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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Από της υποβολής του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής στις 29 Οκτωβρίου 2003 για την 
αναμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τις χημικές ουσίες επικρατεί κατά βάση 
συμφωνία για την ανάγκη αναθεώρησης των ισχυουσών σήμερα νομικών διατάξεων που 
διέπουν την ασφαλή χρήση χημικών ουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντούτοις το σχέδιο 
συνάντησε μεγάλη αντίδραση σε μια σειρά επιμέρους σημείων. Επικρίνεται κυρίως η 
μέθοδος που επέλεξε η Επιτροπή για την καταχώρηση ουσιών, η οποία εξαρτά πρωτίστως την 
απαραίτητη παροχή πληροφοριών από την παραγόμενη ή εισαγόμενη ποσότητα μιας ουσίας.

Η νομοθετική πρόταση θα επιφέρει ασυνήθιστα ευρείες συνέπειες. Αυτό αφορά όχι μόνο τη 
χημική βιομηχανία και τους μεταγενέστερους χρήστες αλλά και τον κλάδο επεξεργασίας 
μετάλλου, την  αυτοκινητοβιομηχανία, την υφαντουργία κλπ. Αφορά επίσης τους 
παραγωγούς ουσιών όπως και τους εμπόρους, περαιτέρω χρήστες και εισαγωγείς δηλαδή 
όλους εκείνους που ασχολούνται επαγγελματικά με τις ουσίες, παράλληλα με ορισμένους 
μεγάλους ομίλους κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων των 
βιοτεχνών.

Αδυναμίες της πρότασης της Επιτροπής

Η Επιτροπή συνάντησε αποφασιστική αντίδραση όσον αφορά το σύστημα που προτείνει για 
την καταχώρηση μιας ουσίας. Η Επιτροπή συνδέει την ποσότητα των στοιχείων που οφείλει 
να προσκομίσει ο δηλών με την ποσότητα της παραγόμενης ή εισαγόμενης ουσίας. Οι 
απαιτήσεις παροχής πληροφοριών ξεκινούν με την παραγωγή ή/και με την εισαγωγή ενός 
τόνου ετησίως και αυξάνονται σταδιακά με την παραγωγή ή εισαγωγή 10 τόνων, 100 τόνων 
και 1.000 τόνων κατ' έτος.

Το βασικό μειονέκτημα της προσέγγισης της Επιτροπής συνίσταται στην απαίτηση 
δεδομένων χωρίς καμία αναφορά σε συγκεκριμένους κινδύνους από τις ουσίες. Οι απαιτήσεις 
παροχής δεδομένων αυξάνονται κατά την υπέρβαση των κατωφλίων ποσότητας χωρίς αυτό 
να αιτιολογείται κατ' ανάγκη με αύξηση του κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η εν λόγω προσέγγιση με βάση τις ποσότητες οδηγεί σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Οι 
άμεσες δαπάνες και μόνο για την παροχή των πληροφοριών για μια ουσία ανέρχονται, 
ανάλογα με τις εξαρτώμενες από τις ποσότητες απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, σε 20.000 
έως 400.000 ευρώ. Αναπόφευκτα σε πολλές περιπτώσεις οι δαπάνες καταχώρησης 
βρίσκονται σε οικονομική αναντιστοιχία με τις πωλήσεις, ιδίως σε περιπτώσεις μικρού όγκου 
παραγωγής. Κατά συνέπεια εκφράζονται φόβοι ότι ένας σημαντικός αριθμός ουσιών -
σύμφωνα με εκτιμήσεις 20% και άνω - και προϊόντων θα αποσυρθούν από την αγορά. Κατ' 
αυτό τον τρόπο το σύστημα των κατωφλίων ποσότητας της Επιτροπής θεσπίζει ένα 
εσφαλμένο κίνητρο επιλογής, το οποίο είναι προσανατολισμένο προς τις δαπάνες 
καταχώρησης και όχι στον κίνδυνο που προέρχεται από τις ουσίες.

Βελτιώσεις που προτείνει ο εισηγητής

Ο εισηγητής, προτείνει, συνεπώς να συμπληρωθούν τα κατώφλια ποσοτήτων της Επιτροπής 
με παράγοντες βάσει κινδύνου. Η νέα προσέγγιση δεν εξετάζει κάθε νοητή χρήση μιας 
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ουσίας, αλλά επικεντρώνει τις απαιτήσεις παροχής δεδομένων σε τυπικές εκθέσεις του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος που συνδέονται με ορισμένες κατηγορίες χρήσης. Στο 
πλαίσιο αυτό συγκεντρώνονται τυπικές καταστάσεις επιβάρυνσης που απαιτούν ίδια μέτρα 
προστασίας. Αυτές είναι όσον αφορά τον άνθρωπο οι κύριοι οδοί εισόδου (δια της 
στοματικής οδού, δια της εισπνοής ή δια του δέρματος) και όσον αφορά το περιβάλλον οι 
τρόποι προσβολής (δια του ατμοσφαιρικού αέρος, δια του ύδατος, δια του εδάφους), που 
συμπληρώνονται κάθε φορά από τη διάρκεια έκθεσης (μοναδική ή βραχεία, περιστασιακή, 
επαναλαμβανόμενη ή μακροπρόθεσμη). Εντός των εν λόγω κατηγοριών έκθεσης 
συνοψίζονται μεμονωμένες χρήσεις σε τομείς χρήσεις (βιομηχανική, επαγγελματική ή 
ιδιωτική κατανάλωση). Όταν όλοι οι παράγοντες, από τον παραγωγό έως τον τελευταίο 
μεταγενέστερο χρήστη, εργάζονται με αυτές τις κατηγορίες έκθεσης και χρήσης, τότε αρκεί 
μια δέσμη βασικών δεδομένων για μια πρώτη αξιολόγηση του κινδύνου. Αυτές πρέπει να 
παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες όσον αφορά τις βασικές φυσικοχημικές ιδιότητες και τις 
άμεσες επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Οι περαιτέρω απαιτήσεις δεδομένων 
και ιδίως η διενέργεια περαιτέρω δοκιμών θα εξαρτάται πλέον από την εκάστοτε κατάσταση 
έκθεσης. Όταν αυξάνει η βαρύτητα της έκθεσης πρέπει να θεσπίζονται αυστηρότερες 
απαιτήσεις από πλευράς χρόνου και περιεχομένου κατά τη διαδικασία καταχώρησης.

Οι βασικές αυτές πληροφορίες θα διευκολύνουν συγχρόνως τον Οργανισμό να κατατάξει σε 
ομάδες τις καταχωριζόμενες ουσίες με βάση τον κίνδυνο που συνιστούν και κατ' αυτό τον 
τρόπο να ορίζει προτεραιότητες για την καταχώρηση. Και με βάση το σύστημα αυτό η 
καταχώρηση όλων των υπαρχουσών ουσιών που καλύπτει το REACH θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί μετά από 11 χρόνια.

Πλεονεκτήματα της τροποποιημένης προσέγγισης

Με την προσέγγιση αυτή δεν έχει σημασία για το σύστημα καταχώρησης η ποσότητα της 
ουσίας αλλά ο κίνδυνος που προέρχεται από αυτή. Κατ' αυτό τον τρόπο τα βάρη που 
συνδέονται με την καταχώρηση θα μειωθούν αισθητά χωρίς παραχωρήσεις όσον αφορά την 
προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Οι παραγωγοί και οι χρήστες πρέπει κατά την 
αξιολόγηση του κινδύνου στην οποία προβαίνουν να μην προσανατολίζονται πλέον προς μια 
ατελείωτη σειρά επιμέρους χρήσεων αλλά προς ένα ελεγχόμενο αριθμό κατηγοριών. Κατ' 
αυτό τον τρόπο μειώνονται οι δηλώσεις των μεταγενέστερων χρηστών και διευκολύνεται η 
ροή πληροφοριών στην αλυσίδα παραγωγής αξίας. Συγχρόνως προστατεύονται 
αποτελεσματικότερα τα επαγγελματικά απόρρητα και οι οικονομικά σημαντικές 
πληροφορίες. Επιπλέον αυξάνεται η ευλυγισία όσον αφορά τη χρησιμοποίηση και 
διαθεσιμότητα των ουσιών και μειώνεται αισθητά τα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα απόσυρσης 
από την αγορά ουσιών μόνο και μόνο επειδή οι δαπάνες δοκιμής και καταχώρησης δεν είναι 
οικονομικά ανεκτές. Αλλά και οι δοκιμές σε ζώα μπορούν κατ' αυτό τον τρόπο να μειωθούν 
σημαντικά. Ο συνδυασμός κατηγοριών έκθεσης και χρήσης σε σύνδεση με μια δέσμη 
βασικών πληροφοριών αποτελεί κατ' αυτόν τον τρόπο ένα αποτελεσματικό μέσο για την 
στοχοθετημένη προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος - δηλαδή με βάση την 
πραγματική έκθεση - και συγχρόνως για τη συνολική μείωση των οικονομικών και 
διοικητικών βαρών, στα οποία υποβάλλονται επιχειρήσεις και αρχές.

Εφόσον η Επιτροπή επιθυμεί να εκπληρώσει με στόχο που η ιδία έχει θέσει για την 
προστασία και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χημικής βιομηχανίας της ΕΕ, τότε η 
πρόταση κανονισμού REACH οφείλει να ανταποκριθεί περισσότερο στις ανάγκες της 
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πράξης, να καταστεί πρακτικότερη, λιγότερο δαπανηρή και συστηματικά σαφέστερη. Η νέα 
πολιτική για τις ουσίες οφείλει να εξυπηρετεί την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος αλλά και να προωθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για επενδύσεις και καινοτομία, 
που θα συμβάλει πραγματικά στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και επιχειρήσεων 
και δεν θα οδηγεί σε αφανισμός τις υπάρχουσες. Προς τούτο απαιτείται μια προσέγγιση του  
REACH, που συνδέει τις απαιτήσεις πληροφοριών με τον κίνδυνο που προέρχεται από μια 
ουσία και όχι απλώς με το γεγονός ότι δεν διατίθενται όλα τα επιστημονικά στοιχεία που 
μπορεί κανείς να διανοηθεί για το σύνολο των ουσιών. Η έκθεση, τροποποιώντας το σύστημα 
καταχώρησης των ουσιών, επιχειρεί να ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 10

(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.

(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. Ο οργανισμός αξιολογεί τις ουσίες 
εάν έχει λόγους να υποπτεύεται ότι ενέχουν 
κίνδυνο για την υγεία ή για το περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Um einheitliche Bewertungsmaßstäbe zu gewährleisten, muss die Bewertung der Stoffe 
zentral durch die Agentur erfolgen.
Die Stellung der Agentur ist deshalb deutlich zu stärken, wobei die 
Kooperationsmechanismen zwischen ihr und den nationalen Behörden klar zu fassen sind.
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Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

(15 α) Ο Οργανισμός οφείλει να εγγυάται 
την ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις 
και συνεπώς να προβαίνει στην τελική 
αξιολόγηση του κινδύνου των ουσιών 
καθώς και των αποτελεσμάτων των 
δοκιμών. Αυτό σημαίνει συγχρόνως ότι μια 
επιχείρηση ή ένα κράτος μέλος που 
αμφισβητεί την αξιολόγηση του 
Οργανισμού φέρει το βάρος της απόδειξης. 

Αιτιολόγηση

Einheitliche, verlässliche und rechtssichere Bedingungen zur Stoffbewertung und zur 
Umsetzung von Entscheidungen in der gesamten EU sind notwendig. Sie können nur durch 
eine starke Agentur gewährleistet werden.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 16

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

(16) Η πείρα έχει καταδείξει ότι δεν είναι 
σκόπιμο να απαιτείται από τα κράτη μέλη να 
αξιολογούν τους κινδύνους όλων των 
χημικών ουσιών. Η ευθύνη για την τήρηση 
καθήκοντος μέριμνας 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. Αυτό περιλαμβάνει την 
υποχρέωση περιγραφής, τεκμηρίωσης και 
παροχής πληροφοριών κατά τρόπο 
διαφανή και εύλογο όσον αφορά τους 
κινδύνους λόγω της παραγωγής, της 
χρήσης και της πώλησης κάθε ουσίας. Οι 
παραγωγοί και οι μεταγενέστεροι χρήστες 
οφείλουν να επιλέξουν μια ουσία για την 
παραγωγή  και τη χρήση βάσει των 
ασφαλέστερων διαθέσιμων ουσιών.
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Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 17

(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.

(17) Για την ουσιαστική διενέργεια 
αξιολογήσεων χημικής ασφάλειας των 
ουσιών, οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς 
ουσιών θα πρέπει για την αξιολόγηση του 
κινδύνου και την ασφαλή εφαρμογή να 
αποκτούν πληροφορίες γι’αυτές τις ουσίες 
βάσει της πραγματικής έκθεσης, εν ανάγκη 
διεξάγοντας νέες δοκιμές.

Αιτιολόγηση

Um Tierversuche zu vermeiden und Kosten zu reduzieren, dürfen nur Tierversuche gemacht 
werden, die für eine Risikoabschätzung auf Basis der tatsächlichen Exposition und 
Verwendung wirklich notwendig sind. Den Umfang der Prüf- und Datenanforderungen nach 
Produktions- bzw. Importmengen zu staffeln ist deshalb nicht geeignet.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 21

(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.

(21) Προκειμένου να είναι αποτελεσματική 
μια αξιολόγηση χημικής ασφάλειας και η 
κοινοποίησή της στην αλυσίδα παραγωγής 
καθώς επίσης και η ανάληψη ευθύνης καθ' 
όλη τη διάρκεια της ζωής τους, η 
αξιολόγηση των ουσιών θα πρέπει να 
βασίζεται τόσο στις εγγενείς ιδιότητες όσο 
και στην πραγματικά αναμενόμενη έκθεση. 
Προς το σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιμη η 
χρησιμοποίηση κατηγοριών έκθεσης. Αντί 
να εξετάζονται ορισμένες ομάδες 
προϊόντων και χρήσης, οι τυπικές εκθέσεις 
του ανθρώπου και του περιβάλλοντος 
μπορούν να προσδιοριστούν και να 
κατηγοριοποιηθούν ανεξάρτητα από τη 
χρήση μιας ουσίας. Κατ' αυτό τον τρόπο 
συγκεντρώνονται τυπικές καταστάσεις 
επιβάρυνσης που απαιτούν τα ίδια μέτρα 
προστασίας. Αυτές είναι οι κύριοι οδοί 
εισόδου στον άνθρωπο (δια της 
στοματικής οδού, δια της εισπνοής ή δια 
του δέρματος), ή τρόποι προσβολής του 
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περιβάλλοντος (δια του ατμοσφαιρικού 
αέρος, δια του ύδατος, δια του εδάφους) 
καθώς και η διάρκεια της εκάστοτε 
έκθεσης (μοναδική ή βραχεία, 
περιστασιακή, επαναλαμβανόμενη ή 
μακροπρόθεσμη). Εντός αυτών των 
κατηγοριών έκθεσης ορίζονται και στη 
συνέχεια ομαδοποιούνται: βασικοί τομείς 
χρήσης (βιομηχανική, επαγγελματική ή 
ιδιωτική κατανάλωση) και ανεκτά ύψη 
έκθεσης/ανεκτές βαθμίδες έκθεσης.

Αιτιολόγηση

Für den Stoffhersteller ist es nicht machbar, alle denkbaren Einsatz- und 
Verwendungsbedingungenbedingungen detaillierten Einzelbewertungen zu unterziehen. 
Zudem wäre dies auch aus Sicht der nachgeschalteten Anwender nicht wünschenswert. Eine 
zu detaillierte Beschreibung der Einsatzbedingungen, schränkt die notwendige Flexibilität in 
der Stoffanwendung für die nachgeschalteten Anwender ein. In Fällen, in denen das spezielle 
Expositionszenario nicht auf die Verwendungssituation vor Ort passt wäre entweder ein 
umfänglicher Transfer von (ggf. sensiblem) anwendungsbezogenem Know-how zum 
Stoffhersteller notwendig oder der nachgeschaltete Anwender müsste die Stoffbewertung 
selbst durchführen. Die Weitergabe von anwendungsunabhängigen Expositionskategorien 
anstatt anwendungsspezifischer Expositionsszenarien würde diese Problematik entschärfen.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 25

(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 σκοπούς, και 
η ορθή εργαστηριακή πρακτική, που 
περιλαμβάνεται στην οδηγία 87/18/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 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 ουσιών.

(25) Όταν διεξάγονται νέες δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα 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 σκοπούς, και η ορθή εργαστηριακή 
πρακτική, που περιλαμβάνεται στην οδηγία 
87/18/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης 
Δεκεμβρίου 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 ουσιών.
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Αιτιολόγηση

Die wesentlich aufwändigeren und teureren Anforderungen der Guten Laborpraxis sollten 
nur auf neu durchzuführende Wirbeltierversuche Anwendung finden. Dies würde bei gleicher 
Sicherheit die Kosteneffizienz der Registrieranforderungen erheblich verbessern.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

(29 α) Οι προς καταχώρηση  30.000 ουσίες 
και άνω τότε μόνο μπορούν να τύχουν 
αποτελεσματικής επεξεργασίας, όταν η 
σειρά της καταχώρισης διενεργηθεί βάσει 
μιας δέσμης ελάχιστων πληροφοριών που 
περιλαμβάνει τις κύριες φυσικοχημικές 
ιδιότητες και τις άμεσες επιδράσεις στον 
άνθρωπο και το περιβάλλον καθώς και 
κατηγοριοποιημένα στοιχεία σχετικά με 
την έκθεση. Με την ιεράρχηση αυτή θα 
προσδιοριστούν κατ' αρχήν οι ουσίες από 
τις οποίες προέρχονται οι μεγαλύτεροι 
κίνδυνοι και θα καταχωρηθούν με 
προτεραιότητα χάριν της προστασίας της 
υγείας και του περιβάλλοντος. 

Αιτιολόγηση

Nur unter dieser Voraussetzung wird REACH mit einem sinnvollen Aufwand und in einem 
überschaubaren Zeitrahmen dazu beitragen können, mögliche Risiken für Mensch und 
Umwelt durch Altstoffe besser abzuschätzen und zu im Sinne des Gesundheits- und 
Verbraucherschutzes rascher zu beurteilen.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 29 β (νέα)

(29β) Προκειμένου οι απαιτήσεις 
καταχώρησης να συντονιστούν με τη 
συγκεκριμένη μεταγενέστερη αξιολόγηση 
ασφάλειας είναι απαραίτητο να 
ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: για το 
πρώτο στάδιο της αξιολόγησης κινδύνου 
θα πρέπει να επαρκεί μια ελάχιστη δέσμη 
δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει τις 
βασικές φυσικοχημικές ιδιότητες και τις 
άμεσες επιδράσεις στον άνθρωπο και το 
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περιβάλλον. Οι περαιτέρω δοκιμές πρέπει 
στη συνέχεια να εξαρτώνται από την 
εκάστοτε κατάσταση έκθεσης. Όταν 
αυξάνει η σοβαρότητα έκθεσης πρέπει να 
θεσπίζονται αυστηρότερες χρονικές και 
ουσιαστικές απαιτήσεις κατά τη 
διαδικασία καταχώρησης. Τυχόν 
υπάρχουσες πληροφορίες που έχουν στη 
διάθεσή τους οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτό 
επιβοηθητικά, προκειμένου να 
εντοπίζονται κατά το δυνατόν εγκαίρως 
και να τυγχάνουν προτεραιότητας στη 
διαδικασία καταχώρησης ουσίες γνωστού 
σχετικού κινδύνου. Πρόκειται κυρίως για 
ΚΜΤ, ΑΒΤ, και αΑαΒ ουσίες..

Αιτιολόγηση

Die risiko-unabhängigen Informationsanforderungen nach Mengenschwellen führen bereits 
unter den gegenwärtigen Kostenannahmen der EU-Kommission zu relativ hohen spezifischen 
Registrierkosten – insbesondere im Mengenbereich zwischen 10 und 100 t/a. Um hier einen 
risiko-unabhängigen, d.h. kostengetriebenen Entfall von Stoffen in größerem Umfang zu 
vermeiden, sind die Informations- und Prüfanforderungen an der tatsächlichen 
Expositionssituation auszurichten. Im Sinne des Gesundheits- und Verbraucherschutzes 
werden nur diejenigen Daten erhoben, die für die Beurteilung einer sicheren Anwendung auf 
Basis der tatsächlich vorhandenen Exposition auch notwendig sind. Im Sinne des Tierschutzes 
werden durch diese Vorgehensweise unnötige Tierversuche vermieden.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

(38α) Για την υποστήριξη επιχειρήσεων 
που συμμετέχουν σε κοινοπραξίες, η 
Επιτροπή οφείλει να επεξεργαστεί 
κατευθυντήριες γραμμές για την τήρηση 
του δικαίου του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

(40a) Εντός ενός χρονικά περιορισμένου 
σταδίου προκαταχώρησης, κατά το οποίο 
συντάσσεται ένα ευρύ μητρώο ουσιών για 
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το σύνολο των 30.000 ουσιών, θα πρέπει να 
απογραφούν σε πρόχειρες κατηγορίες οι 
ουσίες και οι σχετικές δέσμες ελάχιστων 
πληροφοριών που αποτελούνται από τις 
βασικές φυσικοχημικές ιδιότητες και τις 
άμεσες επιπτώσεις στον άνθρωπο και το 
περιβάλλον καθώς και πληροφορίες 
έκθεσης. Κατ' αυτό τον τρόπο θα 
καθίστατο δυνατή μια άμεση πρόχειρη 
αξιολόγηση του κινδύνου και ιεράρχηση 
της χρονικής σειράς της καταχώρησης. 

Αιτιολόγηση

Die Inventarisierung bietet eine schnelle und umfassende Übersicht mit über alle auf dem 
Markt befindlichen Stoffe. Diese Inventarisierung bietet auch die Möglichkeit, frühzeitig 
Konsortien bilden zu können, um dann im Rahmen der Registrierungs- und 
Evaluierungsphase möglichst kostengünstig operieren zu können.

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 43

(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.

(43) Για να υπάρχει μια αλυσίδα ευθυνών, οι 
μεταγενέστεροι χρήστες θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των κινδύνων 
που προκύπτουν με την εκάστοτε έκθεση 
λόγω των δικών τους χρήσεων των ουσιών, 
εάν η έκθεση αυτή, τουλάχιστον όσον 
αφορά την κατηγορία έκθεσης, δεν 
καλύπτεται 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.

Αιτιολόγηση

Für den Stoffhersteller ist es nicht machbar, alle denkbaren Einsatz- und 
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Verwendungsbedingungenbedingungen detaillierten Einzelbewertungen zu unterziehen. 
Zudem wäre dies auch aus Sicht der nachgeschalteten Anwender nicht wünschenswert. Eine 
zu detaillierte Beschreibung der Verwendung bzw. der sicheren Einsatzbedingungen, schränkt 
die notwendige Flexibilität in der Stoffanwendung für die nachgeschalteten Anwender ein. In 
Fällen, in denen das spezielle Expositionszenario nicht auf die Verwendungssituation vor Ort 
passt, wäre entweder ein umfänglicher Transfer von (ggf. sensiblem) anwendungsbezogenem 
Know-how zum Stoffhersteller notwendig oder der nachgeschaltete Anwender müsste die 
Stoffbewertung selbst durchführen. Die Weitergabe von anwendungsunabhängigen 
Expositionskategorien anstatt anwendungsspezifischer Expositionsszenarien würde diese 
Nachteile erheblich vermindern.

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 45

(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.

(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 ή της κατηγορίας 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.

Αιτιολόγηση

Siehe Änderungsanträge zu den Erwägungsgründen 21 und 43.

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 47

(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, 

(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 βάσει της έκθεσης. 
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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.

Ο Οργανισμός θα πρέπει να εξετάζει τα 
έγγραφα καταχώρησης που υποβάλλουν οι 
παραγωγοί και οι εισαγωγείς και εφόσον 
απαιτείται, να ζητεί τη διενέργεια 
περαιτέρω ελέγχων.

Αιτιολόγηση

Siehe Änderungsanträge zu den Erwägungsgründen 10 und 15 a neu (zentrale Rolle durch die 
Agentur)sowie 29 b neu und 43 (zunächst Mindestdaten; weitergehende Prüfungen auf Basis 
der tatsächlichen Exposition).

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα)

(54 a) Η διαδικασία αδειοδότησης θα 
πρέπει να βασίζεται γενικώς στην 
καταχώρηση και να λαμβάνει υπόψη τα 
αναφερόμενα σε αυτή, υφιστάμενα ήδη 
μέτρα διαχείρισης του κινδύνου για 
ορισμένες χρήσεις. Χρήσεις που έχουν ήδη 
ελεγχθεί επαρκώς θα πρέπει να εξαιρούνται 
από την αδειοδότηση με αποφάσεις 
γενικής ισχύος ("θετικός κατάλογος"). 
Επιπλέον δεν θα πρέπει να ρυθμίζονται στο 
πλαίσιο της αδειοδότησης οι χρήσεις 
ουσιών που έχουν ήδη αποτελέσει 
αντικείμενο ρύθμισης στο πλαίσιο της 
οδηγίας για τους περιορισμούς (οδηγία 
76/769/ΕΟΚ) ή οι οποίες θα εμπίπτουν στο 
μέλλον στον τίτλο VIII (περιορισμοί).

Αιτιολόγηση

Sowohl bei der Beschränkung als auch bei der Zulassung wird die Verwendung von Stoffen 
geregelt. Die beiden Verfahren sind nicht ausreichend aufeinander abgestimmt und 
voneinander abgegrenzt. Es besteht die Gefahr von inkonsistenten Entscheidungen und 
Doppelarbeit für Unternehmen und Behörden.

Τροπολογία 15
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Αιτιολογική σκέψη 55 α (νέα)

(55 α) Όσον αφορά τις ουσίες που είναι 
υποψήφιες για αδειοδότηση, ο Οργανισμός 
θα πρέπει μετά από την πραγματοποίηση 
της καταχώρησης να εξετάζει, εάν η χρήση 
έχει ήδη επαρκώς ελεγχθεί π.χ. μέσω ενός 
περιορισμού στο  Παράρτημα XVI.  Σε 
αντίθετη περίπτωση και εφόσον 
υφίστανται οι προϋποθέσεις για 
περιορισμούς σύμφωνα με τον Τίτλο VIII, 
πρέπει να κινηθεί μια διαδικασία 
περιορισμού. Στη συνέχεια η περιορισμένη 
ουσία πρέπει να εξαιρεθεί από τις 
υποχρεώσεις της αδειοδότησης. Σε 
περίπτωση που από την εξέταση της 
Επιτροπής προκύπτει επαρκής έλεγχος η 
ουσία πρέπει ήδη να εξαιρεθεί από τις 
υποχρεώσεις της αδειοδότησης. Η 
απόφαση για την εξαίρεση δεν πρέπει να 
αναβάλλεται έως ότου ληφθεί απόφαση για 
τη συμπερίληψη στο  Παράρτημα XIII.

Αιτιολόγηση

Sowohl bei der Beschränkung als auch bei der Zulassung wird die Verwendung von Stoffen 
geregelt. Die beiden Verfahren sind nicht ausreichend aufeinander abgestimmt und 
voneinander abgegrenzt. Es besteht die Gefahr von inkonsistenten Entscheidungen und 
Doppelarbeit für Unternehmen und Behörden.

Τροπολογία 16
Άρθρο 1, παράγραφος 1

(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.

(1) Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία 
των χημικών ουσιών στην εσωτερική 
αγορά. 

Αιτιολόγηση

Der Zweck der Verordnung sollte an den Anfang gestellt werden.
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Τροπολογία 17
Άρθρο 1, παράγραφος 2

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

(2) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στην 
αρχή της προφύλαξης1. Κατά συνέπεια 
αποτελεί ευθύνη των παραγωγών, των 
εισαγωγέων και των μεταγενέστερων 
χρηστών να εξασφαλίζουν ότι παράγουν, 
διαθέτουν στην αγορά, εισάγουν και 
χρησιμοποιούν μόνο ουσίες οι οποίες, σε 
περίπτωση κανονικής χρήσης και 
αξιολόγησης του κινδύνου σύμφωνα με τη 
στάθμη της τεχνικής, δεν βλάπτουν την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Σε 
αυτή συγκαταλέγεται η υποχρέωση 
περιγραφής, τεκμηρίωσης και 
κοινοποίησης, κατά τρόπο κατάλληλο και 
διαφανή, των κινδύνων που συνδέονται με 
την παραγωγή, τη χρήση και την πώληση 
κάθε ουσίας. 
1Όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την αρχή της προφύλαξης, 
COM(2000) 1 τελικό.

Αιτιολόγηση

Diese Wortwahl gibt die Verpflichtungen aus der Sorgfaltspflicht gemäß der in der Fußnote 
vermerkten Kommissionsmitteilung wieder.

Τροπολογία 18
Άρθρο 1, παράγραφος 3

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

(3) 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.

Όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την αρχή της προφύλαξης, 
COM(2000) 1 τελικό.
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Τροπολογία 19
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ α) (νέο)

γ α) στις ουσίες που χαρακτηρίζονται ως 
απόβλητα κατά την έννοια της οδηγίας 
75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Doppelte Rechtsvorschriften sind zu vermeiden. Die spezifische Abfallverordnung ist für die 
REACH-Bestimmungen in Bezug auf den Schutz der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt angemessen. Ferner unterliegen Abfälle weder einer Zulassung noch 
Beschränkungen, sind aber registrierungspflichtig. Eine Registrierung von Abfällen ist 
überflüssig. Abfälle sollten aus dem ganzen REACH-System ausgeklammert werden.

Τροπολογία 20
Άρθρο 2, παράγραφος 1 α) (νέα)

1 a) Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στις ουσίες που χρησιμοποιούνται:
(α) σε φαρμακευτικά προϊόντα για 
ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του 
Συμβουλίου,  της οδηγίας 2001/82/ΕΚ  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου καθώς και της οδηγίας  
2001/83/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
(β) σε τρόφιμα σύμφωνα με τον κανονισμό  
178/2002/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των 
προσθέτων σε τρόφιμα σύμφωνα με την 
οδηγία  89/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου  και 
των αρωματικών ουσιών σύμφωνα με τους 
ορισμούς του κανονισμού  2232/96/ΕΚ 
καθώς και της απόφασης 2000/489/ΕΚ της 
Επιτροπής·
(γ) σε ζωοτροφές, συμπεριλαμβανομένων 
των πρόσθετων σε ζωοτροφές σύμφωνα με 
το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1831/2003 σχετικά με τη χρήση 
προσθέτων στη διατροφή των ζώων και σε 
ζωοτροφές σύμφωνα με το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 84/471/ΕΟΚ·
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(δ) σε ιατρικό εξοπλισμό σύμφωνα με το 
πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 
90/385/ΕΟΚ, 93/42/ΕΟΚ και  98/79/ΕΚ·
(ε) σε υλικά που έρχονται σε επαφή με 
τρόφιμα σύμφωνα με την οδηγία  
89/109/ΕΟΚ του Συμβουλίου·
(στ) σε φυτοπροστατευτικά μέσα σύμφωνα 
με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου·
(ζ) σε βιοκτόνα προϊόντα σύμφωνα με την 
οδηγία 98/8/ΕΚ του Συμβουλίου·
(η) σε καλλυντικά προϊόντα, σύμφωνα με 
το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
1ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σελ. 169.

Αιτιολόγηση

Die zukünftige Verordnung muss wesentlich besser auf das bestehende Recht abgestimmt 
werden. Bereits geregelte Stoffe oder Stoffgruppen bzw. deren Verwendung in bestimmten 
Produkten müssen von REACH ausgenommen werden. Andernfalls besteht die Gefahr von 
Doppelregelungen und Widersprüchen.

Τροπολογία 21
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχεία α, β και γ

(2) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη:

(2) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 

(a) της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου1·
(β) της οδηγίας 90/394/EOK·
(γ) της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου2·
(δ) της κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει τη 
μεταφορά επικίνδυνων ουσιών και 
επικίνδυνων ουσιών σε παρασκευάσματα 
σιδηροδρομικώς, οδικώς, δια πλωτών οδών, 
δια θαλάσσης ή αεροπορικώς.

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

(αα) Ο κατάλογος των εξαιρουμένων 
ουσιών μπορεί να επανεξεταστεί βάσει μιας 
σύστασης του Οργανισμού ή μιας 
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πρωτοβουλίας της Επιτροπής μέσω 
απόφασης της Επιτροπής που λαμβάνεται 
με τη διαδικασία του άρθρου 130 
παράγραφος 3.

1 ΕΕ  L 183 της 29.6.1989, σελ. 1.
2 ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σελ. 11.

Αιτιολόγηση

Doppelregelungen für den Arbeitsschutz zu Stoffen sind zu vermeiden. 

Die Bestimmungen des παράγραφοςes 2 α a (neu) enthalten ein Verfahren fur eine einfache 
Anpassung der Liste von Ausschlüssen/Befreiungen an diese Kriterien. Diese Vorgehensweise 
wurde auch in der Richtlinie 92/32/EWG (7. Novellierung der DSD) gewählt.

Τροπολογία 22
Άρθρο 3, παράγραφος 1

(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·

(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·

Αιτιολόγηση

Die Forderung zur Abtrennung von Lösemitteln (z. B. Wasser) ist weder praxisgerecht noch 
erforderlich. Es müssten unnötige Tierversuche an Reinsubstanzen durchgeführt werden, die 
in der Praxis so nicht gehandhabt werden.

Τροπολογία 23
Άρθρο 3, παράγραφος 2

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

(2) παρασκεύασμα νοείται ένα μείγμα ή 
διάλυμα που αποτελείται από δύο ή 
περισσότερες ουσίες· τα κράματα 
αποτελούν ειδικές μορφές 
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παρασκευασμάτων, τα οποία πρέπει να 
αξιολογούνται λαμβανομένων υπόψη των 
όλως ξεχωριστών ιδιοτήτων τους.

Αιτιολόγηση

Obwohl in Anhang I a Legierungen als "spezielle Zubereitungen" bezeichnet werden, trägt 
der Verordnungsteil den speziellen Eigenschaften der Legierungen nicht Rechnung.  
Legierungen, die aus zwei oder mehreren Stoffen (Metallen) bestehen, verschmelzen zu einem 
neuen nicht mehr löslichen Kristallgitter.  Legierungen sollten daher als "Zubereitungen" 
nicht selbst registriert werden, aber die sichere Verwendung  von Metallen in Legierungen 
sollte untersucht werden.  Dies ergibt sich bereits aus den Überlegungen der EU-Richtlinie 
über gefährliche Zubereitungen (199/45/EG).

Τροπολογία 24
Άρθρο 3, παράγραφος 4, στοιχεία α και β

(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:

(4)  πολυμερές νοείται μια ουσία η οποία 
αποτελείται από μόρια χαρακτηριζόμενα 
από ακολουθία ενός ή περισσότερων τύπων 
μονομερών μονάδων και μια απλή κατά 
βάρος πλειοψηφία μορίων που περιέχουν 
τρεις τουλάχιστον μονομερείς μονάδες 
συνδεδεμένες με τουλάχιστον άλλη μία 
μονομερή μονάδα ή με άλλο αντιδρών 
συστατικό, η δε ουσία αποτελείται από 
λιγότερο από μια απλή κατά βάρος 
πλειοψηφία μορίων ενός και του αυτού 
μοριακού βάρους. 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.

(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.
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Αιτιολόγηση

Die obige Definition eines Polymers ist im Wesentlichen die OECD-Definition, die auch in 
der Richtlinie 92/32/EWG enthalten ist und als „Standarddefinition“ betrachtet wird und 
daher beibehalten werden sollte.

Τροπολογία 25
Άρθρο 3, παράγραφος 11

(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·

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Αιτιολόγηση

. 

Τροπολογία 26
Άρθρο 3, παράγραφος 12 α) (νέα)

(12 α) κατηγορίες χρήσης νοούνται οι 
κατηγοριοποιήσεις χρήσεων σύμφωνα με 
το  Παράρτημα Iγ με βάση την ακόλουθη 
διάκριση: βιομηχανική χρήση, 
επαγγελματική χρήση και καταναλωτική 
χρήση.

Αιτιολόγηση

Das Konzept der Verwendungs- und Expositionskategorien systematisiert und fokussiert die 
Datenanforderungen und erleichtert die Kommunikation in der Produktkette. Statt 
Produktgruppen zu betrachten, lassen sich unabhängig von der Anwendung eines Stoffes 
typische Expositionen von Mensch und Umwelt identifizieren und kategorisieren. Eine 
detailliertere Darstellung findet sich in den Änderungen zum Anhang I b a (neu).
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Τροπολογία 27
Άρθρο 3, παράγραφος 12 β) (νέα)

(12 β) κατηγορίες έκθεσης νοούνται οι 
κατηγοριοποιήσεις εκθέσεων σύμφωνα με 
τις σχετικές οδούς πρόσληψης για τον 
άνθρωπο (δια της στοματικής οδού, δια 
της εισπνοής και δια του δέρματος), τους 
τρόπους προσβολής του περιβάλλοντος 
(δια του ατμοσφαιρικού αέρος, δια του 
ύδατος, δια του εδάφους)  και τη διάρκεια 
και τη συχνότητα της έκθεσης 
(μοναδική/βραχεία, περιστασιακή, 
επαναλαμβανόμενη, μακροπρόθεσμη) 
σύμφωνα με το  Παράρτημα IXa.

Αιτιολόγηση

Das Konzept der Verwendungs- und Expositionskategorien systematisiert und fokussiert die 
Datenanforderungen und erleichtert die Kommunikation in der Produktkette. Ausführliche 
Begründung siehe 12a.

Τροπολογία 28
Άρθρο 3, παράγραφος 12 γ) (νέα)

(12 γ) σενάριο έκθεσης νοείται η περιγραφή 
συγκεκριμένων μέτρων για την προστασία 
του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και 
των ειδικών όρων παραγωγής και χρήσης 
μιας ουσίας καθ' όλη τη διάρκεια ζωής 
της,

Αιτιολόγηση

Ein Expositionsszenario beschreibt im Gegensatz zu Verwendungs- und 
Expositionskategorien die spezifischen Einzelbedingungen der Verwendung eines Stoffes, 
insbesondere die konkreten Schutzmaßnahmen.

Τροπολογία 29
Άρθρο 3, παράγραφος 14

(14)  ενδιάμεσο νοείται μια ουσία η οποία 
παρασκευάζεται και καταναλώνεται ή 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο 
χημικών διεργασιών με σκοπό να 

(14)  ενδιάμεσο νοείται μια ουσία ή 
παρασκεύασμα που παρασκευάζεται και 
καταναλώνεται ή χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά στο πλαίσιο χημικών 



PE 357.851v01-00 22/126 PA\566105EL.doc

EL

μετατραπεί σε άλλη ουσία (στο εξής 
σύνθεση)·

διεργασιών με σκοπό να μετατραπεί σε άλλη 
ουσία (στο εξής σύνθεση)·

Αιτιολόγηση

Auch für Stoffe, die nicht nur als Zwischenprodukt verwendet werden, sollte die 
Ausnahmeregelung Anwendung finden.

Τροπολογία 30
Άρθρο 3, παράγραφος 14 α (νέα)

(14a) χημικά μη τροποποιημένη ουσία 
νοείται η ουσία της οποίας η χημική δομή 
δεν τροποποιήθηκε, ακόμα και όταν 
υποβλήθηκε σε μια χημική διαδικασία -
π.χ. όταν μια ουσία τυγχάνει χημικής 
επεξεργασίας για την απομάκρυνση των 
προσμίξεων.

Αιτιολόγηση

Die vorgeschlagene Verordnung nimmt Substanzen von der Registrierung aus, "die natürlich 
sind, falls sie bei ihrer Herstellung nicht chemisch modifiziert worden sind". Auch wenn 
zellolose Phasern in einem chemischen Verfahren gewonnen werden, wird deren Struktur 
nicht verändert.  Folglich sollten alle Formen und Verfahren zur Herstellung von zellulose 
Phasern von dieser Ausnahme erfasst werden.

Τροπολογία 31
Άρθρο 3, παράγραφος 20

(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:

(20) σταδιακά εισαγόμενη ουσία νοείται μια 
ουσία η οποία περιλαμβάνεται στο μητρώο 
ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 22β.

Αιτιολόγηση

Derzeit ist unbekannt, wie viele Stoffe in der EU produziert / in die EU importiert werden. 
Durch die Erstellung eines Stoffinventars nach dem neuen Art. 22b erhalten Behörden, 
Hersteller/Importeure und nachgeschaltete Anwender Informationen über geplante 
Registrierungen. Dies gewährleistet eine wesentlich bessere Planbarkeit und Rechtsicherheit. 
Auf komplizierte Definitionen und Nachweisverfahren kann verzichtet werden.
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Τροπολογία 32
Άρθρο 3, παράγραφος 20, στοιχείο a

(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)·

διαγράφεται

(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 τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 79/831/ΕΟΚ αλλά δεν 
ανταποκρίνεται στον ορισμό του 
πολυμερούς βάσει της οδηγίας 
67/548/EΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 92/32/ΕΟΚ·
1 ΕΕ  L 259 της 15.10.1979, σελ. 10.
2 ΕΕ  L 154 της 5.6.1992, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Da alle Stoffe nach dem neuen Art. 22b zu einem Zeitpunkt in ein Stoffregister gemeldet 
werden, und diese Stoffe dann als Phase-In Stoffe gelten, kann auf komplizierte Defininitionen 
und bürokratische Nachweisverfahren verzichtet werden.

Τροπολογία 33
Άρθρο 3, παράγραφος 23
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(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·

(23) επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
νοείται κάθε επιστημονικός πειραματισμός, 
ανάλυση ή χημική έρευνα που 
πραγματοποιείται σε ελεγχόμενες συνθήκες·

Αιτιολόγηση

Die Begrenzung auf eine Tonne schränkt die Freiheit von Wissenschaft und Forschung 
unzulässig ein.

Τροπολογία 34
Άρθρο 3, παράγραφος 25

(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·

(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· ως προσδιοριζόμενη χρήση νοείται 
επίσης η δήλωση της κατηγορίας χρήσης ή 
έκθεσης·

Αιτιολόγηση

Übersetzungsfehler („safety data sheet“).
Statt einer spezifischen Verwendung sollte auch die Möglichkeit bestehen, Verwendungs- und 
Expositionskategorien anzugeben. Bei der Angabe von spezifischen Verwendungen könnten 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse offengelegt werden. Kategorien geben mehr Flexibilität 
für KMUs.

Τροπολογία 35
Άρθρο 3, παράγραφος 29 α) (νέα)

(29 α) Βασικές πληροφορίες νοούνται τα 
βασικά στοιχεία για την ιεράρχηση των 
ουσιών με βάση τις εγγενείς ιδιότητές τους, 
την έκθεση και χρήση σύμφωνα με το  
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Παράρτημα Iγ (κατηγορίες χρήσης), το 
Παράρτημα Iδ (Έκθεση) και τα 
Παραρτήματα IV και V·

Αιτιολόγηση

Im Rahmen der Erstellung des Stoffinventars (siehe Art. 3 Abs. 20) werden von den 
Unternehmen in einem zweiten Schritt auch Kerninformationen gemeldet (siehe  Art. 22c). 
Diese beinhalten die wichtigsten Informationen über Stoffeigenschaften, Exposition und 
Verwendung.

Τροπολογία 36
Άρθρο 3, παράγραφος 29 β) (νέα)

(29 β) μητρώο ουσιών νοείται το μητρώο 
που τηρεί ο Οργανισμός με πληροφορίες 
σχετικά με τις ουσίες που έχουν δηλωθεί 
στην προκαταχώρηση.

Αιτιολόγηση

Folgeänderung von Artikel 3 Absatz 20. Definition als Grundlage für Art. 22c.

Τροπολογία 37
Άρθρο 3, παράγραφος 29 γ) (νέα)

(29 γ) κράμα νοείται ένα μεταλλικό υλικό, 
ομοιογενές σε μακροσκοπικό επίπεδο, 
αποτελούμενο από δύο ή περισσότερα 
χημικά στοιχεία, τα οποία είναι 
συνδεδεμένα μεταξύ τους έτσι ώστε να μην 
μπορούν να διαχωριστούν με μηχανικά 
μέσα.

Αιτιολόγηση

Diese Definition entspricht dem UN Globally Harmonszed System for Chemical Classification 
and Labelling (GHS) sowie der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.  Anorganische 
Metallbestandteile und Metalle sind "Stoffe" gemäße Artikel 3, eine Definition für 
Legierungen fehlt allerdings.

Τροπολογία 38
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχεία α, β, γ, δ και ε
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Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν 
ισχύουν στο βαθμό που μια ουσία 
χρησιμοποιείται:

διαγράφεται

(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 Συμβουλίου και της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
(β) ως πρόσθετο σε τρόφιμα, σύμφωνα με 
το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 89/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου·
(γ) ως αρτυματική ύλη σε τρόφιμα, 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της 
απόφασης 1999/217/EΚ της Επιτροπής·
(δ) ως πρόσθετο στη διατροφή των ζώων, 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου·
(ε) σε καλλυντικά προϊόντα, σύμφωνα με το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου.
1 ΕΕ . L 311 της 28.11.2001, σελ. 1.
2 ΕΕ  L 311 της 28.11.2001, σελ. 67.
3 ΕΕ  L 40 της 11.2.1989, σελ. 27.
4 ΕΕ  L 84 της 27.3.1999, σελ. 1.
5 ΕΕ L 270, 14.12.1970, σ. 1.
6 ΕΕ  L 213 της 21.7.1982, σελ. 8.

Αιτιολόγηση

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden alle Ausnahmeregelungen nach Art. 2 transferiert.

Τροπολογία 39
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο γ α) (νέο)

γ α) ουσίες που παράγονται, εισάγονται ή 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης ή 
για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης 
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προϊόντων και διαδικασιών.

Αιτιολόγηση

Stoffe, die für F&E-Aktivitäten eingesetzt werden, sollten zur Stärkung der 
Innovationsfähigkeit grundsätzlich von einer Registrierpflicht ausgenommen werden, damit 
Forschungs- und Erprobungsaktivitäten nicht in Nicht-EU-Länder verlagert werden. Diese 
Stoffe werden von kontrolliertem Fachpersonal unter ausgebildeten Bedingungen eingesetzt.

Τροπολογία 40
Άρθρο 5, παράγραφος 1 a) (νέο), στοιχεία α, β και γ

1α.  Δεν χρειάζεται να διενεργείται 
καταχώρηση 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, παρ. 
3, της οδηγίας 1999/45/ΕΚ·
β)  των ορίων συγκέντρωσης που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ·
γ)  0,1%, εάν η ουσία πληροί τα κριτήρια 
του παραρτήματος ΧΙΙ.

Αιτιολόγηση

Übernahme der Berücksichtigungsgrenzen des Art. 13 für Stoffe und Zubereitungen. Ohne 
Berücksichtigungsgrenzen müssten auch kleinste Spuren erfasst werden. Dies ist 
unverhältnismäßig.

Τροπολογία 41
Άρθρο 5, παράγραφος 3

(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:

(3) Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας 
πολυμερούς υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για τα μη καταχωρισμένα 
μονομερή ή άλλες μη καταχωρισμένες από 
φορέα προηγούμενου σταδίου της αλυσίδας 
εφοδιασμού ουσίες του πολυμερούς, εάν 
συντρέχουν και οι δύο όροι που 
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ακολουθούν, με εξαίρεση την περίπτωση 
κατά την οποία τα μονομερή προκύπτουν 
κατά τη σύνθεση και δεν μπορούν να 
απομονωθούν:

Αιτιολόγηση

Einige Monomere entstehen im Produktionsprozess und reagieren gleich weiter. Eine 
Registrierung ist daher mit vertretbarem Aufwand nicht möglich.
Ist jedoch das Monomere oder der andere nicht registrierte Stoff bereits vom ursprünglichen 
Hersteller oder seinem benannten Vertreter registriert worden, kann der Polymerhersteller 
diese Registrierung verwenden, sofern der Registrierungspflichtige die Verwendung des 
Stoffes bei der Polymerherstellung angibt.

Τροπολογία 42
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχεία α, β, γ και δ

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

διαγράφεται

(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.

Τροπολογία 43
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Άρθρο 6, παράγραφος 3, στοιχεία α, β, γ, δ, ε και στ

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:

διαγράφεται

(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 αναφέρεται 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.

Τροπολογία 44
Άρθρο 6, παράγραφος 4

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

διαγράφεται

Τροπολογία 45
Άρθρο 6, παράγραφος 5

(5) Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν 
εφαρμόζονται σε ουσίες που έχουν ήδη 
καταχωριστεί για τη χρήση αυτή από φορέα 

(5) Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε 
ουσίες που έχουν ήδη καταχωριστεί για τη 
χρήση αυτή ή για αυτές τις κατηγορίες 
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προηγούμενου σταδίου της αλυσίδας 
εφοδιασμού.

χρήσης/έκθεσης από φορέα προηγούμενου 
σταδίου της αλυσίδας εφοδιασμού.

Τροπολογία 46
Άρθρο 6, παράγραφος 6

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

(6) Προϊόντα που δεν εκπληρώνουν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 1 δεν 
επιτρέπεται να εισάγονται.

Τροπολογία 47
Άρθρο 6, παράγραφος 7

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

(7) Για την καταχώρηση σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 ισχύουν οι προθεσμίες που 
προβλέπονται για τις ουσίες υπό καθαρή 
μορφή ή για τις ουσίες σε 
παρασκευάσματα.

Αιτιολόγηση

Mit dieser Änderung wird erreicht, dass Stoffe in Erzugnissen mit den gleichen Fristen 
registriert werden müssen, wie dies auch Hersteller in Europa tun müssen.  Dadurch wird 
zumindest in dieser Hinsicht eine Wettbewerbsverzerrung vermieden.

Τροπολογία 48
Άρθρο 6 α (νέο)

Μεταβίβαση και χωρισμός καταχρήσεων, 
"ομαδικές καταχωρήσεις"

Τροπολογία 49
Άρθρο 6 β (νέο), παράγραφος 1

1.  Η αποκτώμενη μέσω μιας 
καταχώρησης αξίωση δύναται τόσο να 
μεταβιβαστεί όσο και να χωριστεί. Ο 
αποκτών υπεισέρχεται στα δικαιώματα και 
στις υποχρεώσεις του αρχικού 
καταχωρίζοντος. Σε περίπτωση που μια 
καταχώρηση χωριστεί, ο Οργανισμός 
παραχωρεί στο νέο ιδιοκτήτη ένα νέο 
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αριθμό καταχώρησης. 

Αιτιολόγηση

Will ein Registrierungspflichtiger von seiner Registrierung keinen Gebrauch mehr machen, 
muss es ihm möglich sein, die Rechte aus der Registrierung zu übertragen. Die Teilbarkeit 
von Rechten aus einer Registrierung ist erforderlich in Fällen, in denen lediglich ein Teil 
einer Firma auf einen neuen Eigentümer übergeht. Da zum Beleg des Registrierstatus jeder 
Hersteller bzw. Importeur eine Registriernummer nachweisen muss, muss die Agentur in 
solchen Fällen dem neuen Eigentümer eine neue Registrierungsnummer zuweisen.

Τροπολογία 50
Άρθρο 6 β (νέο), παράγραφος 2

2.  Εάν ο κατασκευαστής είναι θυγατρική 
επιχείρηση ενός άλλου νομικού προσώπου 
(της λεγόμενης μητρικής εταιρείας), η 
μητρική εταιρεία μπορεί εξ ονόματος της 
θυγατρικής εταιρείας να πραγματοποιήσει 
και να διατηρήσει μια καταχώρηση. Η 
θυγατρική εταιρεία μπορεί επίσης να 
πραγματοποιήσει και να διατηρήσει μια 
καταχώρηση για τη μητρική της εταιρεία ή 
για άλλες θυγατρικές εταιρείες. Στις 
περιπτώσεις αυτές απαιτείται μόνο μια 
καταχώρηση. Το νομικό πρόσωπο που 
ορίζεται για την καταχώρηση της ομάδας 
είναι υπεύθυνο για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Τροπολογία 51
Άρθρο 6 β (νέο), παράγραφος 3

3.  Η παράγραφος 2 ισχύει και στην 
περίπτωση κατά την οποία η έδρα της 
μητρικής εταιρείας ή της θυγατρικής 
εταιρείας δεν βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Το νομικό πρόσωπο που ορίζεται 
για την καταχώρηση της ομάδας πρέπει να 
έχει την έδρα του στην ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Innerhalb von Konzernen werden Produkte an nachgeschaltete Anwender von wechselnden 
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Produktionsstätten innerhalb der EU geliefert, die u.U. unerschiedlichen Töchtern gehören. 
Die Lieferung von Produkten innerhalb eines Konzerns wird oft von einer Einheit koordiniert, 
die entweder Teil der Konzernmutter oder eines Tocherunternehmens sein kann. Die 
vorgeschlagene Gruppenregistrierung wäre eine ange-messene Lösung, um Kosten und 
Bürokratie zu reduzieren.

Τροπολογία 52
Άρθρο 7, παράγραφος 1

(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.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Stoffe, die für F&E-Aktivitäten eingesetzt werden, sollten zur Stärkung der
Innovationsfähigkeit grundsätzlich von einer Registrierpflicht ausgenommen werden, damit 
Forschungs- und Erprobungsaktivitäten nicht in Nicht-EU-Länder verlagert werden. Diese 
Stoffe werden von kontrolliertem Fachpersonal unter ausgebildeten Bedingungen eingesetzt.

Τροπολογία 53
Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχεία α, β, γ, δ, ε και στ, εδάφιο 2

(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:

διαγράφεται

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

Τροπολογία 54
Άρθρο 7, παράγραφος 3

(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. Ο Οργανισμός 
ελέγχει την πληρότητα των πληροφοριών 
που του κοινοποιήθηκαν.

διαγράφεται

Τροπολογία 55
Άρθρο 7, παράγραφος 4

(4) 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.

διαγράφεται

Τροπολογία 56
Άρθρο 7, παράγραφος 5

(5) Εάν δεν υπάρξουν αντίθετες υποδείξεις, 
ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας της ουσίας 

διαγράφεται
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μπορεί να παραγάγει ή να εισαγάγει την 
ουσία το νωρίτερο τέσσερις εβδομάδες 
μετά την κοινοποίηση.

Τροπολογία 57
Άρθρο 7, παράγραφος 6

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

διαγράφεται

Τροπολογία 58
Άρθρο 7, παράγραφος 7

(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.

διαγράφεται

Τροπολογία 59
Άρθρο 7, παράγραφος 8, εδάφιο 2

(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.

διαγράφεται

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.
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Τροπολογία 60
Άρθρο 7, παράγραφος 9

(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.

διαγράφεται

Τροπολογία 61
Άρθρο 7, παράγραφος 10

(10) Κατά των αποφάσεων του Οργανισμού 
βάσει των παραγράφων 4 και 7 μπορεί να 
ασκηθεί προσφυγή, σύμφωνα με τα άρθρα 
87, 88 και 89.

διαγράφεται

Τροπολογία 62
Άρθρο 8, παράγραφος 1

(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 Συμβουλίου ή 
στον κανονισμό (EΟΚ) αριθ. 3600/92 της 
Επιτροπής ή στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ.703/2001 της Επιτροπής ή στον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1490/2002 της 
Επιτροπής ή στην απόφαση 2003/565/EΚ 
της Επιτροπής 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.

διαγράφεται

1 ΕΕ  L 230 της 19.8.1991, σελ. 1.
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2 ΕΕ  L 366 της 15.12.1992, σελ. 10.
3 ΕΕ  L 98 της 7.4.2001, σελ. 6.
4 ΕΕ  L 224 της 21.8.2002, σελ. 23.
5 ΕΕ  L 192 της 31.7.2003, σελ. 40.

Τροπολογία 63
Άρθρο 8, παράγραφος 2

(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 
Συμβουλίου1 είτε στον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. …/… {δεύτερος αναθεωρημένος 
κανονισμός}2 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.

διαγράφεται

1 ΕΕ  L 123 της 24.4.1998, σελ. 1.
2 ΕΕ  L … της …, σελ. … .

Τροπολογία 64
Άρθρο 9, στοιχείο α, σημείο iii

(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·

(iii) πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή 
και τη χρήση(-εις) της ουσίας· οι 
πληροφορίες αυτές αντιπροσωπεύουν 
τουλάχιστον: 

- όλες τις προσδιοριζόμενες κατηγορίες
χρήσης του καταχωρίζοντος σύμφωνα με το 
Παράρτημα  I β a, 
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- τις κατηγορίες έκθεσης σύμφωνα με το  
Παράρτημα IXa,

- τις ποσότητες παραγωγής ή εισαγωγής 
σύμφωνα με το Παράρτημα IV τμήμα 3 
αριθ. 1·

Αιτιολόγηση

Forderung zur Abgabe von Verwendungs- und Expositionskategorien im Rahmen der 
Registrierung als wichtigste Voraussetzung für eine expositions- bzw. risikobezogene 
Priorisierung und Registrierung (inklusive der Datenanforderung)sowie zur einfacheren 
Kommunikation in der Produktkette (vgl Art. 3 neuer Absatz 12a).

Τροπολογία 65
Άρθρο 9, στοιχείο α, σημείο vi

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

(vi) περιλήψεις των πληροφοριών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή των 
παραρτημάτων V, VI, IX και IXa καθώς 
και των λοιπών διαθέσιμων πληροφοριών 
που είναι σημαντικές για την αξιολόγηση 
του κινδύνου·

Αιτιολόγηση

Der neue Anhang V enthält die Kerninformationen (vgl. Art. 3 neuer Abs. 30), Anhang VI 
(zusammengefasste ursprüngliche Anhänge VI-VIII, als Auswahl für weitergehende 
Prüfungen) sowie Informationen gemäß Anhang IXa (vgl Art. 3 neuer Abs. 12b). Dies sind 
alle Informationen, die für eine Risikobewertung ausreichend sind.

Τροπολογία 66
Άρθρο 9, στοιχείο α, σημείο vii

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Die Abgabe umfangreiche Grundlagenzusammenfassungen ist insbesondere KMUs nicht 
zuzumuten. Die Abgabe von Zusammenfassungen nach Art. 9 Abs. 1 vi) ist ausreichend.
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Τροπολογία 67
Άρθρο 9, στοιχείο α, σημείο viii

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

(viii) δήλωση ότι πραγματοποιήθηκαν ή ότι 
δεν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα για την παραγωγή των 
πληροφοριών από την εφαρμογή των 
Παραρτημάτων V και VΙ·

Αιτιολόγηση

Klarstellung / Präzisierung.

Τροπολογία 68
Άρθρο 9, στοιχείο α, σημείο ix

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Grundsätzlich sind Versuche, falls sie für erforderlich anzusehen sind, sofort durchzuführen. 
Muss eine sichere Verwendung durch weitere Versuche abgesichert werden, kann nicht 
abgewartet werden, bis die zuständige Behörde – bzw. die Agentur - im Anschluss an die 
Registrierung über Versuchsvorschläge entscheidet. Erforderliche Versuche müssen vielmehr 
sofort im Rahmen der Registrierung durchgeführt und abgegeben werden, um eine sichere 
Verwendung entsprechen abzusichern. Die Notwendigkeit von Versuchsvorschlägen entfällt 
also.

Τροπολογία 69
Άρθρο 9, στοιχείο α, σημείο x

(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·

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

Folgeänderung von Art. 9 Abs 1 vii).

Τροπολογία 70
Άρθρο 9, στοιχείο α, στοιχείο x α) (νέο)

(x a) βεβαίωση σύμφωνα με την οποία ο 
καταχωρίζων είναι ιδιοκτήτης των 
πρωτότυπων μελετών, από τις οποίες 
προέρχονται οι περιλήψεις σύμφωνα με το 
άρθρο 9 α) vi) ή διαθέτει έγγραφη έγκριση 
του ιδιοκτήτη των πρωτότυπων μελετών 
να αναφέρεται σε αυτές.

Αιτιολόγηση

Änderung ist notwendig zur Gewährleistung der Eigentumsrechte an Prüfdaten und zum 
Datenschutz.

Τροπολογία 71
Άρθρο 10, Τίτλος

Κοινή υποβολή δεδομένων από μέλη 
κοινοπραξιών

Κοινή υποβολή δεδομένων 

Τροπολογία 72
Άρθρο 10, παράγραφος -1 (νέα)

(-1) Όταν δύο ή περισσότεροι παραγωγοί 
στην Κοινότητα και/ ή δύο ή περισσότεροι 
εισαγωγείς σκοπεύουν να παράγουν ή να 
εισάγουν μια ουσία, την καταχώρηση θα 
πρέπει κατά προτίμηση να διενεργεί ο 
παραγωγός ή εισαγωγέας.. 
Παρέχοντας την πληροφορία σύμφωνα με 
το άρθρο 9 στοιχείο α (i) δύνανται οι άλλοι 
παραγωγοί και/ή εισαγωγείς να 
επικαλούνται πλήρως ή εν μέρει την 
καταχώρηση αυτή, όταν υπάρχει έγγραφη 
έγκριση του παραγωγού/εισαγωγέα που έχει 
πραγματοποιήσει την καταχώρηση. Η 
έγκριση χορηγείται εφόσον εφαρμόζεται το 
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άρθρο  25..
Οι πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο  9 
παράγραφος 1 α (vi) υποβάλλονται 
ξεχωριστά μόνον εφόσον οι πληροφορίες 
αυτές έχουν ήδη υποβληθεί ή άλλοι 
σημαντικοί λόγοι συνηγορούν κατά της 
αναφοράς στην πραγματοποιηθείσα 
καταχώρηση.
Σε περίπτωση πλήρους αναφοράς, ο 
Οργανισμός χορηγεί κατόπιν αιτήσεως 
στους σχετικούς παραγωγούς/εισαγωγείς 
τον ίδιο αριθμό καταχώρησης.
Σε περίπτωση μερικής αναφοράς, οι 
ελλείπουσες πληροφορίες πρέπει να 
υποβληθούν ξεχωριστά.

Αιτιολόγηση

Hersteller/Importeure erhalten das Recht, durch Bezugnahme auf andere Registrierungen auf 
das Einreichen eigener Unterlagen zu verzichten. Dies entlastet insbesondere KMUs, die sich 
das aufwändige Erstellen von Dossiers ersparen können.
Mit der Verpflichtung zur Zustimmung einer Bezugnahme unter Verweis auf Art. 25 wird 
sichergestellt, dass Wirbeltierversuchsdaten nicht wiederholt werden und dass diese Daten 
nur einmal eingereicht werden. 
Mit dieser Regelung wird also der Grundsatz „Ein Stoff eine Registrierung“ effektiv 
verwirklicht (bis hin zur selben Registriernummer).

Τροπολογία 73
Άρθρο 10, παράγραφος 1

(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:

(1) Εναλλακτικά δύο ή περισσότεορι 
παραγωγοί στην Κοινότητα και/ή δύο ή 
περισσότερο εισαγωγείς 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:
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Αιτιολόγηση

Leitlinien sind erforderlich, um Unternehmen bei der Bildung von und der Arbeit in 
Konsortien zu unterstützen, und um hierbei mögliche Verstöße gegen Wettbewerbsrecht zu 
verhindern.

Τροπολογία 74
Άρθρο 10, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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

διαγράφεται

Τροπολογία 75
Άρθρο 10, παράγραφος 1, εδάφιο 3

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).

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).

Κάθε κοινοπραξία δύναται να υποβάλει 
από κοινού τις πληροφορίες του άρθρου 9 
παράγραφος 1 στοιχείο (a) αριθ. (i) έως 
(iii).

Αιτιολόγηση

Bei der gemeinsamen Vorlage von Informatonen muss es ausreichen, dass ein Hersteller oder 
Importeur, der für die anderen Mitglieder des Konsortiums handelt, eine Erklärung nach Art. 
9 Abs 1 (a) (viii) abgibt.
Es sollte außerdem möglich sein, die in Άρθρο 9(1)(a)(i) bis (iii) genannten Informationen 
gemeinsam vorzulegen, wenn die Mitglieder des Konsortiums dies wollen.

Τροπολογία 76
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

(2) Κάθε καταχωρίζων που είναι μέλος 
κοινοπραξίας υποχρεούται να καταβάλλει 
μόνο ένα εύλογο ποσοστό του τέλους 
καταχώρισης.
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Αιτιολόγηση

Eine starre Grenze (ein Drittel) für die Registrierkosten sollte nicht festgelegt werden. Der 
Anreiz zur Bildung von Konsortien wäre dann auf Konsortien mit zwei Parteien begrenzt. Nur 
solche würden von der Kostenreduzierung profitieren. Eine Kostenteilung ohne eine feste 
Begrenzung schafft dagegen Kostenanreize auch für größere Konsortien.

Τροπολογία 77
Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχεία α, β, γ και δ

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

διαγράφεται

(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.

Αιτιολόγηση

Mengenabhängige Informationsanforderungen sind nicht mehr notwendig, da die 
Anforderungen expositionsbezogen (Anhang IXa) erfolgen müssen.
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Da es keine eindeutige Korrelation "höhere Produktionsmenge entspricht höherem Risiko" 
gibt, ist das Stoffvolumen kein geeigneter Maßstab, um darauf aufbauend 
Datenanforderungen festzulegen, und vor allem kein geeignetes Kriterium, um einen 
Sicherheitsgewinn für Mensch und Umwelt gemäss den Zielformulierungen zu erreichen. Der 
geforderte Aufwand steht in keinem vernünftigen Verhältnis zum ökologischen oder sozialen 
Ertrag.

Τροπολογία 78
Άρθρο 11, παράγραφος 2

(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.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Folgeänderung (siehe Art. 11 Abs. 1)

Τροπολογία 79
Άρθρο 12, παράγραφος 3

(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.

(3) Νέα εργαστηριακά πειράματα με 
σπονδυλωτά 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.

(...)

Αιτιολόγηση

Die Wiederholung aller bereits durchgeführter Versuche, die nicht GLP entsprechen, würde 
zu einer erheblichen Anzahl erneuter, unnötiger Wirbeltierversuche führen. Auch die bereits 
durchgeführten Versuche, die nicht GLP entsprechen, liefern verlässliche Ergebnisse für die 
Registrierung und Bewertung. 
Daher  sollte aus Gründen der Kosteneffizienz die teure GLP-Pflicht nur auf neue 
Wirbeltierversuche beschränkt werden. 
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Andere Informationen, z. B. physiko-chemische Daten, lassen sich mit ausreichender Qualität 
kostengünstiger ermitteln.

Τροπολογία 80
Άρθρο 13, παράγραφος 3, στοιχείο δ

(δ) αξιολόγηση των ΑΒΤ και των αΑαΒ. διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Eine separate Bewertung von PBT- und vPvB-Stoffen ist nicht erforderlich. Eine Bewertung 
dieser Eigenschaften muss bereits im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung unter pa?άγραφος 
3 a) und c) erfolgen.

Τροπολογία 81
Άρθρο 13, παράγραφος 4, εδάφιο 2

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

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

Τροπολογία 82
Άρθρο 13, παράγραφος 5, στοιχείο β

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

διαγράφεται

1 ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σελ. 169

Αιτιολόγηση

Diese Richtlinie wurde in den Katalog der Ausnahmen gemäß Artikel 2, Absatz 1 a (neu) 
aufgenommen.

Τροπολογία 83
Άρθρο 15, παράγραφος 1

(1) Κάθε παραγωγός απομονώσιμου 
ενδιάμεσου στις εγκαταστάσεις παραγωγής 

διαγράφεται
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σε ποσότητες του ενός τόνου και άνω κατ’ 
έτος υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για το απομονώσιμο ενδιάμεσο 
στις εγκαταστάσεις παραγωγής.

Αιτιολόγηση

Wurde mit Art. 16 zusammengefasst. Für standortinterne isolierte  Zwischenprodukte und 
transportierte Zwischenprodukte gelten die gleichen Anforderungen (Kerninformationen) 
nach neuem Art. 16. Abs. 3)

Τροπολογία 84
Άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχεία α, β, γ και δ

(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:

διαγράφεται

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.

Τροπολογία 85
Άρθρο 16, Τίτλος

Καταχώριση απομονώσιμων ενδιάμεσων 
που μεταφέρονται

Καταχώριση απομονώσιμων ενδιάμεσων 
στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή που 

μεταφέρονται
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Τροπολογία 86
Άρθρο 16, παράγραφος 1

(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.

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

Τροπολογία 87
Άρθρο 16, παράγραφος 2, στοιχείο β)

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

β) την ονομασία του ενδιάμεσου, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού CAS,
εφόσον υπάρχει··

Αιτιολόγηση

Die genaue Bestimmung der Identität erfordert aufwändige analytische Untersuchungen. Sie 
sollte nur im Einzelfall, z. B. in Konsortien, durchgeführt werden müssen.

Τροπολογία 88
Άρθρο 16, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

γ) την ταξινόμηση του ενδιάμεσου· γ) την ταξινόμηση του ενδιάμεσου εφόσον 
υπάρχει·

Αιτιολόγηση

Nur bei vermarkteten Zwischenprodukten ist in der Regel eine Einstufung erforderlich.

Τροπολογία 89
Άρθρο 16, παράγραφος 2, στοιχείο δ

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

(δ) τον όγκο παραγωγής σε διαβαθμίσεις 
ποσότητας (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t) 
κατ' έτος.
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Αιτιολόγηση

Für Zwischenprodukte werden auch die Kerninformationen gemäß Abs. 3 erhoben. Zusätzlich 
ist die Angabe von Mengenstufen sinnvoll.

Τροπολογία 90
Άρθρο 16, παράγραφος 3, εδάφιο 2

(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.

(3) Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας 
ενδιάμεσου στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
ή που μεταφέρεται σε ποσότητες του εντός 
τόνου και άνω κατ’ έτος υποχρεούται ενός 
δύο ετών μετά την καταχώρηση σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 και 3 να εκπονήσει 
τις πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες 
της ουσίας σύμφωνα με το Παράρτημα V, 
με εξαίρεση τις πληροφορίες για την 
ευαισθητοποίηση· οι πληροφορίες αυτές 
πρέπει να διατίθενται κατόπιν αιτήσεως 
στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο των 
επισήμων ελέγχων (άρθρο 122) καθώς και 
στον Οργανισμό.

Για την παραγωγή αυτών των 
πληροφοριών εφαρμόζεται το άρθρο 12.

Αιτιολόγηση

Für Zwischenprodukte werden die gleichen Informationen wie für andere Stoffe erhoben. Aus 
Gründen der Praktikabilität sollten diese jedoch nicht an die Agentur gemeldet werden 
müssen.

Τροπολογία 91
Άρθρο 16, παράγραφος 4

(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:

(4) Οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται σε 
απομονώσιμα ενδιάμεσα που μεταφέρονται 
μόνον εφόσον αυτά παράγονται ή 
χρησιμοποιούνται υπό ελεγχόμενες 
συνθήκες.
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Αιτιολόγηση

Anforderungen an kontrollierte Bedingungen sollten in einer separaten Leitlinie festgelegt 
werden. Die im Vorschlag festgelegten Bedingungen sind zu unflexibel und werden der Praxis 
nicht ausreichend gerecht.

Τροπολογία 92
Άρθρο 16, παράγραφος 4, στοιχεία α, β, γ, δ, ε, στ, ζ και η

(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·

διαγράφεται

(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 
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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.

Τροπολογία 93
Άρθρο 17, παράγραφος 1

(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.

διαγράφεται

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.
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Αιτιολόγηση

Eine Registrierung von Zwischenprodukten ist nicht mehr vorgesehen. Soweit eine 
Vorregistrierung oder Datenteilung erforderlich ist, gilt Art. 10.

Τροπολογία 94
Άρθρο 17, παράγραφος 2

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Folgeänderung

Τροπολογία 95
Άρθρο 20, παράγραφος 1, στοιχείο δ

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

(δ) νέες χρήσεις ή κατηγορίες 
χρήσης/έκθεσης για τις οποίες παράγουν ή 
εισάγουν την ουσία και για τις οποίες είναι 
ενημερωμένοι και τις οποίες υποστηρίζουν·

Αιτιολόγηση

Die Formulierung „von denen erwartet werden kann“ ist unpraktikabel. Der 
Hersteller/Importeur darf nicht verpflichtet werden, nicht unterstützte Anwendungen zu 
melden.

Τροπολογία 96
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, Τίτλος

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ

ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

διαγράφεται

Τροπολογία 97
ΤΙΤΛΟΣ II α (νέος)

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ

Αιτιολόγηση

Durch den neuen Titel II a wird eine einheitliche Vorregistrierung für alle Stoffe zu einem 
bestimmten Zeitpunkt erreicht. Dadurch entsteht mehr Planungssicherheit für Hersteller, 
Weiterverarbeiter, Anwender und Behörden. Durch frühzeitige Kooperation und erleichterte 
Konsortienbildung (z.B. OSOR) werden weniger Stoffe vom Markt verschwinden. Dadurch 
werden insbesondere KMUs und nachgeschaltete Anwender entlastet. Die wichtigsten 
Informationen über Eigenschaften und Exposition der Stoffe liegen schon nach 5 Jahren vor. 

Τροπολογία 98
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I (νέο)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Τροπολογία 99
Άρθρο 20 α (νέο), Τίτλος

Πεδίο εφαρμογής των μεταβατικών 
ρυθμίσεων

Τροπολογία 100
Άρθρο 20 α (νέο), παράγραφος 1

Είναι δυνατόν να γίνει επίκληση των 
μεταβατικών ρυθμίσεων του παρόντος 
τίτλου μόνο για σταδιακά εισαγόμενες 
ουσίες, για τις οποίες ένας παραγωγός ή 
εισαγωγέας έχει λάβει αριθμό 
προκαταχώρησης.

Τροπολογία 101
Άρθρο 21, παράγραφος 1

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

(1) Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται  για 
χρονική περίοδο πέντε ετών μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού: 
στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες του 
καταλόγου επεξεργασίας 1 (άρθρο 22 ε).
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Τροπολογία 102
Άρθρο 21, παράγραφος 1, στοιχείο α και β

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

διαγράφεται

(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.

Τροπολογία 103
Άρθρο 21, παράγραφος 2

(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.

(2) Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για 
χρονική περίοδο επτά ετών μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού στις 
σταδιακά εισαγόμενες ουσίες του 
καταλόγου επεξεργασίας 3 (άρθρο 22 στ, 
παρ. 1).

Τροπολογία 104
Άρθρο 21, παράγραφος 2 α (νέα)

(2a) Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για 
χρονική περίοδο εννέα ετών μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες του 
καταλόγου επεξεργασίας 3 (άρθρο 22 στ, 
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παρ. 2).

Τροπολογία 105
Άρθρο 21, παράγραφος 3

(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.

(3) Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για 
χρονική περίοδο έντεκα ετών μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες του 
καταλόγου επεξεργασίας 4 (άρθρο 22 στ, 
παρ. 3).

Τροπολογία 106
Άρθρο 21, παράγραφος 3 α (νέα)

(3a) Η επίκληση της μεταβατικής 
ρύθμισης που προβλέπεται στις 
παραγράφους 1 έως 4 προϋποθέτει ότι ο 
δυνητικός καταχωρίζων μιας σταδιακά 
εισαγόμενης ουσίας έχει δηλώσει την ουσία 
αυτή στο μητρώο ουσιών σύμφωνα με το 
άρθρο 22 α μαζί με τα απαιτούμενα από 
αυτό στοιχεία και εντός των 
προβλεπόμενων σε αυτό προθεσμιών και 
έχει λάβει για αυτό έναν αριθμό 
προκαταχώρησης.

Τροπολογία 107
Άρθρο 21, παράγραφος 3 β (νέα)

(3β) Το δικαίωμα επίκλησης της 
μεταβατικής ρύθμισης που προβλέπεται 
στις παραγράφους 1 έως 4 αποσβέννυται, 
όταν ο καταχωρίζων δεν προσκομίζει 
εμπροθέσμως για την ουσία που δηλώθηκε 
στο μητρώο τις βασικές πληροφορίες του 
άρθρου 22 γ· με την απώλεια του 
δικαιώματος επίκλησης της μεταβατικής 
ρύθμισης των παραγράφων 1 έως 4 παύει 
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να ισχύει ο αριθμός προκαταχώρησης που 
χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 α 
παράγραφος 4. Η πρώτη πρόταση δεν 
εφαρμόζεται για ουσίες του πρώτου 
καταλόγου επεξεργασίας (άρθρο 22 ε).

Τροπολογία 108
Άρθρο 21, παράγραφος 3 γ (νέα)

(3γ) Η παράγραφος 6 δεν εφαρμόζεται σε 
απομονώσιμα ενδιάμεσα στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής ή που 
μεταφέρονται.

Τροπολογία 109
Άρθρο 22, παράγραφος 1

(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.

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

Η αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 793/93 
ή με μια άλλη, ισότιμη, διεθνώς 
αναγνωρισμένη διαδικασία πριν από την 
έναρξη εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, ισχύει ως καταχώρηση και 
αξιολόγηση για τους σκοπούς του 
παρόντος τίτλου. Ο Οργανισμός οφείλει 
εντός ενός έτους μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού να χορηγήσει 
αριθμό καταχώρησης.

Αιτιολόγηση

Diese Stoffe wurden bereits im Rahmen der Neustoffanmeldung bzw. der EU-
Altstoffverordung bewertet. Diese Bewertungen müssen anerkannt werden. Eine erneute 
Einreichung der Unterlagen wäre eine unnötige Förmelei.

Τροπολογία 110
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Άρθρο 22, παράγραφος 2

(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.

(2) Το άρθρο 20 δεν εφαρμόζεται σε ουσίες 
που θεωρείται ότι έχουν καταχωρηστεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Der Verweis auf Mengenschwellen ist entbehrlich (s. Begründung zu Art. 11). Lediglich die 
Meldepflichten nach Art. 20 sind zu beachten.

Τροπολογία 111
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 α (νέο), Τίτλος

ΠΡΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Τροπολογία 112
Άρθρο 22 α (νέο), Τίτλος

Υποχρέωση κοινοποίησης στο μητρώο
ουσιών

Αιτιολόγηση

Durch den neuen Τίτλος II α  wird im Rahmen der Erstellung des Stoffinventars (siehe Art. 3 
Abs. 20) von den Unternehmen auch die Kerninformationen gemeldet (siehe  Art. 22c). Diese 
beinhalten die wichtigsten Informationen über Stoffeigenschaften, Exposition und 
Verwendung. Auf dieser Basis ist eine Priorisierung möglich mit zeitlich gestaffelten 
Bearbeitungslisten für die weitere Registrierung.

Τροπολογία 113
Άρθρο 22 α (νέο), παράγραφος 1 έως 3

(1) Εφόσον στον παρόντα κανονισμό δεν 
ορίζεται άλλως, ο παραγωγός ή εισαγωγέας 
που εισάγει ή παράγει μια ουσία σε καθαρή 
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μορφή ή σε παρασκεύασμα σε ποσότητα 
ενός τόνου και άνω ετησίως οφείλει, το 
αργότερο ένα χρόνο και έξι μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος του κανονισμού, να 
κοινοποιήσει στον Οργανισμό τις 
πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 2 
για την εγγραφή στο μητρώο ουσιών.
(2) Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να 
κοινοποιούνται σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που ορίζεται από τον Οργανισμό βάσει του 
άρθρου 108:
α) Όνομα και διεύθυνση του παραγωγού ή 
εισαγωγέα καθώς και ορισμός αρμοδίου 
επικοινωνίας·
β) δήλωση εάν έχει χορηγηθεί έγκριση για 
τη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο  22 β 
παρ. 2 του ονόματος και της διεύθυνσης 
του παραγωγού ή του εισαγωγέα·
γ) η ονομασία της ουσίας και, 
ενδεχομένως, η ομάδα ουσιών, καθώς και 
ο αριθμός CAS, εάν υπάρχει·
δ) ο ετήσιος όγκος παραγωγής σε 
ποσοτικές βαθμίδες (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 
1000 t)·
ε) αναφορά στις τοξικολογικές ή 
οικοτοξικολογικές ιδιότητες για τις οποίες 
ο παραγωγός ή εισαγωγέας διαθέτει 
σχετικές μελέτες από δικές του δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα·
στ) δήλωση εάν η ουσία θα χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά ως απομονώσιμο ενδιάμεσο 
σε εγκαταστάσεις παραγωγής ή 
μεταφερόμενο·
ζ) δήλωση εάν ο παραγωγός ή εισαγωγέας 
προτίθεται να συμμετάσχει σε μια 
κοινοπραξία σύμφωνα με το άρθρο 10.
(3) Εφόσον παρέλθει η προθεσμία της 
παραγράφου 1, ο Οργανισμός δύναται 
κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται εντός 
μιας προθεσμίας για μεταγενέστερη 
κοινοποίηση 6 ακόμη μηνών να επιτρέψει 
σε αιτιολογημένες περιπτώσεις τη 
μεταγενέστερη κοινοποίηση στο μητρώο 
ουσιών σύμφωνα με την παράγραφο 2. 
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Ακόμη και στην περίπτωση μιας 
μεταγενέστερης κοινοποίησης ισχύει η 
προθεσμία για την κοινοποίηση των 
βασικών πληροφοριών σύμφωνα με το 
άρθρο 22 γ. Σε περίπτωση που ο 
Οργανισμός απορρίπτει τη μεταγενέστερη 
κοινοποίηση, δύναται να ασκηθεί 
προσφυγή κατά της απόφασης αυτής 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  87, 
88 και 89.

Αιτιολόγηση

Dieses Antragsrecht kommt vor allem für nachgeschaltete Anwender in Frage, die nach
Ablauf der Meldefrist zum Stoffregister feststellen, dass ein wichtiger Stoff von ihrem 
Lieferanten nicht gemeldet wurde. Innerhalb der Nachmeldefrist besteht die Chance, einen 
anderen Lieferanten zu finden und den Stoff nachmelden zu lassen oder ihn selbst zu melden.

Τροπολογία 114
Άρθρο 22 α (νέο), παράγραφος 4 έως 6

(4) Ο Οργανισμός χορηγεί στην 
κοινοποίηση για το μητρώο ουσιών έναν 
αριθμό (αριθμός προκαταχώρησης) 
σύμφωνα με το άρθρο 22 α και καταχωρεί 
την ημερομηνία εισόδου της κοινοποίησης 
στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός 
γνωστοποιεί αμέσως τον αριθμό και την 
ημερομηνία καταχώρισης στον 
ενδιαφερόμενο παραγωγό ή εισαγωγέα. Ο 
Οργανισμός ενημερώνει τον παραγωγό ή 
εισαγωγέα για την υποχρέωση 
κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 22 γ 
και τις συνέπειες της μη τήρησης ή 
παράλειψης των υποχρεώσεων αυτών. 
Ο αριθμός προκαταχώρησης χρησιμεύει 

ως απόδειξη του προσωρινού δικαιώματος 
παραγωγής ή εισαγωγής της ουσίας κατά 
την έννοια του άρθρου 21.
(5) Για απομονώσιμα ενδιάμεσα στη 
μονάδα παραγωγής ή μεταφερόμενα ισχύει 
η παράγραφος 4 αναλόγως υπό την 
προϋπόθεση ότι ο Οργανισμός χορηγεί για 
την κοινοποίηση στο μητρώο ουσιών έναν 
αριθμό καταχώρησης κατά την έννοια του 
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άρθρου 18, παράγραφος 1.
(6) Οι μεταγενέστεροι χρήστες 
ενημερώνουν τον Οργανισμός εντός 1 
έτους μετά τη δημοσίευση του μητρώου 
ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 22 β 
παράγραφος 2 για την ύπαρξη μελετών με 
δικές τους δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα 
όσον αφορά τοξικολογικές ή 
οικοτοξικολογικές παραμέτρους. Ο 
Οργανισμός συμπληρώνει το μητρώο 
ουσιών και δημοσιεύει τη συμπλήρωση 
αυτή 30 ημέρες μετά τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 
5, πρώτη πρόταση.

Αιτιολόγηση

Für die Priorisierung sind die toxischen Eigenschaften des Stoffes, das Ausmaß der 
Exposition und die Herstellungsmenge ausschlaggebend. Jeder Stoff wird hiernach  auf eine 
der Bearbeitungslisten aufgenommen und zu einem bestimmten Zeitpunkt für die 
Registrierung aufgerufen. Dadurch wird schneller ein höheres Maß an Sicherheit erreicht 
sowie die Konsortienbildung erleichtert.

Τροπολογία 115
Άρθρο 22 α (νέο)

Μητρώο ουσιών

Αιτιολόγηση

Durch die Veröffentlichung der Stoffliste / Inventar durch die Agentur wird frühzeitig ein 
hohes Maß an Transparenz geschaffen

Τροπολογία 116
Άρθρο 22 β (νέο), παράγραφος 1 έως 3

(1) Ο Οργανισμός τηρεί μητρώο ουσιών με 
τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 
22α.
(2) Ο Οργανισμός δημοσιεύει από το 
μητρώο ουσιών, 1 μήνα μετά τη λήξη 
προθεσμίας κοινοποίησης του άρθρου 22α 
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παράγραφος 1, όλες τις κοινοποιηθείσες 
ουσίες με:
α) την ονομασία της ουσίας και, κατά 
περίπτωση, της ομάδας ουσιών, καθώς και 
τον αριθμό CAS, εάν υπάρχει·
β) ενδεχομένως το όνομα και τη διεύθυνση 
του παραγωγού ή εισαγωγέα, εφόσον 
υπάρχει αντίστοιχη έγκριση σύμφωνα με το 
άρθρο 22α, παράγραφος 2β·
γ) μια ένδειξη για ποιες τοξικολογικές ή 
οικοτοξικολογικές παραμέτρους 
διατίθενται μελέτες από δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα·
δ) μια ένδειξη, εάν η ουσία πρέπει να 
καταχωρηστεί (πρώτος κατάλογος 
επεξεργασίας) σύμφωνα με το άρθρο 22ε 
εντός πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος 
του κανονισμού.
(3) Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις 
πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 2 
από τις επιτραπείσες σύμφωνα με το άρθρο 
22α, παράγραφος 3 μεταγενέστερες 
κοινοποιήσεις εντός ενός μηνός μετά τη 
λήξη της προθεσμίας μεταγενέστερης 
κοινοποίησης.

Τροπολογία 117
Άρθρο 22 c (νέο), Τίτλος

Βασικές πληροφορίες

Τροπολογία 118
Άρθρο 22 c (νέο), παράγραφος 1 έως 5

(1) Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας μιας 
ουσίας που έχει καταχωρηστεί στο μητρώο 
ουσιών οφείλει να κοινοποιήσει στον 
Οργανισμό εντός 3 ετών και 6 μηνών μετά 
τη δημοσίευση του μητρώου ουσιών 
σύμφωνα με το άρθρο 22 β, παράγραφος 2 
για κάθε ουσία βασικές πληροφορίες 
σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η πρώτη 
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πρόταση δεν εφαρμόζεται για ουσίες του 
πρώτου καταλόγου επεξεργασίας (άρθρο 
22 ε).
(2) Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να 
κοινοποιούνται σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που ορίζεται από τον Οργανισμό βάσει του 
άρθρου 108:
a) πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες 
των ουσιών σύμφωνα με το Παράρτημα V· 
για τις ουσίες που παράγονται ή εισάγονται 
στην Κοινότητα σε ποσότητα λιγότερη των 
10 τόνων κατ' έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα, οι διαθέσιμες πληροφορίες
σχετικά με τις ιδιότητες των ουσιών πρέπει 
να κοινοποιούνται σύμφωνα με το  
Παράρτημα V·
β) ταξινόμηση και σήμανση, εφόσον 
υπάρχουν·
γ) πληροφορίες των κατηγοριών χρήσεων 
σύμφωνα με το  Παράρτημα I β α (νέο)·
δ) πληροφορίες σχετικά με την έκθεση 
σύμφωνα με το Παράρτημα I β β (νέο)· 
ε) υπαγωγή στο δεύτερο κατάλογο 
επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 22 στ) 
παράγραφος 1β βάσει των κριτηρίων του 
Παραρτήματος Ι β β (νέο), εφόσον 
απαιτείται.
(3) Εφόσον παρέλθει η προθεσμία της 
παραγράφου 1,ο Οργανισμός δύναται 
κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται εντός 
μιας προθεσμίας για μεταγενέστερη 
κοινοποίηση 6 ακόμη μηνών να επιτρέψει 
σε αιτιολογημένες περιπτώσεις τη 
μεταγενέστερη κοινοποίηση βασικών 
πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 
2. καθώς και των πληροφοριών σύμφωνα 
με το άρθρο 22 α παράγραφος 2 γ για ουσία 
που περιλαμβάνεται στο μητρώο ουσιών. 
Σε περίπτωση αυτή ο Οργανισμός χορηγεί 
στον παραγωγό/εισαγωγέα που 
προσκομίζει τις προαναφερθείσες 
πληροφορίες έναν αριθμό 
προκαταχώρησης..
(4) Μ εξαίρεση τα μονομερή που
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χρησιμοποιούνται ως απομονώσιμα 
ενδιάμεσα σε μονάδες παραγωγής ή 
μεταφερόμενα, οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν 
εφαρμόζονται για τα απομονώσιμα 
ενδιάμεσα στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
που μεταφέρονται. Οι παραγωγοί ή 
εισαγωγείς των ουσιών αυτών οφείλουν 
ωστόσο να επεξεργαστούν εντός της 
προθεσμίας της παραγράφου 1 τις 
πληροφορίες της παραγράφου 2α σχετικά 
με τις ιδιότητες των ουσιών σύμφωνα με 
το Παράρτημα V  με εξαίρεση τις 
πληροφορίες για την ευαισθητοποίηση· οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να διατίθενται 
κατόπιν αιτήσεως στις αρμόδιες αρχές στο 
πλαίσιο των επισήμων ελέγχων (άρθρο 
122) καθώς και στον Οργανισμό..
(5) Τα άρθρα 10 και 18 παρ.. 2, πρόταση 1 
και 3 (επ.) παρ. 3 και 4 ισχύουν αναλόγως.

Τροπολογία 119
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (νέο), Τίτλος

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Τροπολογία 120
Άρθρο 22 δ (νέο), Τίτλος

Βασικές αρχές

Τροπολογία 121
Άρθρο 22 δ (νέο), παράγραφος 1 έως 4

(1) Η καταχώρηση ουσιών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κεφαλαίου 2 
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 
μεταβατικού καθεστώτος σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες που ορίζονται στις 
ακόλουθες διατάξεις:
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(2) Για τον καθορισμό της προτεραιότητας 
ο Οργανισμός συντάσσει σύμφωνα με το 
άρθρο 22 ε και το άρθρο 22 στ τέσσερις 
καταλόγους επεξεργασίας με βάση τις 
πληροφορίες των παραγωγών και 
εισαγωγέων στην προκαταχώρηση 
(Κεφάλαιο 2). Ο Οργανισμός συμπληρώνει 
ή τροποποιεί τους καταλόγους 
επεξεργασίας εφόσον οι επιτραπείσες 
μεταγενέστερες κοινοποιήσεις στο μητρώο 
ουσιών (άρθρο 22α, παρ. 3) ή βασικών 
πληροφοριών (άρθρο 22 γ, παρ. 3) 
συμπληρώνουν ή τροποποιούν τις 
πληροφορίες των παραγωγών ή 
εισαγωγέων κατά την προκαταχώρηση.
(3) Σε περίπτωση διαφορετικών 
πληροφοριών περισσοτέρων παραγωγών ή 
εισαγωγέων για την ίδια ουσία, ο 
Οργανισμός λαμβάνει υπόψη εκείνες τις 
πληροφορίες που οδηγούν σε υψηλότερη 
προτεραιότητα.
(4) Ο Οργανισμός δύναται κατόπιν 
αιτήσεως σε αιτιολογημένες περιπτώσεις 
να επαναφέρει την ταξινόμηση μιας ουσίας 
σε υψηλότερη προτεραιότητα σύμφωνα με 
την παράγραφο 3, για τον ίδιο αιτούντα, 
στην κατάλληλη με βάση τις πληροφορίες 
του κατά την προκαταχώρηση σύμφωνα με 
το άρθρου 22ε ή 22 στ προτεραιότητα. 
Κατά της  απορριπτικής απόφασης του 
Οργανισμού, σύμφωνα με την πρόταση 1 ο 
αιτών  μπορεί να ασκήσει προσφυγή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 87, 
88 και 89.

Τροπολογία 122
Άρθρο 22 ε (νέο), Τίτλος

Ουσίες του πρώτου καταλόγου 
επεξεργασίας

Τροπολογία 123
Άρθρο 22 ε (νέο), παράγραφοι 1 και 2
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(1) Οι ουσίες του πρώτου καταλόγου 
επεξεργασίας πρέπει να καταχωρηστούν 
εντός πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος 
του κανονισμού. Στον πρώτο κατάλογο 
επεξεργασίας περιλαμβάνονται οι 
ακόλουθες ουσίες:
α) σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν 
ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, 
σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ και έχουν παραχθεί ή εισαχθεί 
στην Κοινότητα, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες των παραγωγών ή 
εισαγωγέων σχετικά με τον όγκο 
παραγωγής (άρθρο 22 α, παρ. 2 δ), σε 
ποσότητες που φθάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ' έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα·
β) σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα, 
σύμφωνα με τις πληροφορίες των 
παραγωγών ή εισαγωγέων σχετικά με τον 
όγκο παραγωγής (άρθρο 22 α, παρ. 2 δ), σε 
ποσότητες τουλάχιστον 1.000 τόνων κατ' 
έτος ανά παραγωγό ή εισαγωγέα.
(2) Η δημοσίευση του πρώτου καταλόγου 
επεξεργασίας και τυχόν συμπληρώσεων ή 
τροποποιήσεων πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 22β, παρ. 2 δ μαζί 
με τη δημοσίευση του μητρώου ουσιών.

Τροπολογία 124
Άρθρο 22 στ (νέο), Τίτλος

Ουσίες των καταλόγων επεξεργασίας 2 έως 
4

Τροπολογία 125
Άρθρο 22 στ (νέο), παράγραφος 1 έως 4

(1) Οι ουσίες του δεύτερου καταλόγου 
επεξεργασίας πρέπει να καταχωρηστούν 
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εντός επτά ετών μετά την έναρξη ισχύος 
του κανονισμού. Ο δεύτερος κατάλογος 
επεξεργασίας περιλαμβάνει οι ακόλουθες 
ουσίες:
α) σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα, 
σύμφωνα με τις πληροφορίες των 
παραγωγών ή εισαγωγέων σχετικά με τον 
όγκο παραγωγής (άρθρο 22 α, παρ. 2 δ), σε 
ποσότητες τουλάχιστον 100 τόνων  κατ' 
έτος ανά παραγωγό ή εισαγωγέα·
β) σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα, 
σύμφωνα με τις πληροφορίες των 
παραγωγών ή εισαγωγέων σχετικά με τον 
όγκο παραγωγής (άρθρο 22 α, παρ. 2 δ), σε 
ποσότητες τουλάχιστον ενός τόνου κατ' 
έτος ανά παραγωγό ή εισαγωγέα και 
ταξινομούνται από ένα παραγωγό ή 
εισαγωγέα σύμφωνα με το άρθρο 22 γ, παρ. 
2ε, βάσει των κριτηρίων του 
Παραρτήματος I β β (νέο) στον δεύτερο 
κατάλογο επεξεργασίας· το άρθρο 22 ε 
παραμένει αμετάβλητο.
(2) Οι ουσίες του τρίτου καταλόγου 
επεξεργασίας πρέπει να καταχωρηστούν 
εντός 9 ετών μετά την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού. Οι ουσίες του τρίτου 
καταλόγου επεξεργασίας είναι σταδιακά
εισαγόμενες ουσίες που έχουν παραχθεί ή 
εισαχθεί στην Κοινότητα, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες των παραγωγών ή 
εισαγωγέων σχετικά με τον όγκο 
παραγωγής (άρθρο 22 α, παρ. 2 δ), σε 
ποσότητες που φθάνουν τουλάχιστον τους 
10 τόνους κατ' έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα και δεν καταχωρούνται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 β.
(3) Οι ουσίες του τέταρτου καταλόγου 
επεξεργασίας πρέπει να καταχωρηστούν 
εντός 11 ετών μετά την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού. Οι ουσίες του τετάρτου 
καταλόγου επεξεργασίας είναι σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που έχουν παραχθεί ή 
εισαχθεί στην Κοινότητα, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες των παραγωγών ή 



PA\566105EL.doc 65/126 PE 357.851v01-00

EL

εισαγωγέων σχετικά με τον όγκο 
παραγωγής (άρθρο 22 α, παρ. 2 δ), σε 
ποσότητα που φθάνει τουλάχιστον τον ένα 
τόνο κατ' έτος ανά παραγωγό ή εισαγωγέα 
και δεν καταχωρούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 β.
(4) Ο Οργανισμός δημοσιεύει τους 
καταλόγους επεξεργασίας 2 έως 4 εντός 
ενός μηνός μετά τη λήξη της προθεσμίας  
του άρθρου 22γ παράγραφος 1,  για την 
κοινοποίηση των βασικών πληροφοριών. 
Εφόσον οι επιτρεπόμενες μεταγενέστερες 
κοινοποιήσεις βασικών πληροφοριών 
(άρθρο 22γ, παρ. 3) σύμφωνα με το άρθρο 
22 δ, παρ. 2, 2η πρόταση και άρθρο 22δ 
παρ.3 συμπληρώνουν ή τροποποιούν τους 
καταλόγους επεξεργασίας, ο Οργανισμός 
δημοσιεύει τις συμπληρώσεις ή 
τροποποιήσεις αυτές εντός ενός μηνός 
μετά τη λήξη της προθεσμίας 
μεταγενέστερης κοινοποίησης του άρθρου 
22 γ, παρ. 3.

Τροπολογία 126
Άρθρο 26, παράγραφος 1 έως 5

(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:

διαγράφεται

(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·
(δ) μια ένδειξη των φυσικοχημικών, 
τοξικολογικών και οικοτοξικολογικών 
παραμέτρων/ιδιοτήτων για τις οποίες έχει 
στη διάθεσή του σχετικές μελέτες ή 
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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.
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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.

Αιτιολόγηση

Entfällt in Titel III, weil die Vorregistrierung systematisch in Titel IIa über die Registrierung 
geregelt werden sollte (dort insbes. Art. 20a, 22a). Die Vorregistrierung ist unter dem 
Gesichtspunkt der Verringerung von Tierversuchen nicht erforderlich.

Τροπολογία 127
Άρθρο 27, παράγραφος 1

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

(1) Όλοι οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς που 
έχουν υποβάλει πληροφορίες στον 
Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 22α, για 
την ίδια σταδιακά εισαγόμενη ουσία 
αποτελούν μέλη ενός φόρουμ ανταλλαγής 
πληροφοριών για την ουσία (ΦΑΠΟ).

Αιτιολόγηση

Folgeänderung, da Art. 26 gestrichen wird.  Die Informationen müssen jetzt unter Art. 22a in 
das Stoffregister gemeldet werden.

Τροπολογία 128
Άρθρο 28, παράγραφος 1

(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 

(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 το μητρώο ουσιών 
που αναφέρεται στο άρθρο 22β και 
επικοινωνώντας με άλλα μέλη του ΦΑΠΟ. 
Εάν υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελέτη 
εντός του ΦΑΠΟ, το μέλος του ΦΑΠΟ που 
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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.

είναι υποχρεωμένο να διεξαγάγει τη δοκιμή 
σε σπονδυλωτά ζώα ζητά να του παρασχεθεί 
η μελέτη.

Αιτιολόγηση

Folgeänderung, da Art. 26 gestrichen.  Die Informtationen sind stattdessen im Stoffregister 
nach Art. 22b enthalten.

Die Anforderung von vorliegenden Wirbeltierstudien sollte nicht an eine Frist geknüpft 
werden, da Studien entwedder bereits zur Erstellung der Kerninformationen nach Art. 22c 
oder aber zum Zeitpunkt der Registrierung benötigt werden.  Zudem muss die Möglichkeit 
bestehen, auch scon früher die Studie anzufordern, wenn z.B. die Absicht besteht, zu einem 
frühreren Zeitpunkt zu registrieren.

Τροπολογία 129
Άρθρο 28, παράγραφος 2

(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.

(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 ή/και για τις κατηγορίες 
χρήσης/έκθεσης 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.

Τροπολογία 130
Άρθρο 28 α (νέο), Τίτλος

Αρμοδιότητα και έννομη προστασία

Τροπολογία 131
Άρθρο 28 α (νέο), παράγραφος 1
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(1) Εφόσον δεν ορίζεται άλλως, ο 
Οργανισμός είναι αρμόδιος για τις 
αποζημιώσεις βάσει του παρόντος τίτλου. 

Αιτιολόγηση

Die Zuständigkeit der Agentur sollte der Klarheit halber für den gesamten Titel III 
ausdrücklich genannt werden.

Τροπολογία 132
Άρθρο 28 α (νέο), παράγραφος 2

(2) Κατά των αποφάσεων του Οργανισμού, 
βάσει του παρόντος τίτλου, μπορεί να 
ασκηθεί προσφυγή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 87, 88 και 89.

Αιτιολόγηση

Statt einer enumerativen Aufzählung sollte das Widerspruchsrecht hier zentral festgelegt 
werden.

Τροπολογία 133
Άρθρο 29, παράγραφος 1, εδάφιο 1 α (νέα)

Αυτό δεν ισχύει για ουσίες και 
παρασκευάσματα που έχουν τεθεί σε 
κυκλοφορία σε ποσότητες κάτω του ενός 
κιλού κατ' έτος ή στο πλαίσιο μιας 
μοναδικής παράδοσης για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.

Αιτιολόγηση

Es ist unverhältnismäßig, wenn für Kleinstmengen bzw. für eine einmalige Lieferung (z. B. 
eines Hochschullehrers) ein Sicherheitsdatenblatt erstellt werden muss.

Τροπολογία 134
Άρθρο 29, παράγραφος 3

(3) Όταν ένα παρασκεύασμα δεν 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων παρασκευασμάτων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7 της 

(3) Όταν ένα παρασκεύασμα δεν 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων παρασκευασμάτων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7 της 
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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.

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 δελτίο δεδομένων ασφαλείας, 
σύμφωνα με το παράρτημα Ια.

Αιτιολόγηση

Für gefährliche Stoffe sollte automatisch ein Sicherheitsdatenblatt an den nachgeschalteten 
Anwender gesendet werden.

Τροπολογία 135
Άρθρο 29, παράγραφος 6, εδάφιο 2

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

(2) Όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας, τα σχετικά σενάρια έκθεσης ή οι 
κατηγορίες έκθεσης περιγράφονται στα 
επιμέρους τμήματα του δελτίου δεδομένων 
ασφαλείας και/ή διατίθενται ηλεκτρονικά. 

Αιτιολόγηση

Die Erweiterung eines Sicherheitsdatenblatts um Anhänge zu verschiedenen 
Expositionsszenarien widerspricht den geltenden internationalen Anforderungen an ein 
Sicherheitsdatenblatt. Eine Vielzahl von Anhängen mit unterschiedlichen 
Expositionsszenarien ist in der Praxis nicht handhabbar und führt zu einem nicht akzeptablen 
Aufwand insbesondere für KMUs, denn im Sicherheitsdatenblatt werden sowohl die 
Verwendung des Stoffes sowie Maßnahmen zum Risikomanagement beschrieben.  Darüber 
hinaus muss das Sicherheitsdatenblatt den GHS-Anforderungen entsprechen.

Τροπολογία 136
Άρθρο 29, παράγραφος 7

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

έκθεσης ο μεταγενέστερος χρήστης 
χρησιμοποιεί τις κατάλληλες πληροφορίες 
από το δελτίο δεδομένων ασφαλείας που του 
έχει παρασχεθεί.

Αιτιολόγηση

Es wäre ein unnötiger Aufwand, wenn allein aufgrund des Inkrafttretens der Verordnung 
Sicherheitsdatenblätter nochmals verschickt werden müssen, obwohl diese bereits den 
Abnehmern vorliegen.

Τροπολογία 137
Άρθρο 29, παράγραφος 8

(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:

(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, εφόσον το δελτιο 
δεδομένων ασφαλείας κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 29, παρ. 6 δεν διατέθηκε ήδη 
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. Οι προμηθευτές το 
επικαιροποιούν αμέσως στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Αιτιολόγηση

Es wäre ein unnötiger Aufwand, wenn allein aufgrund des Inkrafttretens der Verordnung 
Sicherheitsdatenblätter nochmals verschickt werden müssen, obwohl diese bereits den 
Abnehmern vorliegen.

Τροπολογία 138
Άρθρο 30, Τίτλος

Υποχρέωση γνωστοποίησης πληροφοριών 
στους επόμενους κρίκους της αλυσίδας 

εφοδιασμού για ουσίες και παρασκευάσματα 
για τα οποία δεν απαιτείται δελτίο 

δεδομένων ασφαλείας

Υποχρέωση γνωστοποίησης πληροφοριών 
στους επόμενους κρίκους της αλυσίδας 

εφοδιασμού για ουσίες και παρασκευάσματα 
για τα οποία παρέχεται δελτίο δεδομένων 

ασφαλείας

...
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Τροπολογία 139
Άρθρο 30, παράγραφος 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:

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

Αιτιολόγηση

Die Vorschrift darf keine Anwendung finden, wenn – auch ohne nach Art. 29 hierzu 
verpflichtet zu sein – ein Sicherheitsdatenblatt übermittelt wird.

Τροπολογία 140
Άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο α

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Es ist nicht angemessen, dass für nicht als gefährlich eingestufte Stoffen in Zubereitungen die 
Registrierungsnummer im Sicherheitsdatenblatt aufgeführt werden muss, während für 
gefährliche Zubereitungen mit einem Sicherheitsdatenblatt nur die gefährlichen Inhaltsstoffe 
und nicht die ungefährlichen unter Angabe der Registriernummer übermittelt werden müssen.

Τροπολογία 141
Άρθρο 34, παράγραφος 2

(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 
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 

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

του στην αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
του προμηθευτή.

Αιτιολόγηση

Statt der Angabe einzelner Verwendungen sollte es aureichen, Verwendung- und 
Expositionskategorien anzugeben, damit Abnehmer ihren Vorlieferanten keine Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse offenlegen müssen.

Τροπολογία 142
Άρθρο 34, παράγραφος 3

(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.

(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 ζητήσει τη 
χρήση ή τις κατηγορίες χρήσης και 
έκθεσης, εφόσον τις ζητήσει τουλάχιστον 
ένα μήνα πριν από την προμήθεια ή σε ένα 
μήνα αφού τις 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.

Τροπολογία 143
Άρθρο 34, παράγραφος 4

(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.

(4) Ο μεταγενέστερος χρήστης μιας ουσίας 
υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα 
καταρτίζει έκθεση χημικής ασφάλειας, 
σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙ για κάθε 
χρήση ή κατηγορία χρήσης και έκθεσης 
εκτός των συνθηκών που περιγράφονται στο 
σενάριο έκθεσης ή στις αναφερθείσες 
κατηγορίες χρήσης και έκθεσης που του 
έχει διαβιβαστεί με το δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας. Αυτό ισχύει μόνο για ουσίες 
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άνω του 1 τόνου  ετησίως.

Αιτιολόγηση

Nachgeschaltete Anwender, insbesondere KMU sollten nicht für jede vom Vorlieferanten 
abweichende Einzelverwendung einen Stoffsicherheitsbericht erstellen müssen, sondern nur 
bei Abweichungen von den Verwendungs- und Expositionskategorien. Die Mengenschwelle ist 
erforderlich, da sonst die nachgeschalteten Anwender im Unterschied zu Herstellern / 
Importeuren selbst bei kleinsten Mengen einen eigenen Stoffsicherheitsbericht erarbeiten 
müssten.

Τροπολογία 144
Άρθρο 35, παράγραφος 1

(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 
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.

(1) Πριν ξεκινήσει μια συγκεκριμένη χρήση 
ουσίας σύμφωνα με μια κατηγορία χρήσης 
και έκθεσης 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 
δεδομένων ασφαλείας το οποίο περιέχει 
σενάριο έκθεσης ή /και κατηγορία χρήσης 
και έκθεσης και εφόσον ο μεταγενέστερος 
χρήστης χρησιμοποιεί την ουσία εκτός των 
συνθηκών που περιγράφονται σε αυτά.

Τροπολογία 145
Άρθρο 35, παράγραφος 2, στοιχείο ε

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

(ε) σύντομη γενική περιγραφή της χρήσης ή 
των χρήσεων ή /και κατηγορία χρήσης και 
έκθεσης·

Τροπολογία 146
Άρθρο 35, παράγραφος 2, στοιχείο στ

στ) πρόταση για τη διεξαγωγή 
συμπληρωματικών δοκιμών σε 
σπονδυλωτά ζώα, εφόσον θεωρούνται 
απαραίτητες από το μεταγενέστερο χρήστη 

διαγράφεται
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για τη συμπλήρωση της δικής του 
αξιολόγησης χημικής ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Der Vorschlag für ergänzende Versuche an Wirbeltieren kann entfallen, da die Angabe der 
bisher vom Hersteller / Importeur nicht berücksichtigten Expositionskategorie nach Artikel 35 
(2) e in Verbindung mit dem neuen Anhang IX a schon die entsprechenden Versuche 
beinhaltet.

Τροπολογία 147
Άρθρο 38, παράγραφος 1

(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.

(1) Για τους σκοπούς των άρθρων 39 έως 
46, αρμόδια αρχή είναι ο Οργανισμός.

Αιτιολόγηση

Zur Gewährleistung von Einheitlichkeit, Rechtssicherheit und Effizienz muss die Agentur für 
alle Belange der Bewertung zuständig sein und für alle Bewertungsaspekte die alleinige 
Entscheidungsbefugnis haben.

Τροπολογία 148
Άρθρο 38, παράγραφος 2

(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.

διαγράφεται

Τροπολογία 149
Άρθρο 39, παράγραφος 1

(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 

διαγράφεται
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VIII για μια ουσία.

Αιτιολόγηση

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden. Die 
Prüfaufgabe für die zuständige Behörde / Agentur entfällt somit.

Τροπολογία 150
Άρθρο 39, παράγραφος 2, στοιχείο α, β και γ

(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:

διαγράφεται

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.

Τροπολογία 151
Άρθρο 39, παράγραφος 3

(3) Ο καταχωρίζων υποβάλλει τις 
πληροφορίες που απαιτούνται στον 
Οργανισμό.

διαγράφεται

Τροπολογία 152
Άρθρο 40, παράγραφος 1
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(1) Η αρμόδια αρχή μπορεί να εξετάσει 
οποιαδήποτε καταχώριση για να 
επαληθεύσει όλα ή ένα από τα ακόλουθα:

(1) Ο Οργανισμός μπορεί να εξετάσει 
οποιαδήποτε καταχώριση για να 
επαληθεύσει όλα ή ένα από τα ακόλουθα:

Τροπολογία 153
Άρθρο 40, παράγραφος 1, στοιχείο α

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,

α) ότι οι πληροφορίες στον τεχνικό φάκελο 
ή φακέλους που υποβλήθηκαν σύμφωνα με 
τα άρθρα 9, 12 και 13 πληρούν τις 
απαιτήσεις των άρθρων αυτών και των 
σχετικών παραρτημάτων,

Τροπολογία 154
Άρθρο 40, παράγραφος 1, στοιχείο β

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.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Die Agentur soll die Möglichkeit erhslten, alle eingereichten Unterlagen (auch den 
Stoffsicherheitsbericht und die Sicherheitsdatenblätter) zu überprüfen.

Τροπολογία 155
Άρθρο 40, παράγραφος 2

(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 

(2) Με βάση την εξέταση που γίνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο 
Οργανισμός 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 
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και 49. Η απόφαση λαμβάνεται με τη 
διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 48 και 
49.

και 49. Η απόφαση λαμβάνεται με τη 
διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 48 και 
49.

Τροπολογία 156
Άρθρο 41, παράγραφος 1

(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.

(1) Ο Οργανισμός εξετάζει κάθε 
πληροφορία που υποβλήθηκε μετά από 
απόφαση που είχε ληφθεί βάσει του άρθρου 
40 και καταρτίζει τα κατάλληλα σχέδια 
αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 40, εάν 
είναι απαραίτητο.

Τροπολογία 157
Άρθρο 41, παράγραφος 2

(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 όσον αφορά τη 
δυνατότητα και τον τρόπο χρησιμοποίησης 
των πληροφοριών που έλαβε.

(2) Μόλις ολοκληρώνεται η αξιολόγηση 
φακέλου, ο Οργανισμός ενημερώνει την 
Επιτροπή,  τον καταχωρίζοντα και τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σχετικά 
με τα συμπεράσματά της όσον αφορά τη 
δυνατότητα και τον τρόπο χρησιμοποίησης 
των πληροφοριών που έλαβε.

Αιτιολόγηση

Die aus der Bewertung gewonnenen Informationen sind möglicherweise für Zulassungs- oder 
Beschränkungsverfahren zu verwenden.

Τροπολογία 158
Άρθρο 42, παράγραφος 1

(1) Όταν μια αρμόδια αρχή αρχίζει να 
αξιολογεί μια πρόταση δοκιμής βάσει του 
άρθρου 39, το κοινοποιεί στον Οργανισμό.

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden. Die 
Prüfaufgabe für die zuständige Behörde / Agentur entfällt somit.
Zudem ist es nicht akzeptabel, bis zu fünf Jahre nach Einreichung von Versuchsvorschlägen 
auf eine Entscheidung der Behörden zu warten.

Τροπολογία 159
Άρθρο 42, παράγραφος 2

(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.

διαγράφεται

Τροπολογία 160
Άρθρο 42, παράγραφος 3, στοιχείο α, β και γ

Όταν πρόκειται για σταδιακά εισαγόμενες 
ουσίες, η αρμόδια αρχή καταρτίζει τα 
σχέδια αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 
39, παράγραφος 2:

διαγράφεται

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 
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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.

Τροπολογία 161
Άρθρο 42, παράγραφος 4

(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.

διαγράφεται

Τροπολογία 162
Άρθρο 43, παράγραφος 1

(1)Όταν μια αρμόδια αρχή αρχίζει να 
αξιολογεί τη συμμόρφωση μιας 
καταχώρισης βάσει του άρθρου 40, το 
κοινοποιεί στον Οργανισμό.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden.

Τροπολογία 163
Άρθρο 43, παράγραφος 2

(2) Η αρμόδια αρχή καταρτίζει σχέδιο 
απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 40, 
παράγραφος 2, εντός δώδεκα μηνών από την 
έναρξη αξιολόγησης της ουσίας.

(2) Ο Οργανισμός καταρτίζει σχέδιο 
απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 40, 
παράγραφος 2, εντός δώδεκα μηνών από την 
έναρξη αξιολόγησης της ουσίας.

Τροπολογία 164
Άρθρο 43, παράγραφος 3
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(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.

διαγράφεται

Τροπολογία 165
Άρθρο 43α, παράγραφος 1

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

(1) Με σκοπό την εφαρμογή μιας ενιαίας 
και διαφανούς προσέγγισης ο Οργανισμός 
θεσπίζει κριτήρια αναλόγως του κινδύνου 
για αποφάσεις σχετικά με την επιλογή 
ουσιών για την αξιολόγησή τους. Τα 
κριτήρια για την αξιολόγηση συνεκτιμούν 
τα δεδομένα σχετικά με την επικινδυνότητα, 
τα δεδομένα σχετικά με την έκθεση και τα 
συνιστώμενα μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου. Στα κριτήρια αυτά 
περιλαμβάνονται οι συνθήκες υπό τις 
οποίες οι πληροφορίες που παρέχονται 
σύμφωνα με τον Τίτλο ΙΙ και η αξιολόγηση 
του φακέλου σύμφωνα με τον Τίτλο VΙ δεν 
επαρκούν για την αξιολόγηση του κινδύνου 
και τη διαχείριση του κινδύνου μιας ουσίας 
και της προσδιοριζόμενης χρήσης / των 
προσδιοριζόμενων χρήσεών της.

Αιτιολόγηση

Die Agentur muss Kriterien zur Rechtfertigung einer Entscheidung über eine weitergehende 
Bewertung haben, und die Gründe für diese Rechtfertigung müssen transparent sein. Dazu 
können zum Beispiel gehören:
Informationsanforderungen, welche über die Anforderungen in den Artikeln 9, 12 und 13 
hinausgehen;
Zusammenfassung der Ergebnisse von Dossierbewertungen mehrerer Registrierungen des 
gleichen Stoffes oder ähnlicher Stoffe;
Erforderliche Abstimmung widersprüchlicher Ergebnisse von Dossierbewertungen mehrerer 
Registrierungen des gleichen Stoffes oder ähnlicher Stoffe.

Τροπολογία 166
Άρθρο 43αα, παράγραφος 1,

(1) Ένα κράτος μέλος περιλαμβάνει μια 1.  Όταν ο Οργανισμός θεωρεί απαραίτητη 
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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:

την αξιολόγηση μιας ουσίας, αποφασίζει 
σύμφωνα με τα άρθρα 43α, 48 και 49.

Ο Οργανισμός, σε περίπτωση θετικής 
απόφασης, εντάσσει τη σχετική ουσία για 
τους σκοπούς των άρθρων 44 έως 46 σε 
ένα κυλιόμενο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα 
αυτό πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
ενόψει του υφισταμένου κινδύνου.

Αιτιολόγηση

Eine Stoffbewertung kann nur in Gang gebracht werden, wenn die Kriterien nach Artikel 43 
erfüllt sind.

Τροπολογία 167
Άρθρο 43αα, παράγραφος 1, στοιχεία α και β

(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·

διαγράφεται

(β) τη συγκεντρωτική ποσότητα της ουσίας 
από τις καταχωρίσεις που υποβάλλονται 
από διάφορους καταχωρίζοντες.

Τροπολογία 168
Άρθρο 43αα, παράγραφος 2

(2) Το κυλιόμενο πρόγραμμα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 καλύπτει 

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε χρόνου ο 
Οργανισμός υποβάλλει στην Επιτροπή των 
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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.

κρατών μελών ένα κυλιόμενο πρόγραμμα 
προς έγκριση. Το πρόγραμμα αυτό ισχύει 
για διάστημα τριών ετών· επικαιροποιείται 
ετησίως και αναγράφει τις ουσίες που ο 
Οργανισμός προτίθεται να αξιολογεί κάθε 
χρόνο. 

Ο Οργανισμός ενημερώνει τον 
καταχωρίζοντα/ τους καταχωρίζοντες 
σχετικώς και δημοσιεύει το κυλιόμενο 
πρόγραμμα στον ιστότοπό  του.

Αιτιολόγηση

Eine weitergehende Bewertung wird von der Agentur nur vorgenommen, wenn der Stoff und 
seine Verwendungen die in Artikel 43a aufgeführten Kriterien für eine solche Bewertung 
erfüllen.

Τροπολογία 169
Άρθρο 43αα, παράγραφος 3

(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.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Das Verfahren entfällt, da die Agentur den fortlaufenden Plan selbst erstellt.

Τροπολογία 170
Άρθρο 43αα, παράγραφος 4

(4) Εάν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
έχουν περιλάβει την ίδια ουσία στο σχέδιο 

διαγράφεται
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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 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.

Τροπολογία 171
Άρθρο 43αα, παράγραφος 5



PA\566105EL.doc 85/126 PE 357.851v01-00

EL

(5) Μόλις καθοριστούν οι αρμόδιες αρχές, 
ο Οργανισμός δημοσιεύει τα οριστικά 
κυλιόμενα προγράμματα στον ιστότοπό 
του.

διαγράφεται

...

Τροπολογία 172
Άρθρο 43αα, παράγραφος 6

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

διαγράφεται

Τροπολογία 173
Άρθρο 44, παράγραφος 1

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

(1) Εάν ο Οργανισμός θεωρήσει ότι 
απαιτούνται περαιτέρω στοιχεία, πλέον των 
απαιτήσεων των άρθρων 9, 12 και 13, 
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.

Αιτιολόγηση

Die Agentur kann im begründeten Einzelfall über weitergehende Informationsanforderungen 
entscheiden.

Τροπολογία 174
Άρθρο 44, παράγραφος 4
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(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.

(4) Όταν ο Οργανισμός περατώνει την 
αξιολογητική του δραστηριότητα βάσει των 
παραγράφων 1, 2 και 3, το κοινοποιεί στον 
καταχωρίζοντα/τους καταχωρίζοντες εντός 
δώδεκα μηνών από την έναρξη αξιολόγησης 
της ουσίας. Εάν η προθεσμία αυτή δεν 
τηρηθεί, η αξιολόγηση θεωρείται ότι 
περατώθηκε.

Τροπολογία 175
Άρθρο 45, παράγραφος 1

(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.

(1) Ο Οργανισμός 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.

Τροπολογία 176
Άρθρο 45, παράγραφος 2

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstααtes zuständig ist.

Τροπολογία 177
Άρθρο 46, παράγραφος 1

(1) Η αρμόδια αρχή εξετάζει κάθε 
πληροφορία που υποβλήθηκε μετά από 

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

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

Τροπολογία 178
Άρθρο 46, παράγραφος 2

(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.

(2) Ο Οργανισμός ενημερώνει την 
Επιτροπή, 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 για τους σκοπούς των άρθρων 
56,παρ. 3 και 66 παρ. 2..

Αιτιολόγηση

Die aus der Bewertung gewonnenen Informationen sind möglicherweise für Zulassungs- oder 
Beschränkungsverfahren zu verwenden.

Τροπολογία 179
Άρθρο 47

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 του 
οποίου το έδαφος βρίσκονται οι 

Ο Οργανισμός καθώς και οι αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους στην επικράτεια 
του οποίου ευρίσκεται η εγκατάσταση 
δύνανται να ζητούν πληροφορίες για 
ενδιάμεσα που διατηρούνται στην 
επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 16. Ο 
Οργανισμός δύναται να αξιολογεί τις 
πληροφορίες αυτές σύμφωνα με το άρθρο 
40. 
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εγκαταστάσεις παραγωγής ενδέχεται:

Αιτιολόγηση

Die Agentur sowie die zuständigen Behörde der Mitgliedstααten sollten die Möglichkeit 
haben, auch Zwischenprodukte zu überprüfen.

Τροπολογία 180
Άρθρο 47, στοιχεία α και β

(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·

διαγράφεται

(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.

Τροπολογία 181
Άρθρο 47, εδάφιο 2

Η διαδικασία που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να κινηθεί μόνο από την 
αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο εν λόγω 
εδάφιο.

διαγράφεται

Τροπολογία 182
Άρθρο 48, παράγραφος 1

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

(1) Ο Οργανισμός γνωστοποιεί κάθε σχέδιο 
απόφασης, βάσει των άρθρων 40, 43αα ή 44 
στον ενδιαφερόμενο ή στους 
ενδιαφερόμενους καταχωρίζοντες ή 
μεταγενέστερους χρήστες ενημερώνοντάς 
τους για το δικαίωμά τους να υποβάλουν 
παρατηρήσεις εντός τριάντα ημερών από 
την παραλαβή του σχεδίου. Ο Οργανισμός 
λαμβάνει υπόψη της τυχόν παρατηρήσεις 
που υποβάλλονται και τροποποιεί, 
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τροποποιεί, ενδεχομένως, το σχέδιο 
απόφασής της αναλόγως.

ενδεχομένως, το σχέδιο απόφασής της 
αναλόγως.

Τροπολογία 183
Άρθρο 48, παράγραφος 2

(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.

(2) Εάν ένας καταχωρίζων παύσει την 
παραγωγή ή την εισαγωγή της ουσίας του, 
ενημερώνει τον Οργανισμό για το γεγονός, 
με συνέπεια να αδρανούν οι υποχρεώσεις 
από την καταχώρηση και κατά το χρόνο 
αυτό να μην είναι δυνατόν να ζητηθούν 
περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με την 
ουσία αυτή. Σε περίπτωση που ο 
καταχωρίζων παύει οριστικά την 
παραγωγή ή εισαγωγή της ουσίας τότε η 
καταχώρησή του χάνει μετά την πάροδο 
ενός χρόνου την ισχύ της, εκτός εάν ο 
καταχωρίζων μεταβιβάσει πριν από την 
πάροδο της προθεσμίας αυτής τα 
δικαιώματά του εκ της καταχωρίσεως σε 
ένα τρίτό.

Αιτιολόγηση

Oftmals werden Herstellung bzw. Import nur vorübergehend eingestellt. Der automatische 
Verlust der Gültigkeit der Registrierung  ist lediglich in Fällen angemessen, in denen 
Herstellung und Import endgültig eingestellt werden. Nach Satz 1 ruhen die Rechte und 
Pflichten aus der Registrierung unmittelbar nach Mitteilung der Einstellungsentscheidung, 
die Registrierung bleibt nach Satz 2 noch für eine Übergangsfrist von einem Jahr gültig, um 
es dem Registrierungspflichtigen zu ermöglichen, die Rechtsposition auf einen Dritten zu 
übertragen (vgl. Art. 6b Abs. 1).

Τροπολογία 184
Άρθρο 48, παράγραφος 3

(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, 

(3) Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν 
ο καταχωρίζων παύει την παραγωγή ή την 
εισαγωγή της ουσίας του μόλις λάβει το 
σχέδιο απόφασης. 
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εκτός εάν υποβάλει νέα καταχώριση.

Αιτιολόγηση

Die vorgeschlagene Regelung soll auch in den Fällen gelten, in denen der 
Registrierungspflichtige die Herstellung oder die Einfuhr des Stoffes nach Zugang des 
Entscheidungsentwurfs einstellen möchte.

Τροπολογία 185
Άρθρο 48, παράγραφος 4, στοιχείο α

(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·

(α) εάν ο Οργανισμός 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·

Τροπολογία 186
Άρθρο 49, παράγραφος 1

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

(1) Ο Οργανισμός κυκλοφορεί τα σχέδια 
απόφασής του, μαζί με τις παρατηρήσεις, 
κατά την έννοια των άρθρων 40,41, 43, 
43αα και 44 στις αρμόδιες αρχές των  
κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Übereinstimmung mit Artikel 43aa Absatz 1.

Τροπολογία 187
Άρθρο 49, παράγραφος 2

(2) Εντός τριάντα ημερών από την 
κυκλοφορία του σχεδίου οι αρμόδιες αρχές 
των υπόλοιπων κρατών μελών μπορούν να 

(2) Εντός τριάντα ημερών από την 
κυκλοφορία του σχεδίου οι αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών μπορούν να προτείνουν 
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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.

τροποποιήσεις του σχεδίου απόφασης στον 
Οργανισμό.

Αιτιολόγηση

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstααtes zuständig ist.

Τροπολογία 188
Άρθρο 49, παράγραφος 4

(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.

(4) Εάν ο Οργανισμός παραλάβει πρόταση 
τροποποίησης, μπορεί να τροποποιήσει το 
σχέδιο απόφασης. Ο Οργανισμός εξετάζει 
την πρόταση και λαμβάνει απόφαση εντός 
δεκαπέντε ημερών από τη λήξη της 
περιόδου των τριάντα ημερών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Αιτιολόγηση

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstααtes zuständig ist.

Τροπολογία 189
Άρθρο 49, παράγραφος 5

(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.

διαγράφεται
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Τροπολογία 190
Άρθρο 49, παράγραφος 6, εδάφιο 2

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.

διαγράφεται

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.

Τροπολογία 191
Άρθρο 49, παράγραφος 7

(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.

διαγράφεται

Τροπολογία 192
Άρθρο 49, παράγραφος 8

(8) Κατά των αποφάσεων του Οργανισμού 
βάσει των παραγράφων 3 και 6 μπορεί να 
ασκηθεί προσφυγή, σύμφωνα με τα άρθρα 
87, 88 και 89.

(8) Κατά των αποφάσεων του Οργανισμού 
μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, σύμφωνα με 
τα άρθρα 87, 88 και 89.

Αιτιολόγηση

Ein Widerspruch gemäß Artikel 87 bis 89 muss gegen alle Entscheidungen der Agentur 
zulässig sein.

Τροπολογία 193
Άρθρο 50, παράγραφος 1

(1) Εάν ένας καταχωρίζων ή διαγράφεται
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μεταγενέστερος χρήστης διενεργεί δοκιμή 
για λογαριασμό άλλων, το κόστος της 
μελέτης επιμερίζεται σε όλους εξίσου.

Αιτιολόγηση

Regelung ist in Art. 25neu Abs. 4 getroffen. Damit wird Art. 50 überflüssig.

Τροπολογία 194
Άρθρο 51, Τίτλος

Υποχρέωση των κρατών μελών να 
υποβάλλουν εκθέσεις στον Οργανισμό

Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων

Αιτιολόγηση

Regelung ist in Art. 25neu Abs. 4 getroffen. Damit wird Art. 50 überflüssig.

Τροπολογία 195
Άρθρο 51, παράγραφος 1

(1) 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.

(1) Πριν από τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους 
ο Οργανισμός υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
την πρόοδο που σημειώθηκε κατά το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος όσον 
αφορά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του. 
Ο Οργανισμός δημοσιεύει αμέσως τις 
πληροφορίες αυτές στον ιστότοπό του.

Αιτιολόγηση

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstααtes zuständig ist.

Τροπολογία 196
Άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο α

(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, 

(α) η χρήση (-εις) ή την κατηγορία χρήσης 
και έκθεσης 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 



PE 357.851v01-00 94/126 PA\566105EL.doc

EL

σύμφωνα με τα άρθρα 57 έως 61· ή ο ίδιος, έχει αδειοδοτηθεί, σύμφωνα με τα 
άρθρα 57 έως 61· ή

Τροπολογία 197
Άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο β

(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

(β) η χρήση(-εις) ή την κατηγορία χρήσης 
και έκθεσης 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

Τροπολογία 198
Άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο ε

(ε) στην περίπτωση που η ουσία διατίθεται 
στην αγορά, έχει χορηγηθεί άδεια για τη 
χρήση αυτή στον αμέσως μεταγενέστερό του 
χρήστη.

(ε) στην περίπτωση που η ουσία διατίθεται 
στην αγορά, έχει χορηγηθεί άδεια για τη 
χρήση αυτή ή για αυτή την κατηγορία 
έκθεσης και χρήσης στον αμέσως 
μεταγενέστερό του χρήστη.

Τροπολογία 199
Άρθρο 53, παράγραφος 4

(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.

(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.

Αιτιολόγηση

Im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung oder der produkt- und 
verfahrensorientierten Forschung und Entwicklung verwendete Stoffe dürfen nicht auf 1 
Tonne beschränkt werden. Dies würde die Innovation hemmen.

Τροπολογία 200
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Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχεία α, β, γ, δ, ε και στ

(α) χρήσεις σε προϊόντα φυτοπροστασίας, 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ·

διαγράφεται

(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·

Αιτιολόγηση

Siehe Artikel 2. Diese Stoffe sollten nicht unter den Bereich des REACH fallen.

Τροπολογία 201
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχείο i α (νέο)

(ia) Χρήσεις μη καταχωριζομένων ουσιών.

Αιτιολόγηση

Das Zulassungsverfahren ist auf registrierte Stoffe zu beschränken. Von der Registrierung 
ausgenommene Stoffe sind daher auch von der Zulassungspflicht zu befreien.

Τροπολογία 202
Άρθρο 53, παράγραφος 7 α (νέα)

(7a) Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τη 
χρήση ουσιών σε καθαρή μορφή, σε 
παρασκευάσματα ή προϊόντα που 
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ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις ή τους 
περιορισμούς του Παραρτήματος ΧVΙ ή 
XVII .

Αιτιολόγηση

Im vorgeschlagenen zusätzlichen Artikel 53 Absatz 8 wird klargestellt, dass bereits vom 
Ministerrat und vom Parlament gemäß Richtlinie 76/769/EWG oder in Zukunft von der 
Kommission in Übereinstimmung mit dem in Artikel 130 angegebenen Verfahren 
(Komitologie) getroffene Entscheidungen nicht erneut erörtert werden sollten. Ob und 
inwieweit Stoffe und Verwendungen, die bereits einer gesetzlichen Regelung unterliegen, von 
diesen Bestimmungen auszunehmen sind, darf nicht dem Ermessen der Kommission 
überlassen werden.

Τροπολογία 203
Άρθρο 55, παράγραφος 1

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

(1) Όποτε λαμβάνεται απόφαση για τη 
συμπερίληψη στο παράρτημα ΧΙΙΙ ουσιών 
που αναφέρονται στο άρθρο 54 οι οποίες 
έχουν προηγουμένως καταχωριστεί 
σύμφωνα με τον Τίτλο ΙΙ, η απόφαση 
λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 130, παράγραφος 3. Η απόφαση 
προσδιορίζει για κάθε ουσία:

Αιτιολόγηση

Nur registrierte Stoffe können Gegenstand eines Zulassungsverfahrens sein. Nicht registrierte 
Stoffe dürfen ohnehin nicht hergestellt oder eingeführt werden. Dieser Zusatz dient der 
Klarstellung.

Τροπολογία 204
Άρθρο 55, παράγραφος 1, στοιχείο ε

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

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

Τροπολογία 205
Άρθρο 55, παράγραφος 2
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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:

2. Από την απαίτηση αδειοδότησης μπορούν 
να εξαιρεθούν χρήσεις ή κατηγορίες 
χρήσεων και έκθεσης. Για να καθοριστούν 
οι εξαιρέσεις αυτές θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη ιδίως τα εξής:

Τροπολογία 206
Άρθρο 55, παράγραφος 4, στοιχείο β

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

(β) τις χρήσεις ή τις κατηγορίες χρήσεων 
και έκθεσης που θα πρέπει να εξαιρεθούν 
από την απαίτηση αδειοδότησης.

Τροπολογία 207
Άρθρο 57, παράγραφος 7, στοιχείο γ

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

(γ) τη χρήση ή τις χρήσεις ή τις κατηγορίες 
χρήσεων και έκθεσης για τις οποίες 
χορηγείται η άδεια·

Τροπολογία 208
Άρθρο 59, παράγραφος 3

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.

3. Αιτήσεις υποβάλλονται για μία ή
περισσότερες ουσίες, για μία ή περισσότερες 
χρήσεις ή κατηγορίες χρήσεων και 
έκθεσης. Αιτήσεις υποβάλλονται για ιδία 
χρήση ή χρήσεις ή κατηγορίες χρήσεων και 
έκθεσης του αιτούντος ή/και για τις χρήσεις 
ή κατηγορίες χρήσεων και έκθεσης για τις 
οποίες προτίθεται να διαθέσει την ουσία 
στην αγορά.

Τροπολογία 209
Άρθρο 59, παράγραφος 4, στοιχείο γ

(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 

(γ) μια αίτηση αδειοδότησης, που να 
προσδιορίζει τη χρήση ή τις χρήσεις της ή 
τις κατηγορίες χρήσεων και έκθεσης 
ουσίας για τις οποίες ζητείται άδεια και η 
οποία να καλύπτει τη χρήση της ουσίας σε 



PE 357.851v01-00 98/126 PA\566105EL.doc

EL

της σε προϊόντα, ανάλογα με την περίπτωση· παρασκευάσματα ή/και την ενσωμάτωσή 
της σε προϊόντα, ανάλογα με την περίπτωση·

Τροπολογία 210
Άρθρο 60, παράγραφος 1

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

1. Εάν υποβληθεί αίτηση για τη χρήση ή την 
κατηγορία χρήσεων και έκθεσης 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.

...

Τροπολογία 211
Άρθρο 60, παράγραφος 2

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.

2. Εάν έχει χορηγηθεί άδεια για τη χρήση ή 
τις κατηγορίες χρήσεων και έκθεσης 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.

Τροπολογία 212
Άρθρο 61, παράγραφος 4, στοιχεία α και β

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

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

(β) επιτροπή κοινωνικοοικονομικής 
ανάλυσης: αξιολόγηση των 
κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που 

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

συνδέονται με τη χρήση ή τις χρήσεις της ή 
τις κατηγορίες χρήσεων και έκθεσης 
ουσίας όπως περιγράφονται στην αίτηση, 
όταν υποβάλλεται αίτηση σύμφωνα με το 
άρθρο 59, παράγραφος 5.

Τροπολογία 213
Άρθρο 62, παράγραφος 1

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

1. Οι κάτοχοι αδειών περιλαμβάνουν τον 
αριθμό άδειας στην ετικέτα πριν διαθέσουν 
την ουσία στην αγορά για χρήση ή για τις 
κατηγορίες χρήσεων και έκθεσης για τις 
οποίες αδειοδοτήθηκε.

Τροπολογία 214
Άρθρο 69, παράγραφος 2

(2) Ο Οργανισμός δημοσιεύει αμέσως τις 
γνωμοδοτήσεις των δύο επιτροπών στον 
ιστότοπό του.

(2) Τηρώντας την εμπιστευτικότητα του 
άρθρου 116, ο Οργανισμός δημοσιεύει 
αμέσως τις γνωμοδοτήσεις των δύο 
επιτροπών στον ιστότοπό του.

Αιτιολόγηση

Art. 116 findet auch in diesem Fall Anwendung.

Τροπολογία 215
Άρθρο 72, παράγραφος 1, στοιχείο ε

(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·

(ε) μια επιτροπή των κρατών μελών, η οποία 
είναι αρμόδια για τη διευθέτηση της 
διάστασης απόψεων σχετικά με σχέδια 
αποφάσεων που προτείνονται από τον 
Οργανισμό βάσει του τίτλου VI και για την 
προπαρασκευή της γνωμοδότησης του 
Οργανισμού σχετικά με προτάσεις 
προσδιορισμού ουσιών που προκαλούν πολύ 
μεγάλη ανησυχία και οι οποίες θα πρέπει να 
υπόκεινται στη διαδικασία αδειοδότησης 
βάσει του τίτλου VII·
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Αιτιολόγηση

Anpassung an Änderungen in Titel VI.

Τροπολογία 216
Άρθρο 73, παράγραφος 1

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.

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. Ο Οργανισμός 
λαμβάνει νομικά δεσμευτικές αποφάσεις 
στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον 
κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Dieser Zusatz dient lediglich der Klarstellung der Rolle der Agentur als beschlussfassendes 
Organ, wie es in der Mitteilung der Kommission „Rahmenbedingungen für die europäischen 
Regulierungsagenturen“ (KOM/2002/0718 endg) beschrieben ist.

Τροπολογία 217
Άρθρο 85, παράγραφος 1

1. Το συμβούλιο προσφυγών αποτελείται 
από τον πρόεδρο και δύο ακόμη μέλη.

1. Το συμβούλιο προσφυγών αποτελείται 
από έναν διορισθέντα ως δικαστή σε 
κράτος μέλος πρόεδρο και δύο ακόμη μέλη.

Αιτιολόγηση

In Anbetracht des Aufgabenbereichs der Widerspruchskammer muss ein Richter den Vorsitz 
führen.

Τροπολογία 218
Άρθρο 87, παράγραφος 1

(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 

(1) Προσφυγή είναι δυνατόν να ασκηθεί 
κατά αποφάσεων του Οργανισμού.
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4, 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.

Αιτιολόγηση

Ein Widerspruchsrecht muss grundsätzlich gegen jede Entscheidung der Agentur möglich 
sein.

Τροπολογία 219
Άρθρο 95, παράγραφος 1 α (νέα)

(1α) Δεν επιβάλλονται σε παραγόμενες και 
εισαγόμενες ποσότητες έως 100 τόνους 
ετησίως.

Αιτιολόγηση

Die Gebühren sind bei diesen Volumengrenzen unverhältnismäßig.

Τροπολογία 220
Άρθρο 109, παράγραφος 1, στοιχεία α και β

Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται σε: διαγράφεται
(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.

Αιτιολόγηση

Die Erstellung eines separaten Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis ist überflüssig, 
da die Einstufung und Kennzeichung im Rahmen der Registrierung bzw. der 
Kerninformatonen gemeldet werden. Diese Informationen liegen in einer Datenbank vor, die 
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die Agentur nach Art. 73 Absatz 2 d) aufbaut und pflegt. Eine zusätzliche Meldepflicht für den 
Aufbau eines solchen Verzeichnisses belastet Hersteller und Importeure unnötig, ohne dass 
zusätzliche Informationen gewonnen werden.

Τροπολογία 221
Άρθρο 110, παράγραφος 1, στοιχεία α, β, γ, δ και ε

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:

διαγράφεται 

(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 αναφέρεται στο σημείο 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.

Τροπολογία 222
Άρθρο 110, παράγραφος 2

(2) Για την υποβολή των 
προαναφερόμενων πληροφοριών ο 
παραγωγός ή ο εισαγωγέας χρησιμοποιεί το 

διαγράφεται
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υπόδειγμα που ορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 108.

...

Τροπολογία 223
Άρθρο 110, παράγραφος 3

(3) Όταν η υποχρέωση δυνάμει της 
παραγράφου 1 οδηγεί σε διαφορετικές 
εγγραφές στον κατάλογο για την ίδια ουσία, 
οι κοινοποιούντες και οι καταχωρίζοντες 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με 
την εγγραφή που θα περιληφθεί στον 
κατάλογο.

διαγράφεται

Τροπολογία 224
Άρθρο 110, παράγραφος 4, στοιχεία α και β

(4) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 επικαιροποιούνται από τον 
κοινοποιούντα κάθε φορά που:

διαγράφεται

(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.

Τροπολογία 225
Άρθρο 111, παράγραφος 1

(1) Δημιουργείται 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 

διαγράφεται
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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.

Τροπολογία 226
Άρθρο 111, παράγραφος 2, στοιχεία α, β και γ

(2) Πέρα από τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο 
Οργανισμός καταγράφει τις ακόλουθες 
πληροφορίες, όπου ενδείκνυται, για κάθε 
εγγραφή:

διαγράφεται

(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.

Τροπολογία 227
Άρθρο 112, παράγραφος 1

(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, 

διαγράφεται
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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.

Τροπολογία 228
Άρθρο 112, παράγραφος 2

(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.

διαγράφεται

Τροπολογία 229
Άρθρο 113, παράγραφος 1

(1) 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.

διαγράφεται

Τροπολογία 230
Άρθρο 114, παράγραφος 1

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

(1) Κάθε διετία 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. Οι 
εκθέσεις πρέπει μεταξύ άλλων να περιέχουν 
πληροφορίες για την εφαρμογή μέτρων 
παρακολούθησης και ελέγχου για τις 
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διαπιστωθείσες παραβιάσεις και τον 
κολασμό τους καθώς και για προβλήματα 
κατά την εφαρμογή του κανονισμού.

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

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί ένα 
χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Im Hinblick auf eine einheitliche Umsetzung der Verordnung ist erforderlich, dass die 
Berichtszeiträume für die Mitgliedstααten erheblich kürzer bemessen werden. Nur so können 
Fehlentwicklungen frühzeitig korrigiert werden. Für Bericht sollten auch inhaltliche 
Mindestvorgaben genannt werden, um eine gewisse Qualität der Berichte zu gewährleisten.

Τροπολογία 231
Άρθρο 114, παράγραφος 2

(2) Κάθε δεκαετία ο Οργανισμός θα 
υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(2) Κάθε διετία 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.

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

Αιτιολόγηση

Im Hinblick auf eine einheitliche Umsetzung der Verordnung ist erforderlich, dass die 
Berichtszeiträume auch für die Agentur erheblich kürzer bemessen werden. Nur so können 
Fehlentwicklungen frühzeitig korrigiert werden.

Τροπολογία 232
Άρθρο 114, παράγραφος 3

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

(3) Κάθε διετία 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 

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

Αιτιολόγηση

Da die Verordnung eine Vereinheitlichung herbeiführen soll, sind zehnjährige 
Berichtszeiträume zu lang. CEFIC vertritt die Meinung, dass ein Berichtssystem mit jährlich 
zu erstellenden Berichten geschaffen werden muss.

Τροπολογία 233
Άρθρο 116, παράγραφος 1

(1) Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής: (1) Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής, 
εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν 
υπάρχει περί του αντιθέτου αξίωση του 
παραγωγού ή του εισαγωγέα:

Αιτιολόγηση

Einzelne Ausnahmen von der Regel, dass gewisse Informationen nicht vertraulich sind, 
müssen möglich sein. In solchen Einzelfällen muss es dem Hersteller/Importeur überlassen 
werden, Gründe vorzubringen, die eine vertrauliche Behandlung auch von in Artikel 116 
Absatz 1 genannten Informationen rechtfertigen. 

Τροπολογία 234
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο α

(α) η εμπορική ονομασία ή ονομασίες της 
ουσίας·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Die Handelsbezeichnung des Stoffes kann gegenüber anderen Marktteilnehmern eine sensible 
Information sein, da Marktbeziehungen zwischen Herstellern und Abnehmern 
nachvollziehbar werden könnten. Diese Information ist nach Absatz 2 ausdrücklich als 
vertraulich anzusehen.

Τροπολογία 235
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο β

(β) η ονομασία κατά την ονοματολογία 
IUPAC, όσον αφορά επικίνδυνες ουσίες 
κατά την έννοια της οδηγίας 67/548/EΟΚ·

(β) η ονομασία κατά την ονοματολογία 
IUPAC, όσον αφορά επικίνδυνες ουσίες 
κατά την έννοια της οδηγίας 67/548/EΟΚ·
εκτός εάν εφαρμόζονται διαφορετικές 
διατάξεις του Παραρτήματος Ia του 
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παρόντος κανονισμού ή του άρθρου 15 της 
οδηγίας 1999/45/ΕΚ·

Αιτιολόγηση

Konsistenz mit den Anforderungen zum Sicherheitsdatenblatt und bestehenden Regelungen zu 
Einstufung und Kennzeichnung

Τροπολογία 236
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο γ

(γ) κατά περίπτωση, η ονομασία της ουσίας 
όπως περιλαμβάνεται στο Einecs·

(γ) κατά περίπτωση, η ονομασία της ουσίας 
όπως περιλαμβάνεται στο Einecs, εφόσον 
πρόκειται για επικίνδυνη ουσία κατά την 
έννοια της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, εκτός εάν 
εφαρμόζονται διαφορετικές διατάξεις του 
Παραρτήματος Ia του παρόντος 
κανονισμού ή του άρθρου 15 της οδηγίας 
1999/45/ΕΚ·

Τροπολογία 237
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο στ

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Die Offenlegung von DNEL-Werten ist nach geltendem Recht nicht vorgesehen. Die Ableitung 
dieser Werte ist kostenaufwändig und sollte nicht ohne Abwägung (Art. 115) für den 
Wettbewerber zugänglich sein. 

Τροπολογία 238
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο i

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

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt enthalten häufig Informationen, die nur für den 
direkten Kunden bestimmt sind, z. B. detaillierte Verwendungsangaben. Diese 
Verwendungsangaben sind gemäß Art. 116 παράγραφος 2 zwingend als vertraulich zu 
behandeln.

Τροπολογία 239
Άρθρο 116, παράγραφος 2, στοιχείο -α (νέο)

(-a) το όνομα και η διεύθυνση του 
καταχωρίζοντος καθώς και ενός άλλου 
κοινοποιούντος·

Αιτιολόγηση

Hersteller, Importeure und nachgeschaltete Anwender würden in aller Regel eine Erklärung 
nach Artikel 115 Absatz 2 abgeben. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird dieser Aufwand 
vermieden.

Τροπολογία 240
Άρθρο 116, παράγραφος 2, στοιχείο δ

(δ) διασυνδέσεις μεταξύ του παραγωγού ή 
του εισαγωγέα και των μεταγενέστερων 
χρηστών του.

(δ) διασυνδέσεις μεταξύ του παραγωγού ή 
του εισαγωγέα και των μεταγενέστερων 
χρηστών του και τούτο τόσο προς τα άνω 
όσο και προς τα κάτω της αλυσίδας 
παροχής πληροφοριών και μεταξύ όλων 
των παραγόντων της αλυσίδας.

Αιτιολόγηση

Der Vorschlag erscheint nicht eindeutig hinsichtlich der Geheimhaltungspflichten zwischen 
allen Akteuren in der Informationskette.

Τροπολογία 241
Άρθρο 120, παράγραφος 1

(1) 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.

(1) Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές που οφείλει να καταρτίσει ο 
Οργανισμός, οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών ενημερώνουν το ευρύ κοινό σχετικά 
με τους κινδύνους που ενέχουν οι ουσίες 
εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την 
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προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Leitlinien sollten ausgearbeitet werden, damit die nationale Behörden der Mitgliedstααten die 
Öffentlichkeit einheitlich informieren. 

Τροπολογία 242
Άρθρο 134, παράγραφος 1

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

Οι οδηγίες 76/769/EΟΚ, 91/155/EΟΚ, 
93/67/EΟΚ, 93/105/EΟΚ και 2000/21/EΚ, 
2002/95/ΕΚ και 2004/37/ΕΚ και οι 
κανονισμοί (EΟΚ) αριθ. 793/93 και (EΚ)
αριθ. 1488/94 καταργούνται.

Αιτιολόγηση

Doppelregelungen sind zu vermeiden. Die genannten Richtlinien und Verordnungen sind 
aufgrund der Änderungen in den vorangegangenen Artikeln entbehrlich.

Τροπολογία 243
Άρθρο 135 α (νέο), Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 1998/24/ΕΚ 

Τροπολογία 244
Άρθρο 135 α (νέο), παράγραφος 1

Το άρθρο 1, παρ. 2 της οδηγίας 98/24/ΕΚ 
συμπληρώνεται ως εξής: Οι απαιτήσεις 
της οδηγίας δεν ισχύουν εφόσον 
υφίστανται υποχρεώσεις βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  xxx [κανονισμός 
REACH].

Αιτιολόγηση

Klarstellung, dass REACH vorrangig Anwendung findet. Doppelregelungen sind zu 
vermeiden.
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Τροπολογία 245
Άρθρο 135 β (νέο), Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ 

Τροπολογία 246
Άρθρο 135 β (νέο), παράγραφος 1

Στο άρθρο 1 της οδηγίας 2004/37/ΕΚ 
προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Οι 
απαιτήσεις της οδηγίας δεν ισχύουν 
εφόσον υφίστανται σχετικά υποχρεώσεις 
στον κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. xxx 
[κανονισμός REACH].

Αιτιολόγηση

Klarstellung, dass REACH vorrangig Anwendung findet. Doppelregelungen sind zu 
vermeiden.

Τροπολογία 247
Άρθρο 135 γ (νέο), Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 89/106/ΕΚ 

Τροπολογία 248
Άρθρο 135 γ (νέο), παράγραφος 1

Το άρθρο 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ 
συμπληρώνεται ως εξής: Τα οικοδομικά
προϊόντα δεν υπόκεινται στις βασικές 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας όσον 
αφορά την υγιεινή, την υγεία και την 
προστασία του περιβάλλοντος, εφόσον 
υφίστανται σχετικά υποχρεώσεις στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ.  xxx [κανονισμός 
REACH].

Αιτιολόγηση

Klarstellung, dass REACH vorrangig Anwendung findet. Doppelregelungen sind zu 
vermeiden.
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Τροπολογία 249
Άρθρο 135 δ (νέο), Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2000/53/ΕΚ 

Τροπολογία 250
Άρθρο 135 δ (νέο), παράγραφος 1

Το άρθρο  4, παρ. 2 και το Παράρτημα II 
της οδηγίας 2000/53/ΕΚ καταργούνται.

Αιτιολόγηση

In Anhang XVI der REACH-VO werden einheitliche Verbotsregeln aufgestellt.  
Unterschiedliche Verbote in unterschiedlichen Regelungen sind zu vermeiden.

Τροπολογία 251
Παράρτημα I β α (νέο)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Κατηγοριοποίηση των χρήσεων σύμφωνα 
με τη διάκριση σε βιομηχανική χρήση, 
επαγγελματική χρήση και καταναλωτική 
χρήση που πρέπει να κοινοποπούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 1, στοιχείο 
α):
- βιομηχανική χρήση:

υψηλό επίπεδο ικανότητας, προσόντων 
και δεξιοτήτων των συνεργατών
υψηλό επίπεδο παρακολούθησης/ελέγχου
υψηλό επίπεδο τεχνικών μέτρων

- επαγγελματική χρήση:
διαφορετικές / άλλες ικανότητες / 
προσόντα και δεξιότητες των 
συνεργατών
χαμηλότερο ή/και διαφορετικό επίπεδο 
παρακολούθησης / ελέγχου
χαμηλότερο επίπεδο τεχνικών μέτρων

- καταναλωτική χρήση:
δεν απαιτείται εμπειρογνωμοσύνη / 
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περιορισμένες δεξιότητες για την 
εφαρμογή των μέτρων
δεν απαιτούνται τεχνικά μέτρα (με 
εξαίρεση ορισμένα προϊόντα)
δεν απαιτούνται ατομικά μέτρα 
ασφαλείας (ενδεχομένως γάντια, 
προστατευτικά γυαλιά κατά περίπτωση),
ευαίσθητη ομάδα

Αιτιολόγηση

Bei diesem Konzept werden typische Belastungssituationen zusammengefasst, die gleiche 
Schutzmassnahmen erfordern. Dies sind die Hauptaufnahmewege des Menschen (oral, 
inhalativ oder dermal), die Eintragswege in die Umwelt (Luft, Wasser, Boden) und die Dauer 
der jeweiligen Exposition (einmalig oder kurzzeitig, gelegentlich, wiederholt oder langfristig). 
Innerhalb dieser Expositionskategorien werden definiert und dann gruppiert: grundsätzliche 
Anwendungsbereiche (industriell, gewerblich oder privater Verbrauch) und tolerable 
Expositionshöhen/-stufen.

Τροπολογία 252
Παράρτημα I β β (νέο)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ 2ο ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 22 ΣΤ

Ο δεύτερος κατάλογος επεξεργασίας 
περιλαμβάνει:
- Ουσίες, που εκπληρώνουν τα κριτήρια 

για ΑΒΤ σύμφωνα με το Παράρτημα 
XII 

- ουσίες για τις οποίες σύμφωνα με το 
άρθρο 22 α - γ  οι πληροφορίες για τις 
ιδιότητες, τη χρήση και την έκθεση 
υποδηλώνουν υψηλή τοξικότητα και 
υψηλή έκθεση.

Α) Κριτήρια υψηλής τοξικότητας
Υψηλή τοξικότητα υπάρχει όταν έχουν 
κοινοποιηθεί οι ακόλουθες πληροφορίες:
- υψηλή τοξικότητα
- τοξικότητα
- διαβρωτικότητα
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- ερεθιστικότητα
- CPR-κατηγορία 3
- τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον 

μικρότερη από 1 mg/l
Β) Κριτήρια υψηλής έκθεσης
- επαναλαμβανόμενη, μακροπρόθεσμη 

έκθεση του ανθρώπου
- επαναλαμβανόμενη, μακροπρόθεσμη 

έκθεση του περιβάλλοντος
Αυτό δεν ισχύει για ουσίες
- που είναι εύκολα αποικοδομήσιμες στο 

περιβάλλον
- που έχουν συγκεντρωθεί σε πίνακα 
- που χρησιμοποιούνται σε 

συγκεντρώσεις μικρότερες από το 1 % 
σε παρασκευάσματα

- που χρησιμοποιούνται σε 
συγκεντρώσεις μικρότερες από το 0,1 
% σε προϊόντα 

- που η χρήση τους καλύπτεται από 
άλλους ρυθμιστικούς τομείς που 
εξαιρούνται από το REACH

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 253
Παράρτημα II, Πρόσθετες ουσίες / Ομάδες

EINECS-
αριθ.

Ονομασία/Ομάδα CAS-αριθ.

Ευγενή αέρια
Ουσίες που απαντώνται συνήθως στα τρόφιμα 
όπως κιτρικό οξύ, ζάχαρη, έλαια, λιπαρά οξέα 
κλπ.
Τεχνικά αέρια, όπως υδρογόνο, μεθάνιο, οξυγόνο, 
βιοαέρια
Ανόργανες ουσίες με μεγάλη διάδοση ή επαρκείς 
γνώσεις σχετικά με τους κινδύνους τους π.χ. 
χλωριούχο νάτριο, σόδα, ποτάσα, οξείδιο του 
ασβεστίου, χρυσός, άργυρος, αλουμίνιο, μαγνήσιο, 
πυριτικό άλας, γυαλί, περίτηγμα
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EINECS-
αριθ.

Ονομασία/Ομάδα CAS-αριθ.

265-995-8 Κυτταρίνη 65996-61-4

Αιτιολόγηση

Die Liste der aufgeführten Edelgase ist nicht vollständig; gleiches gilt für die Gruppe der 
aufgeführten Lebensmittelinhaltsstoffe sowie der Auflistung der anorganischen Stoffe.  Im 
Falle der technischen Gase erscheint eine Registrierungspflicht nach heutigem Stand der 
Kenntnis unverhältnismäßig.  Zellstoffe: siehe Änderungsantrag zu Artikel 3 (14) a (neu).  Die 
Kommission wird aufgefordert, innerhalb eines Jahres die genannten Stoffgruppen zu 
ergänzen respektive weitere konkrete Einzelsubstanzen in den Anhang aufzunehmen.

Τροπολογία 254
Παράρτημα III, παράγραφος 8

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που 
υπάρχουν στη φύση εάν δεν έχουν 
τροποποιηθεί χημικώς κατά την παραγωγή 
τους, εκτός εάν πληρούν τα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548.

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που 
υπάρχουν στη φύση καθώς και φυσικές 
ουσίες εάν δεν έχουν τροποποιηθεί χημικώς 
κατά την παραγωγή τους, εκτός εάν πληρούν 
τα κριτήρια ταξινόμησης των επικίνδυνων 
ουσιών σύμφωνα με την οδηγία 67/548.

Αιτιολόγηση

Natürliche und naturidentische Stoffe sind gleichzustellen, da sie voneinander chemisch und 
physikalisch nicht unterscheidbar sind. Es macht keinen Unterschied – insbesondere nicht für 
den Gesundheits- oder Umweltschutz, ob z.B. Natriumchlorid (Kochsalz) aus natürlichen 
Quellen kommt oder durch einen chemischen Prozess hergestellt wurde.

Τροπολογία 255
Παράρτημα IV, Κατευθυντήριες γραμμές

Στα παραρτήματα IV έως ΙΧ καθορίζονται 
οι πληροφορίες που υποβάλλονται για 
σκοπούς καταχώρισης και αξιολόγησης 
σύμφωνα με τα άρθρα 9, 11 και 12, 39, 40 
και 44. Οι τυπικές απαιτήσεις για το 
χαμηλότερο ποσοτικό επίπεδο
περιλαμβάνονται στο παράρτημα V και 
κάθε φορά που επιτυγχάνεται ένα νέο 
ποσοτικό επίπεδο πρέπει να προστίθενται 
οι απαιτήσεις του αντίστοιχου 
παραρτήματος. Οι ακριβείς απαιτήσεις 
πληροφοριών για κάθε ποσοτικό επίπεδο 

Στα παραρτήματα IV - VΙ, ΙΧ καθορίζονται 
οι πληροφορίες που υποβάλλονται για 
σκοπούς καταχώρισης και αξιολόγησης 
σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 12, 40 και 44. 
Οι τυπικές απαιτήσεις για όλες τις ουσίες > 
1t/a περιλαμβάνονται στο παράρτημα V. 
Κατά την κοινοποίηση στην καταχώρηση 
κατηγοριών έκθεσης και χρήσης με 
επαναλαμβανόμενες ή/και 
μακροπρόθεσμες εκθέσεις για τον άνθρωπο 
και το περιβάλλον σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙΧα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
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διαφέρουν ανάλογα με την ποσότητα, τη 
χρήση και την έκθεση. Τα παραρτήματα 
θεωρείται επομένως ότι αποτελούν ένα 
σύνολο, σε συνδυασμό και με τις γενικές 
απαιτήσεις καταχώρισης, αξιολόγησης και 
καθήκοντος υπεύθυνης φροντίδας.

τα συμπληρωματικά δεδομένα/οι 
συμπληρωματικές πληροφορίες σύμφωνα 
με το Παράρτημα VΙ, ανάλογα με τις 
εκάστοτε κατηγορίες. 
Δεδομένα/πληροφορίες δεν απαιτούνται 
κατά βάση όταν δεν πληρούνται ορισμένα 
κριτήρια αποκλεισμού στις εκάστοτε 
κατηγορίες έκθεσης και χρήσης ή δεν 
επιτυγχάνονται περιεχόμενα σε 
παρασκευάσματα και προϊόντα (όπως π.χ. 
το όριο σήμανσης για ουσίες σε 
παρασκευάσματα).
Μόνο σε μεμονωμένες και αιτιολογημένες 
περιπτώσεις (π.χ. ως συνέπεια της 
αξιολόγησης) πρέπει να παρέχονται 
πληροφορίες που υπολείπονται των εν λόγω 
κριτηρίων αποκλεισμού.

Αιτιολόγηση

Die risiko-unabhängigen Informationsanforderungen nach Mengenschwellen gemäß Anhang 
IV in Verbindung mit den Anhängen V-VIII führen zu zahlreichen unnötigen Tierversuchen 
und teuren Datenfriedhöfen. Es muss unbedingt sichergestellt sein, dass nur Daten erhoben 
werden, die zur Risikobewertung wirklich notwendig sind.

Τροπολογία 256
Παράρτημα IV, Ενέργεια 1 

Ο καταχωρίζων συγκεντρώνει όλα τα 
υπάρχοντα διαθέσιμα δεδομένα δοκιμών
σχετικά με την ουσία που πρόκειται να 
καταχωριστεί. Όταν είναι δυνατόν, οι 
καταχωρίσεις υποβάλλονται από 
κοινοπραξίες σύμφωνα με τα άρθρα 10 ή 17. 
Έτσι γίνεται δυνατή η κοινοχρησία των 
δεδομένων, αποφεύγονται οι περιττές 
δοκιμές και μειώνεται το κόστος. Ο 
καταχωρίζων συγκεντρώνει επίσης όλες τις 
άλλες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με 
την ουσία. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται 
εναλλακτικά δεδομένα (π.χ. από (Q)SAR, 
σύγκριση με άλλες ουσίες, δοκιμές in-vitro, 
επιδημιολογικά δεδομένα) τα οποία είναι 
δυνατόν να συμβάλουν στον προσδιορισμό 
της παρουσίας ή της απουσίας επικίνδυνων 
ιδιοτήτων της ουσίας και τα οποία σε 
ορισμένες περιπτώσεις αντικαθιστούν τα 

Ο καταχωρίζων συγκεντρώνει όλες τις 
υπάρχουσες πληροφορίες που είναι 
σημαντικές για την αξιολόγηση του 
κινδύνου σχετικά με την ουσία που 
πρόκειται να καταχωριστεί. Όταν είναι 
δυνατόν, οι καταχωρίσεις υποβάλλονται από 
κοινοπραξίες σύμφωνα με τα άρθρα 10 ή 17. 
Έτσι γίνεται δυνατή η κοινοχρησία των 
δεδομένων, αποφεύγονται οι περιττές 
δοκιμές και μειώνεται το κόστος. Συνεπώς 
πριν από την αναζήτηση των απαραίτητων 
για την αξιολόγηση του κινδύνου 
εσωτερικών δεδομένων πρέπει να 
αναζητηθούν ή/και να καθοριστούν οι 
απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με τις 
προσδιοριζόμενες χρήσεις/κατηγορίες 
χρήσεων, τις συνδεόμενες με αυτές 
εκθέσεις ή/και κατηγορίες έκθεσης και τα 
υφιστάμενα καθώς και συνιστώμενα μέτρα 
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αποτελέσματα των δοκιμών σε ζώα. 
Επιπλέον, συγκεντρώνονται οι πληροφορίες 
που αφορούν την έκθεση, τη χρήση και τα 
μέτρα διαχείρισης κινδύνου σύμφωνα με το 
άρθρο 9 και το παράρτημα V. Εξετάζοντας 
όλες αυτές τις πληροφορίες, ο καταχωρίζων 
θα είναι σε θέση να αποφασίσει σχετικά με 
την ανάγκη δημιουργίας περαιτέρω 
πληροφοριών.

διαχείρισης του κινδύνου. Ο καταχωρίζων 
συγκεντρώνει όλες τις άλλες διαθέσιμες 
πληροφορίες σχετικά με την ουσία για τις 
προσδιοριζόμενες χρήσεις και εκθέσεις 
ή/και τουλάχιστον σύμφωνα με τις 
κατηγορίες χρήσεων και έκθεσης 
λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα και 
συνιστώμενα μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται 
εναλλακτικά δεδομένα (π.χ. από (Q)SAR, 
σύγκριση με άλλες ουσίες, δοκιμές in-vitro, 
επιδημιολογικά δεδομένα) τα οποία είναι 
δυνατόν να συμβάλουν στον προσδιορισμό 
της παρουσίας ή της απουσίας επικίνδυνων 
ιδιοτήτων της ουσίας και τα οποία σε 
ορισμένες περιπτώσεις αντικαθιστούν τα 
αποτελέσματα των δοκιμών σε ζώα. 
Εξετάζοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, ο 
καταχωρίζων αποφασίζει σχετικά με την 
ανάγκη δημιουργίας περαιτέρω 
πληροφοριών.

Τροπολογία 257
Παράρτημα IV, Ενέργεια 2

Ο καταχωρίζων προσδιορίζει ποιες 
πληροφορίες απαιτούνται για την 
καταχώριση. Κατ’ αρχάς προσδιορίζεται το 
αντίστοιχο παράρτημα ή τα αντίστοιχα 
παραρτήματα ανάλογα με το ποσοτικό 
επίπεδο. Στα παραρτήματα αυτά 
καθορίζονται οι τυπικές απαιτήσεις 
πληροφοριών, λαμβάνονται όμως υπόψη σε 
συνδυασμό με το παράρτημα ΙΧ το οποίο 
επιτρέπει διαφορές από την τυπική 
προσέγγιση, εφόσον αυτή αιτιολογείται. 
Ειδικότερα στο στάδιο αυτό εξετάζονται οι 
πληροφορίες σχετικά με την έκθεση, τη 
χρήση και τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου 
ώστε να καθοριστούν οι ανάγκες σε 
πληροφορίες για την ουσία. 

Ο καταχωρίζων προσδιορίζει ποιες 
πληροφορίες απαιτούνται για την 
καταχώριση. Στο Παράρτημα V 
καθορίζονται οι τυπικές απαιτήσεις 
πληροφοριών. Στο Παράρτημα ΙΧα 
καθορίζονται τα συμπληρωματικά 
δεδομένα / οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες 
σύμφωνα με το Παράρτημα VΙ, ανάλογα με 
τις εκάστοτε κατηγορίες. Δεδομένα / 
πληροφορίες δεν απαιτούνται κατά βάση, 
όταν δεν πληρούνται ορισμένα κριτήρια 
αποκλεισμού στις εκάστοτε κατηγορίες 
έκθεσης και χρήσεων ή δεν επιτυγχάνονται 
περιεχόμενα σε παρασκευάσματα και 
προϊόντα (πρβλ. άρθρο 13 και π.χ. τα όρια 
σήμανσης ουσιών σε παρασκευάσματα). 
Στο στάδιο αυτό εξετάζονται οι 
πληροφορίες σχετικά με την έκθεση ή/και 
τις κατηγορίες έκθεσης, την 
προσδιοριζόμενη χρήση ή/και τις 
κατηγορίες χρήσεων και τα υφιστάμενα ή 



PE 357.851v01-00 118/126 PA\566105EL.doc

EL

συνιστώμενα μέτρα διαχείρισης κινδύνου 
ώστε να καθοριστούν οι ανάγκες σε 
πληροφορίες για την ουσία. 

Τροπολογία 258
Παράρτημα IV, Ενέργεια 4

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι 
αναγκαίο να δημιουργηθούν νέα δεδομένα. 
Ωστόσο, όταν υπάρχει μια έλλειψη σε 
πληροφορίες η οποία πρέπει να καλυφθεί, 
δημιουργούνται νέα δεδομένα 
(παραρτήματα V και VI) ή προτείνεται μια 
στρατηγική δοκιμών (παραρτήματα VII 
και VIII), ανάλογα με το ποσοτικό επίπεδο. 
Νέες δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα 
διενεργούνται ή προτείνονται μόνο ως 
τελευταία λύση, εάν έχουν εξαντληθεί όλες 
οι άλλες πηγές δεδομένων.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κανόνες που 
ορίζονται στα παραρτήματα V έως ΙΧ είναι 
πιθανόν να απαιτούν τη διενέργεια 
κάποιων δοκιμών πριν από ή εκτός από τις 
τυπικές απαιτήσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι 
αναγκαίο να δημιουργηθούν νέα δεδομένα. 
Ωστόσο, όταν υπάρχει μια έλλειψη σε 
πληροφορίες η οποία πρέπει να καλυφθεί, 
δημιουργούνται νέα δεδομένα 
(παραρτήματα V, VI και IXa). Νέες 
δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα διενεργούνται ή 
προτείνονται μόνο ως τελευταία λύση, εάν 
έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες πηγές 
δεδομένων. Ο καταχωρίζων οφείλει, 
προτού διενεργήσει δοκιμές σε ζώα, να 
εξετάσει κατά πόσον οι απαιτούμενες 
πληροφορίες μπορούν να συγκεντρωθούν 
από άλλες πηγές, από έγκυρες εναλλακτικές 
μεθόδους δοκιμών σε ζώα, από (Q)SAR, 
από εκτίμηση δεδομένων σε σχέση με 
άλλες ουσίες, από την υπάρχουσα εμπειρία, 
επιδημιολογικά δεδομένα κλπ. Οφείλει 
επιπλέον να εξετάσει κατά πόσον στο 
πλαίσιο των σκοπών χρήσης που έχει 
δηλώσει ένα μέτρο μείωσης της έκθεσης 
καθιστά περιττή την αναζήτηση 
δεδομένων και ιδίως τις δοκιμές σε ζώα. 
Προς το σκοπό αυτό οφείλει να 
αξιολογήσει εκ των προτέρων τα 
υφιστάμενα μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου σε σχέση με τις εκάστοτε 
κατηγορίες έκθεσης και να εξετάσει εάν 
είναι δυνατή η λήψη περαιτέρω μέτρων 
διαχείρισης του κινδύνου. Ο καταχωρίζων, 
προτού διενεργήσει τον έλεγχο, οφείλει να 
συγκεντρώσει όλες τις άλλες υπάρχουσες 
πληροφορίες που καθιστούν περιττούς τους 
ελέγχους αυτούς. Οι νέες δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα πρέπει να αποτελούν το 
έσχατο μέσο, όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι 
άλλες πηγές πληροφοριών. Εφόσον με 
βάση την κατηγορία έκθεσης σύμφωνα με 
το Παράρτημα ΙΧα προβλέπεται 
υποχρεωτικά μια πληροφορία, ο 
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καταχωρίζων μπορεί να την παραλείψει 
όταν η αναζήτησή της δεν είναι τεχνικά 
δυνατή ή είναι περιττή από επιστημονικής 
σκοπιάς. Ο καταχωρίζων πρέπει στις 
περιπτώσεις αυτές να προσκομίσει μια 
εύλογη αιτιολόγηση κατά την καταχώρηση.

Αιτιολόγηση

Die Informations- und Prüfanforderungen sind deshalb an der tatsächlichen 
Expositionssituation und nicht nach Mengenschwellen auszurichten. Deshalb ist zunächst ein 
Mindestdatensatz nach Anhang V erforderlich. Darüber hinausgehende Prüfungen aus 
Anhang VI sind im Sinne des Gesundheits- und Verbraucherschutzes sowie des Tierschutzes 
nur erforderlich, wenn sie für die Beurteilung einer sicheren Anwendung auf Basis der 
tatsächlich vorhandenen Exposition nach Anhang IXa auch wirklich notwendig sind.

Τροπολογία 259
Παράρτημα V, Τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών

Η στήλη 1 του παρόντος παραρτήματος 
ορίζει τις τυπικές πληροφορίες που 
απαιτούνται για όλες τις ουσίες που 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες του 1 
τόνου και άνω σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 1 στοιχείο α). Η στήλη 2 του 
παρόντος παραρτήματος αναφέρει 
συγκεκριμένους κανόνες σύμφωνα με τους 
οποίους οι απαιτούμενες τυπικές 
πληροφορίες είναι δυνατόν να 
παραλειφθούν, να αντικατασταθούν από 
άλλες πληροφορίες, να δοθούν σε 
διαφορετικό στάδιο ή να προσαρμοστούν 
κατά άλλο τρόπο. Εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της στήλης 2 του παρόντος 
παραρτήματος που επιτρέπουν τις 
προσαρμογές, ο καταχωρίζων δηλώνει 
σαφώς το γεγονός αυτό και τους λόγους 
κάθε προσαρμογής στους αντίστοιχους 
τίτλους του φακέλου καταχώρισης.

Η στήλη 1 του παρόντος παραρτήματος 
ορίζει τις τυπικές πληροφορίες που 
απαιτούνται για όλες τις ουσίες που 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες του 1 
τόνου και άνω σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο vi). Η 
στήλη 2 του παρόντος παραρτήματος 
αναφέρει συγκεκριμένους κανόνες σύμφωνα 
με τους οποίους οι απαιτούμενες τυπικές 
πληροφορίες είναι δυνατόν να 
παραλειφθούν, να αντικατασταθούν από 
άλλες πληροφορίες, να δοθούν σε 
διαφορετικό στάδιο ή να προσαρμοστούν
κατά άλλο τρόπο. Εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της στήλης 2 του παρόντος 
παραρτήματος που επιτρέπουν τις 
προσαρμογές, ο καταχωρίζων δηλώνει 
σαφώς το γεγονός αυτό και τους λόγους 
κάθε προσαρμογής στους αντίστοιχους 
τίτλους του φακέλου καταχώρισης. Εφόσον 
η παροχή ορισμένων πληροφοριών δεν 
είναι τεχνικά δυνατή ή δεν είναι 
απαραίτητη για άλλους επιστημονικούς 
λόγους, τότε αυτό πρέπει να αιτιολογείται.

Εκτός από τους συγκεκριμένους αυτούς 
κανόνες, ο καταχωρίζων μπορεί να 
προσαρμόσει τις απαιτούμενες τυπικές 

Εκτός από τους συγκεκριμένους αυτούς 
κανόνες, ο καταχωρίζων μπορεί να 
προσαρμόσει τις απαιτούμενες τυπικές 
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πληροφορίες που ορίζονται στη στήλη 1 του 
παρόντος παραρτήματος σύμφωνα με τους 
γενικούς κανόνες που περιέχονται στο 
παράρτημα ΙΧ. Και σε αυτήν την 
περίπτωση, ο καταχωρίζων δηλώνει σαφώς 
τους λόγους οποιασδήποτε απόφασης 
προσαρμογής των τυπικών πληροφοριών
στους αντίστοιχους τίτλους του φακέλου 
καταχώρισης αναφέροντας τον ανάλογο 
κανόνα της στήλης 2 ή του παραρτήματος 
ΙΧ ή Χ1.

πληροφορίες που ορίζονται στη στήλη 1 του 
παρόντος παραρτήματος σύμφωνα με τους 
γενικούς κανόνες που περιέχονται στο 
παράρτημα ΙΧ. Και σε αυτήν την 
περίπτωση, ο καταχωρίζων δηλώνει σαφώς 
τους λόγους οποιασδήποτε απόφασης 
προσαρμογής των τυπικών πληροφοριών 
στους αντίστοιχους τίτλους του φακέλου 
καταχώρισης.

Πριν διενεργηθούν νέες δοκιμές για τον 
προσδιορισμό των ιδιοτήτων που 
περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα, 
αξιολογούνται πρώτα όλα τα διαθέσιμα in 
vitro δεδομένα, in vivo δεδομένα, ιστορικά 
δεδομένα, δεδομένα από έγκυρα (Q)SAR 
και τα δεδομένα από ουσίες με ανάλογη 
χημική δομή (συγκριτική προσέγγιση).

Πριν διενεργηθούν νέες δοκιμές για τον 
προσδιορισμό των ιδιοτήτων που 
περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα, 
αξιολογούνται πρώτα όλα τα διαθέσιμα in 
vitro δεδομένα, in vivo δεδομένα, ιστορικά 
δεδομένα, δεδομένα από έγκυρα (Q)SAR 
και τα δεδομένα από ουσίες με ανάλογη 
χημική δομή (συγκριτική προσέγγιση).
Επιπλέον ισχύουν οι προϋποθέσεις και τα 
κριτήρια που αναφέρονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
εκπλήρωση των απαιτήσεων των 
Παραρτημάτων IV – IX.

1 Σημείωση: ισχύουν επίσης οι κανόνες με 
βάση τους οποίους δεν απαιτείται ειδική 
δοκιμή, ορίζονται στις ανάλογες μεθόδους 
δοκιμών του ίδιου του παραρτήματος Χ 
και δεν επαναλαμβάνονται στη στήλη 2

Αιτιολόγηση

Neben den Begründungen zu den Änderungsanträgen zum Anhang IV bewirken die 
vorgeschlagenen Änderungen, dass bei gleichem Sicherheitsstandart nur die wirklich 
notwendigen Tierversuche gemacht werden.

Τροπολογία 260
Παράρτημα V, σημείο 5.6. και σημείο 5.14.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Beide Punkte entfallen inklusive ihres deskriptiven Teils, da die Prüfung der 
Oberflächenspannung für die Bewertung und Risikominderungsmaßnahmen generell ohne 
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Bedeutung ist.  Eine generelle Prüfung der granolometrie erscheint unverhältnismäßig.

Τροπολογία 261
Παράρτημα V, σημείο 6.4. α (νέο)

(6.4.α) Οξεία τοξικότητα: χορήγηση δια 
του στόματος ή στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, αναλόγως του κινδύνου, 
χορήγηση δια του δέρματος ή δια της 
εισπνοής.

Τροπολογία 262
Παράρτημα V, σημεία 7.1.1. και 7.1. α (νέο)

7.1.1. Δοκιμές βραχυπρόθεσμης 
τοξικότητας σε δαφνίδες (νερόψυλλους)

7.1.1. Δοκιμές βραχυπρόθεσμης 
τοξικότητας σε δαφνίδες (νερόψυλλους) ή 
σε ψάρια
(7.1. a) Νέα εύκολη 
βιοαποικοδομησιμότητα· δεν απαιτείται 
έλεγχος όταν η ουσία είναι ανόργανη.

Αιτιολόγηση

Unternehmen sollte es freistehen, auch vorliegende Kurzzeittoxizitätstests für Fische statt der 
Daphnientoxizität einzureichen.

Τροπολογία 263
Παράρτημα VI, Πρόσθετες τυπικές απαιτήσεις

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 10 ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΤΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ

Η στήλη 1 του παρόντος παραρτήματος 
ορίζει τις τυπικές πληροφορίες που 
απαιτούνται για όλες τις ουσίες που 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες των 
10 τόνων και άνω σύμφωνα με το άρθρο 11, 
παράγραφος 1, στοιχείο β. Συνεπώς, οι 
πληροφορίες που απαιτούνται για τη στήλη 
1 του παρόντος παραρτήματος προστίθενται 
σε εκείνες που απαιτούνται για τη στήλη 1 
του παραρτήματος V. Η στήλη 2 του 

Η στήλη 1 του παρόντος παραρτήματος 
ορίζει τις τυπικές πληροφορίες που 
απαιτούνται για όλες τις ουσίες που 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες του 
ενός τόνου και άνω σύμφωνα με το άρθρο 9, 
παράγραφος 1, στοιχείο α, αριθ. vi), 
λαμβανομένων υπόψη των Παραρτημάτων 
ΙV και ΙΧ, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο 
λόγω της κατηγορίας έκθεσης και χρήσης 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧα. Συνεπώς, 



PE 357.851v01-00 122/126 PA\566105EL.doc

EL

παρόντος παραρτήματος αναφέρει 
συγκεκριμένους κανόνες σύμφωνα με τους 
οποίους οι απαιτούμενες τυπικές 
πληροφορίες είναι δυνατόν να 
παραλειφθούν, να αντικατασταθούν από 
άλλες πληροφορίες, να δοθούν σε 
διαφορετικό στάδιο ή να προσαρμοστούν 
κατ’ άλλο τρόπο. Εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της στήλης 2 του παρόντος 
παραρτήματος που επιτρέπουν τις 
προσαρμογές, ο καταχωρίζων δηλώνει 
σαφώς το γεγονός αυτό και τους λόγους 
κάθε προσαρμογής στους αντίστοιχους 
τίτλους του φακέλου καταχώρισης.

οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη 
στήλη 1 του παρόντος παραρτήματος 
προστίθενται σε εκείνες που απαιτούνται για 
τη στήλη 1 του παραρτήματος V. Η στήλη 2 
του παρόντος παραρτήματος αναφέρει ως 
παράδειγμα συγκεκριμένους κανόνες 
σύμφωνα με τους οποίους οι απαιτούμενες 
τυπικές πληροφορίες είναι δυνατόν να 
παραλειφθούν, να αντικατασταθούν από 
άλλες πληροφορίες, να δοθούν σε 
διαφορετικό στάδιο ή να προσαρμοστούν 
κατ’ άλλο τρόπο. Εάν υπάρξουν 
προσαρμογές σε σχέση με τις απαραίτητες 
πρόσθετες πληροφορίες του 
Παραρτήματος ΙΧα, ο καταχωρίζων 
δηλώνει σαφώς το γεγονός αυτό και τους 
λόγους κάθε προσαρμογής στους 
αντίστοιχους τίτλους του φακέλου 
καταχώρισης. Εάν δεν είναι τεχνικά δυνατή 
ή για άλλους επιστημονικούς λόγους μη 
απαραίτητη η παροχή ορισμένων 
πληροφοριών, αυτό πρέπει να 
αιτιολογείται. 

Εκτός από τους συγκεκριμένους αυτούς 
κανόνες, ο καταχωρίζων μπορεί να 
προσαρμόσει τις απαιτούμενες τυπικές 
πληροφορίες που ορίζονται στη στήλη 1 του 
παρόντος παραρτήματος σύμφωνα με τους 
γενικούς κανόνες που περιέχονται στο 
παράρτημα ΙΧ.Και σε αυτήν την περίπτωση, 
ο καταχωρίζων δηλώνει σαφώς τους λόγους 
οποιασδήποτε απόφασης προσαρμογής των 
τυπικών πληροφοριών στους αντίστοιχους 
τίτλους του φακέλου καταχώρισης 
αναφέροντας τον ανάλογο κανόνα της 
στήλης 2 ή του παραρτήματος ΙΧ ή Χ.

Εκτός από τους συγκεκριμένους αυτούς 
κανόνες, ο καταχωρίζων μπορεί να 
προσαρμόσει τις απαιτούμενες τυπικές 
πληροφορίες που ορίζονται στη στήλη 1 του 
παρόντος παραρτήματος σύμφωνα με τους 
γενικούς κανόνες που περιέχονται στο 
παράρτημα ΙΧ.Και σε αυτήν την περίπτωση, 
ο καταχωρίζων δηλώνει σαφώς τους λόγους 
οποιασδήποτε απόφασης προσαρμογής των 
τυπικών πληροφοριών στους αντίστοιχους 
τίτλους του φακέλου καταχώρισης 
αναφέροντας τον ανάλογο κανόνα της 
στήλης 2 ή του παραρτήματος ΙΧ ή Χ.

Πριν διενεργηθούν νέες δοκιμές για τον 
προσδιορισμό των ιδιοτήτων που 
περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα, 
αξιολογούνται πρώτα όλα τα διαθέσιμα in 
vitro δεδομένα, in vivo δεδομένα, ιστορικά 
δεδομένα, δεδομένα από έγκυρα (Q)SAR 
και τα δεδομένα από ουσίες με ανάλογη 
χημική δομή (συγκριτική προσέγγιση).

Πριν διενεργηθούν νέες δοκιμές για τον 
προσδιορισμό των ιδιοτήτων που 
περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα, 
αξιολογούνται πρώτα όλα τα διαθέσιμα in 
vitro δεδομένα, in vivo δεδομένα, ιστορικά 
δεδομένα, δεδομένα από έγκυρα (Q)SAR 
και τα δεδομένα από ουσίες με ανάλογη 
χημική δομή (συγκριτική προσέγγιση).
Επιπροσθέτως ισχύουν οι προϋποθέσεις 
και τα κριτήρια που εκτίθενται στις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
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εκπλήρωση των απαιτήσεων των 
Παραρτημάτων Ι-ΙΧ.

Τροπολογία 264
Παράρτημα VI, Απαιτήσεις πληροφοριών

Το νέο Παράρτημα VI περιλαμβάνει τους 
ακόλουθους ελέγχους:
- όλους τους ελέγχους που έχουν διαγραφεί 
με την τροποποίηση του Παραρτήματος V 
- όλους τους ελέγχους του αρχικού 
Παραρτήματος VI, που δεν έχουν 
μεταφερθεί στο (νέο) Παράρτημα V 
- όλους τους ελέγχους από τα 
Παραρτήματα VII και VIII.

Αιτιολόγηση

Siehe vorhergehenden Begründungen. 

Τροπολογία 265
Παράρτημα VII

Το Παράρτημα αυτό καταργείται.

Αιτιολόγηση

Die Prüfanforderungen wurden in Anhang VI überführt.

Τροπολογία 266
Παράρτημα VIII

Το Παράρτημα αυτό καταργείται.

Αιτιολόγηση

Die Prüfanforderungen wurden in Anhang VI überführ.
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Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 267
Παράρτημα IX α (νέο) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΧΡΗΣΗΣ1 ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Στο Παράρτημα IXa εκτίθενται εκείνες οι απαιτήσεις πληροφοριών που πρέπει να 
αναζητηθούν επιπλέον των πληροφοριών στο Παράρτημα V για όλες τις παραγόμενες ή 
εισαγόμενες ουσίες σε ποσότητες που φθάνουν ή υπερβαίνουν τον 1 τόνο σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο a) αριθ. vi) λαμβανομένων υπόψη των Παραρτημάτων IV 
και IX, εφόσον αυτό, λόγω της εκάστοτε ταξινόμησης σε μια κατηγορία έκθεσης, είναι 
απαραίτητο με βάση το ακόλουθο υπόδειγμα.

A) Ανθρώπινη έκθεση 
Βιομηχανική Επαγγελματική Ιδιωτική

Βραχεία 
δια της 
εισπνοής

Παράρτημα V
(οξεία τοξ. δια της εισπνοής ή 
απορρέουσα από οξεία τοξ. δια 
της στοματικής οδού 
λαμβανομένης υπόψη της 
διαβρωτικότητας/ερεθιστικότητ
ας, ευαισθητοποίησης)

Παράρτημα V
(οξεία τοξ. δια της εισπνοής ή 
απορρέουσα από οξεία τοξ. δια 
της στοματικής οδού 
λαμβανομένης υπόψη της 
διαβρωτικότητας/ερεθιστικότητ
ας, ευαισθητοποίησης)

Παράρτημα V
(οξεία τοξ. δια της εισπνοής ή 
απορρέουσα από οξεία τοξ. δια της 
στοματικής οδού λαμβανομένης 
υπόψη της 
διαβρωτικότητας/ερεθιστικότητας
, ευαισθητοποίησης)

Μακροπρό
θεσμη/επα 
ναλαμβανό
μενη δια 
της 
εισπνοής

Παράρτημα V
+ καθορισμός του  DNEL 
μακροπρόθεσμα δια της 
εισπνοής για τους ανθρώπους 
(π.χ.υποοξεία, υποχρόνια ή 
χρόνια τοξ. (εισπν./στομ.), τοξ. 
αναπαραγωγ., διασαφήνιση του 
μεταλλαξιογόνου χαρακτήρα 
(Παράρτημα VI))

Παράρτημα V
+ καθορισμός του  DNEL 
μακροπρόθεσμα δια της 
εισπνοής για τους ανθρώπους 
(π.χ.υποοξεία, υποχρόνια ή 
χρόνια τοξ. (εισπν./στομ.), τοξ. 
αναπαραγωγ., διασαφήνιση του 
μεταλλαξιογόνου χαρακτήρα 
(Παράρτημα VI))

Παράρτημα V
+ καθορισμός του  DNEL 
μακροπρόθεσμα δια της εισπνοής 
για τους ανθρώπους (π.χ.υποοξεία, 
υποχρόνια ή χρόνια τοξ. 
(εισπν./στομ.), τοξ. αναπαραγωγ., 
διασαφήνιση του μεταλλαξιογόνου 
χαρακτήρα (Παράρτημα VI))

Μοναδική/ 
βραχεία 
δια της 
στοματική
ς οδού

- Παράρτημα V Παράρτημα V

Μακροπρό
θεσμη/επα 
ναλαμβανό
μενη δια 
της 
στοματική
ς οδού

- - Παράρτημα V
+ καθορισμός του  DNEL 
μακροπρόθεσμα δια της 
στοματικής οδού για τους 
ανθρώπους (π.χ.υποοξεία, 
υποχρόνια ή χρόνια τοξ. 
(Παράρτημα VI), τοξ. 
αναπαραγωγ., διασαφήνιση του 
μεταλλαξιογόνου χαρακτήρα 
(Παράρτημα VI))

Βραχεία Παράρτημα V Παράρτημα V Παράρτημα V
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δια της 
δερματική
ς οδού

(οξεία τοξ. δια της δερματικής 
οδού ή απορρέουσα από οξεία 
τοξ. δια της στοματικής οδού 
λαμβανομένης υπόψη της 
διαβρωτικότητας/ερεθιστικότητ
ας, ευαισθητοποίησης)

(οξεία τοξ. δια της δερματικής 
οδού ή απορρέουσα από οξεία 
τοξ. δια της στοματικής οδού 
λαμβανομένης υπόψη της 
διαβρωτικότητας/ερεθιστικότητ
ας, ευαισθητοποίησης)

(οξεία τοξ. δια της δερματικής 
οδού ή απορρέουσα από οξεία τοξ. 
δια της στοματικής οδού 
λαμβανομένης υπόψη της 
διαβρωτικότητας/ερεθιστικότητας
, ευαισθητοποίησης)

Επα 
ναλαμβανό
μενη/μακρ
οπρόθεσμη
/ δια της 
δερματική
ς οδού

Παράρτημα V
+ 
καθορισμός του  DNEL 
μακροπρόθεσμα δια της 
δερματικής οδού (π.χ.υποοξεία, 
υποχρόνια ή χρόνια τοξ. 
(εισπν./στομ.), διασαφήνιση του 
μεταλλαξιογόνου χαρακτήρα, 
της τοξικότητας για την 
αναπαραγωγή
Παράρτημα VI μόνο εν απουσία 
διαβρωτικότητας/ερεθιστικότητ
ας, ευαισθητοποίησης σύμφωνα 
με το Παράρτημα V

Παράρτημα V
+ 
καθορισμός του  DNEL 
μακροπρόθεσμα δια της 
δερματικής οδού (π.χ.υποοξεία, 
υποχρόνια ή χρόνια τοξ. 
(εισπν./στομ.), διασαφήνιση του 
μεταλλαξιογόνου χαρακτήρα, 
της τοξικότητας για την 
αναπαραγωγή
Παράρτημα VI μόνο εν απουσία 
διαβρωτικότητας/ερεθιστικότητ
ας, ευαισθητοποίησης σύμφωνα 
με το Παράρτημα V

Παράρτημα V
+ 
καθορισμός του  DNEL 
μακροπρόθεσμα δια της 
δερματικής οδού (π.χ.υποοξεία, 
υποχρόνια ή χρόνια τοξ. 
(εισπν./στομ.), διασαφήνιση του 
μεταλλαξιογόνου χαρακτήρα, της 
τοξικότητας για την αναπαραγωγή
Παράρτημα VI μόνο εν απουσία 
διαβρωτικότητας/ερεθιστικότητας
, ευαισθητοποίησης σύμφωνα με 
το Παράρτημα V

Παρατήρηση: Τα κριτήρια για την κατηγορία "βραχεία δια της εισπνοής", 
"Μακροπρόθεσμη/επαναλαμβανόμενη δια της εισπνοής", " Μοναδική/ βραχεία δια της 
στοματικής οδού", "Μακροπρόθεσμη/επαναλαμβανόμενη δια της στοματικής οδού",  
"Βραχεία δια της δερματικής οδού", "Επαναλαμβανόμενη/μακροπρόθεσμη/δια της 
δερματικής οδού" πρέπει να καθοριστούν για τις διάφορες κατηγορίες χρήσεων. Αυτό 
πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των σχεδίων εφαρμογής του REACH.

1 Ορισμένοι συνδυασμοί αποκλείονται όπως π.χ. μια μακροχρόνια έκθεση δια της 
στοματικής οδού στο βιομηχανικό τομέα και για το λόγο αυτό δεν σχηματίζουν κατηγορία. 
Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να καταστεί απαραίτητη η διεύρυνση του πίνακα κατά μια 
ή περισσότερες ακόμη κατηγορίες. 

B) Πίνακας κατηγοριών έκθεσης του περιβάλλοντος (με παραδείγματα από την πράξη))
Βιομηχανική Επαγγελματική Ιδιωτική

Μοναδική 
δια του 
ύδατος  

Παράρτημα V
Καθορισμός της οξείας PNEC 
(οξεία τοξ. σε δαφνίδες/ψάρια) 

Παράρτημα V
Καθορισμός της οξείας PNEC 
(οξεία τοξ. σε δαφνίδες/ψάρια)

-

Μακροπρόθε
σμη τοπική 
δια του 
ύδατος

Παράρτημα V
+ Καθορισμός του PNEC 
μακροπρόθεσμα 
(μακροπρόθεσμη τοξ. σε 
ψάρια/δαφνίδες (Παράρτημα 
VI) ή 
απόρροια οξείας τοξ. στο 
υδάτινο περιβάλλον. 
(Παράρτημα V), παράγων 1.000) 

Παράρτημα V
+ Καθορισμός του PNEC 
μακροπρόθεσμα 
(μακροπρόθεσμη τοξ. σε 
ψάρια/δαφνίδες (Παράρτημα 
VI) ή 
απόρροια οξείας τοξ. στο 
υδάτινο περιβάλλον. 
(Παράρτημα V), παράγων 1.000) 

-

Μακροπρόθε
σμη διάχυτη 
δια του 
ύδατος

- - Παράρτημα V
+ Καθορισμός του PNEC 
μακροπρόθεσμα 
(μακροπρόθεσμη τοξ. σε 
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ψάρια/δαφνίδες (Παράρτημα 
VI) ή 
απόρροια οξείας τοξ. στο 
υδάτινο περιβάλλον. 
(Παράρτημα V), παράγων 1.000) 

Μοναδική 
δια του 
εδάφους

- Παράρτημα V
Καθορισμός της οξείας PNEC 
μακροπρόθεσμα (οξεία τοξ. σε 
δαφνίδες/ψάρια)

Παράρτημα V
Καθορισμός της οξείας PNEC 
μακροπρόθεσμα (οξεία τοξ. σε 
δαφνίδες/ψάρια)

Τοπική 
μακροπρόθε
σμη δια του 
εδάφους

- Παράρτημα V
+ Καθορισμός του PNEC 
μακροπρόθεσμα (π.χ. 
μακροπρόθεσμη τοξ. σε 
ψάρια/δαφνίδες/δοκιμές 
εδάφους (Παράρτημα VI) ή 
απόρροια οξείας τοξ. στο 
υδάτινο περιβάλλον. 
(Παράρτημα V), εφόσον είναι 
δυνατόν) 

-

Μακροπρόθε
σμη διάχυτη 
δια του 
εδάφους

Παράρτημα V
+ Καθορισμός του PNEC 
μακροπρόθεσμα (π.χ. 
μακροπρόθεσμη τοξ. σε 
ψάρια/δαφνίδες/δοκιμές 
εδάφους (Παράρτημα VI) ή 
απόρροια οξείας τοξ. στο 
υδάτινο περιβάλλον. 
(Παράρτημα V), εφόσον είναι 
δυνατόν) 

- Παράρτημα V
+ Καθορισμός του PNEC 
μακροπρόθεσμα (π.χ. 
μακροπρόθεσμη τοξ. σε 
ψάρια/δαφνίδες/δοκιμές 
εδάφους (Παράρτημα VI) ή 
απόρροια οξείας τοξ. στο 
υδάτινο περιβάλλον. 
(Παράρτημα V), εφόσον είναι 
δυνατόν) 

Μοναδική 
δια του 
ατμοσφαιρι-
κού αέρος

Παράρτημα V
(οξεία τοξ. δια της εισπνοής ή 
απόρροια της οξείας στοματικής 
τοξ. λαμβανομένης υπόψη της 
διαβρωτικότητας/ερεθιστικότητ
ας, ευαισθητοποίησης

(οξεία τοξ. δια της εισπνοής ή 
απόρροια της οξείας στοματικής 
τοξ. λαμβανομένης υπόψη της 
διαβρωτικότητας/ερεθιστικότητ
ας, ευαισθητοποίησης

(οξεία τοξ. δια της εισπνοής ή 
απόρροια της οξείας στοματικής 
τοξ. λαμβανομένης υπόψη της 
διαβρωτικότητας/ερεθιστικότητ
ας, ευαισθητοποίησης

Μακροπρόθε
σμα τοπική 
δια του 
ατμοσφαιρι-
κού αέρος

Παράρτημα V
+ Καθορισμός του DNEL δια 
της εισπνοής για τους 
ανθρώπους (π.χ.υποοξεία, 
υποχρόνια ή χρόνια τοξ. 
(εισπν./στομ.), τοξ. 
αναπαραγωγ., διασαφήνιση του 
μεταλλαξιογόνου χαρακτήρα 
(Παράρτημα VI))

Παράρτημα V
+ Καθορισμός του DNEL δια 
της εισπνοής για τους 
ανθρώπους (π.χ.υποοξεία, 
υποχρόνια ή χρόνια τοξ. 
(εισπν./στομ.), τοξ. 
αναπαραγωγ., διασαφήνιση του 
μεταλλαξιογόνου χαρακτήρα 
(Παράρτημα VI))

-

Μακροπρόθε
σμη δια του 
ατμοσφαιρι-
κού αέρος

- - Παράρτημα V
+ Καθορισμός του DNEL δια 
της εισπνοής για τους 
ανθρώπους (π.χ.υποοξεία, 
υποχρόνια ή χρόνια τοξ. 
(εισπν./στομ.), τοξ. 
αναπαραγωγ., διασαφήνιση του 
μεταλλαξιογόνου χαρακτήρα 
(Παράρτημα VI))


