόµενο οικονοµικό έτος και διαβιβάζει αυτό το
προσχέδιο στο διοικητικό συµβούλιο µαζί µε ένα οργανόγραµµα.

4. Τα έσοδα και οι δαπάνες πρέπει να είναι ισοσκελισµένα.
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5. Κάθε έτος το διοικητικό συµβούλιο, βάσει σχεδίου που καταρτίζεται από το γενικό
διευθυντή, συντάσσει κατάσταση των προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών του
Οργανισµού για το επόµενο οικονοµικό έτος. Αυτή η κατάσταση προβλέψεων, που
περιλαµβάνει σχέδιο οργανογράµµατος, διαβιβάζεται από το διοικητικό συµβούλιο
στην Επιτροπή το αργότερο στις 31 Μαρτίου.

6. Η κατάσταση προβλέψεων διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, που καλούνται στο εξής «αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή», µαζί µε το προσχέδιο του προϋπολογισµού των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

7. Βάσει της κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο προσχέδιο του
προϋπολογισµού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τις προβλέψεις που κρίνει
απαραίτητες για την κάλυψη του οργανογράµµατος και το ύψος της επιχορήγησης
από το γενικό προϋπολογισµό, και καταθέτει το προσχέδιο στην αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 272 της Συνθήκης.

8. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για την επιχορήγηση
του Οργανισµού.

Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει το οργανόγραµµα του Οργανισµού.

9. Ο προϋπολογισµός του Οργανισµού εγκρίνεται από το διοικητικό συµβούλιο.
Καθίσταται τελικός µετά την τελική έγκριση του γενικού προϋπολογισµού των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εάν είναι σκόπιµο, προσαρµόζεται αναλόγως.

10. Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϋπολογισµού, περιλαµβανοµένου του
οργανογράµµατος, γίνεται µε τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 5.

11. Το διοικητικό συµβούλιο κοινοποιεί το συντοµότερο δυνατό στην αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή την πρόθεσή του να υλοποιήσει σχέδια που µπορεί να έχουν
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στη χρηµατοδότηση του προϋπολογισµού, ιδίως τα
σχέδια που αφορούν την ακίνητη περιουσία, όπως η µίσθωση ή η αγορά ακινήτων.
Ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

Σε περίπτωση που ένα σκέλος της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής
κοινοποιήσει την πρόθεσή του να διατυπώσει γνώµη, διαβιβάζει τη γνώµη του στο
διοικητικό συµβούλιο εντός έξι εβδοµάδων από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του
σχεδίου.

Άρθρο 94
Εκτέλεση του προϋπολογισµού του Οργανισµού

1. Ο γενικός διευθυντής ασκεί τα καθήκοντα του διατάκτη και εκτελεί τον
προϋπολογισµό του Οργανισµού.

2. Την ανάλυση και πληρωµή όλων των δαπανών και τη βεβαίωση και είσπραξη όλων
των εσόδων του Οργανισµού παρακολουθεί ο υπόλογος του Οργανισµού.

3. Το αργότερο την 1η Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος που έκλεισε ο υπόλογος του
Οργανισµού κοινοποιεί στον υπόλογο της Επιτροπής τους προσωρινούς
λογαριασµούς, συνοδευόµενους από την έκθεση για τη δηµοσιονοµική και
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χρηµατοοικονοµική διαχείριση του οικονοµικού έτους. Ο υπόλογος της Επιτροπής
ενοποιεί τους προσωρινούς λογαριασµούς των θεσµικών οργάνων και των
αποκεντρωµένων οργανισµών, σύµφωνα µε το άρθρο 128 του κανονισµού (ΕΚ,
Ευρατόµ) αριθ. 1605/200254.

4. Το αργότερο την 31η Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος που έκλεισε ο υπόλογος της
Επιτροπής διαβιβάζει τους προσωρινούς λογαριασµούς του Οργανισµού στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, συνοδευόµενους από την έκθεση για τη δηµοσιονοµική και
χρηµατοοικονοµική διαχείριση του οικονοµικού έτους. Η έκθεση για τη
δηµοσιονοµική και χρηµατοοικονοµική διαχείριση του οικονοµικού έτους που
έκλεισε διαβιβάζεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.

5. Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους
προσωρινούς λογαριασµούς του Οργανισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 129 του
κανονισµού (ΕΚ,Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002, ο διευθυντής καταρτίζει τους
οριστικούς λογαριασµούς του Οργανισµού µε δική του ευθύνη και τους διαβιβάζει
για διατύπωση γνώµης στο διοικητικό συµβούλιο.

6. Το διοικητικό συµβούλιο διατυπώνει γνώµη για τους οριστικούς λογαριασµούς του
Οργανισµού.

7. Το αργότερο την 1η Ιουλίου µετά το οικονοµικό έτος που έκλεισε ο γενικός
διευθυντής αποστέλλει τους οριστικούς λογαριασµούς, µαζί µε τη γνωµοδότηση του
διοικητικού συµβουλίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην
Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

8. Οι οριστικοί λογαριασµοί δηµοσιεύονται.

9. Ο διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του
το αργότερο στις 30 Σεπτεµβρίου. Αποστέλλει επίσης την απάντησή του στο
διοικητικό συµβούλιο.

10. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µετά από σύσταση του Συµβουλίου, απαλλάσσει το
διευθυντή πριν από τις 30 Απριλίου του έτους N + 2 για την εκτέλεση του
προϋπολογισµού του έτους N.

Άρθρο 95
Τέλη

Η κλίµακα και το ύψος των τελών που αναφέρονται στο άρθρο 93, παράγραφος 1,
στοιχείο β), καθορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο και δηµοσιεύεται.

                                                
54 ΕΕ L 248, 14.6.1988, σ. 1.
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Άρθρο 96
Καταπολέµηση της απάτης

1. Για την καταπολέµηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνοµων πρακτικών
εφαρµόζονται άνευ περιορισµών στον Οργανισµό οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου55.

2. Ο Οργανισµός δεσµεύεται από τη διοργανική συµφωνία της 25ης Μαΐου 199956

σχετικά µε τις εσωτερικές έρευνες που πραγµατοποιούνται από την ευρωπαϊκή
υπηρεσία καταπολέµησης της απάτης (OLAF) και εκδίδει αµέσως τις ενδεδειγµένες
διατάξεις που εφαρµόζονται σε όλο το προσωπικό.

3. Οι αποφάσεις σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, καθώς και οι συµφωνίες και τα µέσα
εφαρµογής που απορρέουν από αυτές προβλέπουν ρητά ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο
και η Olaf µπορούν να διεξαγάγουν, εφόσον είναι απαραίτητο, επιτόπιους ελέγχους
στους αποδέκτες των πόρων του Οργανισµού και στους υπαλλήλους που είναι
αρµόδιοι για τη διάθεσή τους.

Άρθρο 97
∆ηµοσιονοµικός κανονισµός

Ο δηµοσιονοµικός κανονισµός που εφαρµόζεται στον Οργανισµό εγκρίνεται από το
διοικητικό συµβούλιο µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής. ∆εν µπορεί να αποκλίνει από
τον κανονισµό (ΕΚ,Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002, παρά µόνον εφόσον το επιβάλλουν οι ειδικές
απαιτήσεις λειτουργίας του Οργανισµού και µε την εκ των προτέρων συγκατάθεση της
Επιτροπής.

Άρθρο 98
Νοµική προσωπικότητα και έδρα του οργανισµού

1. Ο Οργανισµός είναι κοινοτικός φορέας και διαθέτει νοµική προσωπικότητα. Σε κάθε
κράτος µέλος ο Οργανισµός διαθέτει την ευρύτερη δυνατή νοµική ικανότητα που
αναγνωρίζεται από τις εθνικές νοµοθεσίες στα νοµικά πρόσωπα. Μπορεί ιδίως να
αποκτά ή να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται στο
δικαστήριο.

2. Ο Οργανισµός εκπροσωπείται από το γενικό του διευθυντή.

3. Η έδρα του Οργανισµού βρίσκεται στην Ίσπρα της Ιταλίας.

Άρθρο 99
Αστική ευθύνη του οργανισµού

1. Η συµβατική ευθύνη του Οργανισµού διέπεται από το δίκαιο που εφαρµόζεται στη
σχετική σύµβαση. Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρµόδιο να

                                                
55 ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 1.
56 ΕΕ L 136, 14.6.1988, σ. 15.
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λαµβάνει αποφάσεις δυνάµει ρήτρας διαιτησίας που περιλαµβάνεται σε σύµβαση
που συνάπτει ο Οργανισµός.

2. Στο πεδίο της εξωσυµβατικής ευθύνης, ο Οργανισµός είναι υποχρεωµένος, σύµφωνα
µε τις γενικές αρχές δικαίου που είναι κοινές στις νοµοθεσίες των κρατών µελών, να
αποκαθιστά τις ζηµίες που προξενεί ο ίδιος ή οι υπάλληλοί του κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους.

Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρµόδιο να εκδικάζει τις αγωγές
αποζηµιώσεων.

3. Η προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων του Οργανισµού διέπεται από τους σχετικούς
κανόνες που ισχύουν για το προσωπικό του Οργανισµού.

Άρθρο 100
Προνόµια και ασυλίες του Οργανισµού

Το πρωτόκολλο περί των προνοµίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρµόζεται
στον Οργανισµό.

Άρθρο 101
Κανονισµοί και ρυθµίσεις για το προσωπικό

1. Το προσωπικό του Οργανισµού υπόκειται στους κανονισµούς και τις ρυθµίσεις που
διέπουν τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Όσον αφορά το προσωπικό του, ο Οργανισµός ασκεί τις εξουσίες της αρµόδιας για
τους διορισµούς αρχής.

2. Το διοικητικό συµβούλιο, σε συµφωνία µε την Επιτροπή, θεσπίζει τις δέουσες
εκτελεστικές διατάξεις.

3. Το προσωπικό του Οργανισµού αποτελείται από υπαλλήλους διορισµένους ή
αποσπασµένους από την Επιτροπή ή από τα κράτη µέλη σε προσωρινή βάση και από
άλλους υπαλλήλους που προσλαµβάνει ο Οργανισµός για την εκπλήρωση των
καθηκόντων του.

Άρθρο 102
Υποχρέωση εχεµύθειας

Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, τα µέλη του γνωµοδοτικού συµβουλίου, τα µέλη των
επιτροπών και του φόρουµ, οι εµπειρογνώµονες, οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό του
Οργανισµού οφείλουν, ακόµη και µετά τη λήξη της υπηρεσιακής τους σχέσης, να µη
µεταδίδουν πληροφορίες που αποτελούν εκ φύσεως επαγγελµατικό απόρρητο.
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Άρθρο 103
Συµµετοχή τρίτων χωρών

Η Επιτροπή µπορεί, σε συµφωνία µε το διοικητικό συµβούλιο και µε τη σχετική επιτροπή ή
µε το φόρουµ, να προσκαλεί εκπροσώπους τρίτων χωρών να συµµετέχουν στις εργασίες του
Οργανισµού. Οι όροι συµµετοχής καθορίζονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή.

Άρθρο 104
∆ιεθνής εναρµόνιση των κανονιστικών ρυθµίσεων

Η Επιτροπή µπορεί, σε συµφωνία µε το διοικητικό συµβούλιο και µε τη σχετική επιτροπή ή
µε το φόρουµ, να προσκαλεί εκπροσώπους διεθνών οργανισµών που ενδιαφέρονται για τη
νοµοθετική ρύθµιση του τοµέα των χηµικών προϊόντων να συµµετέχουν ως παρατηρητές στις
εργασίες του Οργανισµού. Οι όροι συµµετοχής καθορίζονται εκ των προτέρων από την
Επιτροπή.

Άρθρο 105
Επαφές µε οργανώσεις εκπροσώπησης των εµπλεκόµενων παραγόντων

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.

Άρθρο 106
Κανόνες διαφάνειας

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.

Άρθρο 107
Σχέσεις µε οµοειδείς ευρωπαϊκούς φορείς

1. Ο Οργανισµός συνεργάζεται µε άλλους κοινοτικούς οργανισµούς ώστε να
εξασφαλίζεται αµοιβαία υποστήριξη στην εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων
τους και κυρίως να αποφεύγεται η επανάληψη ταυτόσηµων εργασιών.

2. Ο γενικός διευθυντής, αφού ζητήσει τη γνώµη της επιτροπής για την αξιολόγηση του
κινδύνου και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων, θεσπίζει
κανόνες διαδικασίας για θέµατα ουσιών που χρησιµοποιούνται σε
φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Οι εν λόγω κανόνες διαδικασίας θεσπίζονται από το
διοικητικό συµβούλιο σε συµφωνία µε την Επιτροπή.

Ο παρών τίτλος δεν θίγει τις αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων.
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3. Ο παρών τίτλος δεν θίγει τις αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί στον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό για την Αξιολόγηση των Φαρµακευτικών Προϊόντων.

4. Ο γενικός διευθυντής, αφού ζητήσει τη γνώµη της επιτροπής αξιολόγησης του
κινδύνου, της επιτροπής κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και της συµβουλευτικής
επιτροπής για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στον τόπο
εργασίας θεσπίζει τους κανόνες διαδικασίας για θέµατα που αφορούν την προστασία
των εργαζοµένων. Οι εν λόγω κανόνες διαδικασίας θεσπίζονται από το διοικητικό
συµβούλιο σε συµφωνία µε την Επιτροπή.

Ο παρών τίτλος δεν θίγει τις αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί στη συµβουλευτική
επιτροπή για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στον τόπο
εργασίας.

Άρθρο 108
Υποδείγµατα και λογισµικό για την υποβολή πληροφοριών στον Οργανισµό

Ο Οργανισµός ορίζει ειδικά υποδείγµατα, δωρεάν διαθέσιµα, και πακέτα λογισµικού,
διαθέσιµα στον ιστότοπό του, για την υποβολή οποιωνδήποτε στοιχείων στον Οργανισµό από
τα κράτη µέλη, από τους παραγωγούς, από τους εισαγωγείς ή από τους µεταγενέστερους
χρήστες.

TITΛΟΣ Χ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

Άρθρο 109
Πεδίο εφαρµογής

Ο παρών τίτλος εφαρµόζεται σε:

(α) ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση από παραγωγό ή εισαγωγέα·

(β) ουσίες, σύµφωνα µε το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 1 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ,
που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ταξινόµησης των επικίνδυνων ουσιών, σύµφωνα
µε την εν λόγω οδηγία, και οι οποίες κυκλοφορούν στην αγορά είτε υπό καθαρή
µορφή είτε σε παρασκεύασµα σε συγκέντρωση µεγαλύτερη των ορίων που
καθορίζονται στην οδηγία 1999/45/ΕΚ, µε αποτέλεσµα να ταξινοµείται το
παρασκεύασµα ως επικίνδυνο.

Άρθρο 110
Υποχρέωση κοινοποίησης στον Οργανισµό

1. Κάθε εισαγωγέας ή παραγωγός ή όµιλος εισαγωγέων ή παραγωγών, που διαθέτει µια
ουσία στην αγορά, κατά την έννοια του άρθρου 109, θα πρέπει να κοινοποιεί στον
Οργανισµό τις ακόλουθες πληροφορίες µε σκοπό να συµπεριληφθούν στον
κατάλογο, σύµφωνα µε το άρθρο 111, εκτός εάν έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο
της καταχώρισης:
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(α) την ταυτότητα του παραγωγού ή του εισαγωγέα που είναι υπεύθυνος για τη
διάθεση της ουσίας ή των ουσιών στην αγορά·

(β) την ταυτότητα της ουσίας ή των ουσιών, όπως ορίζεται στο µέρος 2 του
παραρτήµατος IV·

(γ) την κατηγορία κινδύνου της ουσίας ή των ουσιών, που προκύπτει από την
εφαρµογή των άρθρων 4 και 6 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ·

(δ) την αντίστοιχη επισήµανση κινδύνου για την ουσία ή τις ουσίες, που
προκύπτει από την εφαρµογή των άρθρων 23, 24 και 25 της
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ·

(ε) ειδικά όρια συγκέντρωσης, κατά περίπτωση, που προκύπτουν από την
εφαρµογή του άρθρου 4, παράγραφος 4, της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και των
άρθρων 4 έως 7 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ.

2. Για την υποβολή των προαναφερόµενων πληροφοριών ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας
χρησιµοποιεί το υπόδειγµα που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 108.

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 δυνατή προσπάθεια για να καταλήξουν σε συµφωνία σχετικά µε
την εγγραφή που θα περιληφθεί στον κατάλογο.

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επικαιροποιούνται από τον
κοινοποιούντα κάθε φορά που:

(α) παράγονται νέες επιστηµονικές ή τεχνικές πληροφορίες µε αποτέλεσµα να
αλλάζει η ταξινόµηση και η επισήµανση της ουσίας·

(β) οι κοινοποιούντες διαφορετικές εγγραφές για την ίδια ουσία επιλύουν τις
διαφορές τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.

Άρθρο 111
Ο κατάλογος ταξινόµησης και επισήµανσης

1. ∆ηµιουργείται κατάλογος ταξινόµησης και επισήµανσης, ο οποίος περιλαµβάνει τις
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 110, παράγραφος 1, τόσο για τα στοιχεία
που κοινοποιούνται βάσει του άρθρου 110, παράγραφος 1, όσο και για τα στοιχεία
που υποβάλλονται στο πλαίσιο καταχώρισης, και συντηρείται µε τη µορφή µιας
βάσης δεδοµένων από τον Οργανισµό. Οι µη εµπιστευτικές πληροφορίες της βάσης
δεδοµένων που προσδιορίζονται στο άρθρο 116, παράγραφος 1, είναι προσβάσιµες
από το κοινό. Ο Οργανισµός παρέχει πρόσβαση σε άλλα δεδοµένα για κάθε ουσία
του καταλόγου στους κοινοποιούντες και στους καταχωρίζοντες που έχουν υποβάλει
πληροφορίες για την εν λόγω ουσία.

Ο Οργανισµός επικαιροποιεί τον κατάλογο κάθε φορά που λαµβάνει νέες
πληροφορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 110, παράγραφος 4.
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2. Πέρα από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο Οργανισµός
καταγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται, για κάθε εγγραφή:

(α) εάν για την εγγραφή υπάρχει εναρµονισµένη ταξινόµηση και επισήµανση σε
κοινοτικό επίπεδο, επειδή η ουσία συµπεριλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι της
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ·

(β) εάν για την εγγραφή έχουν συµφωνήσει δύο ή περισσότεροι κοινοποιούντες ή
καταχωρίζοντες·

(γ) το σχετικό αριθµό ή αριθµούς καταχώρισης, εάν υπάρχουν.

Άρθρο 112
Εναρµόνιση της ταξινόµησης και της επισήµανσης

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού στο παράρτηµα Ι της
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ θα προστίθεται εναρµονισµένη σε κοινοτικό επίπεδο
ταξινόµηση και επισήµανση µόνον για την ταξινόµηση µιας ουσίας ως
καρκινογόνου, µεταλλαξιογόνου ή τοξικής για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1, 2
ή 3 ή ως ευαισθητοποιητικής του αναπνευστικού συστήµατος. Οι αρµόδιες αρχές
των κρατών µελών µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις εναρµονισµένης ταξινόµησης
και επισήµανσης στον Οργανισµό, σύµφωνα µε το παράρτηµα XIV.

2. Η επιτροπή των κρατών µελών διατυπώνει γνωµοδοτήσεις για τις προτάσεις
παρέχοντας στα ενδιαφερόµενα µέρη την ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις.
Ο Οργανισµός διαβιβάζει τις γνωµοδοτήσεις αυτές και τυχόν παρατηρήσεις του στην
Επιτροπή, η οποία αποφασίζει σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 3, της
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.

Άρθρο 113
Μεταβατικές ρυθµίσεις

Για τις ουσίες που εισάγονται σταδιακά, οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 110
εφαρµόζονται µετά την πρώτη προθεσµία που ορίζεται από το άρθρο 21, παράγραφος 1.

TITΛΟΣ XI
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Άρθρο 114
Υποβολή εκθέσεων

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.

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



155

2. Κάθε δεκαετία ο Οργανισµός θα υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

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

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.

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

Άρθρο 115
Πρόσβαση σε έγγραφα

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
Συµβουλίου57. Ο Οργανισµός καθιστά διαθέσιµες στο κοινό µετά από αίτηση τις εν
λόγω πληροφορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο δ).

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

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.

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.

3. Παρέχεται πρόσβαση σε µη εµπιστευτικές πληροφορίες που υποβάλλονται σύµφωνα
µε τον παρόντα κανονισµό, σε έγγραφα που διατηρούν οι αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών, σύµφωνα µε την οδηγία 2003/4/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου58. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη θέσπιση ενός συστήµατος

                                                
57 ΕΕ L 145, 14.6.1988, σ. 43.
58 ΕΕ L 41, 14.6.1988, σ. 26.
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βάσει του οποίου κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει προσφυγή µε
ανασταλτικό αποτέλεσµα κατά αποφάσεων που έχουν ληφθεί σχετικά µε την
πρόσβαση σε έγγραφα.

4. Ενόσω εκκρεµεί µια προσφυγή ή εάν επίκειται η άσκηση προσφυγής, ο Οργανισµός
και κάθε αρµόδια αρχή κράτους µέλους συνεχίζουν να διατηρούν τις επίµαχες
πληροφορίες εµπιστευτικές.

5. Ο Οργανισµός και κάθε αρµόδια αρχή κράτους µέλους εφαρµόζουν το άρθρο 116
του παρόντος κανονισµού κατά τη λήψη αποφάσεων βάσει του άρθρου 4 του
κανονισµού (EΚ) αριθ. 1049/2001 και του άρθρου 4 της οδηγίας 2003/4/EΚ,
αντιστοίχως. Ωστόσο, όταν τα κράτη µέλη έχουν λάβει τις πληροφορίες µέσω του
Οργανισµού, ο Οργανισµός λαµβάνει την απόφαση σχετικά µε την παροχή ή την
άρνηση πρόσβασης σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφοι 4 και 5, του
κανονισµού (EΚ) αριθ. 1049/2001.

6. Κάθε ολική ή µερική άρνηση πρόσβασης από τον Οργανισµό σε έγγραφα βάσει του
άρθρου 8 του κανονισµού (EΚ) No 1049/2001 µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο
προφυγής µέσω καταγγελίας που υποβάλλεται στο διαµεσολαβητή ή στο συµβούλιο
προσφυγών, σύµφωνα µε τα άρθρα 87, 88 και 89.

7. Το διοικητικό συµβούλιο θεσπίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1049/2001 έξι µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 116
Εµπιστευτικότητα

1. ∆εν θεωρούνται εµπιστευτικά τα εξής:

(α) η εµπορική ονοµασία ή ονοµασίες της ουσίας·

(β) η ονοµασία κατά την ονοµατολογία IUPAC, όσον αφορά επικίνδυνες ουσίες
κατά την έννοια της οδηγίας 67/548/EΟΚ·

(γ) κατά περίπτωση, η ονοµασία της ουσίας όπως περιλαµβάνεται στο Einecs·

(δ) τα φυσικοχηµικά δεδοµένα που αφορούν την ουσία και τις οδούς της και την
τύχη της στο περιβάλλον·

(ε) το αποτέλεσµα κάθε τοξικολογικής και οικοτοξικολογικής µελέτης·

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

(ζ) εάν έχει σηµασία για την ταξινόµηση και την επισήµανση, ο βαθµός
καθαρότητας της ουσίας και η ταυτότητα των προσµείξεων ή/και των
προσθέτων που είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνα·

(η) οι κατευθυντήριες γραµµές ασφαλούς χρήσης που παρέχονται σύµφωνα µε το
τµήµα 4 του παραρτήµατος IV·
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(θ) οι πληροφορίες που περιέχουν τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας, εκτός από την
επωνυµία της εταιρείας ή επιχείρησης και εκτός από τις περιπτώσεις στις
οποίες οι πληροφρίες θεωρούνται εµπιστευτικές, κατ’εφαρµογήν της
παραγράφου 2·

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

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

2. ∆εν θεωρούνται εµπιστευτικά τα εξής στοιχεία, ακόµη και δεν έχει υποβληθεί
δήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 115, παράγραφος 2:

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

(β) η ακριβής χρήση, η λειτουργία ή η εφαρµογή µιας ουσίας ή ενός
παρασκευάσµατος·

(γ) η ακριβής ποσότητα της ουσίας ή του παρασκευάσµατος που παράγεται ή
διατίθεται στην αγορά·

(δ) διασυνδέσεις µεταξύ του παραγωγού ή του εισαγωγέα και των µεταγενέστερων
χρηστών του.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχει άµεσος κίνδυνος για την ανθρώπινη
υγεία ή την ασφάλεια του περιβάλλοντος, όπως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ο
Οργανισµός µπορεί να αποκαλύψει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα
παράγραφο.

3. Όλες οι άλλες πληροφορίες είναι προσβάσιµες, σύµφωνα µε το άρθρο 115.

Άρθρο 117
Συνεργασία µε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς

Με την επιφύλαξη των άρθρων 115 και 116, οι πληροφορίες που λαµβάνει ο Οργανισµός
βάσει του παρόντος κανονισµού µπορούν να αποκαλυφθούν σε οποιαδήποτε κυβέρνηση ή
φορέα τρίτης χώρας ή σε διεθνή οργανισµό, µετά από συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ της
Κοινότητας και του τρίτου ενδιαφερόµενου µέρους βάσει του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 304/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου59 ή του άρθρου 181α,
παράγραφος 3, της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται και οι δύο ακόλουθοι όροι:

(α) σκοπός της συµφωνίας είναι η συνεργασία για την εφαρµογή ή τη διαχείριση της
νοµοθεσίας για τα χηµικά που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό·

(β) το τρίτο µέρος προστατεύει τις εµπιστευτικές πληροφορίες, όπως έχει συµφωνηθεί
αµοιβαία.

                                                
59 ΕΕ L 63, 14.6.1988, σ. 1.
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TITΛΟΣ XII
ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 118
∆ιορισµός

Τα κράτη µέλη διορίζουν την αρµόδια αρχή ή τις αρµόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την
εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στις αρµόδιες αρχές, βάσει του παρόντος
κανονισµού, και για τη συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και µε τον Οργανισµό κατά
την ενσωµάτωση του παρόντος κανονισµού στις εθνικές νοµοθεσίες. Τα κράτη µέλη θα
θέσουν επαρκείς πόρους στη διάθεση των αρµόδιων αρχών ώστε αυτές να είναι σε θέση να
εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους βάσει του παρόντος κανονισµού εγκαίρως.

Άρθρο 119
Συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων αρχών

Οι αρµόδιες αρχές συνεργάζονται µεταξύ τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
βάσει του παρόντος κανονισµού και παρέχουν στις αρµόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών
µελών κάθε απαραίτητη και χρήσιµη υποστήριξη γι' αυτό το σκοπό.

Άρθρο 120
Γνωστοποίηση στο κοινό πληροφοριών σχετικά µε τους κινδύνους από τις ουσίες

Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ενηµερώνουν το ευρύ κοινό σχετικά µε τους κινδύνους
που ενέχουν οι ουσίες εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την προστασία της ανθρώπινης υγείας
και του περιβάλλοντος.

Άρθρο 121
Άλλες ευθύνες των αρµόδιων αρχών

Οι αρµόδιες αρχές παρέχουν συµβουλές σε παραγωγούς, εισαγωγείς, µεταγενέστερους
χρήστες και σε κάθε άλλο ενδιαφερόµενο σχετικά µε τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του
καθενός βάσει του παρόντος κανονισµού, πέρα από τα έγγραφα οδηγιών εφαρµογής που
παρέχει ο Οργανισµός, βάσει του άρθρου 73, παράγραφος 2, στοιχείο στ).

ΤΙΤΛΟΣ XIII
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 122
Καθήκοντα των κρατών µελών

Γι' αυτό το σκοπό, διατηρούν σύστηµα επίσηµων ελέγχων και άλλων δραστηριοτήτων
ανάλογα µε τις περιστάσεις.
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Άρθρο 123
Κυρώσεις για τη µη συµµόρφωση

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις διατάξεις για τις ποινικές κυρώσεις που εφαρµόζονται
όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού και λαµβάνουν όλα τα
απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρµογή των κυρώσεων. Οι ποινικές
κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές. Tα κράτη µέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το
αργότερο δεκαοκτώ µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού και
επίσης κοινοποιούν αµέσως κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διατάξεις των κρατών µελών επιβάλλουν
πρόστιµο, το ύψος του προστίµου καθορίζεται σύµφωνα µε τη σοβαρότητα και τη
διάρκεια της παράβασης, την έκταση της βλάβης που προκαλείται στο περιβάλλον
και στην ανθρώπινη υγεία και κάθε επιβαρυντική ή ελαφρυντική περίσταση, όπως
είναι η προσοχή της καλής µεταχείρισης των ζώων, ανάλογα µε την περίπτωση.
Το πρόστιµο καθορίζεται σε επίπεδο το οποίο εξασφαλίζει αποτρεπτικό αποτέλεσµα.

Άρθρο 124
Υποβολή έκθεσης

Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στον Οργανισµό πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους έκθεση
σχετικά µε τα αποτελέσµατα των επίσηµων ελέγχων, µε την παρακολούθηση που
πραγµατοποίησαν, µε τα πρόστιµα που επέβαλαν και µε τα άλλα µέτρα που έλαβαν βάσει των
άρθρων 122 και 123 κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Ο Οργανισµός θέτει τις
εκθέσεις αυτές στη διάθεση της Επιτροπής.

ΤΙΤΛΟΣ XIV
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 125
Ρήτρα ελεύθερης κυκλοφορίας

Τα κράτη µέλη δεν απαγορεύουν, περιορίζουν ή εµποδίζουν την παραγωγή, την εισαγωγή, τη
διάθεση στην αγορά ή τη χρήση µιας ουσίας υπό καθαρή µορφή, σε παρασκεύασµα ή σε
προϊόν, που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού και συµµορφώνεται µε
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού και των εκτελεστικών του νοµοθετικών πράξεων
που εκδίδονται από την Κοινότητα.

Άρθρο 126
Ρήτρα διασφάλισης

1. Όταν ένα κράτος µέλος πιστεύει, θεµελιωµένα, ότι µια ουσία υπό καθαρή µορφή, σε
παρασκεύασµα ή σε προϊόν, µολονότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παρόντος
κανονισµού, συνιστά κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή/και για το περιβάλλον
µπορεί να λάβει τα κατάλληλα προσωρινά µέτρα. Το κράτος µέλος ενηµερώνει
αµέσως την Επιτροπή, τον Οργανισµό και τα υπόλοιπα κράτη µέλη σχετικά,
εξηγώντας τους λόγους της απόφασής του και υποβάλλοντας τις επιστηµονικές ή
τεχνικές πληροφορίες στις οποίες βασίζονται τα προσωρινά µέτρα.
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2. Η Επιτροπή λαµβάνει απόφαση µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130,
παράγραφος 2, εντός ενενήντα ηµερών από την παραλαβή των πληροφοριών από το
κράτος µέλος. Η εν λόγω απόφαση είτε:

(α) επιτρέπει τα προσωρινά µέτρα για µια χρονική περίοδο που καθορίζεται στην
απόφαση· ούτε

(β) απαιτεί από το κράτος µέλος να ανακαλέσει τα προσωρινά µέτρα.

3. Εάν, στην περίπτωση που λαµβάνεται η απόφαση που αναφέρεται στην
παράγραφο 2, στοιχείο α), τα προσωρινά µέτρα που λαµβάνει το κράτος µέλος
συνιστούν περιορισµό διάθεσης στην αγορά ή χρήσης της ουσίας, το ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος κινεί κοινοτική διαδικασία επιβολής περιορισµών υποβάλλοντας στον
Οργανισµό φάκελο, σύµφωνα µε το παράρτηµα XIV, εντός τριών µηνών από την
ηµεροµηνία λήψης της απόφασης της Επιτροπής.

4. Στην περίπτωση που λαµβάνεται η απόφαση που αναφέρεται στο στοιχείο α) της
παραγράφου 2 η Επιτροπή εξετάζει εάν θα πρέπει να προσαρµοστεί ο παρών
κανονισµός.

Άρθρο 127
Αιτιολόγηση των αποφάσεων

Οι αρµόδιες αρχές και η Επιτροπή αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους λαµβάνουν όλες
τις αποφάσεις τους βάσει του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 128
Τροποποιήσεις των παραρτηµάτων

Τα παραρτήµατα τροποποιούνται µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130,
παράγραφος 3.

Άρθρο 129
Εκτελεστική νοµοθεσία

Τα µέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού εκδίδονται µε τη
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 3.

Άρθρο 130
∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή εκπροσώπων των κρατών µελών στην οποία
προεδρεύει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

2. Κάθε φορά που γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο εφαρµόζεται η
διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής που ορίζεται στο άρθρο 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ σε συνδυασµό µε το άρθρο 7, παράγραφος 3, και µε το
άρθρο 8 της ίδιας απόφασης.
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3. Κάθε φορά που γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται η
διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής που ορίζεται στο άρθρο 5 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, σε συνδυασµό µε το άρθρο 7, παράγραφος 3, και µε το
άρθρο 8 της ίδιας απόφασης.

4. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της
απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρεις µήνες.

Άρθρο 131
Μεταβατικά µέτρα σχετικά µε τον Οργανισµό

1. Η Επιτροπή επιτελεί τα καθήκοντα του Οργανισµού κατά την περίοδο µετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού µέχρις ότου τα καθήκοντα αυτά
µεταβιβαστούν στον Οργανισµό όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.

Συγκεκριµένα, η Επιτροπή διορίζει προσωπικό και συνάπτει συµβάσεις εκ µέρους
του Οργανισµού, χρησιµοποιώντας τον προϋπολογισµό που έχει χορηγηθεί σε
αυτόν. Αυτό περιλαµβάνει το διορισµό ενός προσώπου για την εκπλήρωση των
καθηκόντων του γενικού διευθυντή έως ότου διοριστεί γενικός διευθυντής από το
διοικητικό συµβούλιο του Οργανισµού σύµφωνα µε το άρθρο 80.

2. Εντός δεκαοκτώ µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, ο γενικός
διευθυντής του Οργανισµού δηλώνει στην Επιτροπή ότι ο Οργανισµός είναι έτοιµος
να αναλάβει τα καθήκοντά του βάσει του παρόντος κανονισµού.

3. Εντός δύο µηνών από την παραλαβή της δήλωσης του γενικού διευθυντή του
Οργανισµού ή εντός δεκαοκτώ µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισµού, όποιο από τα δύο συµβεί νωρίτερα, η Επιτροπή µεταβιβάζει τα
καθήκοντα αυτά στον Οργανισµό.

Άρθρο 132
Μεταβατικά µέτρα σχετικά µε τους περιορισµούς

Εντός δεκαοκτώ µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού η Επιτροπή
προετοιµάζει, εφόσον είναι απαραίτητο, σχέδιο τροποποίησης του παραρτήµατος XVI
σύµφωνα µε τα εξής:

(α) είτε σύµφωνα µε κάθε αξιολόγηση κινδύνου και κάθε συνιστώµενη στρατηγική για
τη µείωση του κινδύνου που έχει θεσπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, σύµφωνα µε το
άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλίου, αλλά σε σχέση την
οποία δεν έχουν ληφθεί κοινοτικά µέτρα µείωσης του κινδύνου· είτε

(β) σύµφωνα µε κάθε πρόταση που έχει υποβληθεί στα οικεία θεσµικά όργανα αλλά δεν
έχει ακόµη εγκριθεί, σχετικά µε την εισαγωγή περιορισµών βάσει της
οδηγίας 76/769/EΟΚ.
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Άρθρο 133
Αναθεώρηση

1. ∆ώδεκα 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.

2. Η Επιτροπή µπορεί να προσαρµόσει τα άρθρα 14 και 37, σύµφωνα µε τη διαδικασία
που αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 3, µόλις βρεθεί κάποιος απλός και
αποτελεσµατικός από άποψη κόστους τρόπος για την επιλογή των πολυµερών που
θα καταχωρίζονται βάσει έγκυρων τεχνικών και επιστηµονικών κριτηρίων και αφού
δηµοσιευθεί έκθεση σχετικά µε τα εξής:

(α) µε τους κινδύνους των πολυµερών σε σχέση µε άλλες ουσίες·

(β) µε την ανάγκη, εάν υπάρχει τέτοια ανάγκη, καταχώρισης ορισµένων ειδών
πολυµερών λαµβάνοντας υπόψη, αφενός, την ανταγωνιστικότητα και την
καινοτοµία και, αφετέρου, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

3. Η έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 114, παράγραφος 3, σχετικά µε την πείρα που
αποκοµίζεται από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού περιλαµβάνει
επανεξέταση των απαιτήσεων που αφορούν την καταχώριση ουσιών οι οποίες
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες του 1 τόνου και άνω αλλά κάτω των
10 τόνων κατ’ έτος ανά παραγωγό ή εισαγωγέα.

Με βάση την εν λόγω αναθεώρηση η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, µε τη διαδικασία
που αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 3, να τροποποιήσει τις απαιτήσεις
πληροφοριών που ορίζονται στο παράρτηµα V για ουσίες που παράγονται ή
εισάγονται σε ποσότητες του 1 τόνου και άνω και κάτω των 10 τόνων κατ’έτος ανά
παραγωγό ή εισαγωγέα, λαµβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, για
παράδειγµα σε σχέση µε τις εναλλακτικές δοκιµές και µε τις ποσοτικές σχέσεις
δοµής-δραστικότητας ((Q)SAR).

Άρθρο 134
Κατάργηση

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 αναφορές στις καταργούµενες πράξεις θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 135
Τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Συµβουλίου

Το άρθρο 14 της οδηγίας 1999/45/EΚ καταργείται.
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Άρθρο 136
Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.…./…[ΑΟΡ]

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. …/… τροποποιείται ως εξής:

(1) Τα άρθρα 3 και 4 καταργούνται.

(2) Στο άρθρο 15, παράγραφος 1, απαλείφονται οι λέξεις «παράρτηµα I, II».

(3) Απαλείφονται τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ.

Άρθρο 137
Έναρξη ισχύος και εφαρµογή

1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι τίτλοι II και XII εφαρµόζονται την εξηκοστή ηµέρα µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισµού.

3. Τα άρθρα 81 και 82 εφαρµόζονται από την ηµέρα που συµπληρώνεται ακριβώς ένας
χρόνος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.

4. Τα άρθρα 66 έως 70 εφαρµόζονται από την ηµέρα που συµπληρώνονται δεκαοκτώ
µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.

5. Τα άρθρα 44, 45 και 46 εφαρµόζονται από την ηµέρα που συµπληρώνονται ακριβώς
δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.

Βρυξέλλες, […]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο
Ο πρόεδρος Ο πρόεδρος
[…] […]
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Πρόταση

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ µε σκοπό την προσαρµογή της στον
κανονισµό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την

καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χηµικών προϊόντων και µε τους
περιορισµούς που επιβάλλονται σε αυτά
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η οδηγία 67/548/ΕΟΚ για την ταξινόµηση, τη συσκευασία και την επισήµανση επικίνδυνων
ουσιών, όπως τροποποιήθηκε και προσαρµόστηκε στην τεχνική πρόοδο, ορίζει κανόνες όχι
µόνο για τον τρόπο ταξινόµησης, συσκευασίας και επισήµανσης των επικίνδυνων ουσιών
αλλά επίσης για την κοινοποίηση νέων ουσιών στις αρµόδιες αρχές του εκάστοτε κράτους
µέλους πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Μια ανεπίσηµη ενοποιηµένη έκδοση της εν
λόγω οδηγίας, των τροποποιήσεών της και των προσαρµογών της διατίθεται στον ιστότοπο
Europa από 1ης Mαρτίου 2003, (διεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/dansub/home_en.htm#ConsolidatedVersion).

Η Επιτροπή υπέβαλε το Φεβρουάριο του 2001 µια Λευκή Βίβλο1 σχετικά µε µια µελλοντική
πολιτική για τα χηµικά προϊόντα. Στην εν λόγω Λευκή Βίβλο η Επιτροπή εντόπισε τους
στόχους που πρέπει να εκπληρωθούν ώστε να επιτευχθεί η βιώσιµη ανάπτυξη της χηµικής
βιοµηχανίας στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Παρουσίασε επίσης τα βασικά στοιχεία της
στρατηγικής, ιδίως τη δηµιουργία ενιαίου ρυθµιστικού καθεστώτος για όλες τις ουσίες (το
οποίο θα τιτλοφορείται Reach από τα αρχικά της ονοµασίας του στα αγγλικά, δηλαδή
Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals - καταχώριση, αξιολόγηση και
αδειοδότηση χηµικών προϊόντων) το οποίο αναθέτει στη βιοµηχανία την ευθύνη της
δηµιουργίας δεδοµένων σχετικά µε τις εγγενείς ιδιότητες των ουσιών και της εκτίµησης των
κινδύνων από τη χρήση τους.

Παράλληλα µε την παρούσα πρόταση η Επιτροπή υποβάλλει σήµερα µια πρόταση2

κανονισµού που θέτει τις γενικές αρχές της πολιτικής για τα χηµικά και θεσπίζει τις νοµικές
απαιτήσεις και διαδικασίες στις οποίες περιλαµβάνεται το σύστηµα REACH. ∆ηµιουργεί έναν
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων και ορίζει τα καθήκοντα και τις ευθύνες του.

Ο νέος κανονισµός REACH θα εισαγάγει τις ίδιες απαιτήσεις καταχώρισης για τα νέα χηµικά
που ισχύουν και για τις υπάρχουσες ουσίες, πράγµα που σηµαίνει ότι πρέπει να καταργηθούν
οι κανόνες κοινοποίησης των νέων χηµικών της οδηγίας 67/548/EΟΚ. Ωστόσο, για λόγους
που εξηγούνται στη συνέχεια, η πρόταση REACH δεν περιλαµβάνει προς το παρόν κανόνες
για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των επικίνδυνων ουσιών, οπότε τα
σχετικά µέρη της οδηγίας 67/548/EΟΚ θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. Η
οδηγία 1999/45/EΚ για την ταξινόµηση, τη συσκευασία και την επισήµανση των επικίνδυνων
παρασκευασµάτων θα εξακολουθήσει επίσης να ισχύει για την ταξινόµηση, τη συσκευασία
και την επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων. Άλλα κοινοτικά νοµοθετικά µέσα,
δηλαδή ορισµένες οδηγίες για την προστασία των εργαζοµένων και η οδηγία για την
αντιµετώπιση του κινδύνου ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης τον οποίο περικλείουν ορισµένες
βιοµηχανικές δραστηριότητες, η επονοµαζόµενη Seveso II, που βασίζονται στους κανόνες
ταξινόµησης και επισήµανσης της οδηγίας 67/548/EΟΚ, επίσης θα εξακολουθήσουν να
ισχύουν.

Η οδηγία 67/548/EΟΚ περιέχει διάφορα παραρτήµατα που συνδέονται µε τις απαιτήσεις
πληροφοριών και µε τις µεθόδους δοκιµών που πρέπει να χρησιµοποιούνται. Το περιεχόµενο
αυτών των παραρτηµάτων θα συµπεριληφθεί στα παραρτήµατα της νοµοθεσίας REACH,
οπότε τα παραρτήµατα θα πρέπει να καταργηθούν από την οδηγία. Επιπλέον, σηµαντικός

                                                
1 COM(2001) 88 τελικό, 27.2.2001.
2 [insert reference following adoption by COM]
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αριθµός παραποµπών σε µεθόδους δοκιµών και απαιτήσεις πληροφοριών πρέπει να
τροποποιηθούν µετά την εισαγωγή της νοµοθεσίας REACH.

Ως αποτέλεσµα της ∆ιακήρυξης του Ρίο για το Περιβάλλον και τη Βιώσιµη Ανάπτυξη
το 1992, αναπτύχθηκε ένα σύστηµα οικουµενικής εναρµόνισης για την ταξινόµηση και την
επισήµανση των χηµικών (GHS), το οποίο εγκρίθηκε από το Οικονοµικό και Κοινωνικό
Συµβούλιο των Ηνωµένων Εθνών τον Ιούλιο του 2003.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πλειονότητα των κρατών µελών καθώς και πολλά νέα κράτη µέλη
συµµετείχαν ενεργά στο έργο της εκπόνησης του GHS. Η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής
του Γιοχάνεσµπουργκ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη το 2002 συµφώνησε, στο σχέδιο υλοποίησής
της, «να ενθαρρύνει τις χώρες να εφαρµόσουν το σύστηµα οικουµενικής εναρµόνισης στην
ταξινόµηση και επισήµανση των χηµικών τους το συντοµότερο δυνατό ώστε το σύστηµα να
είναι πλήρως επιχειρησιακό πριν από το 2008.» Σύµφωνα µε το πνεύµα αυτής της
συµφωνίας, η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει τη συµπερίληψη του διεθνώς αποδεκτού
GHS στην κοινοτική νοµοθεσία το συντοµότερο δυνατό. Ωστόσο, επειδή η επίσηµη έκδοση
του GHS είναι πολύ πρόσφατη και επειδή η Επιτροπή επιθυµεί να εξετάσει λεπτοµερέστερα
τις συνέπειες της έκδοσής του, ειδικότερα τις επιπτώσεις στους εµπλεκόµενους παράγοντες
και στη µετέπειτα νοµοθεσία, δεν θεώρησε σκόπιµο να υποβάλει πρόταση για την
ενσωµάτωση του GHS στην κοινοτική νοµοθεσία ταυτόχρονα µε την πρόταση για το REACH.
Έτσι, η Επιτροπή θα υποβάλει τις απαραίτητες προτάσεις για να εγκριθεί ταυτόχρονα µε την
τελική έγκριση της νοµοθεσίας REACH.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ

Άρθρο 1

Το άρθρο αυτό τροποποιεί τα άρθρα της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ κατά τα αναγκαία, λόγω της
εισαγωγής της νοµοθεσίας REACH. Περιλαµβάνει τη διαγραφή παραγράφων που αφορούν την
κοινοποίηση νέων χηµικών και τη διαγραφή περιττών ορισµών καθώς και των
παραρτηµάτων, που θα µεταφερθούν ή θα περιληφθούν στη νέα νοµοθεσία. Το άρθρο
τροποποιεί επίσης τις σχετικές παραποµπές αντικαθιστώντας τις παραποµπές στα
διαγραµµένα παραρτήµατα µε παραποµπές στα παραρτήµατα του κανονισµού REACH.

Άρθρο 2

Το άρθρο αυτό καταργεί την οδηγία 93/67/ΕΟΚ της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 1993 για τον
καθορισµό των αρχών εκτίµησης των κινδύνων που διατρέχει ο άνθρωπος και το περιβάλλον
από τις ουσίες που γνωστοποιούνται σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/EΟΚ του Συµβουλίου3,
επειδή οι αρχές αυτές θα περιληφθούν στον κανονισµό REACH.

Το άρθρο 13 της οδηγίας 67/548/EΟΚ εξαιρεί ορισµένες οµάδες ουσιών από τις απαιτήσεις
κοινοποίησης. Το άρθρο αυτό καταργείται µέσω του άρθρου 1 της παρούσας οδηγίας και
δεδοµένου ότι η οδηγία 2000/21/EΚ είναι προσαρµογή του άρθρου 13 της
οδηγίας 67/548/EΟΚ, πρέπει επίσης να καταργηθεί.

                                                
3 ΕΕ L 227, 8.9.1993, σ. 9.
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Άρθρο 3

Το τυποποιηµένο αυτό άρθρο απαιτεί από τα κράτη µέλη να θέσουν σε ισχύ την οικεία
νοµοθεσία από την ηµεροµηνία εφαρµογής του κανονισµού REACH. Αυτό µαρτυρεί την
ανάγκη να εφαρµόσουν τα κράτη µέλη δύο διαφορετικές νοµοθετικές πράξεις την ίδια µέρα
για να προληφθούν τυχόν κενά και ανασφάλεια δικαίου.

Άρθρο 4

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην έναρξη ισχύος της οδηγίας.
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2003/0257 (COD)

Πρόταση

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ µε σκοπό την προσαρµογή της στον
κανονισµό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την

καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χηµικών προϊόντων και µε τους
περιορισµούς που επιβάλλονται σε αυτά

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

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

την πρόταση της Επιτροπής1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης4,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Ενόψει της έκδοσης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. [..] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της ..., για την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση
των χηµικών προϊόντων και για τους περιορισµούς που επιβάλλονται σε αυτά5, η
οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση,
συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών6 θα πρέπει να προσαρµοστεί, οι
δε κανόνες της σχετικά µε την κοινοποίηση ουσιών και µε την αξιολόγηση κινδύνου
των χηµικών θα πρέπει να καταργηθούν.

                                                
1 ΕΕ C 
2 ΕΕ C 
3 ΕΕ C 
4 ΕΕ C 
5 ΕΕ L
6 ΕΕ 196, 16.8.1967, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003

του Συµβουλίου (ΕΕ L 225, 21.8.2001, σ. 1).
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 67/548/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) Στο άρθρο 1, παράγραφος 1, τα στοιχεία α), β) και γ) διαγράφονται.

(2) Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, τα στοιχεία γ), δ), στ) και ζ) διαγράφονται.

(3) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 3
∆ιενέργεια δοκιµών και αξιολόγηση των ιδιοτήτων των ουσιών

Οι δοκιµές των ουσιών που διενεργούνται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας τηρούν
τις απαιτήσεις του άρθρου 12 του κανονισµού (EΚ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου*.
___________________

* ΕΕ L …»

(4) Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

(α) Στην παράγραφο 1, η πρώτη υποπαράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:

«Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι
οι ουσίες δεν µπορούν να διατεθούν στην αγορά υπό καθαρή µορφή ή σε
παρασκευάσµατα παρά µόνον εάν έχουν συσκευαστεί ή επισηµανθεί σύµφωνα
µε τα άρθρα 22 έως 25 και µε τα κριτήρια του παραρτήµατος VI και, όσον
αφορά τις καταχωρισµένες ουσίες, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που
προέκυψαν από την εφαρµογή των άρθρων 11 και 12 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ.[...], εκτός από τις περιπτώσεις παρασκευασµάτων τα οποία διέπονται από
διατάξεις άλλων οδηγιών.»

(β) Στην παράγραφο 2 η φράση «στην παράγραφο 1 δεύτερη περίπτωση»
αντικαθίσταται από τη φράση «στην περίπτωση της παραγράφου 1».

(5) Τα άρθρα 7 έως 20 διαγράφονται.

(6) Στο άρθρο 23, παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ):

«ζ) τον αριθµό καταχώρισης, όποτε υπάρχει.»

(7) Το άρθρο 27 καταργείται.

(8) Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:



170

«Άρθρο 30
Ρήτρα ελεύθερης κυκλοφορίας

Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να παρεµποδίζουν,
για λόγους ταξινόµησης, συσκευασίας ή επισήµανσης, κατά την έννοια της
παρούσας οδηγίας, τη διάθεση ουσιών στην αγορά εφόσον οι ουσίες αυτές πληρούν
τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.»

(9) Το άρθρο 32 διαγράφεται.

(10) Το παράρτηµα V διαγράφεται.

(11) Το παράρτηµα VI τροποποιείται ως εξής:

(α) Στα σηµεία 1.6, 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 3.2.8,
4.2.3.3, 5.1, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3, 9.5 του παραρτήµατος VI, οι λέξεις
«παράρτηµα V», αντικαθίστανται από τις λέξεις «παράρτηµα X του
κανονισµού (EΚ) αριθ. […]».

(β) Στο σηµείο 1.6, στοιχείο α), οι λέξεις «στο παράρτηµα VII» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «στα παραρτήµατα IV, V και VI του κανονισµού (EΚ)
αριθ. […] και οι λέξεις «παράρτηµα VIII» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«παραρτήµατα VII και VIII του κανονισµού (EΚ) αριθ. […]».

(γ) Στο σηµείο 5.1, οι λέξεις «στο παράρτηµα VII» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«στα παραρτήµατα V και VI του κανονισµού (EΚ) αριθ. […]» και οι λέξεις
«επιπέδου 1 (παράρτηµα VIII)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των
παραρτηµάτων VII ή VIII του κανονισµού (EΚ) αριθ. […]».

(δ) Στο σηµείο 5.2.1.2 οι λέξεις «επιπέδου 1 (παράρτηµα VIII)» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «του παραρτήµατος VII του κανονισµού (EΚ) αριθ. [..]».

(ε) Όλες οι υπόλοιπες παραποµπές στα παραρτήµατα VIIA, VIIB, VIIΓ, VII∆
και VIII ερµηνεύονται ως παραποµπές στα αντίστοιχα παραρτήµατα IV, V, VI,
VII, VIII και ΙΧ του κανονισµού (EΚ) αριθ. […].

(12) Τα παραρτήµατα VIIA, VIIB, VIIΓ, VII∆ και VIII διαγράφονται.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία από την
εξηκοστή ηµέρα από την έναρξη ισχύος του κανονισµού REACH. Πληροφορούν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, περιέχουν αναφορά στην
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη
δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από
τα κράτη µέλη.
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2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις κύριες διατάξεις εσωτερικού
δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, […]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο
Ο πρόεδρος Ο πρόεδρος
[…] […]
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