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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόταση κανονισμού REACH σχεδιάζει την απλοποίηση, 
εναρμόνιση καθώς και την συγκέντρωση των ισχυουσών σήμερα διαφορετικών ρυθμίσεων για 
τις χημικές ουσίες. Ζητείται, και δικαίως, ένα ενιαίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συνεκτικό 
σύστημα καταχώρησης και αξιολόγησης των χημικών ουσιών που να ανταποκρίνεται στη 
βασική αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας των εργαζομένων. Για το λόγο 
αυτό η πρόταση REACH πρέπει κατ' αρχήν να επιδοκιμαστεί. Συγχρόνως δεν πρέπει ωστόσο 
να παραβλέψει κανείς τους οικονομικούς στόχους όπως η ανταγωνιστικότητα και η 
καινοτομία ή η εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη η δυσχερής 
οικονομική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ευρώπη.

Δυστυχώς η έκταση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες και η προστασία της υγείας και 
του περιβάλλοντος που άπτεται των χημικών ουσιών έχει καταστεί σήμερα τόσο περίπλοκη 
ώστε οι επιχειρήσεις και ειδικότερα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να μην είναι 
εις θέση να ανταποκριθούν στις γραφειοκρατικές και δαπανηρές απαιτήσεις. Εάν δεν 
καταστεί δυνατόν να μειωθούν οι διαδικασίες ενημέρωσης και αξιολόγησης στο REACH, η 
υφιστάμενη σήμερα αδυναμία εφαρμογής θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο. Αυτό δεν θα 
έθετε σε κίνδυνο μόνο την ανταγωνιστικότητα και την νεωτεριστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και συνεπώς πολλές θέσεις εργασίας αλλά θα υπονόμευε και τους υψηλούς 
στόχους και τις προσδοκίες για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και του 
περιβάλλοντος.

Ο εισηγητής επιθυμεί να συμβάλλει ώστε οι απαιτήσεις του REACH να καταστούν 
περισσότερο πρακτικές και κατανοητές. Οι προτεινόμενες τροπολογίες επικεντρώνονται 
γύρω από την ακόλουθη θεματολογία:

1.   Κατηγορίες έκθεσης και χρήσης

Ένα από τα κεντρικά προβλήματα της πρότασης REACH έγκειται στο γεγονός ότι οι 
κατασκευαστές ουσιών, οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες δεν διαθέτουν ένα 
ενιαίο μέσο αξιολόγησης της επικινδυνότητας μιας ουσίας και διαβίβασης των πληροφοριών 
αυτών. Το παρόν σχέδιο απαιτεί μια εντατική ανταλλαγή πληροφοριών κατασκευαστή/ 
εισαγωγέα με τους μεταγενέστερους χρήστες και ενδεχομένως με τους πελάτες τους όσον 
αφορά τη σύνθεση των χρήσεων. Αυτό αποδεικνύεται στην πράξη δυσχερές, επειδή θα πρέπει 
συχνά να αποκαλύπτονται εμπιστευτικές πληροφορίες και επιχειρηματικά απόρρητα.

Μια λύση μπορεί να αποτελέσει η χρησιμοποίηση κατηγοριών χρήσης και έκθεσης. Αυτές θα 
απλοποιούσαν την επικοινωνία στην αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, θα καθιστούσαν 
απλούστερη την αξιολόγηση της έκθεσης για τους χρήστες ουσιών και θα υποδείκνυαν τα 
απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Ωστόσο, δεν πρέπει να περιοριστεί 
χωρίς λόγο το περιθώριο χειρισμών των χρηστών των ουσιών. Επιπλέον χρειάζεται υπαγωγή 
συγκεκριμένων σεναρίων σε γενικές κατηγορίες ώστε να αποτραπεί η διαβίβαση 
εμπιστευτικών πληροφοριών. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου η κατηγοριοποίηση προκαλεί 
προβλήματα, οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να 
αντιμετωπίζουν αυτές τις εξαιρέσεις ως ειδικές περιπτώσεις .
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2.   Ιεράρχηση 

Στην πρόταση REACH η ιεράρχηση διενεργείται αποκλειστικά με βάση ποσοτικά κριτήρια. 
Για το περιβάλλον και τους καταναλωτές είναι ωστόσο σημαντικό να εξετάζονται κατ' αρχάς 
κατά την καταχώρηση ουσίες που ενέχουν τους μεγαλύτερους κινδύνους, πράγμα που 
σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και ποιοτικά κριτήρια. Εν προκειμένω θα 
λαμβάνονται υπόψη τοξικολογικές/ οικολογικές ιδιότητες, χρήση, έκθεση και ποσότητες 
παραγωγής. Για την πραγματοποίηση μιας ιεράρχησης βάσει κινδύνου πρέπει να διατίθενται 
οι ζωτικές αυτές πληροφορίες.

Με μια ισόρροπη και κατανοητή ιεράρχηση των απαιτήσεων για τις επιχειρήσεις και τις 
αρχές μπορεί, εντός ενός αποδεκτού χρονικού διαστήματος και με λογικό οικονομικό κόστος, 
να βελτιωθεί η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

3.  Απλοποίηση/ αποφυγή διπλών ρυθμίσεων στον τομέα της προστασίας της εργασίας

Η πρόταση κανονισμού πρέπει να καταστεί περισσότερο πρακτική και λιγότερο δαπανηρή 
και χρονοβόρα. Για το σκοπό αυτό πρέπει μεταξύ άλλων να απλοποιηθεί η διαδικασία 
καταχώρησης. Επίσης το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού πρέπει να ευθυγραμμιστεί 
καλύτερα με το ισχύον δίκαιο προκειμένου να αποφευχθούν επικαλύψεις ρυθμίσεων.

4.  Βελτίωση της ικανότητας καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας

Το REACH δεν επιτρέπεται να καταστεί τροχοπέδη για την έρευνα και την καινοτομία ή για 
την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας και να περιορίσει χωρίς λόγο 
τους μεταγενέστερους χρήστες.

5.  Ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού 

Ο Οργανισμός αποκλειστικά - και όχι οι αρμόδιες εθνικές αρχές - πρέπει να είναι αρμόδιος 
για όλες τις απαιτήσεις της αξιολόγησης ούτως ώστε να διασφαλιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
ο ενιαίος χαρακτήρας των ρυθμίσεων και η ασφάλεια δικαίου.

6.  Προστασία των επιχειρηματικών απορρήτων και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας

Είναι σημαντικό να εφαρμοστεί ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό σύστημα χωρίς η 
κοινοποίηση των πληροφοριών να έρχεται σε σύγκρουση με την προστασία των 
επιχειρηματικών απορρήτων και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Αυτό ενέχει μείζονα 
σπουδαιότητα ιδίως για τις ΜΜΕ, δεδομένου ότι αυτές αποζούν πρωτίστως από τις 
καινοτομίες τους. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1

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

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

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να μας απασχολεί μόνο η ελευθερία διακίνησης των ουσιών, αλλά επίσης η 
συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας και η κατοχύρωση του ότι δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση 
η ανθρώπινη υγεία και η περιβαλλοντική ισορροπία.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η οικολογική ισορροπία είναι ένας από τους σημαντικότερους 
παράγοντες που συντελούν στην ανταγωνιστικότητα.

Ο κανονισμός REACH δεν πρέπει να παρεμποδίζει άνευ λόγου ούτε τον ασφαλή χειρισμό 
ουσιών ούτε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 2

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

(2) Η αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ουσιών στο πλαίσιο της 
Κοινότητας μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν 
οι απαιτήσεις  για την ασφαλή διαχείριση 
των ουσιών προσδιορίζονται ακριβώς και 
πλήρως και δεν διαφέρουν σημαντικά από 
το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Μια οικονομικά και κοινωνικά ορθολογική λειτουργία της αγοράς των ουσιών θα πρέπει να 
στηρίζεται σε υψηλές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τόσο την ασφαλή τους διαχείριση όσο και τις 
απόλυτα προσδιορισμένες προδιαγραφές που απαιτούνται, ώστε η χρήση τους να αποβαίνει 
επωφελής για το δημόσιο συμφέρον.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 3

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

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

Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση της νεωτεριστικότητας και της ανταγωνιστικότητας αποτελεί επίσης σημαντικό 
στόχο. Είναι αυτονόητο ότι οι νομοθετικές διατάξεις πρέπει να είναι συμβατές με τις ρυθμίσεις 
του ΠΟΕ.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

(3α) Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που 
εγκρίθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2002 στην 
Παγκόσμια Διάσκεψη του 
Γιοχάνεσμπουργκ για την αειφόρο 
ανάπτυξη, από το 2020 οι χημικές ουσίες 
πρέπει να παράγονται και να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που δεν θα 
προξενεί βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

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

Σημαντικό είναι να υπενθυμίζονται οι δεσμεύσεις που έγιναν στην Παγκόσμια Διάσκεψη του 
Γιοχάνεσμπουργκ.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 7

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

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

Αιτιολόγηση

Ο κύριος στόχος είναι η υποκατάσταση των επικίνδυνων ουσιών με άλλες λιγότερο επικίνδυνες, 
όταν αυτές υπάρχουν. Πρόκειται περί σημαντικής συνέπειας του άρθρου 137 της ΣΕΚ (νομική 
βάση για τη νομοθέτηση επί θεμάτων προστασίας των εργαζομένων) και πρέπει να αναφερθεί.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

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

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή θεσπίζει τη γενική αρχή του καθήκοντος μέριμνας. Εφόσον η πρωτοβουλία 
REACH δεν καλύπτει όλες τις χρήσεις των χημικών, έχει σημασία από τη σκοπιά της 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος να υπάρξει το γενικό μέριμνας όσον 
αφορά την παραγωγή και χρήση ουσιών. Η αρχή αυτή απλώς κωδικοποιεί τις εθελοντικές 
δεσμεύσεις τις οποίες προωθεί η βιομηχανία (βλ. πρόγραμμα υπεύθυνης μέριμνας).

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 12

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

(12) Οι διατάξεις για την αδειοδότηση 
προβλέπουν τη χορήγηση αδειών από την 
Επιτροπή για την διάθεση στην αγορά και 
για τη χρήση ουσιών που προκαλούν πολύ 
μεγάλη ανησυχία για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, όταν δεν υπάρχουν 
ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες, όταν η 
χρήση των ουσιών αυτών μπορεί να 
αιτιολογηθεί με βάση κοινωνικοοινομικούς 
λόγους και όταν οι κίνδυνοι που 
παρουσιάζει η χρήση τους ελέγχονται 
επαρκώς.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να τονισθεί ότι η αδειοδότηση είναι προσωρινό μόνον μέτρο.

Τροπολογία 8
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 

(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 
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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.

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. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει 
να κοινοποιούν την ασφαλή χρήση των 
ουσιών και των παρασκευασμάτων τους 
που βασίζεται σε αξιολόγηση κινδύνου με 
κατάλληλο τρόπο στον τελικό χρήστη. 
Τούτο περιλαμβάνει την υποχρέωση 
περιγραφής, τεκμηρίωσης και 
κοινοποίησης με κατάλληλο και διαφανή 
τρόπο των κινδύνων που ενέχει η 
παραγωγή, χρήση και πώληση κάθε 
ουσίας. Οι παραγωγοί και οι 
μεταγενέστεροι καταναλωτές θα επιλέγουν 
μια ουσία για παραγωγή και χρήση, με 
βάση τις διαθέσιμες πλέον ασφαλείς 
ουσίες.

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την επαναφορά του καθήκοντος μέριμνας του άρθρου 1.

Η κοινοποίηση στον τελικό χρήστη των απαραίτητων πληροφοριών και συμβουλών για να 
μπορεί να κάνει ασφαλή χρήση και να διαχειρίζεται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τον 
κίνδυνο έχει ουσιαστική σημασία. Συνδέεται με τις τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 41, 42 
και 43.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 20

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

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

Αιτιολόγηση

Για θέματα απελευθέρωσης ουσιών είναι απαραίτητο πέρα από τον Οργανισμό να λαμβάνουν 
γνώση και οι αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 20α (νέα)

(20α) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
κάθε ουσία, προϊόν και παρασκεύασμα που 
εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει σε καμιά 
περίπτωση να δημιουργήσει διαφορές ως 
προς την μεταχείριση μεταξύ ουσιών, 
προϊόντων και παρασκευασμάτων που 
παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ουσιών, προϊόντων και παρασκευασμάτων 
που παράγονται σε τρίτες χώρες αλλά 
εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Επιτροπή των ΕΚ ορίζει κατευθυντήριες 
γραμμές για τη διασφάλιση της εφαρμογής 
αυτής της διάταξης.

Αιτιολόγηση

Το σύστημα REACH, υπό την προτεινόμενη από την Επιτροπή μορφή, παρέχει στα ευρωπαϊκά 
προϊόντα χαμηλό επίπεδο προστασίας έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού τρίτων χωρών. Η 
ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ ορίζει πολύ πιο αυστηρές παραμέτρους για τους Ευρωπαίους 
παραγωγούς χημικών ουσιών. Οι εισαγωγείς ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
υπόκεινται στους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Αυτή η 
τροπολογία ζητεί να καθιερωθεί ισορροπημένο ρυθμιστικό πλαίσιο τόσο για τους Ευρωπαίους 
όσο και για τους μη Ευρωπαίους παραγωγούς.  

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 22

(22) Δεν χρειάζεται να διενεργείται 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για ουσίες 
σε παρασκευάσματα σε πολύ μικρές 
συγκεντρώσεις, που θεωρούνται ως μη 
ανησυχητικές. Οι ουσίες σε 
παρασκευάσματα σε τόσο χαμηλές 
συγκεντρώσεις θα πρέπει επίσης να 

(22) Δεν χρειάζεται να διενεργείται 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για ουσίες 
σε παρασκευάσματα σε πολύ μικρές 
συγκεντρώσεις, που θεωρούνται ως μη 
ανησυχητικές. Οι ουσίες σε 
παρασκευάσματα σε τόσο χαμηλές 
συγκεντρώσεις θα πρέπει επίσης να 
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εξαιρούνται από την αδειοδότηση. Οι 
διατάξεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται 
επίσης σε παρασκευάσματα που αποτελούν 
στερεά μείγματα ουσιών ώσπου να δοθεί 
συγκεκριμένο σχήμα στο παρασκεύασμα το 
οποίο θα το μετατρέψει σε προϊόν.

εξαιρούνται από την αδειοδότηση. Οφείλουν 
ωστόσο οι παράγωγοί να αναγράφουν επί 
της συσκευασίας του παρασκευάσματος τα 
συστατικά αυτού, προειδοποιώντας τον 
καταναλωτή για την ύπαρξη της 
επικίνδυνης ουσίας. Οι διατάξεις αυτές θα 
πρέπει να εφαρμόζονται επίσης σε 
παρασκευάσματα που αποτελούν στερεά 
μείγματα ουσιών ώσπου να δοθεί 
συγκεκριμένο σχήμα στο παρασκεύασμα το 
οποίο θα το μετατρέψει σε προϊόν.

Αιτιολόγηση

Είναι απολύτως απαραίτητο ο καταναλωτής να ενημερώνεται πλήρως για τα συστατικά των 
παρασκευασμάτων που προμηθεύεται από την αγορά έτσι ώστε να αναλαμβάνει και ο ίδιος  τις 
ευθύνες που του αναλογούν από τη χρήση ενός παρασκευάσματος.

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 24

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

(24)  Οι απαιτήσεις παραγωγής 
πληροφοριών για ουσίες θα πρέπει να 
διαβαθμίζονται ανάλογα με τον όγκο 
παραγωγής ή εισαγωγής μιας ουσίας, επειδή 
η ποσότητα αποτελεί ένδειξη της 
πιθανότητας έκθεσης του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος στις ουσίες, θα πρέπει δε να 
περιγράφονται λεπτομερώς. Εκτός από τις 
ποσοτικές απαιτήσεις καταχώρισης πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη και ποιοτικά 
κριτήρια όπως η επικινδυνότητα της 
ουσίας, ο σκοπός της χρήσης της και η 
πραγματική έκθεση του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος σε αυτήν.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συμπληρώνει με ποιοτικά κριτήρια τις κατηγορίες 
ιεράρχησης για την καταχώριση των ουσιών.

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 41

Μέρος της ευθύνης για τη διαχείριση των 
κινδύνων από τις ουσίες αντιπροσωπεύει η 

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

γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις 
ουσίες αυτές σε άλλους επαγγελματίες και 
σε μη επαγγελματίες με τα πλέον 
κατάλληλα μέσα· οι πληροφορίες πρέπει να 
γνωστοποιούνται επίσης για να είναι σε 
θέση οι εν λόγω άλλοι επαγγελματίες να 
ανταποκριθούν στις δικές τους ευθύνες κατά 
τη διαχείριση των κινδύνων και τη χρήση 
των ουσιών και παρασκευασμάτων 
αντιστοίχως.

Αιτιολόγηση

Ένα κατάλληλο και συνεκτικό σύστημα κοινοποίησης με βάση τον κίνδυνο θα παρέχει στους 
καταναλωτές τις αναγκαίες πληροφορίες και συμβουλές, για να έχουν τη δυνατότητα να 
διαχειρίζονται ασφαλώς και αποτελεσματικά τον κίνδυνο όταν χρησιμοποιούν ουσία ή 
παρασκεύασμα που περιέχει χημικά. Συνδέεται με τις τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 16, 
42 και 43.

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 41α (νέα)

(41α) Η κοινοποίηση των κινδύνων 
αποτελεί ζωτικό μέρος της διεργασίας 
ενημέρωσης και παροχής συμβουλών στο 
κοινό σχετικά με το πώς μπορεί να 
διαχειρισθεί πιθανούς κινδύνους και 
επομένως να χρησιμοποιήσει μια ουσία ή 
ένα παρασκεύασμα με ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα.  Η κοινοποίηση 
κινδύνων απαιτεί να κατανοούν οι 
παρασκευαστές τις ανάγκες ενημέρωσης 
των χρηστών και κατά συνέπεια να 
παρέχουν αυτή την ενημέρωση, τις 
συμβουλές και τη βοήθεια, για να στηριχθεί 
η ασφαλής χρήση της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος από τον τελικό χρήστη.  
Η ανάπτυξη ενός σχετικού συστήματος 
κοινοποίησης με βάση τον κίνδυνο, 
περιλαμβανομένης της παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών, με τη 
βοήθεια, για παράδειγμα, ιστοθέσεων και 
εκπαιδευτικών εκστρατειών, πρέπει να 
επιδιωχθεί για να υλοποιηθεί το δικαίωμα 
των καταναλωτών να γνωρίζουν στοιχεία 
σχετικά με τις ουσίες και τα 
παρασκευάσματα που χρησιμοποιούν.  
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Τούτο θα ενισχύσει περαιτέρω την ασφαλή 
χρήση ουσιών και παρασκευασμάτων και 
την εμπιστοσύνη σε αυτά. Ένα τέτοιο 
σύστημα θα είναι πολύτιμο για τις 
οργανώσεις καταναλωτών κατά την 
κατάρτιση πλαισίου που θα αντιμετωπίζει 
τις πραγματικές ανησυχίες των 
καταναλωτών μέσω του REACH καθώς 
και για τη βιομηχανία, όσον αφορά τη 
δημιουργία εμπιστοσύνης στον 
καταναλωτή κατά την χρήση ουσιών και 
παρασκευασμάτων που περιέχουν χημικά. 

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 16.  Ένα κατάλληλο και συνεκτικό 
σύστημα κοινοποίησης με βάση τον κίνδυνο θα παρέχει στους καταναλωτές τις αναγκαίες 
πληροφορίες και συμβουλές, για να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται ασφαλώς και 
αποτελεσματικά τον κίνδυνο όταν χρησιμοποιούν ουσία ή παρασκεύασμα που περιέχει χημικά.

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 42

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

(42) Επειδή το ισχύον δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας χρησιμοποιείται ήδη ως εργαλείο 
επικοινωνίας στο πλαίσιο της αλυσίδας 
εφοδιασμού ουσιών και παρασκευασμάτων, 
είναι σκόπιμο να αναπτυχθεί περαιτέρω και 
να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του 
συστήματος που θεσπίζει ο παρών 
κανονισμός. Ωστόσο, πρέπει να εξετασθούν 
χάριν των καταναλωτών και άλλες μέθοδοι 
κοινοποίησης πληροφοριών για τους 
κινδύνους και την ασφαλή χρήση ουσιών 
και παρασκευασμάτων.

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 16, 41 και 43.

Τροπολογία 16
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 

(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 
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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.

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 και να παρέχουν πληροφορίες για 
την ασφαλή χρήση τους σε όλο το μήκος 
της αλυσίδας εφοδιασμού μέχρι τον 
τελευταίο χρήστη - τον καταναλωτή.

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 16, 41 και 42.

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 49

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

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

προκαλεί η χρήση ουσιών που υπόκεινται σε 
αδειοδότηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν 
περαιτέρω πληροφορίες, όποτε 
αιτιολογείται.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση: Ο Οργανισμός καταρτίζει τον κατάλογο των ουσιών προτεραιότητας.

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 52

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

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

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 55

(55)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει 
συμβουλές σχετικά με την ιεράρχηση των 

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

θα υπόκεινται στη διαδικασία αδειοδότησης, 
ώστε οι αποφάσεις να αντικατοπτρίζουν τις 
ανάγκες της κοινωνίας καθώς και τις 
επιστημονικές γνώσεις και εξελίξεις.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση: ο Οργανισμός θεσπίζει τον κατάλογο ιεράρχησης. 

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 69

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

(69) Ο Οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί 
κεντρικά ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 
νομοθεσία για τα χημικά όπως και η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και η 
επιστημονική βάση στην οποία στηρίζεται 
είναι αξιόπιστες μεταξύ των εμπλεκόμενων 
παραγόντων και του κοινού, ώστε το 
ευρύτερο κοινό και όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να έχουν εμπιστοσύνη στην ασφάλεια 
των χημικών ουσιών και 
παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούν.
Είναι επίσης βασικό να συντονίζεται η 
κοινοποίηση για το REACH, την εκτέλεσή 
του και τους κινδύνους. Συνεπώς, είναι 
βασικό στοιχείο η εμπιστοσύνη στον 
Οργανισμό από πλευράς κοινοτικών 
οργάνων, κρατών μελών, ευρέως κοινού και 
ενδιαφερόμενων μερών. Γι’ αυτό το λόγο, 
έχει ζωτική σημασία να εξασφαλιστεί η 
ανεξαρτησία του, η υψηλή επιστημονική, 
τεχνική και ρυθμιστική του ικανότητα, η 
εμπειρογνωμοσύνη της κοινοποίησης, η 
διαφάνεια και η αποτελεσματικότητά του.

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 41α (νέα)  και 70  και στο άρθρο 73(2)i 
α (νέο).

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη 70

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

είναι κατάλληλη για την επιτέλεση των 
καθηκόντων που θα του ανατεθούν. Η 
εμπειρία από συναφείς κοινοτικούς 
οργανισμούς προσφέρει κάποια στοιχεία 
αναφοράς, ωστόσο η δομή θα πρέπει να 
είναι προσαρμοσμένη για να καλύπτει τις 
ειδικές ανάγκες του παρόντος κανονισμού. 
Στην προκειμένη περίπτωση, τούτο πρέπει 
να περιλάβει τη δημιουργία, εντός του 
Οργανισμού, κέντρου αριστείας στην 
κοινοποίηση των κινδύνων.

Justification

Συνδέεται με τις τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 41α (νέα)  και 69  και στο άρθρο 73(2)i 
α (νέο).

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 79

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

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

Αιτιολόγηση

Η έννοια "όσοι έχουν έννομο συμφέρον" είναι ευρύτερη σε σχέση με την έννοια "οικονομικοί 
φορείς". 

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη 89

(89) Οι πόροι θα πρέπει να συγκεντρωθούν 
στην αντιμετώπιση ουσιών που προκαλούν 
τη μεγαλύτερη ανησυχία. Γι’ αυτό, στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ θα 
προστίθενται ουσίες μόνον όταν πληρούν 
τα κριτήρια ταξινόμησης των 
καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων ή τοξικών 
για την αναπαραγωγή ουσιών 
κατηγορίας 1, 2 ή 3 ή των 
ευαισθητοποιητικών ουσιών του 
αναπνευστικού συστήματος. Θα πρέπει να 

(89) Για να δοθεί ευκαιρία στα κράτη μέλη 
να υποβάλουν προτάσεις για 
εναρμονισμένη ταξινόμηση μιας ουσίας 
στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ ή στο Παράρτημα Ι της 
Οδηγίας 1999/45/ΕΚ, πρέπει να ετοιμάσουν 
φάκελο σύμφωνο με λεπτομερείς 
απαιτήσεις. Ο φάκελος θα πρέπει να 
αιτιολογεί γιατί πρέπει να αναληφθεί δράση 
σε κοινοτικό επίπεδο. Ο Οργανισμός θα 
πρέπει να γνωμοδοτεί για την εκάστοτε 
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προβλεφθεί η δυνατότητα για τις αρμόδιες 
αρχές να υποβάλλουν προτάσεις στον 
Οργανισμό. Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
γνωμοδοτεί για την εκάστοτε πρόταση, ενώ 
τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να έχουν 
την ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή θα πρέπει να 
λαμβάνει απόφαση.

πρόταση, ενώ τα ενδιαφερόμενα μέρη θα 
πρέπει να έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν 
παρατηρήσεις. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα 
πρέπει να λαμβάνει απόφαση.

Αιτιολόγηση

Η περιστολή της εναρμονισμένης ταξινόμησης σε ουσίες καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή 
τοξικές και σε ευαισθητοποιητικές ουσίες του αναπνευστικού συστήματος είναι υπερβολικά 
περιορισμένη. Υπάρχουν πολύ περισσότερες σχετικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και 
στο περιβάλλον. Η ταξινόμηση έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ αμφιλεγόμενη, εξαιρετικά 
αμφιλεγόμενη για να αφεθεί μόνον στην βιομηχανία. Η εναρμονισμένη ταξινόμηση επιτρέπει 
την επίλυση συγκρούσεων χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια και επομένως εξοικονομεί πόρους.

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη 91α (νέα)

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

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη.

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη 93

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

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

Η στενή συνεργασία μεταξύ Οργανισμού, Επιτροπής και αρμόδιων αρχών των κρατών μελών 
είναι απαραίτητη για τον αποτελεσματικό έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας.

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη 100

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

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

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη 101 Α (νέα)

(101α)  Ο παρών κανονισμός ισχύει με την 
επιφύλαξη της οδηγίας 98/24/ΕΚ1 . Η 
οδηγία 98/24/ΕΚ εξακολουθεί να αποτελεί 
το κεντρικό νομοθετικό μέσο για την 
προστασία της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων έναντι του κινδύνου που 
προέρχεται από χημικές εργασιακές ουσίες 
στην εργασία. Τα κράτη μέλη και οι 
κοινωνικοί εταίροι καλούνται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή και τον αποτελεσματικότερο 
έλεγχο της οδηγίας 98/24/ΕΚ.
__________________
1 ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σελ. 11
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Τροπολογία 28
Άρθρο 1, παράγραφος 2

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

2. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία 
των προαναφερόμενων ουσιών στην κοινή 
αγορά ουσιών σύμφωνα με το καθήκον 
μέριμνας.

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την επαναφορά του καθήκοντος μέριμνας του άρθρου 1.

Τροπολογία 29
Άρθρο 1α (νέο)

Άρθρο 1α
Καθήκον μέριμνας

1. Κάθε παραγωγός, εισαγωγέας ή 
μεταγενέστερος χρήστης που προβαίνει ή 
σκοπεύει να προβεί σε ενέργειες που 
συνεπάγονται τη χρήση ουσίας, 
παρασκευάσματος ή προϊόντος που 
περιέχει την εν λόγω ουσία ή το 
παρασκεύασμα, περιλαμβανομένης της 
κατασκευής, εισαγωγής και εφαρμογής 
αυτού, ο οποίος γνωρίζει ή θα μπορούσε 
ευλόγως να είχε προβλέψει ότι οι εν λόγω 
ενέργειες θα μπορούσαν να έχουν 
αρνητικές συνέπειες για την ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον, καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια που μπορεί ευλόγως να 
απαιτηθεί από αυτόν για να αποτρέψει, να 
περιορίσει ή να επανορθώσει τις συνέπειες 
αυτές.
2. Κάθε παραγωγός, εισαγωγέας ή 
μεταγενέστερος χρήστης ο οποίος παρέχει 
ουσία ή παρασκεύασμα ή προϊόν που 
περιέχει την εν λόγω ουσία ή 
παρασκεύασμα σε παρασκευαστή, 
εισαγωγέα ή μεταγενέστερο χρήστη πρέπει 
στο βαθμό που αποτελεί λογική απαίτηση, 
να διασφαλίζει επαρκή κοινοποίηση και 
ανταλλαγή πληροφοριών, 
περιλαμβανομένης, όπου χρειάζεται, της 
τεχνικής αρωγής, που είναι ευλόγως 
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απαραίτητες για την πρόληψη, περιορισμό 
ή επανόρθωση των δυσμενών επιπτώσεων 
στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται μια γενική αρχή του καθήκοντος μέριμνας που να ορίζει την ευθύνη της βιομηχανίας 
για τον ασφαλή χειρισμό και χρήση όλων των χημικών προϊόντων. Θα εφαρμόζεται σε όλες τις 
ουσίες (ανεξάρτητα από την ποσότητα παραγωγής), πράγμα που συνεπάγεται ότι αναμένεται 
από τη βιομηχανία όχι απλώς να πληροί τις ειδικές υποχρεώσεις βάσει του REACH, αλλά και 
να αναλαμβάνει τις βασικές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ευθύνες της ιδιότητας 
του επιχειρηματία.

Τροπολογία 30
Άρθρο 1β (νέο)

Άρθρο 1β
Τήρηση αρχείου

Όλοι οι παραγωγοί, εισαγωγείς ή 
μεταγενέστεροι χρήστες χρησιμοποιούν τις 
πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους ή 
τις οποίες ευλόγως αναμένεται ότι μπορεί 
να έχουν στη διάθεσή τους για να 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του 
άρθρου 1α. Επ’ αυτού η ανταλλαγή και 
κοινοποίηση πληροφοριών που εμφαίνεται 
στο άρθρο 1α, παράγραφος 2, περιλαμβάνει 
οπωσδήποτε τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) στοιχεία που ευλόγως χρειάζονται για 
να καταστεί δυνατή η συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό·
(β) περιγραφή των ελάχιστων αναγκαίων 
μέτρων για την πρόληψη ή τον περιορισμό 
των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του 
ανθρώπου και στο περιβάλλον όσον αφορά 
ευλόγως προβλέψιμες ενέργειες που 
συνεπάγονται τη χρήση ουσίας, 
παρασκευάσματος ή προϊόντος που 
περιέχει την εν λόγω ουσία ή το 
παρασκεύασμα.
2. Όλοι οι παραγωγοί, εισαγωγείς ή 
μεταγενέστεροι χρήστες τηρούν 
επικαιροποιημένο αρχείο που περιέχει τις 
πληροφορίες οι οποίες εμφαίνονται στην 
παράγραφο 1, περιλαμβανομένων των 
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εμπορικών ονομασιών των ουσιών, 
παρασκευασμάτων ή προϊόντων που 
περιέχουν τέτοιες ουσίες ή 
παρασκευάσματα, της χημικής ταυτότητας 
των ουσιών, της σύνθεσης των 
παρασκευασμάτων, κατά περίπτωση των 
εκθέσεων χημικής ασφάλειας καθώς και 
άλλες πληροφορίες που χρειάζονται για τη 
συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.
3.  Όλοι οι παραγωγοί, εισαγωγείς ή 
μεταγενέστεροι χρήστες, κατόπιν αιτήσεως 
των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους 
στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, παρέχουν 
στις αρχές αυτές πρόσβαση στα αρχεία που 
εμφαίνονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Η δέουσα τήρηση αρχείων σε επίπεδο εταιρείας είναι βασική απαίτηση για την εφαρμογή  και 
την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό του REACH. Η παρούσα διάταξη δεν 
επιφέρει πρόσθετη δαπάνη για τη βιομηχανία.

Τροπολογία 31
Άρθρο 3, παράγραφος 29α (νέα)

29a. μικρομεσαίες επιχειρήσεις νοούνται οι 
επιχειρήσεις όπως ορίζονται στη σύσταση 
2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003.

Αιτιολόγηση

Προς όφελος της ορθής εφαρμογής των κανόνων χρειάζεται να περιληφθεί ορισμός των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι συμμετέχοντες στη 
διαδικασία. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες οι οποίες υποβλήθηκαν 
στα άρθρα που περιλαμβάνονται στο Τίτλο Ι: Γενικά Θέματα. 

Τροπολογία 32
Άρθρο 5, παράγραφος 4

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

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

Το τέλος πρέπει να είναι ανάλογο προς τον 
τύπο του φακέλου καταχώρισης.
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ΜΜΕ, το τέλος που καθορίζει ο Οργανισμός πρέπει να είναι 
ανάλογο προς τις πληροφορίες που παρέχονται για τον σκοπό της καταχώρισης της ουσίας. Η 
παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που υποβλήθηκαν στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙΙ: Καταχώριση ουσιών.

Τροπολογία 33
Άρθρο 5, παράγραφος 4α (νέα)

4a. Όλα τα προς καταχώριση στοιχεία 
ελέγχονται από ανεξάρτητο φορέα πριν από 
την υποβολή τους στον Οργανισμό και η 
έκθεση ελέγχου υποβάλλεται στον 
Οργανισμό με την υποβολή καταχώρισης. 
Αυτός ο έλεγχος εξασφαλίζει ότι η 
καταχώριση είναι πλήρης και καλής 
ποιότητας. Ο έλεγχος διενεργείται από 
ανεξάρτητο από τον καταχωρίζοντα 
φορέα, το κόστος όμως καλύπτεται από 
τον καταχωρίζοντα. Ο Οργανισμός 
διατυπώνει κατευθυντήριες γραμμές για 
αυτούς τους ελέγχους ποιότητας.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 34
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

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

α) η ποσότητα της ουσίας σε κάθε προϊόν 
είναι άνω του ενός τόνου ανά κατασκευαστή 
ή εισαγωγέα κατ’ έτος·

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6, υπό την μορφή που έχει στην πρόταση της Επιτροπής, παρέχει χαμηλό επίπεδο 
προστασίας στη μεταποιητική βιομηχανία της ΕΕ έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού τρίτων 
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χωρών. Δεδομένου ότι ένα αντίστοιχο εισαγόμενο προϊόν υπόκειται σε λιγότερο αυστηρές 
απαιτήσεις, όχι μόνο θα είναι φθηνότερο, αλλά επιπλέον θα μπορεί να παράγεται με τη χρήση 
ευρύτερου φάσματος πρώτων υλών. 

Η τροπολογία διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού για επιχειρήσεις εντός και εκτός της ΕΕ 
καθώς και το υψηλότερο δυνατόν επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 35
Άρθρο 6α, παράγραφος 1

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

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

Αιτιολόγηση

Χάριν διευκρινίσεως.

Τροπολογία 36
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. 

1. Τα άρθρα 5 και 19 δεν εφαρμόζονται 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. 

Αιτιολόγηση

Ουσίες που παράγονται για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών 
παραγωγής δεν πρέπει να υπόκεινται σε χρονικό περιορισμό.
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Τροπολογία 37
Άρθρο 7, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2

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

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή καθίσταται απαραίτητη επειδή η προθεσμία των πέντε ετών εξαλείφθηκε στην 
παράγραφο 1.

Τροπολογία 38
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

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή καθίσταται απαραίτητη επειδή η προθεσμία των πέντε ετών εξαλείφθηκε στην 
παράγραφο 1.

Τροπολογία 39
Άρθρο 7, παράγραφος 8, υποπαράγραφος 2

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.

Όταν λαμβάνει αποφάσεις, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 4, ο 
Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τυχόν 
παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί από τις 
αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους στο 
οποίο λαμβάνει χώρα παραγωγή, εισαγωγή 
ή έρευνα για σκοπούς ανάπτυξης 
προϊόντων και διαδικασιών.
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Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία 40
Άρθρο 9, παράγραφος -1 (νέα)

Όταν ο καταχωρίζων παρέχει τις 
πληροφορίες με σκοπό την καταχώριση 
σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) μπορεί 
για λόγους προστασίας του απορρήτου της 
επιχείρησης και του καταστήματος να 
απαιτήσει να χαρακτηριστούν τα σχετικά 
έγγραφα ως διαβαθμισμένα. Ο 
καταχωρίζων αιτιολογεί όλες τις σχετικές 
αιτήσεις ενώπιον του Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Εφαρμογή των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων (κανονισμός 793/93/ΕΟΚ και οδηγία 
92/32/ΕΟΚ) σχετικά με την υποχρέωση της βιομηχανίας να διαφυλάσσει την εμπιστευτικότητα.

Τροπολογία 41
Άρθρο 9, στοιχείο Α, αριθ. vi

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

(vi) περιλήψεις των πληροφοριών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του 
παραρτήματος V, πληροφοριών για την 
οξεία τοξικότητα και πληροφοριών για την 
βιοαποικοδομησιμότητα σύμφωνα με το 
παράρτημα VΙ καθώς και περιλήψεις 
άλλων διαθέσιμων σχετικών πληροφοριών 
τις οποίες ο καταχωρίζων θεωρεί 
απαραίτητες για την αξιολόγηση του 
κινδύνου· περαιτέρω πληροφορίες και 
έλεγχοι, όσον αφορά ιδίως εκείνους που 
απαιτούν δοκιμές σε ζώα, διενεργούνται 
μόνο εφόσον είναι απαραίτητοι βάσει της 
πραγματικής έκθεσης.

Αιτιολόγηση

Για την αξιολόγηση του κινδύνου επαρκούν κατ' αρχήν οι πληροφορίες του παραρτήματος V 
καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την οξεία τοξικότητα και την βιοαποικοδομησιμότητα 
σύμφωνα με το παράρτημα VΙ. Περαιτέρω πληροφορίες ζητούνται μόνον εφόσον αυτές είναι 
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απαραίτητες βάσει της χρήσης και της έκθεσης για την εξακρίβωση του κινδύνου και 
ενδεχομένως συμπληρωματικών μέτρων μείωσης του κινδύνου. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα 
εξοικονομούντο σημαντικές δαπάνες και θα αποφεύγοντο περιττές δοκιμασίες σε ζώα. Η 
Επιτροπή, π.χ. στα σχέδια εφαρμογής του REACH θα πρέπει να καταρτίσει ένα αντίστοιχο 
εγχειρίδιο όσον αφορά τον τρόπο σύνδεσης των απαιτήσεων ελέγχου με την έκθεση (π.χ. 
κατηγορίες έκθεσης). 

Τροπολογία 42
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·

διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή του σημείου x) του άρθρου 9, στοιχείο α) έχει ως στόχο να καταργήσει τη 
δυνατότητα των κατόχων των μελετών να αποφασίζουν εάν θα παρέχουν πρόσβαση ή όχι στα 
δεδομένα δοκιμών στις οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν σπονδυλωτά ζώα. Η διαγραφή της εν 
λόγω διάταξης έχει αποφασιστική σημασία για την εισαγωγή της αρχής της υποχρεωτικής 
πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα, έναντι κατάλληλης και αναλογικής αμοιβής, (αν και δεν έχει 
συναφθεί ακόμη συμφωνία σχετικά με την αμοιβή την οποία οφείλει να καταβάλει ο αιτών 
πρόσβαση στα δεδομένα στον κάτοχο αυτών των δεδομένων). Το σημείο αυτό έχει 
αποφασιστική σημασία, κυρίως για τις ΜΜΕ που έτσι θα μειώσουν σημαντικά το κόστος των 
παρεμβάσεων που απαιτεί το REACH. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που υποβλήθηκαν στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙΙ: Καταχώριση 
ουσιών.

Τροπολογία 43
Άρθρο 9, στοιχείο Α, αριθ. xα (νέο)

xa)  γραπτή δήλωση σύμφωνα με την 
οποία ο καταχωρίζων έχει πρόσβαση σε 
όλες τις πρωτότυπες εκθέσεις μελετών από 
τις οποίες προκύπτουν οι υποβληθείσες 
περιλήψεις ή αυτοδύναμες περιλήψεις· 
κατόπιν επιθυμίας του Οργανισμού ο 
καταχωρίζων πρέπει να αποδεικνύει ότι 
είναι ιδιοκτήτης των μελετών αυτών ή έχει 
τακτική πρόσβαση σε αυτές.
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Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε στοιχεία ελέγχου.

Τροπολογία 44
Άρθρο 10, παράγραφος 1, εδάφιο 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:

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. 

Η κοινή χρήση δεδομένων είναι 
υποχρεωτική όχι μόνο για τα δεδομένα που 
προκύπτουν από δοκιμές που έχουν 
πραγματοποιηθεί σε σπονδυλωτά ζώα, 
αλλά και για όλες τις δοκιμές που 
απαιτούνται για σκοπούς καταχώρισης.
Η ενθάρρυνση της δημιουργίας 
κοινοπραξιών δημόσιου χαρακτήρα ή 
μικτών δημόσιων/ιδιωτικών κοινοπραξιών  
είναι απαραίτητη, για να διασφαλισθεί η 
πρόσβαση στις ΜΜΕ και στις ενώσεις 
τους.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προκύπτει από την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας καταχώρισης, 
με κύριο στόχο τη μείωση και τον εξορθολογισμό των δαπανών των ΜΜΕ, και αποσκοπεί στο 
να διασφαλίσει την πρόσβαση των ΜΜΕ και των ενώσεών τους σε κοινοπραξίες, προκειμένου 
να αποφευχθεί η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται 
με τις άλλες τροπολογίες που υποβλήθηκαν στα άρθρα που περιλαμβάνονται στο Τίτλο ΙΙ: 
Καταχώριση ουσιών.

Τροπολογία 45
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

κοινοπραξίας καταβάλλει ίσο μέρος του 
τέλους καταχώρισης.

Αιτιολόγηση

Η μείωση του τέλους μόνο στο ένα τρίτο μειώνει και τα κίνητρα για τη δημιουργία 
κοινοπραξιών απαρτιζόμενων από δύο μέλη. Μόνο μια κοινοπραξία που απαρτίζεται από δύο 
μέλη επωφελείται από αυτόν τον σχηματισμό. Η ίση κατανομή του τέλους στα μέλη της 
κοινοπραξίας θα καταστήσει το μέτρο ελκυστικό και για μεγαλύτερες κοινοπραξίες.

Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 17, παράγραφος 2, 25, παράγραφος 5 και 25, 
παράγραφος 6.

Τροπολογία 46
Άρθρο 11,  παράγραφος 1

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

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 
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εισαγωγέα.

Αιτιολόγηση

Οι ποσοτικές πληροφορίες δεν είναι πλέον απαραίτητες δεδομένου ότι οι σχετικές πληροφορίες 
πρέπει να αφορούν την έκθεση.

Τροπολογία 47
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

Οι ποσοτικές πληροφορίες δεν είναι πλέον απαραίτητες δεδομένου ότι οι σχετικές πληροφορίες 
πρέπει να αφορούν την έκθεση.

Τροπολογία 48
Άρθρο 12, παράγραφος 4, εδάφιο 1

4. Εάν μια ουσία έχει ήδη καταχωριστεί, ο 
νέος καταχωρίζων έχει το δικαίωμα να 
αναφερθεί σε μελέτες και εκθέσεις δοκιμών, 
στο εξής «μελέτες», που έχουν υποβληθεί 
προγενέστερα για την ίδια ουσία, εφόσον 
μπορεί να αποδείξει ότι η ουσία που 
καταχωρίζει είναι ίδια με εκείνη που είχε 
καταχωριστεί παλαιότερα, 
περιλαμβανομένου του βαθμού 
καθαρότητας και της φύσης των 
προσμείξεων, και να προσκομίσει έγγραφο 
πρόσβασης από τον προηγούμενο ή τους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιήσει τις μελέτες.

4. Εάν μια ουσία έχει ήδη καταχωριστεί, ο 
νέος καταχωρίζων έχει το δικαίωμα να 
αναφερθεί σε μελέτες και εκθέσεις δοκιμών, 
στο εξής «μελέτες», που έχουν υποβληθεί 
προγενέστερα για την ίδια ουσία, εφόσον 
μπορεί να αποδείξει ότι η ουσία που 
καταχωρίζει είναι ίδια με εκείνη που είχε 
καταχωριστεί παλαιότερα, 
περιλαμβανομένου του βαθμού 
καθαρότητας και της φύσης των 
προσμείξεων, και προσκομίζει έγγραφο 
πρόσβασης από τον προηγούμενο ή τους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες.
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν δοκιμές που 
πραγματοποιούνται χωρίς ζώα, όπως προβλέπεται ήδη για τις δοκιμές που πραγματοποιούνται 
σε ζώα. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που υποβλήθηκαν στα 
άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙΙ: Καταχώριση ουσιών.

Τροπολογία 49
Άρθρο 13, παράγραφος 1, εδάφιο 1

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

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

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση να συντάσσεται αξιολόγηση χημικής ασφάλειας και να περιλαμβάνεται μια 
έκθεση χημικής ασφάλειας στο φάκελο καταχώρισης πρέπει να εφαρμόζεται και στις ουσίες 
μικρών ποσοτήτων (1-10 τόνων το έτος ανά M/I),  αλλιώς τα δύο τρίτα των 30.000 ουσιών που 
καλύπτονται από το REACH θα καταχωρίζονται χωρίς αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Τούτο 
θα έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμες πληροφορίες για τη λήψη μέτρων μείωσης του 
κινδύνου, οι οποίες μπορεί να απαιτηθούν για τον έλεγχο κινδύνου αυτών των ουσιών. Κάτι 
τέτοιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ουσίες που ταξινομούνται στις επικίνδυνες ή στις ΑΒΤ ή 
στις αΑαΒ, καθώς τα δελτία δεδομένων ασφάλειας θα συμπληρώνονται με σχετικές 
πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους ελέγχου της ανθρώπινης και περιβαλλοντικής έκθεσης για 
όλες τις καθορισμένες χρήσεις.  

Επιπλέον, οι οικονομικές συνέπειες της απαίτησης έκθεσης χημικής ασφάλειας και για ουσίες 
μικρών ποσοτήτων μπορούν να χαρακτηριστούν μάλλον μέτριες και θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν ήσσον κλάσμα των δαπανών που αφορούν μια ουσία μεγάλης ποσότητας (βλ. 
Ackerman F:  “Το πραγματικό κόστος του REACH”).

Επομένως η υποχρέωση για αξιολογήσεις και εκθέσεις χημικής ασφάλειας σε κλίμακα 1-10 
τόνων ανά έτος είναι αναμφίβολα οικονομικό μέτρο σε σχέση με το δυνάμει μεγάλο κέρδος ως 
προς την υγεία των καταναλωτών και των εργαζομένων που εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες. 

Τέλος, θα αποσοβήσει τις αντιφάσεις και θα ενισχύσει την εναρμόνιση μεταξύ του REACH και 
της νομοθεσίας για την προστασία των εργαζομένων, καθώς η οδηγία 98/24/ΕΚ εφαρμόζεται σε 
όλους τους χημικούς παράγοντες στο χώρο εργασίας, ανεξαρτήτως χρησιμοποιούμενης 
ποσότητας.
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Τροπολογία 50
Άρθρο 13, παράγραφος 5, στοιχείο (α)

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η έκθεση χημικής ασφάλειας αποτελεί τμήμα του φακέλου καταχώρισης και, επομένως, δεν 
χρειάζεται να καλύπτει ουσίες που αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. 
Ουσίες οι οποίες καλύπτονται ήδη από καταλλήλως ενσωματωμένες στη νομοθεσία διατάξεις 
πρέπει να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού REACH. Η παρούσα 
τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που υποβλήθηκαν στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙΙ: Καταχώριση ουσιών.

Τροπολογία 51
Άρθρο 15, παράγραφος 2, εισαγωγή

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:

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

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός REACH προβλέπει μόνον ένα ελάχιστο ποσόν πληροφοριών για τα ενδιάμεσα. 
Ωστόσο τα ενδιάμεσα είναι συχνά ουσίες με μεγάλη αντιδρασιμότητα και μπορεί να έχουν 
διάφορες επικίνδυνες ιδιότητες. Τα ενδιάμεσα είναι ουσίες που εγείρουν ιδιαίτερες ανησυχίες 
για την υγεία των εργαζομένων. Δεν αρκεί απλώς η υποβολή των πληροφοριών που είναι ήδη 
διαθέσιμες. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκείς για την ταξινόμηση του ενδιάμεσου, η 
οποία θα επιτρέψει την πιο αξιόπιστη παρακολούθηση της υγείας στον χώρο εργασίας, τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων συλλογικής και ατομικής προστασίας και τον προσδιορισμό δυνητικών 
ουσιών υποκατάστασης.

Τροπολογία 52
Άρθρο 15, παράγραφος 2 α (νέα)

2a.  Η καταχώριση ενός απομονώσιμου 
ενδιάμεσου που μεταφέρεται σε ποσότητες 
άνω των 100 τόνων κατ’ έτος περιλαμβάνει 
τις πληροφορίες που ορίζονται στο 
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παράρτημα V, πέρα από τις πληροφορίες 
που απαιτούνται δυνάμει της 
παραγράφου 2. 

Για την παραγωγή αυτών των 
πληροφοριών εφαρμόζεται το άρθρο 12.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός REACH προβλέπει μόνον ένα ελάχιστο ποσόν πληροφοριών για τα ενδιάμεσα. 
Ωστόσο τα ενδιάμεσα είναι συχνά ουσίες με μεγάλη αντιδρασιμότητα και μπορεί να έχουν 
διάφορες επικίνδυνες ιδιότητες. Τα ενδιάμεσα είναι ουσίες που εγείρουν ιδιαίτερες ανησυχίες 
για την υγεία των εργαζομένων. Δεν αρκεί απλώς η υποβολή των πληροφοριών που είναι ήδη 
διαθέσιμες. Απομονώσιμα ενδιάμεσα που μεταφέρονται σε ποσότητες άνω των 100 τόνων κατ’ 
έτος πρέπει να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις που ισχύουν για τις κανονικές ουσίες σε ποσότητες 
μεταξύ 1 τόνου και 10 τόνων.

Τροπολογία 53
Άρθρο 16, παράγραφος 4, στοιχείο (ε)

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

ε) οι εργασίες μεταφοράς γίνονται σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ και 
των ρυθμίσεων που αφορούν τη μεταφορά 
επικίνδυνων φορτίων από αέρα και 
θάλασσα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
της Σύμβασης του Ρότερνταμ σχετικά με 
τη μεταφορά επικίνδυνων χημικών 
προϊόντων·

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 94/55/ΕΚ καλύπτει μόνο τη σιδηροδρομική και οδική μεταφορά. Η ΕΕ δεσμεύεται 
απολύτως στην εφαρμογή της Σύμβασης του Ρότερνταμ.

Τροπολογία 54
Άρθρο 17, παράγραφος 2

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

2. Κάθε καταχωρίζων που είναι μέλος 
κοινοπραξίας καταβάλλει ίσο μέρος του 
τέλους καταχώρισης.
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Αιτιολόγηση

Η μείωση του τέλους μόνο στο ένα τρίτο μειώνει και τα κίνητρα για τη δημιουργία 
κοινοπραξιών απαρτιζόμενων από δύο μέλη. Μόνο μια κοινοπραξία που απαρτίζεται από δύο 
μέλη επωφελείται από αυτόν τον σχηματισμό. Η ίση κατανομή του τέλους στα μέλη της 
κοινοπραξίας θα καταστήσει το μέτρο ελκυστικό και για μεγαλύτερες κοινοπραξίες.

Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 10, παράγραφος 2, 25, παράγραφος 5 και 25, 
παράγραφος 6.

Τροπολογία 55
ΑΡΘΡΟ 20 Α (νέο)

Άρθρο 20α
1.  Για τις ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες μεταξύ 10 και 
1000 τόνων οι καταχωρίζοντες πρέπει να 
υποβάλλουν εντός πέντε ετών από της 
ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού 
τις ακόλουθες πληροφορίες:
- φυσικές - χημικές ιδιότητες σύμφωνα με 
το παράρτημα V
- βιοαποικοδομησιμότητα
- οξεία τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον 
(ένα είδος)
- οξεία τοξικότητα - μια οδός εισαγωγής 
(στοματική, δερματική, αναπνευστική)
- ερεθισμός του δέρματος
- ερεθισμός των ματιών
- ευαισθητοποίηση του δέρματος
- μεταλλαξιογένεση (δοκιμή Ames)
- κατάταξη και επισήμανση
- γενικές πληροφορίες έκθεσης και χρήσης 
σύμφωνα με απλές κατηγορίες·
Ο Οργανισμός διαθέτει προς το σκοπό 
αυτό στη σελίδα του στο διαδίκτυο ένα 
ηλεκτρονικό λογισμικό μέσο
2.  Εντός πέντε ετών από της ενάρξεως 
ισχύος του παρόντος κανονισμού οι 
καταχωρίζοντες πρέπει να καταρτίσουν 
μια ιεράρχηση ουσιών που παράγονται ή 
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εισάγονται σε ποσότητες μεταξύ 1 και 100 
τόνων· εν προκειμένω πρέπει να ληφθούν 
υπόψη η ποσότητα παραγωγής και 
εισαγωγής, η έκθεση και οι έμφυτες 
ιδιότητες. Κατευθυντήριες γραμμές καθώς 
και λογισμικό για την εξακρίβωση της 
ιεράρχησης θα διατεθούν από τον 
Οργανισμό.
Ο καταχωρίζων καταθέτει τα 
αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν για την 
εκπόνηση της ιεράρχησης αυτής καθώς 
και όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες τις 
οποίες θεωρεί ότι έχουν καθοριστική 
σημασία. Ο Οργανισμός διαθέτει προς το 
σκοπό αυτό στη σελίδα του στο διαδίκτυο 
ένα ηλεκτρονικό λογισμικό μέσο.
3.  Οι καταχωρίζοντες που δεν καταθέτουν 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν μπορούν να 
επικαλεστούν το άρθρο 21.
Ο Οργανισμός πρέπει να επικαιροποιεί το 
δημόσιο κατάλογο εντός ενός μηνός 
σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 στοιχείο β) 
και να ανακοινώνει τις προσεχείς 
προθεσμίες καταχώρισης για τις υπόλοιπες 
ουσίες.

Αιτιολόγηση

Με την εισαγωγή του νέου άρθρου 20α συμπληρώνεται το ευρετήριο ουσιών (που καταρτίστηκε 
βάσει του άρθρου 26) με τις βασικές πληροφορίες, πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού. Οι βασικές αυτές πληροφορίες αποτελούν τη βάση για την ιεράρχηση της 
καταχώρισης. Η Επιτροπή οφείλει να καταρτίσει και ο Οργανισμός να διαθέσει αντίστοιχες 
κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία λογισμικού.

Τροπολογία 56
Άρθρο 21, παράγραφος 1, εισαγωγή

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 στις 
ακόλουθες ουσίες, για χρονική περίοδο 
πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού:
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Αιτιολόγηση

Η σειρά της καταχώρισης των ουσιών καθορίζεται εκ νέου και λαμβάνεται στο πλαίσιο αυτό 
υπόψη τόσο η ποσότητα παραγωγής ή και εισαγωγής όσο και ο κίνδυνος.

Τροπολογία 57
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 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. Το άρθρο 19 
δεν ισχύει επίσης για σταδιακά εισαγόμενες 
ουσίες για τις οποίες θεσπίστηκε μια 
ιεράρχηση σύμφωνα με το άρθρο 20α.

Αιτιολόγηση

Η σειρά της καταχώρισης των ουσιών καθορίζεται εκ νέου και λαμβάνεται στο πλαίσιο αυτό 
υπόψη τόσο η ποσότητα παραγωγής ή και εισαγωγής όσο και ο κίνδυνος.

Τροπολογία 58
Άρθρο 21, παράγραφος 2α (νέα)

2α.  Κατά τη διάρκεια ενός διαστήματος 
εννέα ετών μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού το άρθρο 19 δεν 
ισχύει για σταδιακά εισαγόμενες ουσίες, 
εφόσον αυτές τουλάχιστον άπαξ μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
παρήχθησαν ή εισήχθησαν στην Κοινότητα 
σε μια ποσότητα άνω των 10 τόνων 
ετησίως ανά παραγωγό ή εισαγωγέα.

Αιτιολόγηση

Η σειρά της καταχώρισης των ουσιών καθορίζεται εκ νέου και λαμβάνεται στο πλαίσιο αυτό 
υπόψη τόσο η ποσότητα παραγωγής ή και εισαγωγής όσο και ο κίνδυνος.
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Τροπολογία 59
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 καθώς 
και μια ολοκληρωθείσα αξιολόγηση 
παλαιών ουσιών σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 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.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για τις παλαιές ουσίες έχουν εν τω μεταξύ ολοκληρωθεί 
οι αξιολογήσεις για μια σειρά παλαιών ουσιών. Οι απαιτήσεις για την αξιολόγηση των ουσιών 
στο πλαίσιο του προγράμματος για τις παλαιές ουσίες αντιστοιχούν κατά βάση σε εκείνες που 
ισχύουν για τη δήλωση νέων ουσιών. Συνεπώς οι παλαιές ουσίες, των οποίων η αξιολόγηση 
έχει ολοκληρωθεί πλήρως, θα πρέπει ωσαύτως να θεωρούνται καταχωρημένες όπως οι νέες 
ουσίες που έχουν δηλωθεί σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ.

Τροπολογία 60
Άρθρο 23, παράγραφος 1α (νέα)

1a. Ο Οργανισμός πρέπει να συμμετάσχει 
στη σύνταξη κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων 
σύμφωνα με την πρόταση OSOR (Μία 
καταχώριση για κάθε ουσία).

Τροπολογία 61
Άρθρο 23, παράγραφος 1

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

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

Η διατύπωση του κειμένου της πρότασης, ότι δηλαδή θα πρέπει να αποφεύγεται η 
χρησιμοποίηση των ζώων όποτε είναι δυνατόν, είναι πολύ γενικόλογη και δείχνει να επαφίεται 
στην καλή διάθεση του παραγωγού ή, ακόμα χειρότερα, στις απαιτήσεις της αγοράς. Η 
μεταχείριση όμως των ζώων δεν μπορεί να προσδιορίζεται από τέτοιου είδους ψυχρές και 
αμείλικτες διακυμάνσεις της αγοράς.

Τροπολογία 62
Άρθο 23, παράγραφος 2

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

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

Τροπολογία 63
Άρθρο 23, παράγραφος 3

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

3. Για την κοινή χρήση δεδομένων πρέπει 
να καταβάλλεται οικονομική 
αντιστάθμιση. Τυχόν περιλήψεις ή 
αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών με 
δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα που έχουν 
υποβληθεί στο πλαίσιο μιας καταχώρισης 
τουλάχιστον πριν από δεκαπέντε χρόνια 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 
σχετικά με τις μη σταδιακά εισαγόμενες 
ουσίες και του άρθρου 28 σχετικά με τις 
σταδιακά εισαγόμενες ουσίες μπορούν κατ' 
εξαίρεση να διατεθούν δωρεάν από τον 
Οργανισμό σε οποιονδήποτε άλλο 
καταχωρίζοντα ή δυνητικό καταχωρίζοντα.
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Αιτιολόγηση

Για λόγους δικαιωμάτων ιδιοκτησίας πρέπει να καταβάλλεται πάντοτε μια οικονομική 
αντιστάθμιση για τη νομοθετικά προβλεπόμενη κοινοχρησία δεδομένων.

Τροπολογία 64
Άρθρο 23, παράγραφος 4

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η απαλοιφή της παραγράφου 4 είναι απολύτως δικαιολογημένη και συνεπής προς την απαλοιφή 
του σημείου x στοιχείο α) του άρθρου 9. Πρέπει να καθιερωθούν ήδη στο σημείο αυτό οι 
γενικοί στόχοι και οι αρχές της υποχρεωτικής κοινοχρησίας όλων των δεδομένων των δοκιμών 
(συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών με ασπόνδυλα ζώα). Το σημείο αυτό έχει αποφασιστική 
σημασία, κυρίως για τις ΜΜΕ που έτσι θα μειώσουν σημαντικά το κόστος των παρεμβάσεων 
που απαιτεί το REACH.

Τροπολογία 65
Άρθρο 24, παράγραφος 5, εδάφιο 1

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

5. Εάν υπάρχει προηγούμενη καταχώριση 
της ίδιας ουσίας πριν από λιγότερο από 15 
χρόνια, ο Οργανισμός ενημερώνει 
καταρχάς τον προηγούμενο 
καταχωρίζοντα, για να εξακριβώσει αν 
επιθυμεί να γνωστοποιηθεί το όνομά του. 
Αν ο καταχωρίζων συναινεί στη 
γνωστοποίηση του ονόματός του, ο 
Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως στο 
δυνητικό καταχωρίζοντα τα ονόματα και τις 
διευθύνσεις του προηγούμενου ή των 
προηγούμενων καταχωριζόντων και τις 
σχετικές περιλήψεις ή αυτοδύναμες 
περιλήψεις μελετών, κατά περίπτωση, που 
έχουν υποβάλει αυτοί σχετικά με πειράματα 
που έχουν ήδη εκτελεστεί.
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Αιτιολόγηση

Ο προηγούμενος καταχωρίσας δικαιούται να αξιώνει εμπιστευτική χρήση του ονόματός του. 
Δεν υπάρχει λόγος να οριστεί προθεσμία. Για κοινοχρησία δεδομένων που προβλέπεται από το 
νόμο πρέπει να υπάρχει πάντα οικονομική αντιστάθμιση.

Η τροπολογία είναι στενά συνδεδεμένη και συνεπής προς τις τροπολογίες στo άρθρo 9, στοιχείο 
α), σημείο x). Σκοπό έχει να καταργήσει τη διακριτική ευχέρεια ως προς τη γνωστοποίηση των 
δεδομένων των δοκιμών σε ασπόνδυλα με την απαλοιφή αυτής της προϋπόθεσης.  Η 
υποχρεωτική πρόσβαση στα δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 66
Άρθρο 24, παράγραφος 5, εδάφιο 3

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι στενά συνδεδεμένη και συνεπής προς τις τροπολογίες στo άρθρo 9, στοιχείο 
α), σημείο x). Σκοπό έχει να καταργήσει τη διακριτική ευχέρεια ως προς τη γνωστοποίηση των 
δεδομένων των δοκιμών σε ασπόνδυλα με την απαλοιφή αυτής της προϋπόθεσης.  Η 
υποχρεωτική πρόσβαση στα δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας για τις ΜΜΕ. 

Τροπολογία 67
Άρθρο 25, παράγραφος 1

1. Για ουσίες που έχουν καταχωριστεί 
παλαιότερα, πριν από διάστημα μικρότερο 
της δεκαετίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
24, παράγραφος 5, στοιχείο β), σημείο (ii), ο 
δυνητικός καταχωρίζων ζητεί από τους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες τις 
πληροφορίες για τις οποίες πρέπει να γίνουν
δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα και οι οποίες 
απαιτούνται για την καταχώριση. Μπορεί να 
ζητήσει από τους καταχωρίζοντες κάθε 

Για ουσίες που έχουν καταχωριστεί 
παλαιότερα, πριν από διάστημα μικρότερο 
της δεκαπενταετίας, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 24, παράγραφος 5, στοιχείο β), 
σημείο (ii), ο δυνητικός καταχωρίζων ζητεί 
από τους προηγούμενους καταχωρίζοντες τις 
πληροφορίες για τις οποίες πρέπει να έχουν 
γίνει δοκιμές εκ των προτέρων και οι οποίες 
απαιτούνται για την καταχώριση. Μπορεί 
επίσης να ζητήσει από τους καταχωρίζοντες 



AD\574976EL.doc 41/92 PE 357.617v03-00

EL

πληροφορία σχετικά με δοκιμές στις οποίες 
δεν είχαν χρησιμοποιηθεί σπονδυλωτά ζώα 
για τις οποίες οι προηγούμενοι 
καταχωρίζοντες είχαν υποβάλει δήλωση 
ότι συμφωνούν να χρησιμοποιηθούν για 
τους σκοπούς του άρθρου 9, στοιχείο α), 
σημείο (x).

κάθε πληροφορία σχετικά με δοκιμές στις 
οποίες δεν είχαν χρησιμοποιηθεί 
σπονδυλωτά ζώα.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι στενά συνδεδεμένη και συνεπής προς τις τροπολογίες στα άρθρα 9, στοιχείο 
α), σημείο x), και 24, παράγραφος 5. Σκοπό έχει να καταργήσει τη διακριτική ευχέρεια ως προς 
τη γνωστοποίηση των δεδομένων των δοκιμών σε ασπόνδυλα με την απαλοιφή αυτής της 
προϋπόθεσης.  Η υποχρεωτική πρόσβαση στα δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας για τις ΜΜΕ.

Οι μελέτες σε σπονδυλωτά ζώα είναι εξαιρετικά δαπανηρές. Η προστασία της ιδιοκτησίας των 
δεδομένων ελέγχου θα πρέπει συνεπώς να επεκταθεί σε 15 χρόνια. Αυτό ανταποκρίνεται και 
στους στόχους άλλων ρυθμίσεων όπως π.χ. η οδηγία για τα βιοκτόνα προϊόντα (98/8/ΕΚ).

Τροπολογία 68
Άρθρο 25, παράγραφος 3, εδάφιο 1

3. Εάν επιτευχθεί συμφωνία κοινοχρησίας 
των μελετών, οι προηγούμενοι 
καταχωρίζοντες χορηγούν έγγραφο 
πρόσβασης στο δυνητικό καταχωρίζοντα για 
τις εν λόγω μελέτες εντός δύο εβδομάδων 
από την παραλαβή της πληρωμής.

3. Εάν επιτευχθεί συμφωνία κοινοχρησίας 
των μελετών, όπως αναφέρεται στην 
πρώτη και δεύτερη περίοδο της 
παραγράφου 1, οι προηγούμενοι 
καταχωρίζοντες χορηγούν έγγραφο 
πρόσβασης στο δυνητικό καταχωρίζοντα για 
τις εν λόγω μελέτες εντός δύο εβδομάδων 
από την παραλαβή της πληρωμής.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι στενά συνδεδεμένη και συνεπής προς τις τροπολογίες στα άρθρα 9, στοιχείο 
α), σημείο χ), 24, παράγραφος 5 και 25, παράγραφος 1. Σκοπό έχει να καταργήσει τη διακριτική 
ευχέρεια ως προς τη γνωστοποίηση των δεδομένων των δοκιμών σε ασπόνδυλα με την 
απαλοιφή αυτής της προϋπόθεσης.  Η υποχρεωτική πρόσβαση στα δεδομένα είναι ζωτικής 
σημασίας για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 69
Άρθρο 25, παράγραφος 4

4. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί τέτοια 
συμφωνία, ο δυνητικός καταχωρίζων 
ενημερώνει σχετικά τον Οργανισμό και τον 

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

καταχωρίζοντες τη σχετική πληροφόρηση,
μπορεί να υποβάλει, τουλάχιστον ένα μήνα 
μετά την παραλαβή των ονομάτων και των 
διευθύνσεων των προηγούμενων 
καταχωριζόντων από τον Οργανισμό, 
αίτηση προς τον Οργανισμό προκειμένου 
να καθοριστεί η δίκαιη αντιστάθμιση που 
οφείλει να καταβάλει στους προηγούμενους 
καταχωρίζοντες, σύμφωνα με την 
παράγραφος 6 κατωτέρω.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιταχυνθεί και να καταστεί πιο ευέλικτη η διαδικασία πρόσβασης στα 
δεδομένα, θεωρείται σκοπιμότερη η παρέμβαση του Οργανισμού, πράγμα που θα επιτρέψει και 
την ενίσχυση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των δεδομένων. 

Τροπολογία 70
Άρθρο 25, παράγραφος 5

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

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

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 10, παράγραφος 2. Ο νέος καταχωρίζων δεν θα πρέπει να 
καταβάλλει το 50% του κόστους της δοκιμής στους προηγούμενους καταχωρίζοντες, όπως 
προτείνεται τώρα για τις μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες. Οι κανόνες κατανομής του κόστους 
για τις μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες θα πρέπει να είναι οι ίδιοι με τους κανόνες για τις 
σταδιακά εισαγόμενες (βλ. άρθρο 28, παράγραφος 3).  Δεν υπάρχει λόγος διαφορετικής 
κατανομής του κόστους μεταξύ των δύο τύπων ουσιών.

Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 10(2), 17(2) και 25(6).

Τροπολογία 71
Άρθρο 25, παράγραφος 6

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

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

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 10(2), 17(2) και 25(5).

Τροπολογία 72
Άρθρο 26, παράγραφος 1, στοιχείο β

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

(β) το όνομα και τη διεύθυνσή του και το 
όνομα του αρμοδίου επικοινωνίας ή του 
εκπροσώπου του· οι παραγωγοί ή 
εισαγωγείς δύνανται να απαιτήσουν ότι η 
εταιρική ονομασία θα αντιμετωπιστεί με 
εμπιστευτικότητα σύμφωνα με το άρθρο 
116.
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στη βελτίωση της προστασίας των απορρήτων της επιχείρησης και του 
καταστήματος. Ο συνδυασμός της ονομασίας της ουσίας και του παραγωγού είναι ευαίσθητος 
από πλευράς ανταγωνισμού.

Τροπολογία 73
Άρθρο 26, παράγραφος 1, στοιχείο γ

(γ) την προβλεπόμενη προθεσμία 
καταχώρισης και την ποσοτική κατηγορία·

(γ) την προβλεπόμενη ποσοτική κατηγορία·

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροποποίησης του άρθρου 11. Δεν καταχωρούνται πλέον ποσοτικές κατηγορίες 
αλλά ο Οργανισμός δημοσιεύει καταλόγους επεξεργασίας.

Τροπολογία 74
Άρθρο 26, παράγραφος 1, στοιχείο ε

(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).

(ε) ένδειξη ενδιαφέροντος συμμετοχής σε 
κοινοπραξία

Αιτιολόγηση

Διευκολύνεται ο σχηματισμός κοινοπραξιών, δεδομένου ότι εκδηλώνεται εξ υπαρχής σχετικό 
ενδιαφέρον.

Τροπολογία 75
Άρθρο 26, παράγραφος 2, εισαγωγή

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

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υποβάλλονται το αργότερο 
δεκαοκτώ μήνες μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού:
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Αιτιολόγηση

Με την τροποποίηση του άρθρου 26 θεσπίζεται μια ενιαία προκαταχώριση και κατ' αυτό τον 
τρόπο ένα ενιαίο ευρετήριο ουσιών μετά από 18 μήνες. Κατ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται 
περισσότερη ασφάλεια σχεδιασμού για τους παραγωγούς, επεξεργαστές, χρήστες και τις αρχές. 

Τροπολογία 76
Άρθρο 26, παράγραφος 2, στοιχείο α

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

(α) εντός ενός μηνός μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας προκαταχώρισης ο 
Οργανισμός οφείλει να δημοσιεύσει τον 
κατάλογο των ουσιών που έχουν δηλωθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 με 
αναγραφή της ονομασίας της ουσίας και 
του αριθμού CAS και να σημειώσει εάν 
τουλάχιστον ένας παραγωγός ή εισαγωγέας 
πρέπει να προβεί εντός πέντε ετών σε 
καταχώριση.

Αιτιολόγηση

Με την τροποποίηση του άρθρου 26 θεσπίζεται μια ενιαία προκαταχώριση και κατ' αυτό τον 
τρόπο ένα ενιαίο ευρετήριο ουσιών μετά από 18 μήνες. Κατ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται 
περισσότερη ασφάλεια σχεδιασμού για τους παραγωγούς, επεξεργαστές, χρήστες και τις αρχές. 

Τροπολογία 77
Άρθρο 26, παράγραφος 2, στοιχείο β

(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.

(β) σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι 
παραγωγοί ή οι εισαγωγείς μπορούν εντός 
έξι μηνών από  της δημοσιεύσεως του 
καταλόγου των σταδιακά εισαγομένων 
ουσιών σύμφωνα με την παράγραφο 2α να 
ανακοινώσουν στον Οργανισμό 
δικαιολογημένες προσθήκες ή διορθώσεις. 
Ο Οργανισμός οφείλει στη συνέχεια να 
δημοσιεύσει εκ νέου τον οριστικό κατάλογο 
των σταδιακά εισαγομένων ουσιών εντός 
ενός μηνός.

Αιτιολόγηση

Με την τροποποίηση του άρθρου 26 θεσπίζεται μια ενιαία προκαταχώριση και κατ' αυτό τον 
τρόπο ένα ενιαίο ευρετήριο ουσιών μετά από 18 μήνες. Κατ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται 
περισσότερη ασφάλεια σχεδιασμού για τους παραγωγούς, επεξεργαστές, χρήστες και τις αρχές. 
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Τροπολογία 78
Άρθρο 27, παράγραφος 2α (νέα)

2a. Προκειμένου να συμμετάσχει σε 
ΦΑΠΟ, ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας 
μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
εκπροσωπούμενο από την έδρα του στο 
έδαφος της Κοινότητας·

Τροπολογία 79
Άρθρο 28, παράγραφος 1, υποπαράγραφος1

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

1. Πριν από τη διεξαγωγή δοκιμών σε 
σπονδυλωτά ζώα για την κάλυψη των 
απαιτήσεων πληροφοριών για σκοπούς 
καταχώρισης, ένα μέλος Φαπο διερευνά 
κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμη σχετική 
μελέτη συμβουλευόμενο τη βάση δεδομένων 
που αναφέρεται στο άρθρο 26 και 
επικοινωνώντας με άλλα μέλη του Φαπο. 
Εάν υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελέτη 
εντός του Φαπο, το μέλος του Φαπο που 
είναι υποχρεωμένο να διεξαγάγει τη δοκιμή 
σε σπονδυλωτά ζώα ζητά να του παρασχεθεί 
η μελέτη εντός των πρώτων δύο μηνών της 
αντίστοιχης περιόδου καταχώρισης 
σύμφωνα με το άρθρο 21.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να προσαρμοστούν οι προβλεπόμενες τεχνικές προθεσμίες στις 
πραγματικές ανάγκες. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν 
υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙΙΙ: Κοινοχρησία δεδομένων και 
διατάξεις για την αποφυγή περιττών δοκιμών. 

Τροπολογία 80
Άρθρο 28, παράγραφος 1, υποπαράγραφος2

Δύο εβδομάδες μετά την αίτηση, ο κάτοχος 
της μελέτης προσκομίζει απόδειξη του 
κόστους της στο μέλος που τη ζητά. Το 
μέλος του Φαπο και ο κάτοχος της μελέτης 
λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για την 
επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον 
επιμερισμό του κόστους μεταξύ τους. Εάν 
δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, 

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

καθορίζει τον επιμερισμό του κόστους. Ο 
κάτοχος προμηθεύει τη μελέτη εντός δύο 
εβδομάδων από την παραλαβή της 
πληρωμής.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να προσαρμοστούν οι προβλεπόμενες τεχνικές προθεσμίες στις 
πραγματικές ανάγκες. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν 
υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙΙΙ: Κοινοχρησία δεδομένων και 
διατάξεις για την αποφυγή περιττών δοκιμών.

Τροπολογία 81
Άρθρο 28, παράγραφος 3

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

3. Εάν ο κάτοχος της μελέτης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 αρνηθεί είτε 
να προσκομίσει απόδειξη του κόστους της 
μελέτης είτε να παράσχει την ίδια τη μελέτη 
σε άλλο μέλος, παρεμβαίνει ο Οργανισμός 
ώστε να επιτευχθεί η κοινοχρησία των 
δεδομένων και να υπάρξει δίκαιη και 
αναλογική ανταμοιβή. Ο Οργανισμός είναι 
επιφορτισμένος με την παροχή των 
δεδομένων για αναλογική αποζημίωση. 

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να υπάρξει κοινοχρησία των δεδομένων και κυρίως να μην 
ζημιώνονται οι ΜΜΕ λόγω του υπερβολικά υψηλού κόστους. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται 
με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙΙΙ: 
Κοινοχρησία δεδομένων και διατάξεις για την αποφυγή περιττών δοκιμών. 

Τροπολογία 82
Άρθρο 29, παράγραφος 1

1. Όταν μια ουσία ή ένα παρασκεύασμα 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων ουσιών ή 

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

παρασκευασμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες 
67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ, ή πληροί τα 
κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 54 
(α-ε) ή έχει εντοπιστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 54(στ),ο υπεύθυνος για τη διάθεση 
της ουσίας ή του παρασκευάσματος στην 
αγορά, είτε αυτός είναι ο παραγωγός είτε ο 
εισαγωγέας είτε ο μεταγενέστερος χρήστης 
είτε ο διανομέας, παρέχει στον αποδέκτη, 
που είναι μεταγενέστερος χρήστης ή 
διανομέας της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος, δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας, που καταρτίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα Ια. 

Αιτιολόγηση

Με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας οι πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες θα εισάγονται στην 
αλυσίδα εφοδιασμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του REACH. Το φάσμα των ουσιών για τις
οποίες απαιτείται δελτίο δεδομένων ασφαλείας πρέπει να διευρυνθεί ώστε να περιλάβει τις 
ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 54 της 
έγκρισης.

Τροπολογία 83
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 
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.

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

Και για παρασκευάσματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες αλλά δεν κατατάσσονται στα 
επικίνδυνα οι πληροφορίες είναι σημαντικές τόσο για τους εργοδότες όσο και τους 
εργαζομένους, για την απρόσκοπτη προστασία της υγείας στο χώρο εργασίας. Συχνά το δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας είναι η μόνη πηγή πληροφοριών για το αν ένα παρασκεύασμα 
περιλαμβάνει ουσίες που εγκυμονούν τους αναφερόμενους κινδύνους. Προτείνεται, επομένως, 
να προβλεφθεί η διαβίβαση δελτίων δεδομένων ασφαλείας σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο 
όταν το ζητεί ο μεταγενέστερος χρήστης.

Τροπολογία 84
Άρθρο 29, παράγραφος 5

5. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
παρέχεται, εφόσον το ζητήσει ο 
μεταγενέστερος χρήστης, στις επίσημες 
γλώσσες των κρατών μελών στων οποίων 
την αγορά θα κυκλοφορήσει η ουσία ή το 
παρασκεύασμα.

5. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
παρέχεται στις επίσημες γλώσσες των 
κρατών μελών στων οποίων την αγορά θα 
κυκλοφορήσει η ουσία ή το παρασκεύασμα.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ενιαία και αποτελεσματική ενημέρωση των μεταγενέστερων 
χρηστών, προτείνεται, το δελτίο δεδομένων ασφαλείας να παρέχεται στην εκάστοτε επίσημη 
γλώσσα ή τις εκάστοτε επίσημες γλώσσες, και όχι μόνο αν το ζητήσει ο μεταγενέστερος χρήστης.

Τροπολογία 85
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, σύμφωνα με 
τις παρούσες διατάξεις, το δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας δεν διατέθηκε ήδη 
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. Οι προμηθευτές το 
επικαιροποιούν αμέσως στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Αιτιολόγηση

Θα αποτελούσε περιττή επιβάρυνση να πρέπει στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού να πρέπει 
να διαβιβαστούν εκ νέου δελτία δεδομένων ασφαλείας που έχουν ήδη διαβιβαστεί στους 
αποδέκτες τους.
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Τροπολογία 86
Άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο α)

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

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή του στοιχείου α) είναι απαραίτητη επειδή δεν φαίνεται εύλογη σε περίπτωση μη 
ταξινομημένων ουσιών η υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού καταχώρισης στο δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας, ενώ αυτό δεν φαίνεται να είναι απαραίτητο στην περίπτωση των 
ταξινομημένων ουσιών. Εξάλλου το ζήτημα αυτό αφορά ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, λόγου 
χάρη την ακριβή σύνθεση των παρασκευασμάτων. 

Τροπολογία 87
Άρθρο 30, παράγραφος 2, υποπαράγραφος1

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

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

Τροπολογία 88
Άρθρο 30α (νέο)

Άρθρο 30α
Υποχρέωση κοινοποίησης για ουσίες και 
παρασκευάσματα σε προϊόντα στα 
κατάντη της αλυσίδας εφοδιασμού
Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να 
κοινοποιούν τις πληροφορίες στους άμεσα 
επόμενους χρήστες ή διανομείς στα 
κατάντη της αλυσίδας εφοδιασμού, αν ένα 
προϊόν περιέχει μια ουσία που μόνη της ή
σε παρασκεύασμα πληροί τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 54 (α-ε) ή έχει 
προσδιοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 
54(στ).  
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Αιτιολόγηση

Οι συμμετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει να ειδοποιούνται αν μια ουσία που 
προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία ενσωματωθεί στο προϊόν που αγοράζουν. Τούτο θα επιτρέψει 
στους συμμετέχοντες να πραγματοποιούν τις επιλογές τους σε σχέση με το περιβάλλον έχοντας 
γνώση όλων των στοιχείων. Η επαρκής ενημέρωση για τα προϊόντα είναι ουσιαστική για όλα τα 
τμήματα της αλυσίδας εφοδιασμού, δεδομένου ότι η πείρα δείχνει πως είναι δυνατή η 
ελευθέρωση ουσιών όταν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ή υφίστανται κατεργασία καθώς και 
όταν καθίστανται απόβλητα. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται οι αζωτούχες χρωστικές 
ουσίες, τα επιβραδυντικά φλόγας και οι φθαλικές ενώσεις στα πλαστικά και ο υδράργυρος στις 
ηλεκτρικές στήλες. Το REACH πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να διαβιβάζονται 
πληροφορίες και για προϊόντα.

Τροπολογία 89
Άρθρο 31 α(νέο)

Άρθρο 31α
Υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών 
για ουσίες σε προϊόντα
Οι μεταγενέστεροι χρήστες που 
ενσωματώνουν σε προϊόν μια ουσία ή ένα 
παρασκεύασμα για τα οποία έχει συνταχθεί 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας, και εκείνοι 
που μεταγενεστέρως χειρίζονται ή 
επεξεργάζονται περαιτέρω αυτό το προϊόν, 
διαβιβάζουν το δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας σε οιονδήποτε αποδέκτη του 
προϊόντος ή παραγώγου αυτού. Το κοινό 
δεν είναι αποδέκτης.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 90
Άρθρο 32, τίτλος

Πρόσβαση των εργαζομένων στις 
πληροφορίες του δελτίου δεδομένων 
ασφαλείας

Πρόσβαση των εργαζομένων στις 
πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες και τα 
παρασκευάσματα.
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Αιτιολόγηση

Οι σχετικές υποχρεώσεις των εργοδοτών όσον αφορά τα δελτία δεδομένων ασφαλείας είναι 
ρυθμίζονται πολύ λεπτομερέστερα και εκτενέστερα στην οδηγία 98/24/ΕΚ (προστασία των 
εργαζομένων από κινδύνους προερχόμενους από ουσίες με τις οποίες εργάζονται). Για τούτο, 
θα πρέπει να αναφερθεί ρητά και στο σημείο αυτό, ότι η ισχύς τους είναι απεριόριστη. Η 
τροποποίηση του τίτλου καθιστά σαφές ότι η παροχή πρόσθετων πληροφοριών δεν αφορά μόνο 
τα δελτία δεδομένων ασφαλείας αλλά και στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 30.

Τροπολογία 91
Άρθρο 32

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

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 98/24/ΕΚ, ο εργοδότης πρέπει να 
παρέχει στους εργαζόμενους και στους 
εκπροσώπους τους πρόσβαση στις 
πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί 
σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 σχετικά με 
ουσίες που χρησιμοποιούν ή στις οποίες 
μπορεί να εκτεθούν κατά την εργασία τους. 
Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται 
συστηματικά. Οι εκπρόσωποι των 
εργαζομένων έχουν δικαίωμα να 
καταρτίζονται κατάλληλα με μέριμνα του 
εργοδότη τους, σχετικά με την επίπτωση 
του REACH στους εργαζομένους και τα 
δικαιώματά τους στο πλαίσιο της 
παρούσας νομοθεσίας.

Αιτιολόγηση

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα πληροφόρησης χωρίς να πρέπει να το ζητήσουν. 
Για την εκπλήρωση του ρόλου τους, οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων χρειάζεται να έχουν 
πλήρη γνώση των διατάξεων του παρόντος νομοθετικού μέτρου. Οι δε εργοδότες πρέπει να τους 
χορηγούν άδεια μετ’ αποδοχών για τη διασφάλιση της σχετικής πληροφόρησης.

Τροπολογία 92
Άρθρο 32, παράγραφος 1α (νέα)

Πρόσβαση των καταναλωτών στις 
πληροφορίες του δελτίου δεδομένων 
ασφαλείας
Οι προμηθευτές επικίνδυνων ουσιών, 
παρασκευασμάτων ή προϊόντων που 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες επιτρέπουν 
στους πελάτες, τους φορείς των 
καταναλωτών ή άλλους ενδιαφερομένους 
φορείς την πρόσβαση στις πληροφορίες 
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σχετικά με τα εν λόγω ουσίες, 
παρασκευάσματα και προϊόντα, που 
προβλέπονται από τα άρθρα 29 και 30.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 32 καθορίζει τους κανόνες για την πρόσβαση των εργαζομένων στα δεδομένα 
ασφαλείας. Το άρθρο 32α παρέχει ισότιμη πρόσβαση στους καταναλωτές και άλλους φορείς.

Τροπολογία 93
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 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας του 
προμηθευτή.

2. Κάθε μεταγενέστερος χρήστης έχει το 
δικαίωμα να γνωστοποιήσει γραπτώς ή με 
ηλεκτρονικά μέσα μια χρήση στον 
παραγωγό, στον εισαγωγέα ή στο 
μεταγενέστερο χρήστη ή σε ένα έμπορο ή 
σε ένα άλλο φορέα της αλυσίδας διανομής 
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 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας του 
προμηθευτή. Η παράγραφος αυτή δεν 
ισχύει χρήσεις τις οποίες δεν υποστηρίζει ο 
προμηθευτής.

Αιτιολόγηση

Ένας προμηθευτής δεν μπορεί να υποχρεώνεται να υποστηρίζει όλες τις προσδιοριζόμενες 
χρήσεις από ένα μεταγενέστερο χρήστη και, για τις χρήσεις που δεν υποστηρίζει, να 
επεξεργάζεται σενάρια έκθεσης. Η παράγραφος 2 δεν πρέπει να είναι αντίθετη με τον τίτλο 16 
του δελτίου δεδομένων ασφαλείας (δελτίο δεδομένων ασφαλείας - GHS).

Τροπολογία 94
Άρθρο 35, παράγραφος 2, στοιχείο (στ)

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

(στ) πρόταση για τη διεξαγωγή 
συμπληρωματικών δοκιμών σε σπονδυλωτά 
ζώα, εφόσον θεωρούνται απαραίτητες από 
το μεταγενέστερο χρήστη για τη 
συμπλήρωση της δικής του αξιολόγησης 
χημικής ασφάλειας. Αν δεν υπάρχουν τέτοια 
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χημικής ασφάλειας. στοιχεία, εφαρμόζεται η διαδικασία του 
άρθρου 25.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι στενά συνδεδεμένη και συνεπής προς τις τροπολογίες στα άρθρα 9, στοιχείο 
στοιχείο α), σημείο x), 24, παράγραφος 5,  25, παράγραφος 1 και 26, παράγραφος 1. Στόχος 
είναι η κατάργηση της διακριτικής ευχέρειας ως προς την παραχώρηση των δεδομένων για τις 
δοκιμές σε ασπόνδυλα, με την απαλοιφή της απαίτησης αυτής. Η πρόσβαση στα υποχρεωτικά 
δεδομένα έχει ζωτική σημασία για τις ΜΜΕ.   

Τροπολογία 95
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 51, 
αρμόδια αρχή είναι ο Οργανισμός.

(Η αντικατάσταση της "αρμόδιας αρχής" από 
τον "Οργανισμό" ισχύει για ολόκληρο τον 
τίτλο VΙ· σε περίπτωση έγκρισης της 
τροπολογίας καθίστανται άνευ αντικειμένου 
τα άρθρα 38 παρ. 2, 42 παρ. 1 και 4, 43 παρ. 
1, 43αα παρ. 3, 4, 5 και 6, 45 παρ. 2 καθώς 
και άρθρο 49 παρ. 5, 6 και 7).

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να είναι αρμόδιος και να διαθέτει αποκλειστική εξουσία λήψης απόφασης 
για όλες τις πτυχές της αξιολόγησης ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ενότητα και η ασφάλεια 
δικαίου.

Τροπολογία 96
Άρθρο 38, παράγραφος 2α (νέα)

Στην προετοιμασία των αποφάσεων που 
λαμβάνονται αποκλειστικά από τον 
Οργανισμό μπορεί να καλείται να 
συμμετέχει και να παρέχει τεχνική 
υποστήριξη η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους στο οποίο γίνεται η παραγωγή της 
ουσίας ή είναι εγκατεστημένος ο 
εισαγωγέας της ουσίας. Τούτο υπόκειται σε 
ενιαίες αρχές που καθορίζει ο Οργανισμός.
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Η επικοινωνία μεταξύ του Οργανισμού και 
του καταχωρίζοντος μπορεί να γίνεται σε 
γλώσσα της επιλογής του καταχωρίζοντος.

Αιτιολόγηση
Η εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει ότι όλες οι αποφάσεις και οι γνωμοδοτήσεις 
θα λαμβάνονται και θα εκδίδονται από έναν κεντρικό φορέα, τον Οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό, 
ωστόσο, πρέπει ο Οργανισμός να μπορεί να αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη των αρμόδιων 
αρχών και να ζητεί την τεχνική τους υποστήριξη για την προετοιμασία των αποφάσεων και των 
γνωμοδοτήσεών του. Προκειμένου να διευκολυνθούν η επικοινωνία και η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ της υπηρεσίας και των καταχωριζόντων, γεγονός που θα ωφελήσει 
ιδιαίτερα τις ΜΜΕ. Για τη διευκόλυνση ιδιαίτερα των ΜΜΕ, πρέπει να είναι δυνατή η 
επικοινωνία με τον Οργανισμό και στην εκάστοτε γλώσσα του κράτους εγκατάστασης, ενώ στην 
περίπτωση πολυεθνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλα τα κράτη μέλη, πρέπει 
να επιτρέπεται η επιλογή της γλώσσας. 

Τροπολογία 97
Άρθρο 40, παράγραφος 1, εισαγωγή

1. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εξετάσει 
οποιαδήποτε καταχώριση για να 
επαληθεύσει όλα ή ένα από τα ακόλουθα:

1. Κάθε αρμόδια αρχή αξιολογεί κάθε χρόνο 
τουλάχιστον το 5% των καταχωρίσεών της 
που επιλέγονται τυχαία από τον Οργανισμό, 
για να επαληθεύσει όλα ή ένα από τα 
ακόλουθα:

Αιτιολόγηση
Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αποθάρρυνση της υποβολής φακέλων καταχώρισης χαμηλής 
ποιότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των πληροφοριών που παρέχουν ο 
παραγωγοί ή οι εισαγωγείς.

Τροπολογία 98
Άρθρο 40, παράγραφος 3

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

3. Ο καταχωρίζων υποβάλλει τις 
πληροφορίες που απαιτούνται στον 
Οργανισμό μέσα σε εύλογη προθεσμία που 
καθορίζει ο Οργανισμός.  

Αιτιολόγηση
Οι καταχωρίζοντες μπορεί να έχουν περάσει τον έλεγχο πληρότητας του άρθρου 18, χωρίς 
ωστόσο να πληρούν τις προϋποθέσεις πληροφόρησης. Η μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις 
ενημέρωσης θα πρέπει να έχουν σαφείς συνέπειες. Οι καταχωρίζοντες δεν πρέπει να έχουν 
πάνω από μία ευκαιρία σε διάστημα έξι μηνών για τη διόρθωση λανθασμένων καταχωρίσεων. 
Τούτο θα διασφάλιζε την ποιότητα, για την αποφυγή ατερμόνων αντιδικιών μεταξύ των αρχών 
και των καταχωριζόντων. Η διατύπωση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις ελέγχου πληρότητας του 
άρθρου 18.
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Τροπολογία 99
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 σχετικά με τη 
δυνατότητα και τον τρόπο χρησιμοποίησης 
των πληροφοριών που έλαβε.

2. Μόλις ολοκληρώνεται η αξιολόγηση 
φακέλου, ή αν η αξιολόγηση χημικής 
ασφαλείας αποδεικνύεται ανεπαρκής για 
τον έλεγχο των κινδύνων, ο Οργανισμός 
ενημερώνει την Επιτροπή, τον 
καταχωρίζοντα και τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών σχετικά με τα συμπεράσματά 
του σχετικά με τη δυνατότητα και τον τρόπο 
χρησιμοποίησης των πληροφοριών που 
έλαβε για τους σκοπούς των άρθρων 56 
παρ. 3 και 66 παρ. 2.

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να είναι αρμόδιος και να διαθέτει αποκλειστική εξουσία λήψης απόφασης 
για όλες τις πτυχές της αξιολόγησης ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ενότητα και η ασφάλεια 
δικαίου. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την αξιολόγηση πρέπει ενδεχομένως να 
χρησιμοποιούνται για διαδικασίες αδειοδότησης ή περιορισμού.

Τροπολογία 100
Άρθρο 42, παράγραφος 3, στοιχείο β

(β) εντός εννέα ετών μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού για όλες 
τις καταχωρίσεις που παραλαμβάνονται 
εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 2, οι οποίες 
περιέχουν προτάσεις για τη διενέργεια 
δοκιμών με σκοπό την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων πληροφοριών μόνο του 
παραρτήματος VII·

(β) εντός εννέα ετών μετά την υποβολή της 
πρότασης δοκιμής για όλες τις 
καταχωρίσεις που παραλαμβάνονται εντός 
της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 
21, παράγραφος 2·

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να είναι αρμόδιος και να διαθέτει αποκλειστική εξουσία λήψης απόφασης 
για όλες τις πτυχές της αξιολόγησης ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ενότητα και η ασφάλεια 
δικαίου.
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Τροπολογία 101
Άρθρο 42, παράγραφος 3, στοιχείο γ

(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.

(γ) μετά από τις προθεσμίες που ορίζονται 
στα στοιχεία α) και β) για τυχόν 
καταχωρίσεις που παραλαμβάνονται εντός 
της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 
21, παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να είναι αρμόδιος και να διαθέτει αποκλειστική εξουσία λήψης απόφασης 
για όλες τις πτυχές της αξιολόγησης ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ενότητα και η ασφάλεια 
δικαίου.

Τροπολογία 102
Άρθρο 43α, παράγραφος 1α (νέα)

Ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τα κριτήρια 
αυτά προκειμένου να καταρτίσει ευρετήριο 
των ουσιών που θα αξιολογηθούν κατά 
προτεραιότητα. Ο Οργανισμός εγκρίνει το 
ευρετήριο αυτό βάσει γνωμοδότησης της 
επιτροπής των κρατών μελών. Οι ουσίες 
περιλαμβάνονται στο ευρετήριο όταν το 
κράτος μέλος αυτό υποστηρίζει βασίμως 
ότι η ουσία συνιστά κίνδυνο για την υγεία ή 
το περιβάλλον ιδίως για τους ακόλουθους 
λόγους:

Αιτιολόγηση

Στον Οργανισμό ανατίθεται η αποστολή να καταρτίσει το ευρετήριο των ουσιών που θα 
αξιολογηθούν κατά προτεραιότητα. Η αρμοδιότητά του ενισχύεται όσον αφορά την απόφαση για 
την αξιολόγηση της ουσίας.

Τροπολογία 103
Άρθρο 43αα, παράγραφος 2

2. Το κυλιόμενο πρόγραμμα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 καλύπτει 
τριετή περίοδο, που επικαιροποιείται κάθε 
χρόνο, και προσδιορίζει τις ουσίες που 
σχεδιάζει να αξιολογήσει το κράτος μέλος 
κάθε χρόνο. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν το 
κυλιόμενο πρόγραμμα στον Οργανισμό και 

2. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε χρόνου 
ο Οργανισμός υποβάλλει στην Επιτροπή 
των κρατών μελών ένα κυλιόμενο 
πρόγραμμα προς έγκριση. Το πρόγραμμα 
αυτό ισχύει για διάστημα τριών ετών· 
ενημερώνεται ετησίως και αναγράφει τις 
ουσίες που ο οργανισμός προτίθεται να 
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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.

αξιολογεί κάθε χρόνο. Ο Οργανισμός 
ενημερώνει τον καταχωρίζοντα/ τους 
καταχωρίζοντες σχετικώς και δημοσιεύει 
το κυλιόμενο πρόγραμμα στην ιστοσελίδα 
του.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της προηγούμενης τροπολογίας, δεδομένου ότι ο Οργανισμός και όχι η αρχή του 
κράτους μέλους έχει σχετική αρμοδιότητα.

Τροπολογία 104
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 εκτός 
από τις βασικές πληροφορίες σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 9 και τις προτάσεις 
δοκιμής του καταχωρίζοντος απαιτούνται 
περαιτέρω πληροφορίες  καταρτίζει σχέδιο 
απόφασης, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι 
και αναλύονται οι κίνδυνοι 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

Ο Οργανισμός πρέπει να είναι αρμόδιος και να διαθέτει αποκλειστική εξουσία λήψης απόφασης 
για όλες τις πτυχές της αξιολόγησης ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ενότητα και η ασφάλεια 
δικαίου. Η απαίτηση παροχής περαιτέρω πληροφοριών πρέπει να εξαρτάται από τον κίνδυνο.

Τροπολογία 105
Άρθρο 44, παράγραφος 4

4. Όταν η αρμόδια αρχή περατώνει την 
αξιολογητική της δραστηριότητα βάσει των 
παραγράφων 1, 2 και 3, το κοινοποιεί στον 
Οργανισμό εντός δώδεκα μηνών από την 
έναρξη αξιολόγησης της ουσίας. Εάν η 

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

προθεσμία αυτή δεν τηρηθεί, η αξιολόγηση 
θεωρείται ότι περατώθηκε.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι συνεπής προς τις ζητούμενες τροποποιήσεις που στοχεύουν στη 
συγκέντρωση της διαδικασίας στον Οργανισμό. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ: Αξιολόγηση 
ουσιών.

Τροπολογία 106
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

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται ενδεχομένως για 
διαδικασίες αδειοδότησης ή περιορισμού.

Η τροπολογία είναι απόρροια της απόφασης για συγκέντρωση της διαχείρισης της αξιολόγησης 
στον Οργανισμό. Πρέπει να εξετασθεί σε συνδυασμό με τις άλλες τροπολογίες που έχουν 
υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ: Αξιολόγηση ουσιών.

Τροπολογία 107
Άρθρο 47, παράγραφος 1

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 

Για τα απομονώσιμα ενδιάμεσα στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής δεν εφαρμόζεται 
ούτε αξιολόγηση φακέλου ούτε αξιολόγηση 
ουσίας. Ωστόσο στις περιπτώσεις που η 
αρμόδια αρχή κράτους μέλους μπορεί να 
παρουσιάσει στοιχεία σύμφωνα με τα 
οποία υπάρχει ανεπαρκώς ελεγχόμενος 
κίνδυνος που προκύπτει από τη χρήση 
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προκαλείται από τη χρήση ουσιών οι 
οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα 
ΧΙΙΙ, βάσει του άρθρου 54, η αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους στου οποίου το έδαφος 
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής 
ενδέχεται:

απομονώσιμου ενδιάμεσου στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής, η αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους στου οποίου το έδαφος 
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής 
ενδέχεται:

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού που εκπόνησε η Επιτροπή απαιτεί τεκμήρια από ένα κράτος μέλος πριν 
αρχίσει η αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια ενδιάμεσων. Η 
παρούσα τροπολογία μειώνει αυτή την υποχρέωση.

Τροπολογία 108
Άρθρο 47, παράγραφος 1, σημείο (β)

(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.

(β) να εξετάσει κάθε πληροφορία που 
υποβλήθηκε και, ενδεχομένως, να λάβει όλα 
τα δέοντα μέτρα μείωσης του κινδύνου
ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα 
εναλλακτικών λύσεων.

Αιτιολόγηση

Ενδιάμεσα που πληρούν τα κριτήρια πολύ μεγάλης ανησυχίας αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για 
τους εργαζομένους και η έκθεση σε αυτά κατά την εργασία πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Θα 
πρέπει συνεπώς να εξεταστεί η διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων στα ενδιάμεσα που 
πληρούν τα κριτήρια πολύ μεγάλης ανησυχίας, προκειμένου να βρεθούν ασφαλέστερες 
εναλλακτικές λύσεις. Τούτο θα συνέβαλε επίσης στην καλύτερη εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Τροπολογία 109
Άρθρο 47, παράγραφος 2

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

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ενδιάμεσα που πληρούν τα κριτήρια πολύ μεγάλης ανησυχίας αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για 
τους εργαζομένους και η έκθεση σε αυτά κατά την εργασία πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Θα 
πρέπει συνεπώς να εξεταστεί η διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων στα ενδιάμεσα που 
πληρούν τα κριτήρια πολύ μεγάλης ανησυχίας, προκειμένου να βρεθούν ασφαλέστερες 
εναλλακτικές λύσεις. Τούτο θα συνέβαλε επίσης στην καλύτερη εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας για την ασφάλεια των εργαζομένων.
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Τροπολογία 110
Άρθρο 48, παράγραφος 1

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

1. Ο Οργανισμός γνωστοποιεί κάθε σχέδιο 
απόφασης, βάσει των άρθρων 40, 43α 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,
ενδεχομένως, το σχέδιο απόφασής του
αναλόγως.

Αιτιολόγηση

Για λόγους απλούστευσης και συγκέντρωσης της διαδικασίας, ο Οργανισμός πρέπει να 
ασχολείται με τα καθήκοντα αξιολόγησης και να έχει ενιαία εξουσία απόφασης για όλες τις 
πτυχές της αξιολόγησης. Με βάση την προτεινόμενη τροποποίηση στο άρθρο 43α, μόνο στις 
περιπτώσεις που ο παραγωγός έχει σταματήσει οριστικά όλες τις δραστηριότητες μπορεί να 
θεωρηθεί σωστό να χάνει η καταχώριση την ισχύ της. Υπάρχει σωρεία περιπτώσεων όπου η 
παραγωγή έχει διακοπεί μόνο προσωρινά, π.χ. λόγω οικονομικών προβλημάτων, δυσχερειών 
υλοποίησης της εγκατάστασης κλπ., που δεν δικαιολογούν την απώλεια ισχύος της 
καταχώρισης. Αυτό πρέπει να διευκρινίζεται στο κείμενο. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με 
τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ: 
Αξιολόγηση ουσιών.

Τροπολογία 111
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 39, 40, 41, 43, 
43αα και 44 στις αρμόδιες αρχές των 
υπόλοιπων κρατών μελών.
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Αιτιολόγηση

Συνέπεια προηγούμενων τροπολογιών, δεδομένου ότι ο Οργανισμός και όχι η αρχή του κράτους 
μέλους έχει σχετική αρμοδιότητα.

Τροπολογία 112
Άρθρο 49, παράγραφος 2

2. Εντός τριάντα ημερών από την 
κυκλοφορία του σχεδίου οι αρμόδιες αρχές 
των υπόλοιπων κρατών μελών μπορούν να 
προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου 
απόφασης στον Οργανισμό στέλνοντας 
αντίγραφό τους στην αρμόδια αρχή. Ο 
Οργανισμός μπορεί να προτείνει 
τροποποιήσεις στο σχέδιο απόφασης την 
ίδια περίοδο στέλνοντας αντίγραφό τους 
στην αρμόδια αρχή.

2. Εντός τριάντα ημερών από την 
κυκλοφορία του σχεδίου οι αρμόδιες αρχές 
των υπόλοιπων κρατών μελών μπορούν να 
προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου 
απόφασης στον Οργανισμό στέλνοντας 
αντίγραφό τους στην αρμόδια αρχή. 

Αιτιολόγηση

Συνέπεια προηγούμενων τροπολογιών, δεδομένου ότι ο Οργανισμός και όχι η αρχή του κράτους 
μέλους έχει σχετική αρμοδιότητα.

Τροπολογία 113
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

Συνέπεια προηγούμενων τροπολογιών, δεδομένου ότι ο Οργανισμός και όχι η αρχή του κράτους 
μέλους έχει σχετική αρμοδιότητα.
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Τροπολογία 114
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

Συνέπεια προηγούμενων τροπολογιών, δεδομένου ότι ο Οργανισμός και όχι η αρχή του κράτους 
μέλους έχει σχετική αρμοδιότητα.

Τροπολογία 115
Άρθρο 50, παράγραφος 1

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

1. Εάν ένας καταχωρίζων ή μεταγενέστερος 
χρήστης διενεργεί δοκιμή για λογαριασμό 
άλλων, το κόστος της μελέτης επιμερίζεται 
σε όλους (διαγραφή). Ο Οργανισμός 
καθορίζει τα κριτήρια επιμερισμού του 
κόστους στη βάση της διαφάνειας και της 
αναλογικότητας.

Αιτιολόγηση

Για να ορίζεται το κόστος αναλογικά, ο Οργανισμός πρέπει να θεσπίσει δίκαια κριτήρια. Η 
παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ: Αξιολόγηση ουσιών.

Τροπολογία 116
Άρθρο 51

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.

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 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.
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Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση αυτή είναι απαραίτητη επειδή ο Οργανισμός και όχι η αρχή του κράτους μέλους 
έχει σχετική αρμοδιότητα.

Τροπολογία 117
Άρθρο 52

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

Σκοπός του παρόντος τίτλου είναι να 
εγγυηθεί ότι οι ουσίες που προκαλούν πολύ 
μεγάλη ανησυχία αντικαθίστανται από 
κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή 
τεχνολογίες εφόσον αυτές διατίθενται, ή οι 
εν λόγω εναλλακτικές επιλογές 
αναπτύσσονται, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 118
Άρθρο 53, παράγραφος 5

5. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στις ακόλουθες χρήσεις ουσιών:

Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στις ακόλουθες χρήσεις ουσιών, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα προβλεπόμενα μέτρα 
παρέχουν επίπεδο προστασίας τουλάχιστον 
ισοδύναμο με αυτό που θεσπίζει ο Τίτλος 
VΙΙ.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εξετάζει τα διαφορετικά επίπεδα ρύθμισης που καλύπτουν οι εξαιρέσεις 
που περιλαμβάνονται στο άρθρο 53, παράγραφος 5 και ανάγει τη διαδικασία αδειοδότησης σε 
κοινό κανόνα. Τα ενδιάμεσα που πληρούν τα κριτήρια των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία ενδέχεται να προξενούν βλάβες και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να εξαιρούνται από 
την αδειοδότηση.

Τροπολογία 119
Άρθρο 53, παράγραφος 5, σημείο (i) α (νέο)

(iα) Χρήση μετάλλων, 
συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησής 
τους σε κράματα, κατ’ αναλογία προς την 
εξαίρεση από την υποχρέωση επισήμανσης 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΚ, 
παράρτημα VI, σημεία 8.3 και 9.3.
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Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα νομοθεσία περί επικινδύνων ουσιών επικεντρώνεται στις ιδιότητες που θα 
συνεπάγονταν κίνδυνο κατά τη συνήθη χρήση της ουσίας. Σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, 
παράρτημα VI στοιχεία 8.3 και 9.3, τα μέταλλα και τα κράματα σε συμπαγή μορφή δεν πρέπει 
να επισημαίνονται αν στη μορφή υπό την οποία διατίθενται στο εμπόριο δεν εγκυμονούν 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Στο ίδιο παράρτημα ορίζεται ανάλογη 
εξαίρεση για τα πολυμερή. Την επισήμανση αφορά επίσης η οδηγία 76/769/ΕΟΚ για τον 
περιορισμό της διάθεσης επικίνδυνων ουσιών, π.χ. στους τελικούς καταναλωτές.

Τροπολογία 120
Άρθρο 53, παράγραφος 5, σημείο (i) α (νέα)

(iα) χρήσεις σε συσσωρευτές, σύμφωνα με 
το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 91/157/ΕΟΚ·

Αιτιολόγηση

Η χρήση ουσιών σε συσσωρευτές ρυθμίζεται ήδη από τον Τίτλο VΙΙ και την οδηγία 91/157/ΕΚ. 
Κατά συνέπεια, εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης.

Τροπολογία 121
Άρθρο 53, παράγραφος 6

6. Για τις ουσίες που υπόκεινται σε 
αδειοδότηση μόνο επειδή ανταποκρίνονται 
στα κριτήρια του άρθρου 54, στοιχεία α), β) 
και γ), ή επειδή προσδιορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 54, στοιχείο στ), μόνο λόγω 
της επικινδυνότητας για την ανθρώπινη 
υγεία, οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες 
χρήσεις τους:

6. Για τις ουσίες που υπόκεινται σε 
αδειοδότηση μόνο επειδή ανταποκρίνονται 
στα κριτήρια του άρθρου 54, στοιχεία α), β) 
και γ), (διαγραφή) μόνο λόγω της 
επικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία, οι 
παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες χρήσεις 
τους:

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των ενδοκρινικών διαταρακτών.  
Ο καθορισμός περαιτέρω κριτηρίων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 54, στοιχείο δ) 
και στοιχείο ε) πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση επιστημονικά δεδομένα ώστε να μην 
οδηγηθούμε σε αυθαίρετες αποφάσεις. Επιπλέον, οι ουσίες που περιλαμβάνονται στο στοιχείο 
β) έχουν ήδη εξαιρεθεί στην τροπολογία στο άρθρο 2. Εξάλλου, οι ουσίες που έχουν ήδη 
ρυθμιστεί από τις αντίστοιχες κάθετες ρυθμίσεις, που καλώς έχουν θεσπισθεί, πρέπει να 
αποκλεισθούν από το πεδίο εφαρμογής του REACH. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις 
άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ: 
Αδειοδότηση.
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Τροπολογία 122
Άρθρο 53, παράγραφος 7α (νέα)

7α. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για 
ουσίες που χρησιμοποιούνται μόνες τους, 
σε παρασκευάσματα ή σε προϊόντα που 
πληρούν τους όρους και τους περιορισμούς 
του παραρτήματος XVI  ή του 
παραρτήματος XVII.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι οι αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί από το Συμβούλιο Υπουργών 
της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ ή θα ληφθούν στο 
μέλλον από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 130 - Επιτροπολογία - δεν 
πρέπει να τεθούν σε περαιτέρω συζήτηση. Δεν πρέπει να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια της 
Επιτροπής το καθήκον να αποφασίσει κατά πόσον και μέχρι ποίου βαθμού θα εξαιρούνται 
ουσίες και χρήσεις ή οποίες έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης. Η παρούσα 
τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ: Αδειοδότηση. 

Τροπολογία 123
Άρθρο 54, στοιχείο (α)

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

(α) ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνες κατηγορίας 1 ή 2, σύμφωνα με 
την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει νομικά δεσμευτική απόφαση για την ταξινόμηση (με βάση την απόφαση 
εναρμονισμένης ταξινόμησης όπως τα ΜRL κατ. 1 και 2) πριν να υποβληθεί η ουσία για 
αδειοδότηση. Διαφορετικά θα αμφισβητηθούν οι  αποφάσεις της/ων επιτροπής/ών του κράτους 
μέλους που είναι αρμόδια/ες για την ταξινόμηση των ουσιών ΜRL κατ. 1 και 2.  Θα πρέπει να 
υπάρχει ασφάλεια δικαίου - ιδίως όσον αφορά το διεθνές εμπόριο. Η παρούσα τροπολογία 
συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον 
Τίτλο VΙΙ: Αδειοδότηση. 

Τροπολογία 124
Άρθρο 54, στοιχείο (β)

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

(α) ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως 
μεταλλαξιογόνες κατηγορίας 1 ή 2, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·



AD\574976EL.doc 67/92 PE 357.617v03-00

EL

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει νομικά δεσμευτική απόφαση για την ταξινόμηση (με βάση την απόφαση 
εναρμονισμένης ταξινόμησης όπως τα ΜRL κατ. 1 και 2) πριν να υποβληθεί η ουσία για 
αδειοδότηση. Διαφορετικά θα αμφισβητηθούν οι  αποφάσεις της/ων επιτροπής/ών του κράτους 
μέλους που είναι αρμόδια/ες για την ταξινόμηση των ουσιών ΜRL κατ. 1 και 2. Θα πρέπει να 
υπάρχει ασφάλεια δικαίου - ιδίως όσον αφορά το διεθνές εμπόριο. Η παρούσα τροπολογία 
συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον 
Τίτλο VΙΙ: Αδειοδότηση.     

Τροπολογία 125
Άρθρο 54, στοιχείο (γ)

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

(γ) ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως τοξικές 
για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει νομικά δεσμευτική απόφαση για την ταξινόμηση (με βάση την απόφαση 
εναρμονισμένης ταξινόμησης όπως τα ΜRL κατ. 1 και 2) πριν να υποβληθεί η ουσία για 
αδειοδότηση. Διαφορετικά θα αμφισβητηθούν οι  αποφάσεις της/ων επιτροπής/ών του κράτους 
μέλους που είναι αρμόδια/ες για την ταξινόμηση των ουσιών ΜRL κατ. 1 και 2. Θα πρέπει να 
υπάρχει ασφάλεια δικαίου - ιδίως όσον αφορά το διεθνές εμπόριο. Η παρούσα τροπολογία 
συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον 
Τίτλο VΙΙ: Αδειοδότηση.  

Τροπολογία 126
Άρθρο 54, στοιχείο (στ)

(στ) ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής ή με ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ιδιότητες ή 
με άκρως ανθεκτικές και άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμες ιδιότητες, οι οποίες δεν 
πληρούν τα κριτήρια των στοιχείων δ) και 
ε), ωστόσο προσδιορίζονται ως ουσίες που 
προκαλούν σοβαρές και μη αναστρέψιμες 
βλάβες στον άνθρωπο ή στο περιβάλλον, 
αντίστοιχες με εκείνες που προκαλούν 
άλλες ουσίες, περιλαμβάνονται στα 
στοιχεία α) έως ε) σε περιπτωσιολογική 
βάση, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 56.

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση
Δεν υπάρχουν κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των ενδοκρινικών διαταρακτών.  
Ο καθορισμός περαιτέρω κριτηρίων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 54, στοιχείο δ) 
και στοιχείο ε) πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση επιστημονικά δεδομένα ώστε να μην 
οδηγηθούμε σε αυθαίρετες αποφάσεις. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ: 
Αδειοδότηση. 

Τροπολογία 127
Άρθρο 55, παράγραφος 1, στοιχείο (γ), υποστοιχείο (ii)

(ii) την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες, 
τουλάχιστον δεκαοκτώ μήνες πριν από την 
ημερομηνία(-ες) λήξης, πριν από τις οποίες 
πρέπει να παραληφθούν οι αιτήσεις 
αδειοδότησης χρήσεων τις οποίες ο αιτών 
επιθυμεί να συνεχίσει ή για τις οποίες 
επιθυμεί να εξακολουθήσει να διαθέτει τις 
ουσίες στην αγορά μετά την ημερομηνία(-
ες) λήξης· οι συνεχιζόμενες αυτές χρήσεις 
θα επιτραπούν μετά την ημερομηνία λήξης 
ώσπου να ληφθεί η απόφαση σχετικά με την 
αίτηση αδειοδότησης·

(ii) την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες, 
τουλάχιστον δεκαοκτώ μήνες πριν από την 
ημερομηνία(-ες) λήξης, πριν από τις οποίες 
πρέπει να παραληφθούν οι αιτήσεις 
αδειοδότησης χρήσεων τις οποίες ο αιτών 
επιθυμεί να συνεχίσει ή για τις οποίες 
επιθυμεί να εξακολουθήσει να διαθέτει τις 
ουσίες στην αγορά μετά την ημερομηνία(-
ες) λήξης· οι συνεχιζόμενες αυτές χρήσεις 
θα επιτραπούν (διαγραφή) ώσπου να ληφθεί 
η απόφαση σχετικά με την αίτηση 
αδειοδότησης·

Τροπολογία 128
Άρθρο 55, παράγραφος 2, εισαγωγή

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 εάν ο κίνδυνος για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον που συνδέεται με 
τη χρήση της ουσίας ελέγχεται επαρκώς. 
Για να καθοριστούν οι εξαιρέσεις αυτές θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη ιδίως τα εξής:

Αιτιολόγηση
Η συμπλήρωση αυτή διευκολύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει περαιτέρω κατηγορίες.

Τροπολογία 129
Άρθρο 55, παράγραφος 4, στοιχείο (α)

(α) την πλήρωση των κριτηρίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 54 στοιχεία δ), ε) 
και στ)·

(α) την πλήρωση των κριτηρίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 54 στοιχεία δ) 
και ε)·
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Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των ενδοκρινικών διαταρακτών.  
Ο καθορισμός περαιτέρω κριτηρίων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 54, στοιχείο δ) 
και στοιχείο ε) πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση επιστημονικά δεδομένα ώστε να μην 
οδηγηθούμε σε αυθαίρετες αποφάσεις. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ: 
Αδειοδότηση. 

Τροπολογία 130
Άρθρο 56, παράγραφος 1

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

Προσδιορισμός των ουσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 54, στοιχεία δ), ε)

1. Για τον προσδιορισμό των ουσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 54, στοιχεία δ), ε) 
και στ), εφαρμόζεται η διαδικασία που 
αναφέρεται στις παραγράφους 2 έως 7 του 
παρόντος άρθρου πριν από τη διατύπωση 
οποιωνδήποτε συστάσεων βάσει του άρθρου 
55, παράγραφος 3.

1. Για τον προσδιορισμό των ουσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 54, στοιχεία δ), ε), 
εφαρμόζεται η διαδικασία που αναφέρεται 
στις παραγράφους 2 έως 7 του παρόντος 
άρθρου πριν από τη διατύπωση 
οποιωνδήποτε συστάσεων βάσει του άρθρου 
55, παράγραφος 3. 

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των ενδοκρινικών διαταρακτών.  
Ο καθορισμός περαιτέρω κριτηρίων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 54, στοιχείο δ) 
και στοιχείο ε) πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση επιστημονικά δεδομένα ώστε να μην 
οδηγηθούμε σε αυθαίρετες αποφάσεις. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ: 
Αδειοδότηση.

Τροπολογία 131
Άρθρο 56, παράγραφοι 2 και 3

2.  Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον 
Οργανισμό να προετοιμάσει έναν φάκελο, 
σύμφωνα με το παράρτημα XIV, για ουσίες 
οι οποίες κατά τη γνώμη της 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια του άρθρου 
54, στοιχεία δ), ε) και στ). Ο Οργανισμός 
κυκλοφορεί τον εν λόγω φάκελο στα κράτη 
μέλη.

2.  Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον 
Οργανισμό να προετοιμάσει έναν φάκελο, 
σύμφωνα με το παράρτημα XIV, για ουσίες 
οι οποίες κατά τη γνώμη της 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια του άρθρου 
54, στοιχεία δ) και ε). Ο Οργανισμός 
κυκλοφορεί τον εν λόγω φάκελο στα κράτη 
μέλη.

3. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
προετοιμάσει έναν φάκελο, σύμφωνα με το 
παράρτημα XIV για ουσίες οι οποίες κατά 
τη γνώμη του ανταποκρίνονται στα κριτήρια 

3. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
προετοιμάσει έναν φάκελο, σύμφωνα με το 
παράρτημα XIV για ουσίες οι οποίες κατά 
τη γνώμη του ανταποκρίνονται στα κριτήρια 
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του άρθρου 54, στοιχεία δ), ε) και στ) και να 
τον διαβιβάσει στον Οργανισμό. Ο 
Οργανισμός κυκλοφορεί τον εν λόγω 
φάκελο στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

του άρθρου 54, στοιχεία δ) και ε) και να τον 
διαβιβάσει στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός 
κυκλοφορεί τον εν λόγω φάκελο στα 
υπόλοιπα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των ενδοκρινικών διαταρακτών.  
Ο καθορισμός περαιτέρω κριτηρίων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 54, στοιχείο δ) 
και στοιχείο ε) πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση επιστημονικά δεδομένα ώστε να μην 
οδηγηθούμε σε αυθαίρετες αποφάσεις. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ: 
Αδειοδότηση. 

Τροπολογία 132
Άρθρο 57, παράγραφος 6

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

Οι άδειες μπορεί να υπόκεινται σε όρους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιόδων 
επανεξέτασης ή/και παρακολούθησης.

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται προθεσμία δεδομένου ότι οι αποφάσεις για την έκδοση άδειας μπορούν να 
αναθεωρούνται ανά πάσα στιγμή και να τροποποιούνται ή ακόμη και να ακυρώνονται. Η 
προθεσμία θα αποτελούσε μόνο επιπλέον επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και τις αρχές. Η 
παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ: Αδειοδότηση. 

Τροπολογία 133
Άρθρο 58, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1

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

Οι άδειες μπορούν να αναθεωρηθούν ανά 
πάσα στιγμή εφόσον οι περιστάσεις υπό τις 
οποίες χορηγήθηκε η αρχική άδεια έχουν 
μεταβληθεί πράγμα που επηρέασε τον 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή για το 
περιβάλλον ή τις κοινωνικοοικονομικές 
συνέπειες ή εφόσον ζητηθεί αναθεώρηση 
από την πλειοψηφία των μελών του 
Οργανισμού που έχουν δικαίωμα ψήφου.
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Τροπολογία 134
Άρθρο 58, παράγραφος 4

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

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

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 55.

Τροπολογία 135
Άρθρο 59, παράγραφοι 4 και 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(β) μια ανάλυση των εναλλακτικών ουσιών 
που εξετάζει τους κινδύνους τους και την 

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

τους και την τεχνική και οικονομική 
σκοπιμότητα της υποκατάστασης, 
συνοδευόμενη, εφόσον είναι σκόπιμο, από 
σχέδιο υποκατάστασης, περιλαμβανομένης 
της έρευνας και ανάπτυξης και του 
χρονοδιαγράμματος για τις δράσεις που 
προτείνει ο αιτών.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 136
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 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), δα) και δβ).

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 59.

Τροπολογία 137
Άρθρο 61, παράγραφος 3

3. Κατά την προετοιμασία της 
γνωμοδότησης κάθε επιτροπή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ελέγχει 
πρώτα κατά πόσον η αίτηση περιλαμβάνει 
όλες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται 
στο άρθρο 59 και αφορούν θέματα τα οποία 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Εάν 
χρειάζεται, η επιτροπή ζητεί από τον 
αιτούντα συμπληρωματικές πληροφορίες 
ώστε η αίτηση να τηρεί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 59. Κάθε επιτροπή λαμβάνει επίσης 
υπόψη της τυχόν πληροφορίες που έχουν 
υποβληθεί από τρίτους.

3. Κατά την προετοιμασία της 
γνωμοδότησης κάθε επιτροπή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ελέγχει 
πρώτα κατά πόσον η αίτηση περιλαμβάνει 
όλες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται 
στο άρθρο 59 και αφορούν θέματα τα οποία 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Εάν 
χρειάζεται, η επιτροπή ζητεί από τον 
αιτούντα συμπληρωματικές πληροφορίες 
ώστε η αίτηση να τηρεί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 59. Κάθε επιτροπή λαμβάνει επίσης 
υπόψη της τυχόν πληροφορίες που έχουν 
υποβληθεί από τρίτους και μπορεί να 
ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από 
τρίτους, εφόσον χρειάζεται.
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Εάν μια ή και οι δύο επιτροπές 
αποφασίσουν ότι απαιτούνται 
συμπληρωματικές πληροφορίες για 
εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες, 
μπορούν να παραγγείλουν μελέτη σχετικά 
με τις διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές. Η 
μελέτη αυτή θα χρηματοδοτηθεί από το 
τέλος αδειοδότησης που έχει θεσπίσει ο 
Οργανισμός.

Αιτιολόγηση

Οι επιτροπές του Οργανισμού χρειάζονται μεγαλύτερη ελαστικότητα για να συγκεντρώνουν 
πληροφορίες και πρέπει να είναι σε θέση να παραγγέλλουν ανεξάρτητες εκθέσεις για τα 
δυνητικά υποκατάστατα. Οι συμπληρωματικές αυτές πληροφορίες θα διατίθενται όταν οι 
επιτροπές αποφασίζουν για μια αίτηση αδειοδότησης. Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, οι 
εθνικοί εμπειρογνώμονες πρέπει να αποφασίσουν εάν υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές 
επιλογές. Δεδομένου ότι οι επιτροπές του Οργανισμού έχουν στη διάθεσή τους 10 μήνες για να 
επεξεργαστούν τις αποφάσεις τους, θα πρέπει να είναι εφικτή η ολοκλήρωση μελέτης για τις 
εναλλακτικές επιλογές εντός του διαστήματος αυτού.

Τροπολογία 138
Άρθρο 61, παράγραφος 4, στοιχείο α)

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

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

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 59.

Τροπολογία 139
Άρθρο 61, παράγραφος 4, στοιχείο β)

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

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

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 59.

Τροπολογία 140
Άρθρο 63, παράγραφος 1

1. Οι μεταγενέστεροι χρήστες που 
χρησιμοποιούν μια ουσία σύμφωνα με το 
άρθρο 53, παράγραφος 2, το κοινοποιούν 
στον Οργανισμό εντός τριών μηνών από 
την πρώτη φορά που προμηθεύτηκαν την 
ουσία. Χρησιμοποιούν αποκλειστικά το 
υπόδειγμα που ορίζεται από τον 
Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Για τους μεταγενέστερους χρήστες που χρησιμοποιούν μια εγκεκριμένη ουσία θεσπίζεται μια 
διαδικασία κοινοποίησης. Μαζί με τις εκτεταμένες απαιτήσεις ενημέρωσης και κοινοποίησης 
για τη διαδικασία καταχώρισης τούτο συνιστά μια επιπρόσθετη και επαχθή υποχρέωση ιδίως, 
για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 141
Άρθρο 63, παράγραφος 2

2. Ο Οργανισμός καταρτίζει και 
ενημερώνει ένα μητρώο μεταγενέστερων 
χρηστών οι οποίοι του έχουν αποστείλει 
κοινοποιήσεις, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Ο Οργανισμός παρέχει 
πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Για τους μεταγενέστερους χρήστες που χρησιμοποιούν μια εγκεκριμένη ουσία θεσπίζεται μια 
διαδικασία κοινοποίησης. Μαζί με τις εκτεταμένες απαιτήσεις ενημέρωσης και κοινοποίησης 
για τη διαδικασία καταχώρισης αυτό συνιστά μια επιπρόσθετη και επαχθή υποχρέωση ιδίως για 
τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 142
Άρθρο 65, παράγραφος 2

2. Για τις ουσίες που ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνες, 

2. Για τις ουσίες που ταξινόμούνται ως 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
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μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2 και για 
τις οποίες προτείνονται από την Επιτροπή 
περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση τους από 
τους καταναλωτές, το παράρτημα XVI 
τροποποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 
3. Δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 66 έως 70.

για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2 
και για τις οποίες προτείνονται από την 
Επιτροπή περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση 
τους από τους καταναλωτές, το παράρτημα 
XVI τροποποιείται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην εναρμόνιση των προτεινόμενων αλλαγών στο άρθρο 54(α), 
(β) και (γ).Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα 
άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙII: Περιορισμοί στην παραγωγή, εμπορία και χρήση 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων

Τροπολογία 143
Άρθρο 65, παράγραφος 2α (νέα)

2a.  Ο Οργανισμός ενημερώνει χωρίς 
καθυστέρηση / δημοσιεύει στον ιστότοπο 
του, ότι ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή 
προτίθενται να κινήσουν διαδικασία 
περιορισμού και ενημερώνουν αυτούς που 
υπέβαλαν αίτηση ταξινόμησης για την εν 
λόγω ουσία.  

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί πρέπει να ισχύουν χωρίς όριο βάρους, δηλαδή κάτω από 1 τόνο ανά έτος.  
Υπάρχει δικαίωμα ενημέρωσης από τις εταιρείες που έχουν προβεί σε καταχώριση αλλά και από 
αυτές που είτε δεν υποχρεούνται να προβούν σε καταχώριση (κάτω από ένα τόνο ανά έτος) είτε 
δεν υπόκεινται ακόμα, στην υποχρέωση αυτή λόγω διαφορετικών προθεσμιών σε συνάρτηση με 
το βάρος. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που υποβλήθηκαν στα 
άρθρα που περιλαμβάνονται στο Τίτλο VΙII:  περιορισμοί στην παραγωγή, διάθεση και χρήση 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων. 

Τροπολογία 144
Άρθρο 66, παράγραφος 3, εισαγωγή

3. Ο Οργανισμός δημοσιεύει αμέσως στον 
ιστότοπό του όλους τους φακέλους που 
τηρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος 
XIV και τους περιορισμούς που προτάθηκαν 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου, με σαφή ένδειξη της 
ημερομηνίας δημοσίευσης. Ο Οργανισμός 

3. Ο Οργανισμός δημοσιεύει αμέσως στον 
ιστότοπό του περιλήψεις των αντίστοιχων 
φακέλων και τους περιορισμούς που 
προτάθηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 
και 2 του παρόντος άρθρου, με σαφή 
ένδειξη της ημερομηνίας δημοσίευσης. Ο 
Οργανισμός καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα 
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καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
υποβάλουν χωριστά ή από κοινού εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης:

μέρη να υποβάλουν χωριστά ή από κοινού 
εντός έξι μηνών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης:

Αιτιολόγηση

Οι φάκελοι μπορεί να περιλαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες για την επιχείρηση και το 
κατάστημα καθώς και στοιχεία που προστατεύονται από το δίκαιο περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Το διάστημα των τριών μηνών είναι υπερβολικά βραχύ για τη γνωμοδότηση σε ένα 
περίπλοκο ζήτημα, ιδίως σε περίπτωση ΜΜΕ.

Τροπολογία 145
Άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο θ α (νέο)

(θ a) τη σύσταση και διατήρηση ενός 
κέντρου αριστείας για την ανακοίνωση 
κινδύνου. Τη διάθεση συγκεντρωμένων και 
συντονισμένων πόρων σε σχέση με την 
ενημέρωση για την ασφαλή χρήση χημικών 
ουσιών και παρασκευασμάτων. 
Διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων και 
βέλτιστης πρακτικής στον τομέα της 
ανακοίνωσης κινδύνου.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη ενός κατάλληλου και ενιαίου συστήματος ανακοίνωσης κινδύνου θα παράσχει 
στους καταναλωτές τις απαραίτητες πληροφορίες και συμβουλές ώστε να δύνανται να 
χρησιμοποιούν τις ουσίες και τα παρασκευάσματα που περιέχουν χημικά  κατά τρόπο ασφαλή 
και αποτελεσματικό.

Συνδέεται με τις τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 41α (νέα), 69 και 70.

Τροπολογία 146
Άρθρο 75, παράγραφος 1

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 
έξι εκπροσώπους των κρατών μελών οι 
οποίοι διορίζονται από το Συμβούλιο και έξι 
εκπροσώπους οι οποίοι διορίζονται από την 
Επιτροπή καθώς και από τρία πρόσωπα εκ 
μέρους των ενδιαφερόμενων μερών τα οποία 
διορίζονται από την Επιτροπή χωρίς 
δικαίωμα ψήφου.

1. 1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται 
από ένδεκα εκπροσώπους των κρατών 
μελών οι οποίοι διορίζονται από το 
Συμβούλιο κατόπιν διαβουλεύσεων με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει καταλόγου 
που καταρτίζει η Επιτροπή και ο οποίος 
περιλαμβάνει αρκετά περισσότερα ονόματα 
από τον αριθμό των προς διορισμό μελών,
και έναν εκπρόσωπο από την Επιτροπή 
καθώς και από τέσσερα πρόσωπα εκ μέρους 
των ενδιαφερόμενων μερών (βιομηχανία 
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και οργανώσεις των καταναλωτών, των 
εργαζομένων και περιβαλλοντικές 
οργανώσεις) τα οποία διορίζονται από την 
Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

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

Αιτιολόγηση

Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να εξειδικεύονται· οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπροσωπούνται 
στο διοικητικό συμβούλιο όπως οι υπόλοιποι σημαντικοί παράγοντες.

Τροπολογία 147
Άρθρο 85, παράγραφος 3

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

3. Ο πρόεδρος, τα μέλη και οι αναπληρωτές 
τους διορίζονται από το διοικητικό 
συμβούλιο Το τελευταίο επιλέγει 
υποψηφίους με τα κατάλληλα προσόντα 
από κατάλογο που προτέινει η Επιτροπή 
βάσει διαδικασίας δημόσιας επιλογής με τη 
δημοσίευση αγγελίας προς κάθε 
ενδιαφερόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Τύπο και 
στο Διαδίκτυο. Τα μέλη του τμήματος 
προσφυγών διορίζονται από το διοικητικό 
συμβούλιο με βάση τη σχετική πείρα και 
εμπειρογνωμοσύνη τους στον τομέα της 
χημικής ασφάλειας, των φυσικών επιστημών 
ή των ρυθμιστικών και δικαστικών 
διαδικασιών από κατάλογο υποψηφίων με 
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τα κατάλληλα προσόντα που εγκρίνει η 
Επιτροπή. Τουλάχιστον ένα μέλος του 
τμήματος προσφυγών πρέπει να πιστοποιεί 
επιπλέον πείρα στον τομέα των νομικών 
διαδικασιών. 

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τον τομέα καθηκόντων του τμήματος προσφυγών πρέπει τουλάχιστον ένα 
μέλος να πιστοποιεί επιπλέον πείρα στον τομέα των νομικών διαδικασιών.  Δεδομένου του 
χαρακτήρα των καθηκόντων του τμήματος προσφυγών η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων 
πρέπει να είναι διαφανής.

Τροπολογία 148
Άρθρο 109

Άρθρο 109
Πεδίο εφαρμογής

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
Η κατάρτιση ενός ξεχωριστού ευρετηρίου κατάταξης και επισήμανσης είναι περιττή, δεδομένου 
ότι η κατάταξη και η επισήμανση δηλώνονται στο πλαίσιο της καταχώρισης ή/και των βασικών 
πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές ευρίσκονται σε μια τράπεζα δεδομένων την οποία 
καταρτίζει και τηρεί ο Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 δ). Μια πρόσθετη 
υποχρέωση κοινοποίησης για τη δημιουργία ενός τέτοιου ευρετηρίου επιβαρύνει χωρίς λόγο 
τους παραγωγούς και εισαγωγείς, χωρίς να παρέχονται συμπληρωματικές πληροφορίες.

Τροπολογία 149
Άρθρο 112, παράγραφος 1

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού στο παράρτημα Ι της 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού στο παράρτημα Ι της 
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οδηγίας 67/548/ΕΟΚ θα προστίθεται 
εναρμονισμένη σε κοινοτικό επίπεδο 
ταξινόμηση και επισήμανση μόνον για την 
ταξινόμηση μιας ουσίας ως καρκινογόνου, 
μεταλλαξιογόνου ή τοξικής για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1, 2 ή 3 ή ως 
ευαισθητοποιητικής του αναπνευστικού 
συστήματος. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις 
εναρμονισμένης ταξινόμησης και 
επισήμανσης στον Οργανισμό, σύμφωνα με 
το παράρτημα XIV.

οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, καθώς και της 
οδηγίας 1999/45/ΕΚ, μπορεί να προστίθεται 
εναρμονισμένη σε κοινοτικό επίπεδο 
ταξινόμηση και επισήμανση. Οι αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών μπορούν να 
υποβάλλουν προτάσεις εναρμονισμένης 
ταξινόμησης και επισήμανσης στον 
Οργανισμό, σύμφωνα με το παράρτημα 
XIV.

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της εναρμονισμένης ταξινόμησης απλώς σε μερικές δυσμενείς επιπτώσεις δεν 
είναι αποδεκτός. Υπάρχουν πολύ περισσότερες σχετικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου 
και στο περιβάλλον. Η ταξινόμηση έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ αμφιλεγόμενη, εξαιρετικά 
αμφιλεγόμενη για να αφεθεί μόνον στην βιομηχανία. Η εναρμονισμένη ταξινόμηση επιτρέπει 
την επίλυση συγκρούσεων χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια και επομένως εξοικονομεί πόρους.  
Επιπλέον, η ταξινόμηση παρασκευασμάτων καθορίζει κατά πόσον πρέπει να διενεργείται 
αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας (άρθρο 29 ), οπότε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει 
εναρμονισμένη ταξινόμηση ώστε να αποφευχθούν ασάφειες και αντιπαραθέσεις.

Τροπολογία 150
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 
131, παράγραφος 2.

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

Λόγω της εξαιρετικά καινοτόμου φύσεως του κανονισμού, οι εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία 
του πρέπει να υποβάλλονται νωρίτερα από το προτεινόμενο, ούτως ώστε, μεταξύ άλλων, να 
διασφαλίζεται ότι η εφαρμογή του παρακολουθείται δεόντως και συνολικώς.  Η παρούσα 
τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΧΙ: Πληροφορίες 

Τροπολογία 151
Άρθρο 115, παράγραφος 3

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 152
Άρθρο 115 α (νέο)

Άρθρο 115α
Ειδικές διατάξεις για την παροχή 
πληροφοριών στο κοινό:
1.  Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων 
σήμανσης της οδηγίας 67/548/ ή της 
οδηγίας 1999/45/ΕΚ, και για τη 
διευκόλυνση της ασφαλούς και αειφόρου 
χρήσης από τους καταναλωτές ουσιών και 
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παρασκευασμάτων, οι κατασκευαστές 
κοινοποιούν τις κατάλληλες πληροφορίες 
σχετικά με τον κίνδυνο με την επικόλληση 
σήμανσης στη συσκευασία όλων των 
εμπορευμάτων που διατίθενται στην αγορά 
προς πώληση στον καταναλωτή, η οποία 
περιλαμβάνει ένδειξη για τους κινδύνους σε 
συνδυασμό με τη συνιστώμενη χρήση ή τις 
προβλεπόμενες συνέπειες μιας 
ακατάλληλης χρήσης.  Η σήμανση αυτή 
συνοδεύεται επίσης, αν χρειάζεται, με την 
αξιοποίηση και άλλων διαύλων 
επικοινωνίας, όπως ιστοθέσεων στο 
Διαδίκτυο, όπου θα είναι δυνατή η 
αναζήτηση λεπτομερέστερων πληροφοριών 
ασφάλειας και χρήσης σχετικά με την 
ουσία ή το παρασκεύασμα.
2.  Οι οδηγίες 1999/45/ΕΚ και 
1967/548/ΕΟΚ τροποποιούνται κατάλληλα.

Αιτιολόγηση
Η ανάπτυξη ενός κατάλληλου και ενιαίου συστήματος ανακοίνωσης κινδύνου θα παράσχει 
στους καταναλωτές τις απαραίτητες πληροφορίες και συμβουλές ώστε να δύνανται να 
χρησιμοποιούν τις ουσίες και τα παρασκευάσματα που περιέχουν χημικά  κατά τρόπο ασφαλή 
και αποτελεσματικό.

Τροπολογία 153
Άρθρο 116, παράγραφος 1, εισαγωγή

1. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής: 1. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής, 
εκτός αν, κατά περίπτωση, ο 
κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας αποδείξει 
το αντίθετο:

Αιτιολόγηση
Πρέπει να υπάρξει διάταξη που θα επιτρέπει εξαιρέσεις στον κανόνα περί μη εμπιστευτικότητας, 
εφόσον κάθε περίπτωση εξετασθεί ατομικά και μελετηθεί η τεκμηρίωση του κατασκευαστή / 
εισαγωγέα. Οι μέθοδοι ανάλυσης συνιστούν εμπιστευτικές πληροφορίες και δεν έχουν αξία για 
το ευρύ κοινό. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί 
στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΧΙ: Πληροφορίες

Τροπολογία 154
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο θ)

θ) οι πληροφορίες που περιέχουν τα δελτία 
δεδομένων ασφαλείας, εκτός από την 
επωνυμία της εταιρείας ή επιχείρησης και

(θ) οι πληροφορίες που περιέχουν τα δελτία 
δεδομένων ασφαλείας εκτός από τις 
περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφορίες 
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εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες οι 
πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές, 
κατ’ εφαρμογήν της παραγράφου 2·

θεωρούνται εμπιστευτικές, κατ’ εφαρμογήν 
της παραγράφου 2·

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 155
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο ια)

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

(ια) οι δοκιμές που έχουν διενεργηθεί σε 
σπονδυλωτά ζώα·

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 156
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο ιβ) (νέο)

(ιβ) το όνομα του καταχωρίζοντος·

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 157
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο ια) β) (νέο)

(ια)β  η χημική δομή της ουσίας·

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 158
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο ια) γ) (νέο)

(ια) γ) η ποσοτική κατηγορία της ουσίας·

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 159
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο ια) δ) (νέο)

(ια) δ) η συνολική ποσότητα της ουσίας 
στην αγορά της ΕΕ με βάση τις κατηγορίες 
ποσοτήτων·

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 160
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο ια) ε) (νέο)

ια ε) οι κατηγορίες χρήσης·

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 161
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο ια) στ) (νέο)

(ια)στ  ο κατάλογος συστατικών στα 
παρασκευάσματα·

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 162
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο ια) ζ) (νέο)

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

Τροπολογία 163
Άρθρο 116, παράγραφος 2, στοιχείο α)

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

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

Αιτιολόγηση
Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πλήρη σύνθεση των παρασκευασμάτων είναι ήδη 
κεκτημένη για τα καλλυντικά και για τα απορρυπαντικά. Συνεπώς εμπιστευτικότητα πρέπει να 
περιορίζεται στις ποσοτικές πληροφορίες, διαφορετικά κινδυνεύει να υπονομευθεί το status quo 
των συναφών νομοθετικών πράξεων.

Τροπολογία 164
Άρθρο 121

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν συμβουλές σε 
παραγωγούς, εισαγωγείς, μεταγενέστερους 
χρήστες και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο 
σχετικά με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 
του καθενός βάσει του παρόντος 
κανονισμού, πέρα από τα έγγραφα οδηγιών 
εφαρμογής που παρέχει ο Οργανισμός, 
βάσει του άρθρου 73, παράγραφος 2, 
στοιχείο στ).

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν συμβουλές σε 
παραγωγούς, εισαγωγείς, μεταγενέστερους 
χρήστες και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο 
σχετικά με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 
του καθενός βάσει του παρόντος 
κανονισμού, πέρα από τα έγγραφα οδηγιών 
εφαρμογής που παρέχει ο Οργανισμός, 
βάσει του άρθρου 73, παράγραφος 2, 
στοιχείο στ). Στην ενημέρωση πρέπει να 
συμμετέχουν ιδίως οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) καθώς και οι 
μεταγενέστεροι χρήστες. Τούτο 
περιλαμβάνει ειδικότερα, αλλά όχι 
περιοριστικά, συμβουλές προς ΜΜΕ για 
τον τρόπο τήρησης των υποχρεώσεών τους 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του REACH οι ΜΜΕ και οι μεταγενέστεροι χρήστες ιδίως έχουν 
ανάγκη βοήθειας.
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Τροπολογία 165
Άρθρο 122, παράγραφος 1 (νέα)

1. Τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν 
μέτρα για να υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις 
- και ιδίως τις ΜΜΕ και τους 
μεταγενέστερους χρήστες - στο πλαίσιο της 
εφαρμογής του REACH.

Αιτιολόγηση

Το REACH θα επηρεάσει πολύ τις επιχειρήσεις, όχι μόνο από τον κλάδο της χημικής 
βιομηχανίας. Ιδίως οι ΜΜΕ και οι μεταγενέστεροι χρήστες πρέπει να τύχουν υποστήριξης στο 
πλαίσιο της εφαρμογής του REACH.

Τροπολογία 166
Άρθρο 125, παράγραφος 1

Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, 
περιορίζουν ή εμποδίζουν την παραγωγή, 
την εισαγωγή, τη διάθεση στην αγορά ή τη 
χρήση μιας ουσίας υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκεύασμα ή σε προϊόν, που εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και 
των εκτελεστικών του νομοθετικών πράξεων 
που εκδίδονται από την Κοινότητα.

1.  Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, 
περιορίζουν ή εμποδίζουν την παραγωγή, 
την εισαγωγή, τη διάθεση στην αγορά ή τη 
χρήση μιας ουσίας υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκεύασμα ή σε προϊόν, που εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και 
των εκτελεστικών του νομοθετικών πράξεων 
που εκδίδονται από την Κοινότητα.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 167
Άρθρο 125, παράγραφος 1α (νέα)

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 168
Άρθρο 133, παράγραφος 1

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

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

Αιτιολόγηση

Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να εξειδικεύονται· οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπροσωπούνται 
στο διοικητικό συμβούλιο όπως οι υπόλοιποι σημαντικοί παράγοντες.

Τροπολογία 169
Παράρτημα I, σημείο 6.5, δεύτερη υποπαράγραφος

Για τις ουσίες που ικανοποιούν τα κριτήρια 
ΑΒΤ και αΑαΒ, ο παραγωγός ή ο 
εισαγωγέας χρησιμοποιεί τις πληροφορίες 
όπως προκύπτουν από την ενέργεια 2 του 
σημείου 5 για την εφαρμογή στις 
εγκαταστάσεις του και για τις συστάσεις 
προς τους μεταγενέστερους χρήστες των 

Για ΚΜΤ ουσίες χωρίς τιμή κατωφλίου και 
τις ουσίες που ικανοποιούν τα κριτήρια ΑΒΤ 
και αΑαΒ, ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας 
χρησιμοποιεί τις πληροφορίες όπως 
προκύπτουν από την ενέργεια 2 του σημείου 
5 για την εφαρμογή στις εγκαταστάσεις του 
και για τις συστάσεις προς τους 
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μέτρων διαχείρισης του κινδύνου που 
ελαχιστοποιούν την έκθεση του ανθρώπου 
και του περιβάλλοντος. 

μεταγενέστερους χρήστες των μέτρων 
διαχείρισης του κινδύνου που 
ελαχιστοποιούν την έκθεση του ανθρώπου 
και του περιβάλλοντος. 

Αιτιολόγηση

Στο Παράρτημα I, 6.4 καθορίζεται ”επαρκής έλεγχος” για ένα σενάριο έκθεσης.  Για ουσίες 
χωρίς τιμή κατωφλίου ή DNEL θα διενεργείται ποιοτική αξιολόγηση για την πιθανότητα 
συνεπειών σε ένα δεδομένο σενάριο έκθεσης. Για ουσίες ΑΒΤ και αΑαΒ οι πληροφορίες για 
μέτρα μείωσης του κινδύνου που έχουν ληφθεί στην αξιολόγηση της έκθεσης θα 
χρησιμοποιούνται προκειμένου να μειωθεί η έκθεση για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον.

Τροπολογία 170
Παράρτημα V, στοιχείο 6.4, στήλη 2

6.4. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος 
εξετάζονται περαιτέρω μελέτες 
μεταλλαξιογένεσης.

6.4. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος 
στο πλαίσιο των εν λόγω μελετών 
μεταλλαξιογένεσης εξετάζονται περαιτέρω 
μελέτες μεταλλαξιογένεσης.

Αιτιολόγηση

In vitro μελέτη κυτταρογένεσης σε κύτταρα θηλαστικών πρέπει να απαιτείται για ουσίες άνω του 
ενός τόνου προκειμένου οι ουσίες αυτές να ταξινομηθούν κατάλληλα ως μεταλλαξιογόνες ή 
ΑΒΤ και αΑαΒ.  

Τροπολογία 171
Παράρτημα V, Μέρος 6, στήλες 1 & 2, παράγραφος 6.4.1. (α) (νέα)

Στήλη 1 Στήλη 2
6.4.1α In vitro μελέτη κυτταρογένεσης σε 
κύτταρα θηλαστικών

6.4.1.α Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί εφόσον διατίθενται επαρκή 
στοιχεία από μια in vitro μελέτη 
κυτταρογένεσης.

Αιτιολόγηση

In vitro μελέτη κυτταρογένεσης σε κύτταρα θηλαστικών πρέπει να απαιτείται για ουσίες άνω του 
ενός τόνου προκειμένου οι ουσίες αυτές να ταξινομηθούν κατάλληλα ως μεταλλαξιογόνες ή 
ΑΒΤ και αΑαΒ.  

Τροπολογία 172
Παράρτημα V, Μέρος 6, Στήλες 1 & 2, σημείο 6.4.α (νέο)

Στήλη 1 Στήλη 2
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6.4.α Οξεία τοξικότητα 6.4.α Η μελέτη ή οι μελέτες δεν χρειάζεται 
να διενεργηθούν εάν:

Για αέρια και πτητικά υγρά (με τάση 
ατμών άνω των 10-2 Pa στους 20°C) οι 
πληροφορίες παρέχονται για την 
αναπνευστική οδό (6.5.2).

- δεν μπορούν να χορηγηθούν ακριβείς 
δόσεις της ουσίας, λόγω των χημικών ή 
φυσικών ιδιοτήτων της ουσίας· ή

- η ουσία είναι διαβρωτική· ή
- η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε 
θερμοκρασία δωματίου.

Για ουσίες εκτός των αερίων, οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία 
6.4.α.1. έως 6.4.α.3. παρέχονται για δύο 
τουλάχιστον οδούς, από τις οποίες η μία 
πρέπει να είναι η στοματική οδός. Η 
επιλογή της δεύτερης οδού θα εξαρτηθεί 
από τη φύση της ουσίας και την πιθανή 
οδό έκθεσης του ανθρώπου. Εάν υπάρχει 
μόνο μία οδός έκθεσης, αρκεί να 
παρασχεθούν πληροφορίες μόνο για την 
οδό αυτή.

Η ενδεδειγμένη δεύτερη οδός επιλέγεται με 
βάση τα εξής:

6,4.α.1.  Δια της στοματικής οδού
6.4.a.2. Διά της εισπνοής, 6.4.a.2. Η διενέργεια δοκιμής δια της 

αναπνευστικής οδού ενδείκνυται εάν:
(1) είναι πιθανή η έκθεση του ανθρώπου με 
την εισπνοή·
και
(2) πληρούται ένας από τους ακόλουθους 
όρους:
- η ουσία έχει τάση ατμών άνω των 10-2 Pa 
στους 20° C· ή
- η ουσία είναι σκόνη που περιέχει 
σωματίδια σε συγκέντρωση άνω του 1% 
κατά βάρος, με μέγεθος σωματιδίων 
εκφραζόμενο ως MMAD κάτω των 100 
μm· ή
- η ουσία θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο που 
δημιουργεί αερολύματα, σωματίδια ή 
σταγονίδια σε εισπνεύσιμη κατηγορία 
μεγέθους (συγκέντρωση > 1% κατά βάρος 
σωματιδίων με MMAD < 100 μm).

6,4.α.3. Διά της δερματικής οδού 6,4.α.3. Η διενέργεια δοκιμής δια της 
δερματικής οδού ενδείκνυται εάν:
(1) είναι πιθανή η επαφή με το δέρμα κατά 
την παραγωγή ή/και τη χρήση· και
(2) οι φυσικοχημικές ιδιότητες 
υποδηλώνουν σημαντικό βαθμό 
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απορρόφησης από το δέρμα·
και
(3) πληρούται ένας από τους ακόλουθους 
όρους:
- παρατηρείται τοξικότητα σε δοκιμή 
οξείας στοματικής τοξικότητας σε χαμηλές 
δόσεις· ή
- παρατηρούνται συστημικές επιδράσεις ή 
άλλα στοιχεία απορρόφησης σε μελέτες για 
τον ερεθισμό του δέρματος ή/και των 
ματιών· ή
- in vitro δοκιμές δηλώνουν σημαντική 
απορρόφηση από το δέρμα· ή
- αναγνωρίζεται σημαντική οξεία 
δερματική τοξικότητα ή δερματική 
διείσδυση σε ουσίες με ανάλογη χημική 
δομή.
Η διενέργεια δοκιμής δια της δερματικής 
οδού αντενδείκνυται εάν δεν είναι πιθανή η 
απορρόφηση από το δέρμα, όπως 
δηλώνεται από το μοριακό βάρος (MΒ > 
800 ή μοριακή διάμετρος > 15 A) και τη 
χαμηλή λιποδιαλυτότητα (log Kow < -1 ή > 
4).

Αιτιολόγηση

Οξεία τοξικότητα πρέπει να απαιτείται για ουσίες άνω του ενός τόνου προκειμένου να 
επιτευχθούν πολύ βασικά επίπεδα προστασίας των εργαζομένων και των καταναλωτών καθώς 
και ταξινόμηση για οξεία τοξικότητα.  Επιπλέον, συνεπεία οικειοθελών συμφωνιών σε εθνικό 
επίπεδο (π.χ. Γερμανία) ή σε πολυεθνικό επίπεδο (π.χ. BASF) τα στοιχεία αυτά είναι ήδη 
διαθέσιμα και δεν πρέπει να συνεπάγονται πρόσθετες δαπάνες.

Η οξεία τοξικότητα είναι ένα στοιχείο επικινδυνότητας που παρέχει μια πρώτη ένδειξη κινδύνου 
για την ανθρώπινη υγεία που προέρχεται από μια ουσία. Συνεπώς η γνώση της οξείας 
τοξικότητας έχει ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των εργαζομένων και των καταναλωτών. 
Πρέπει συνεπώς να κοινοποιείται για όλες τις καταχωριζόμενες ουσίες και όχι μόνο για εκείνες 
που παράγονται οι εισάγονται σε ποσότητες των 10 τόνων και άνω.

Τροπολογία 173
Παράρτημα V, Μέρος 7, Στήλες 1 & 2, σημείο 7.1.β (νέο)

Στήλη 1 Στήλη 2
7.1.β Αποικοδομησιμότητα
7.1.β.1 Βιοτική
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7.1.β.1.1. Άμεση βιοαποικοδομησιμότητα 7.1.β.1.1. Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί εάν η ουσία είναι ανόργανη.

Αιτιολόγηση

Η άμεση αποικοδομησιμότητα πρέπει να απαιτείται για ουσίες άνω του ενός τόνου προκειμένου 
οι ουσίες αυτές να ταξινομηθούν σωστά ενόψει των κινδύνων για το περιβάλλον.

Τροπολογία 174
Παράρτημα VI, Στήλες 1 & 2, σημείο 6.5

Στήλη 1 Στήλη 2
Διαγραφή της παραγράφου 6.5 Διαγραφή της παραγράφου 6.5

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την μεταφορά της οξείας τοξικότητας από το Παράρτημα VI στο Παράρτημα V.

Τροπολογία 175
Παράρτημα VI, Στήλες 1 & 2, σημείο 7.2.1

Στήλη 1 Στήλη 2
Διαγραφή της παραγράφου 7.2.1 Διαγραφή της παραγράφου 7.2.1

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την μεταφορά των δοκιμών από το Παράρτημα VI στο Παράρτημα V.
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