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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εισαγωγή

Ο ευρωπαϊκός κλάδος χημικών ουσιών πραγματοποιεί εξαγωγές ύψους πάνω από 100 δισ. ευ
ρώ, το δε REACH θα επηρεάσει επίσης πολλές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ως υλικά εισ
αγόμενες χημικές ουσίες. Στο πλαίσιο αυτό, το ενδιαφέρον της Επιτροπής Εμπορίου για τη σ
υγκεκριμένη πρόταση είναι σαφές: το REACH θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις εμπορικές ρ
οές και θα εγείρει ζητήματα συμβατότητας με τον ΔΟΕ.

Ο αντίκτυπος της πρότασης της Επιτροπής στο εμπόριο χημικών ουσιών στην ΕΕ
Η ΕΕ εμφάνιζε επί πολλά χρόνια σημαντικό πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο του τομέα τω
ν χημικών ουσιών. Μολονότι επικρατεί η τάση, όταν γίνεται λόγος για τη "χημική βιομηχανί
α" να πηγαίνει ο νους σε μεγάλες πολυεθνικές, πρέπει να αναγνωριστεί ότι υπάρχουν επίσης
πολλοί παραγωγοί και διανομείς μικρούς και μεσαίου μεγέθους. Περί το ένα τρίτο της χημικ
ής βιομηχανίας συνίσταται σε ΜΜΕ.

Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν στο να καθησυχάσουν τέσσερις γενικές ανησυχίε
ς:

α) απόσυρση από την αγορά της ΕΕ των ουσιών και των παρασκευασμάτων των οποίων η
καταχώριση και το λοιπό κόστος υπερβαίνουν τα περιθώρια κέρδους τους. Τούτο αφορ
ά ιδιαίτερα τις μικρότερες επιχειρήσεις που θα πρέπει να αγωνιστούν να εξασφαλίσουν
τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους. Η ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού θα βοη
θήσει ιδιαίτερα τους μικρούς εισαγωγείς·

β) οι απαιτήσεις από τους εισαγωγείς παρασκευασμάτων θα ήταν πολύ δύσκολο, αν όχι α
δύνατο, να ικανοποιηθούν (δεδομένου ότι θα χρειαζόταν να καταχωριστούν δεκάδες ή
εκατοντάδες συστατικές ουσίες, ορισμένες από τις οποίες ίσως αποτελούν εμπορικό μυ
στικό για τις επιχειρήσεις εκτός του εισαγωγέα)·

γ) απώλεια ανταγωνιστικότητας στις τρίτες αγορές όσον αφορά τον ανταγωνισμό με τις ε
πιχειρήσεις που έχουν την παραγωγή τους σε κράτη με χαμηλότερο κανονιστικό κόστο
ς. Το πρόσθετο κόστος θα ήταν ιδιαίτερα επιζήμιο για τους παραγωγούς τυπικών προϊό
ντων στα οποία ο ανταγωνισμός αφορά κυρίως το κόστος·

δ) μείωση της καινοτομίας που επηρεάζει μακροπρόθεσμα την ανταγωνιστικότητα, όπου
οι πόροι παροχετεύονται από την έρευνα στις δοκιμές. Τα δύο τελευταία σημεία θα ενθ
αρρύνουν τη μεταφορά της παραγωγής σε φιλικότερα κανονιστικά κλίματα.

Ο αντίκτυπος της πρότασης της Επιτροπής στο εμπόριο άλλων προϊόντων στην ΕΕ

Ανταγωνιστικότητα: Ο αντίκτυπος του REACH ξεπερνά κατά πολύ τη χημική βιομηχανία, κα
ι φτάνει σε όλες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν χημικές ουσίες ως πρώτες ύλες. Τα εισα
γόμενα προϊόντα μπορεί να περιέχουν ακαταχώριστες ουσίες (υπό την προϋπόθεση ότι δεν ε
λευθερώνονται) ενώ τα προϊόντα προέλευσης ΕΕ όχι, γεγονός που προσφέρει ένα κίνητρο γι
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α τη μεταφορά της παραγωγής εκτός ΕΕ.
Η θέση της μεταλλουργίας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος κλά
δος βασίζεται σε εισαγωγές (κατά κανόνα) ακίνδυνων πρώτων υλών σε πολύ μεγάλες ποσότη
τες. Το πρόσθετο κόστος θα αποθάρρυνε την ανακύκλωση ή την αναδιοχέτευση τέτοιων υλικ
ών σε άλλες αγορές. Η κάλυψη του REACH θα μειωνόταν, επομένως, σημαντικά με την εξαί
ρεση προϊόντων όπως τα μέταλλα, τα κράματα, τα ορυκτά και τα παλαιοσίδερα.

Μια προσέγγιση με γνώμονα τον κίνδυνο

Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν στη στροφή από μια προσέγγιση βασισμένη στην
ποσότητα σε μια προσέγγιση με γνώμονα τον κίνδυνο, προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα
προκλήσεων στον ΠΟΕ. Με μια τέτοια προσέγγιση, για κάθε προϊόν θα υπάρχει ένα σαφές κ
αι διαφανές δελτίο που θα καταγράφει με σαφήνεια όλα τα δεδομένα σχετικά με την έκθεση
στο προϊόν και τους κινδύνους από αυτήν.

Η ανάγκη για έναν ισχυρό Οργανισμό

Οι προτεινόμενες τροπολογίες αναθέτουν στον νεοσύστατο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών
Ουσιών πρόσθετες αρμοδιότητες για την αξιολόγηση των ουσιών και την κατάταξή τους σε κ
ατηγορίες κινδύνου.

Αναζήτηση διεθνούς συναίνεσης για μια κοινή προσέγγιση στο REACH

Ο κίνδυνος παρατεταμένης περιόδου αβεβαιότητας λόγω των διαδικασιών του REACH, που
πιθανόν να καταλήξουν στην ανάγκη πρώιμης αναθεώρησης του κανονισμού, θα μπορούσε ν
α μειωθεί δραστικά με την αναζήτηση διεθνούς συναίνεσης, τουλάχιστον με τους κύριους εμ
πορικούς εταίρους της ΕΕ, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και η Κορέα, με την αμοι
βαία αναγνώριση διαδικασιών δοκιμής και την επιβολή ενιαίων απαιτήσεων παροχής πληροφ
οριών. Μια κοινή προσέγγιση θα μείωνε το κόστος, δεδομένου ότι οι πληροφορίες από τις δ
οκιμές θα ήταν κοινόχρηστες, και θα βοηθούσε τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε διάφορε
ς αγορές. Πρωτοβουλίες όπως το Screening Information Data Set του ΟΟΣΑ, η Συμφωνία το
υ Ρότερνταμ για τη μεταφορά επικίνδυνων χημικών ουσιών και παρασιτοκτόνων, και το πρό
γραμμα High Production Volume Chemicals Chalenge, των ΗΠΑ, προσφέρουν ήδη μια βάση
διαπραγμάτευσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Α
σφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στο σχέδιο έκθε
σής της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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1 ΕΕ C … /Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

(4a) To REACH θα πρέπει να σχεδιαστεί κ
αι να εφαρμοστεί κατά τρόπο ώστε να απο
φευχθεί η εξασθένιση της ανταγωνιστικότη
τας του ευρωπαϊκού εμπορίου και της βιομ
ηχανίας ή να βλαφτεί το εμπόριο με τρίτες
χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν πρωταρχικ
ή σημασία η ιεράρχηση των κινδύνων και
η αρχή ότι η ρύθμιση δεν πρέπει να επιβάλ
λει απαιτήσεις στους εμπορικούς μας εταίρ
ους, άλλες από τη συμβατότητα με τις αρχέ
ς του ελεύθερου εμπορίου, που ισχύουν στο
πλαίσιο των διατάξεων του ΠΟΕ.

Αιτιολόγηση
Στον παγκοσμιοποιημένο μας κόσμο, είναι σημαντικό το REACH να μην βλάψει την ανταγωνισ
τικότητα του ευρωπαϊκού εμπορίου και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ούτε πρέπει να διαταράξε
ι το REACH τις σχέσεις με τους εμπορικούς μας εταίρους.

Τροπολογία 2
αιτιολογική σκέψη 15α

(15α) προκειμένου να διασφαλιστεί η συνε
πής εφαρμογή του νέου συστήματος, θα πρ
έπει να ανατεθεί στον Οργανισμό προεξέχ
ων ρόλος στη διαδικασία καταχώρισης, αξ
ιολόγησης και αδειοδότησης.

Αιτιολόγηση

Η συνέπεια στην προσέγγιση έχει ιδιαίτερη σημασία για τους μικρότερους διεθνείς εμπορευομέν
ους που δεν είναι σε θέση να χειριστούν την ποικιλία εθνικών πρακτικών.
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Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 15β (νέα)

(15β) Για τον περαιτέρω περιορισμό του κ
όστους και τη διευκόλυνση του διεθνούς εμ
πορίου, ο Οργανισμός θα λάβει υπόψη στο
μέγιστο δυνατό βαθμό τα υπάρχοντα και τ
α αναπτυσσόμενα διεθνή πρότυπα για τη ρ
ύθμιση των χημικών ουσιών, προκειμένου
να προαγάγει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη
διεθνή συναίνεση.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 24

(24) Οι απαιτήσεις παραγωγής πληροφοριών
για ουσίες θα πρέπει να διαβαθμίζονται ανά
λογα με τον όγκο παραγωγής ή εισαγωγής μ
ιας ουσίας, επειδή η ποσότητα αποτελεί ένδ
ειξη της πιθανότητας έκθεσης του ανθρώπο
υ και του περιβάλλοντος στις ουσίες, θα πρέ
πει δε να περιγράφονται λεπτομερώς.

(24) Οι απαιτήσεις παραγωγής πληροφοριών
για ουσίες θα πρέπει να διαβαθμίζονται ανά
λογα με τον όγκο παραγωγής ή εισαγωγής μ
ιας ουσίας, επειδή η ποσότητα αποτελεί ένδ
ειξη της πιθανότητας έκθεσης του ανθρώπο
υ και του περιβάλλοντος στις ουσίες, θα πρέ
πει δε να περιγράφονται λεπτομερώς. Εάν υ
πάρχουν αξιολογήσεις κινδύνου με βάση τη
χρήση στην πράξη της εν λόγω ουσίας πρέ
πει να λαμβάνονται υπόψη. Ο στόχος θα π
ρέπει να είναι να προσανατολιστούν οι απα
ιτήσεις συλλογής πληροφοριών  στην απόκ
τηση πείρας από τη χρήση στην πράξη.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να λαμβάνεται υπόψη η πείρα που έχει ήδη αποκτηθεί κατά τις εκατοντάδες των
ετών κατά τα οποία χρησιμοποιούνται μερικές χημικές ουσίες.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 28α (νέα)
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(28a) Για πρακτικούς λόγους, εξαιρούνται
τα απόβλητα και τα υλικά που χρησιμοποιο
ύνται ως δευτερογενείς πρώτες ύλες ή ως π
ηγή ενέργειας. Η δημιουργία αξίας ("αξιοπ
οίηση") από απόβλητα και υλικά που χρησι
μοποιούνται ως δευτερογενείς πρώτες ύλες
ή ως πηγή ενέργειας σε δραστηριότητες αν
άκτησης, συμβάλλει στην επίτευξη του στό
χου της ΕΕ για αειφόρο ανάπτυξη, και ο π
αρών Κανονισμός δεν πρέπει να εισαγάγει
απαιτήσεις που θα περιορίζουν τα κίνητρα
για τέτοιου είδους ανακύκλωση και ανάκτη
ση.

Αιτιολόγηση

Αν στο πεδίο εφαρμογής του REACH περιληφθούν οι ανακυκλωμένες πρώτες ύλες μπορεί να π
αρεμποδιστεί η ανακύκλωση και η ανάκτηση και, συνεπώς, να αυξηθεί η ανάγκη για μη ανανεώ
σιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι a) πρέπει να αποφεύγεται η διπλή νομοθεσ
ία? β) το REACH δεν πρέπει επ' ουδενί να αποθαρρύνει την ανακύκλωση. Οι προσπάθειες ανα
κύκλωσης, οι άδειες λειτουργίας και η χρήση ανακυκλωμένων υλικών ως «δευτερογενών πρώτ
ων υλών που εξάγονται από απόβλητα» ρυθμίζονται ήδη από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσί
α.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 28β (νέα)

(28β) Το ενενήντα τοις εκατό των μετάλλω
ν χρησιμοποιούνται σε μορφή κραμάτων τ
α χαρακτηριστικά των οποίων μπορεί να μ
ην επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισμό τ
ων ιδιοτήτων τους με τις διαθέσιμες παρα
δοσιακές μεθόδους. Απαιτείται επομένως ν
α αναπτυχθεί ειδική μέθοδος ταξινόμησης
που να λαμβάνει υπόψη τις χημικές τους ιδ
ιότητες.

Αιτιολόγηση

Τα χαρακτηριστικά κινδύνου των κραμάτων διαφέρουν από εκείνα των συστατικών τους μετάλλ
ων.  Οι ισχύοντες κοινοτικοί κανόνες ταξινόμησης των «παρασκευασμάτων» (οδηγία 1999/45/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999 σχετικά με την π
ροσέγγιση των νόμων, των κανονισμών και των διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχε
τικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων) δε
ν παρέχει επαρκή καθοδήγηση για την αξιολόγηση των ιδιοτήτων των κραμάτων.  Περιλαμβάνε
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ι, ωστόσο, μια αιτιολογική σκέψη (αριθ. 10) που επισημαίνει την ανάγκη να αναπτυχθεί μια τέτ
οια ειδική προσέγγιση για τα κράματα.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 29α (νέα)

(29α) Προκειμένου να βοηθηθούν  οι επιχει
ρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, στη συμ
μόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντο
ς κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε
συνεργασία με την Επιτροπή, να δημιουργ
ήσουν δίκτυο υποστήριξης.

Αιτιολόγηση

Πολλές από τις επιχειρήσεις που θα επηρεαστούν από το REACH είναι μικρού ή μεσαίου μεγέθ
ους. Απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα προκειμένου η νομοθεσία να μην τους δημιουργήσει υπερβολι
κό διοικητικό φόρτο. Η καλύτερη πρακτική λύση θα μπορούσε ωστόσο να είναι διαφορετική στ
α διάφορα κράτη μέλη, ανάλογα με το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο εκάστου. Τα κράτη μέλη π
ρέπει επομένως να έχουν την ευθύνη της δημιουργίας κατάλληλου δικτύου αναγκαίων συμπληρ
ωματικών μέτρων.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 82α (νέα)

(82α) Προκειμένου να μειωθεί το κόστος κ
αι να βελτιωθεί η διεθνής αποδοχή της, ευ
ρωπαϊκή προσέγγιση θα πρέπει να ευθυγρα
μμίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο με δι
εθνείς πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομέν
ων της UNEP “Στρατηγική προσέγγιση στ
η διεθνή διαχείριση χημικών ουσιών”, της
“Πράξης του Συμβουλίου για τις χημικές ο
υσίες που παράγονται σε μεγάλες ποσότητε
ς” του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασί
ας και Ανάπτυξης, της πρωτοβουλίας HPV 
του Διεθνούς Συμβουλίου Οργανώσεων για
τις Χημικές Ουσίες, και της HPV 
Challenge του Οργανισμού Προστασίας το
υ Περιβάλλοντος των ΗΠΑ. 

Αιτιολόγηση



AD\576536EL.doc 9/131 PE 357.691v03-00

EL

Προς αποφυγή περιττού κόστους, θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι πλη
ροφορίες που υπάρχουν και εκείνες που αναπτύσσονται μέσω της διεθνούς συνεργασίας.  Επιπλ
έον, η μεγαλύτερη χρήση των διεθνών προτύπων θα μειώσει τον κίνδυνο ασυμβατότητας του κα
νονισμού με τις συμφωνίες του ΔΟΕ.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 104γ (νέα)

(104 γ) Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθει
α προκειμένου να διασφαλίσει ότι το σταδι
ακό άνοιγμα των αγορών της ΕΕ στις παγκ
όσμιες εισαγωγές συνοδεύεται από την καθ
ιέρωση πιο απαιτητικών απαιτήσεων σε σχ
έση με το «θεμιτό» του εμπορίου (και στο
πλαίσιο του ΠΟΕ)· θα πρέπει να περιληφθο
ύν απαιτήσεις του REACH το συντομότερο
δυνατόν.

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιαστικό, το άνοιγμα στο διεθνές εμπόριο να συνοδεύεται από τη δημιουργία ίσων όρω
ν ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων προστασίας του περιβάλλοντος και τη
ς δημόσιας υγείας. Δεδομένης της σημασίας του, το REACH αποτελεί μείζον στοιχείο της διαδι
κασίας αυτής.

Τροπολογία 10
Άρθρο 4 α (νέο)

(104δ) Κάθε παραγωγός, εισαγωγέας ή μετ
αγενέστερος χρήστης που χρησιμοποιεί ή ε
ισάγει μια ουσία, ένα σκεύασμα ή ένα προϊ
όν που περιέχει την εν λόγω ουσία ή το σκε
ύασμα, ο οποίος γνωρίζει ή θα μπορούσε ε
υλόγως να είχε προβλέψει ότι οι εν λόγω εν
έργειες θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές
συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβ
άλλον, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να
αποτρέψει, να περιορίσει ή να αποκαταστή
σει τις συνέπειες αυτές.
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Αιτιολόγηση

Ανεξαρτήτως της παραγόμενης ποσότητας, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η βιομηχανία πρέπει ν
α έχει την ευθύνη της λήψης μέτρων που εγγυώνται ασφάλεια από τις χημικές ουσίες.

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 104 ε (νέα)

(104 ε) Κάθε κατασκευαστής, εισαγωγέας
ή μεταγενέστερος χρήστης που προμηθεύει
την μια ουσία ή σκεύασμα σε μεταγενέστερ
ο χρήστη, θα πρέπει να εξασφαλίζει τη δέο
υσα κοινοποίηση και ανταλλαγή πληροφορι
ών, προκειμένου να αποτρέψει, να περιορί
σει ή να αποκαταστήσει τις αρνητικές συνέ
πειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλο
ν.

Αιτιολόγηση

Ανεξαρτήτως της παραγόμενης ποσότητας, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η βιομηχανία πρέπει ν
α έχει την ευθύνη της λήψης μέτρων που εγγυώνται ασφάλεια από τις χημικές ουσίες.

Τροπολογία 12
Άρθρο 1, παράγραφος 2

2. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι ν
α εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία τω
ν προαναφερόμενων ουσιών στην κοινή αγο
ρά ουσιών.

2. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι ν
α εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία τω
ν προαναφερόμενων ουσιών στην κοινή αγο
ρά ουσιών, λαμβανομένων δεόντως υπόψη
των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει η Ε
Ε και τα κράτη μέλη της στο πλαίσιο διεθν
ών εμπορικών συμφωνικών, ιδιαίτερα στου
ς κόλπους του ΠΟΕ.

Τροπολογία 13
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γα) (νέο)

(γα) ειδικές χρήσεις ουσιών που έχουν κατ
αχωρισθεί που προορίζονται αποκλειστικά
για εξαγωγή σε τρίτες χώρες·
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ίσες συνθήκες ανταγωνισμού εκτός της ευρωπαϊκ
ής εσωτερικής αγοράς και συμμόρφωση προς τους κανόνες του ΠΟΕ.

Τροπολογία 14
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γβ) (νέο)

(γβ) εργασίες ανακύκλωσης και ανάκτηση
ς·

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των αποβλήτων, των δευτερογενών πρώτων υλών ή των υλικών ενεργειακής α
νάκτησης που εξάγονται από απόβλητα στο πεδίο του REACH θα επέβαλε δυσανάλογες απαιτή
σεις στην ανακύκλωση ή την ανάκτηση χωρίς να προσφέρει οιοδήποτε επιπρόσθετο όφελος στη
ν υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον και θα αποτελούσε αντικίνητρο για τις αναπτυσσόμενες
πρακτικές ανακύκλωσης αποβλήτων και ανάκτησης.

Τροπολογία 15
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γγ) (νέο)

(γγ) ουσίες σε φαρμακευτικά προϊόντα για
ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση σύμφωνα
με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του
Συμβουλίου1,  της οδηγίας 2001/82/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου2 καθώς και της οδηγίας 2001/83/ΕΚ  
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου3·
_____________
1 ΕΕ L 214 της 24.8.1993, σελ. 1.
2 ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σελ. 1.
3 ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σελ. 67.

Αιτιολόγηση
Πρέπει κατά βάση να αποφεύγεται η επικάλυψη νομικών διατάξεων.

Τροπολογία 16
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γδ) (νέο)
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(γδ) ουσίες σε τρόφιμα σύμφωνα με τον κα
νονισμό 178/2002/ΕΚ1, συμπεριλαμβανομέ
νων των προσθέτων σε τρόφιμα σύμφωνα
με την οδηγία 89/107/ΕΟΚ του Συμβουλίο
υ2  και των αρωματικών ουσιών σύμφωνα
με τους ορισμούς του κανονισμού 2232/96/
ΕΚ3 καθώς και της απόφασης 2000/489/Ε
Κ4 της Επιτροπής·

_________________
1 ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σελ. 1 Κανονισμός
που τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (Ε
Κ) αριθ. 1642/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, 
σ. 4).
2 ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σελ. 27.
3 ΕΕ L 299 της 23.11.1996, σελ. 1.
4 ΕΕ L 197 της 3.8.2001, σελ. 3.

Τροπολογία 17
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γε) (νέο)

(γε) ουσίες σε ζωοτροφές, συμπεριλαμβανο
μένων των πρόσθετων σε ζωοτροφές σύμφ
ωνα με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμο
ύ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σχετικά με τη χρήσ
η προσθέτων στη διατροφή των ζώων και
σε ζωοτροφές1 σύμφωνα με το πεδίο εφαρ
μογής της οδηγίας 84/471/ΕΟΚ2·

______________
1 ΕΕ L 192 της 29.5.2004, σελ. 34.
2 ΕΕ L 266 της 6.10.1984, σελ. 18.

Τροπολογία 18
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γστ) (νέο)

(γστ) ουσίες σε ιατρικό εξοπλισμό σύμφων
α με το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών
90/385/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου, 93/42/ΕΟΚ2

του Συμβουλίου και 98/79/ΕΚ3 του Ευρωπ
αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
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_________________
1 ΕΕ L 189 της 20.7.1990, σελ. 17.
2 ΕΕ L 169 της 12.7.1993, σελ. 1.
3 ΕΕ L 331 της 7.12.1998, σελ. 1.

Τροπολογία 19
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γζ) (νέο)

(γζ) ουσίες σε υλικά που έρχονται σε επαφή
με τρόφιμα σύμφωνα με την οδηγία  
89/109/ΕΟΚ του Συμβουλίου1·

___________________
1 ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σελ. 38.

Τροπολογία 20
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γη) (νέο)

(γη) ουσίες σε φυτοπροστατευτικά μέσα υπ
ό την έννοια της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου1·

_______________
1 ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σελ. 1.

Τροπολογία 21
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γθ) (νέο)

(γθ) ουσίες σε βιοκτόνα υπό την έννοια της
οδηγίας 98/8/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβ
ουλίου και του Συμβουλίου1·

________________
1 ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σελ. 1.

Τροπολογία 22
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γι) (νέο)
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(γι) χρήση σε καλλυντικά προϊόντα, σύμφω
να με το πεδίο εφαρμογής της οδηγία
ς 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου1.
1 ΕΕ L262 της 27.9.1976, σελ. 169.

Τροπολογία 23
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (για) (νέο)

(για) ουσίες οι οποίες απαντώνται φυσικά
σε πρώτες ύλες που δεν διατίθενται στο λια
νικό εμπόριο και προορίζονται προς χρήση
αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις ρυθμιζόμε
νες βάσει της οδηγίας 96/61/ΕΚ1.

1 ΕΕ L 257,10/10/1996, σ. 0026

Αιτιολόγηση

Πολλές πρώτες ύλες είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και μεταβαλλόμενης σύνθεσης, με αποτέλεσμ
α να υπάρχει ανάγκη πολλαπλών καταχωρίσεων και εγκρίσεων. Η εξαίρεση των πρώτων υλών
μόνο από την καταχώριση (στο πλαίσιο του κεφαλαίου 3) θα ήταν επομένως ανεπαρκής.

Τα εργοστάσια μεταλλοτεχνίας ρυθμίζονται από την IPPC και άλλη σχετική ενωσιακή νομοθεσί
α για την προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. Πιθανές ανησυχίες όσον αφορά
το χώρο εργασίας και το περιβάλλον, σε σχέση με τη χρήση πρώτων υλώνκαλύπτονται επομένω
ς επαρκώς.

Τροπολογία 24
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γιβ) (νέο)

(γιβ) σε ουσίες που χρησιμοποιούνται ως α
ντίδοτο σε απρόβλεπτα προβλήματα που θ
α καταλήξουν σε υποβαθμίσεις της ποιότητ
ας ή σε σταμάτημα της παραγωγής, υπό όλ
ες τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

ι) δεν είναι δυνατόν να προηγηθεί καταχώρ
ιση λόγω εκτάκτου ανάγκης, και
ιι) διενεργείται καταχώριση μεταγενεστέρ
ως εάν είναι πιθανόν να επαναληφθεί η χρή
ση της ουσίας, και
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iii) η απρόβλεπτη τηρεί την υφιστάμενη νο
μοθεσία για την ασφάλεια των εργαζομένω
ν.

Αιτιολόγηση

Τα απρόβλεπτα προβλήματα με χημικές διεργασίες μπορεί να απαιτούν άμεση αντίδραση ούτως
ώστε να αποφευχθεί παραγωγή κακής ποιότητας ή ακόμη και σταμάτημα της παραγωγής
('trouble-shooting'). Η έννοια της προηγούμενης καταχώρισης για χρήσεις ουσίας μπορεί να τη
ρηθεί μόνον με την υπόθεση όλα τα πιθανά προβλήματα και οι απαιτούμενες λύσεις είναι προβ
λέψιμα. Τούτο όμως δεν ισχύει. Χρειάζεται επομένως εξαίρεση για αντιμετώπιση των προβλημ
άτων ('trouble-shooting') η οποία όμως πρέπει να παραμένει εντός αυστηρών ορίων ούτως ώστ
ε να μην δημιουργηθεί "παραθυράκι" στο σύστημα REACH. Οι τρεις προϋποθέσεις από κοινού
αποτρέπουν το πρόβλημα αυτό.

Τροπολογία 25
Άρθρο 2 α, τίτλος (νέος) 

Άρθρο 2a

Περιορισμένη χρήση

Τροπολογία 26
Άρθρο 2 α, εισαγωγή (νέα)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας ισχύου
ν για τις ακόλουθες κατηγορίες ουσιών με
τους περιορισμούς που καθορίζονται εδώ: 

Τροπολογία 27
Άρθρο 2α, παράγραφος 1  (νέα)

1. Φυσικές και οιονεί φυσικές ουσίες πρέπε
ι να καταχωρίζονται μόνο αν ο Οργανισμός
κατατάσσει τις ίδιες ή τη χρήση τους ως ε
πικίνδυνες και δεν ρυθμίζονται από άλλες
διατάξεις.

Τροπολογία 28
Άρθρο 2α, παράγραφος 2 (νέα)
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2. Αν οι ουσίες χρησιμοποιούνται αποκλεισ
τικά στο πλαίσιο δραστηριοτήτων επιστημ
ονικής έρευνας και ανάπτυξης, σε κλειστά
συστήματα ή ως ενδιάμεσα προϊόντα χωρί
ς άμεση έκθεση των καταναλωτών ή του π
εριβάλλοντος, η χρήση τους δεν απαιτεί τη
ν τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζον
ται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 29
Άρθρο 2α, παράγραφος 3  (νέα)

3. Ο Οργανισμός αξιολογεί ξεχωριστά τα κ
ράματα, ως ειδικές μορφές παρασκευασμά
των, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους ιδι
ότητές τους, και τα κατατάσσει με βάση τη
ν επιμέρους υποχρέωση καταχώρισής τους.

Τροπολογία 30
Άρθρο 3 (ορισμοί), παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Οι ουσίες βοτανικής προέλευσης είναι
σύνθετες ουσίες που παράγονται με την υπ
οβολή ενός φυτού ή μερών του σε φυσική κ
ατεργασία όπως εκχύλιση, απόσταξη, έκθλι
ψη, κλασματικό διαχωρισμό, καθαρισμό, σ
υμπύκνωση ή λιπασματοποίηση. Η σύνθεσ
ή τους ποικίλλει ανάλογα με το γένος, το εί
δος, τις συνθήκες καλλιέργειας της πηγής τ
ους και τη διαδικασία κατεργασίας.

Αιτιολόγηση
Η καθιέρωση ειδικού ορισμού για τις φυσικές ουσίες που προέρχονται από βότανα στο REACH 
είναι αναγκαία προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης που προβλέπ
εται στο παράρτημα ΙΙΙ (που πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα) για τις φυσικές ουσίες και να δι
ασφαλιστεί η νομική βεβαιότητα στην εφαρμογή των διατάξεων του REACH.

Τροπολογία 31
Άρθρο 3, παράγραφος 4 α (νέα)
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4a.  κράμα νοείται ένα μεταλλικό υλικό, ομ
οιογενές σε μακροσκοπικό επίπεδο, αποτελ
ούμενο από δύο ή περισσότερα χημικά στοι
χεία, τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ το
υς έτσι ώστε να μην μπορούν να διαχωριστ
ούν με μηχανικά μέσα·

Αιτιολόγηση
Ο ορισμός αντιστοιχεί στο παγκόσμια εναρμονισμένο σύστημα του ΟΗΕ για την κατάταξη και τ
ην επισήμανση των χημικών ουσιών (GHS) καθώς και στην οδηγία περί παρασκευασμάτων
1999/45/ΕΚ. Ανόργανα μεταλλικά συστατικά και μέταλλα είναι «ουσίες» σύμφωνα με το άρθρο
3, ωστόσο δεν υπάρχει ορισμός για τα κράματα.

Τροπολογία 32
Άρθρο 3, παράγραφος 4 (β) (νέα)

4β. Οι πρώτες ύλες που απαντώνται στη φύ
ση περιλαμβάνουν το αργό πετρέλαιο, το φ
υσικό αέριο και τον άνθρακα, τα ορυκτά, τ
α μεταλλεύματα, συμπυκνώματα ουσιών π
ου απαντώνται στη φύση και προϊόντα του
ς από ορυκτολογικές διεργασίες ή φυσικές
διεργασίες μετασχηματισμού·

Αιτιολόγηση

Απαιτείται ορισμός για τη νέα υποπαράγραφο της παραγράφου 1, στοιχείο (γ ι), του άρθρου 2.

Τροπολογία 33
Άρθρο 3, παράγραφος 12 α (νέα)

12a.  Κατηγορίες χρήσης νοούνται οι κατηγ
οριοποιήσεις χρήσεων με βάση την ακόλου
θη διάκριση: βιομηχανική χρήση, επαγγελμ
ατική χρήση και καταναλωτική χρήση.

Αιτιολόγηση

Η έννοια των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης συστηματοποιεί και επικεντρώνει τις απαιτήσεις
συλλογής δεδομένων και προσφέρει την αναγκαία βάση για την αξιολόγηση κινδύνου εκ μέρους
του Οργανισμού. 
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Τροπολογία 34
Άρθρο 3, παράγραφος 12 (β) (νέα)

12 β. κατηγορίες έκθεσης νοούνται οι κατη
γοριοποιήσεις εκθέσεων σύμφωνα με τις σ
χετικές οδούς πρόσληψης για τον άνθρωπο
(δια της στοματικής οδού, δια της εισπνοή
ς και δια του δέρματος), τους τρόπους προ
σβολής του περιβάλλοντος (δια του ατμοσφ
αιρικού αέρος, δια του ύδατος, δια του εδά
φους)  και τη διάρκεια και τη συχνότητα τ
ης έκθεσης (μοναδική/βραχεία, περιστασια
κή, επαναλαμβανόμενη, μακροπρόθεσμη).

Αιτιολόγηση

Η έννοια των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης συστηματοποιεί και επικεντρώνει τις απαιτήσεις
συλλογής δεδομένων και προσφέρει την αναγκαία βάση για την αξιολόγηση κινδύνου εκ μέρους
του Οργανισμού. 

Τροπολογία 35
Άρθρο 3, παράγραφος 12 γ (νέα)

12γ. Σενάριο έκθεσης νοείται η περιγραφή
συγκεκριμένων μέτρων για την προστασία
του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και τ
ων ειδικών όρων παραγωγής και χρήσης μι
ας ουσίας καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της·

Αιτιολόγηση

Το σενάριο έκθεσης, σε αντίθεση με τις κατηγορίες χρήσης και έκθεσης, περιγράφει τις ειδικές
συνθήκες χρήσης μιας ουσίας, ιδιαίτερα σε τους συγκεκριμένους κινδύνους και τα αντίστοιχα μέ
τρα προστασίας. Προσφέρει, επομένως, το αναγκαίο υπόβαθρο για την αξιολόγηση κινδύνου απ
ό τον Οργανισμό. 

Τροπολογία 36
Άρθρο 3, παράγραφος 14
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14. ενδιάμεσο νοείται μια ουσία η οποία παρ
ασκευάζεται και καταναλώνεται ή χρησιμοπ
οιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο χημικών δ
ιεργασιών με σκοπό να μετατραπεί σε άλλη
ουσία (στο εξής σύνθεση)·

14. ενδιάμεσο νοείται μια ουσία ή παρασκεύ
ασμα που παρασκευάζεται και καταναλώνετ
αι ή χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο πλαί
σιο χημικών διεργασιών με σκοπό να μετατ
ραπεί σε άλλη ουσία/άλλο παρασκεύασμα (
στο εξής σύνθεση)·

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση πρέπει να ισχύει και για ουσίες που χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα.

Τροπολογία 37
Άρθρο 3, παράγραφος 14 α (νέα)

14a.  Χημικά μη τροποποιημένη ουσία νοεί
ται η ουσία της οποίας η χημική δομή δεν
τροποποιήθηκε, ακόμα και όταν υποβλήθη
κε σε μια χημική διαδικασία - π.χ. όταν μι
α ουσία υποβάλλεται σε χημική επεξεργασί
α για την απομάκρυνση των προσμίξεων.

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός εξαιρεί από την καταχώριση ουσίες οι οποίες είναι φυσικές αν δε
ν έχουν υποστεί χημική αλλοίωση κατά την παραγωγή τους". Η δομή των ινών κυτταρίνης δεν
μεταβάλλεται ακόμη κι αν αυτές υποστούν χημική κατεργασία. Συνεπώς, όλες οι μορφές και οι
διαδικασίες που αφορούν την παραγωγή ινών κυτταρίνης καλύπτονται από την εν λόγω εξαίρεσ
η. 

Τροπολογία 38
Άρθρο 3, παράγραφος 22

22. έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδι
κασιών παραγωγής νοείται οποιαδήποτε επι
στημονική ανάπτυξη σε σχέση με την ανάπτ
υξη ενός προϊόντος ή με την περαιτέρω ανά
πτυξη μιας ουσίας για την οποία χρησιμοποι
είται πιλοτικό εργοστάσιο ή δοκιμές παραγω
γής για την ανάπτυξη της διαδικασίας παραγ
ωγής ή/και για τη δοκιμή των τομέων εφαρμ
ογής της ουσίας·

22. έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδι
κασιών παραγωγής νοείται οποιαδήποτε επι
στημονική ανάπτυξη σε σχέση με την ανάπτ
υξη ενός προϊόντος ή με την περαιτέρω ανά
πτυξη μιας ουσίας, υπό καθαρή μορφή, σε
παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, για την ο
ποία χρησιμοποιείται πιλοτικό εργοστάσιο ή
δοκιμές παραγωγής για την ανάπτυξη της δι
αδικασίας παραγωγής ή/και για τη δοκιμή τ
ων τομέων εφαρμογής της ουσίας·
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος μπορεί να εμπλέκει όλες τις πτ
υχές μια διαδικασίας παραγωγής, και ότι οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάζουν πρωτ
ότυπα στο πλαίσιο της διαδικασίας ΠΔΕΑ.

Τροπολογία 39
Άρθρο 3, παράγραφος 23

23. επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη νοείτ
αι κάθε επιστημονικός πειραματισμός, ανάλ
υση ή χημική έρευνα που πραγματοποιείται
σε ελεγχόμενες συνθήκες σε ποσότητα κάτ
ω τους ενός τόνου κατ’έτος·

23. επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη νοείτ
αι κάθε επιστημονικός πειραματισμός, ανάλ
υση ή χημική έρευνα που πραγματοποιείται
σε ελεγχόμενες συνθήκες συμπεριλαμβανομ
ένων πειραμάτων δοκιμής και λάθους με τ
η συμμετοχή των μεταγενέστερων χρηστώ
ν·

Αιτιολόγηση

Ένας τόνος είναι υπερβολικά περιοριστική ποσότητα. Πειράματα δοκιμής και λάθους μεταξύ εν
ός παραγωγού χημικών ουσιών και των πελατών του (μεταγενέστεροι χρήστες) αποτελούν σημα
ντικό μοχλό καινοτομίας για την ανάπτυξη νέων χρήσεων, λειτουργιών και εφαρμογών. Τούτο
θα πρέπει να αποτελέσει μέρος του ορισμού προκειμένου να διατηρηθεί η καινοτομία.

Τροπολογία 40
Άρθρο 3, παράγραφος 26

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

26. μη υποστηριζόμενη χρήση νοείται μια χ
ρήση από μεταγενέστερους χρήστες η οποία
αντενδείκνυται από τον καταχωρίζοντα για
λόγους ασφάλειας·

Αιτιολόγηση

Οι λέξεις "ανεπιθύμητη χρήση" παραπέμπουν σε συναισθηματικό μάλλον παρά σε επιστημονικό
και νομικό συσχετισμό, πράγμα που δεν αρμόζει σε νομοθετικό μέτρο. Οι καταχωρίζοντες πρέπ
ει να έχουν το δικαίωμα να μη συνιστούν τις χρήσεις τις οποίες θεωρούν ανασφαλείς ή οικονομ
ικώς μη βιώσιμες αλλά όχι τις χρήσεις που δεν επιθυμούν να καταχωρίσουν, για παράδειγμα γι
α οικονομικούς λόγους.
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Τροπολογία 41
Άρθρο 3, παράγραφος 28

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

28. κατ' έτος νοείται κατά ημερολογιακό έτο
ς. Εκτός από την περίπτωση νέων ουσιών, 
οι κατ' έτος ποσότητες θα υπολογίζονται μ
ε βάση τον μέσο όρο της προηγούμενης ημ
ερολογιακής τριετίας εκτός αν ορίζεται δια
φορετικά·

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό, το σύστημα REACH αποκτά ευελιξία καθόσον λαμβάνονται υπόψη οι διακ
υμάνσεις της παραγωγής. Επί πλέον, εξαλείφει τον κίνδυνο μια εταιρεία να υποχρεωθεί να συμ
μορφωθεί αιφνιδίως σε υψηλότερες ή χαμηλότερες απαιτήσεις λόγω αυτών των διακυμάνσεων
της ζήτησης. Για ουσίες που δεν παράγονταν προηγουμένως, λαμβάνεται υπόψη μόνο το τρέχον
έτος.

Τροπολογία 42
Άρθρο 3, παράγραφος 29 α (νέα)

29a.  οι κατηγορίες χρήσης και έκθεσης
(UEC) συνοψίζουν τα σενάρια έκθεσης που
χαρακτηρίζονται από συγκρίσιμη χρήση κα
τά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 12 και πα
ρ. 25 Περιγράφουν όλες τις συνθήκες που κ
αθορίζουν την έκθεση. Οι συνιστώσες των
UEC είναι ανεξάρτητες από τον τομέα:
- Βασικοί τομείς εφαρμογής

- βιομηχανική χρήση

 - επαγγελματική χρήση
- καταναλωτική χρήση

- Οδοί έκθεσης

- Κύριες οδοί πρόσληψης από τους
ανθρώπους

 (στοματική, αναπνευστική, δερμι
κή)
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- Οδοί ελευθέρωσης στο περιβάλλον

 (αέρας, νερό, έδαφος, πανίδα και
χλωρίδα μιας περιοχής)

- Διάρκεια της έκθεσης

- άπαξ/σύντομη

-  περιστασιακή
- μόνιμη/μακρά

Αυτές οι κατηγορίες χρήσης και έκθεσης θ
α καταλήξουν σε συγκρίσιμα συνιστώμενα
μέτρα διαχείρισης του κινδύνου.

Αιτιολόγηση

Στόχος της εισαγωγής κατηγοριών χρήσης και έκθεσης είναι να διευκολυνθούν σε μεγάλο βαθμ
ό οι διαδικασίες που προτείνει ο κανονισμός REACH, όπως στη φάση καταχώρισης καθώς και
στην επικοινωνία και την αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, 
χωρίς να θίγονται οι στόχοι του REACH.  

Τροπολογία 43
Άρθρο 3, παράγραφος 29 β (νέα)

29β.  Βασικές πληροφορίες νοούνται τα κύ
ρια στοιχεία για την προτεραιότητα των ου
σιών λόγω εγγενών ιδιοτήτων,, της έκθεση
ς και της χρήσης·τους·

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του μητρώου ουσιών (βλ. άρθρο 3 παρ. 20), οι επιχειρήσεις δηλών
ουν επίσης σε δεύτερη φάση βασικές πληροφορίες (βλ. άρθρο 22γ). Οι πληροφορίες αυτές περιλ
αμβάνουν τα σημαντικότερα στοιχεία σχετικά με τις ιδιότητες των ουσιών, την έκθεση και τη χρ
ήση. 

Τροπολογία 44
Άρθρο 3, παράγραφος 29 γ (νέα)
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29γ. Κατηγορίες κινδύνου νοούνται οι κατη
γορίες που προκύπτουν από την κατάταξη,
εκ μέρους του Οργανισμού, των δυνητικών
κινδύνων με βάση τα στοιχεία προκαταχώ
ρισης, ιδιαίτερα δε τα στοιχεία σχετικά με
την κατηγορία χρήσης, την κατηγορία και
το σενάριο έκθεσης.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συμβατότητας του REACH προς τον ΠΟΕ πρέπει να ακολουθηθεί μια προσέγγιση μ
ε γνώμονα τον κίνδυνο. Αρμόδιος εδώ πρέπει να είναι ο Οργανισμός.

Τροπολογία 45
Άρθρο 3, παράγραφος 29 δ (νέα)

29δ. Μητρώο ουσιών νοείται το μητρώο π
ου τηρεί ο Οργανισμός με πληροφορίες σχε
τικά με τις ουσίες που έχουν δηλωθεί στην
προκαταχώρηση.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια του άρθρου 3 παρ. 20. Ορισμός που προσφέρει τη βάση για το άρθρο 22γ. 

Τροπολογία 46
Άρθρο 4, παράγραφος 1

(1) Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν ι
σχύουν στο βαθμό που μια ουσία χρησιμοπ
οιείται:

Διαγράφεται.

(α) σε φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπ
ινη ή κτηνιατρική χρήση σύμφωνα με το πε
δίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αρι
θ. 2309/93, της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευ
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίο
υ και της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπα
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
(β) ως πρόσθετο σε τρόφιμα, σύμφωνα με
το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 89/107/Ε
ΟΚ του Συμβουλίου·
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(γ) ως αρτυματική ύλη σε τρόφιμα, σύμφω
να με το πεδίο εφαρμογής της απόφασης
1999/217/EΚ της Επιτροπής·

(δ) ως πρόσθετο στη διατροφή των ζώων, 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της οδηγί
ας 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου·
(ε) σε ζωοτροφές, σύμφωνα με το πεδίο εφ
αρμογής της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ του Συμ
βουλίου.

Αιτιολόγηση

Για λόγους εποπτικότητας, όλες οι εξαιρέσεις μεταφέρονται στο άρθρο 2. 

Τροπολογία 47
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (γ α) (νέο)

(γ α) ουσίες που παράγονται, εισάγονται ή
χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιστημονικ
ής έρευνας και ανάπτυξης ή για σκοπούς έ
ρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και διαδι
κασιών.

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες Ε&Α θα πρέπει, για λόγους ενίσχυσης της
καινοτομίας, να εξαιρούνται κατά βάση από την υποχρέωση καταχώρισης, προκειμένου οι δρα
στηριότητες έρευνας και δοκιμής να μην μεταφερθούν σε κράτη εκτός ΕΕ. Οι ουσίες αυτές χρησ
ιμοποιούνται από καταρτισμένο και ειδικευμένο προσωπικό υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

Τροπολογία 48
Άρθρο 6, παράγραφος 1
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1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας προϊ
όντων υποβάλλει καταχώριση στον Οργανι
σμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα εν λόγ
ω προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι όροι πο
υ ακολουθούν:

1. Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει αποφ
άσεις με τις οποίες να απαιτεί από τους κα
τασκευαστές και τους εισαγωγείς προϊόντω
ν να καταχωρίζουν, σύμφωνα με τον παρόν
τα τίτλο για κάθε ουσία που περιέχουν τα εν
λόγω προϊόντα εάν στα προϊόντα αυτά η ου
σία περιέχεται σε ποσότητες άνω του ενός
τόνου ετησίως ανά παραγωγό ή εισαγωγέα
(κάθε τύπος προϊόντος λαμβάνεται υπόψη
ξεχωριστά) και η ουσία υπερβαίνει ανά πρ
οϊόν τις ποσότητες στις οποίες θεωρείται γ
ενικά ακίνδυνη: και εάν συντρέχει ένας απ
ό τους ακόλουθους όρους:

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

a) πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 54 
παρ. α) έως ε)· ή

β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια τα
ξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, σύμφ
ωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

(β) τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 54σ
τ· ή

γ) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί υπ
ό φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες συ
νθήκες χρήσης.

(γ) με βάση τα στοιχεία της προκαταχώρισ
ης, ο Οργανισμός έχει κατατάξει την ουσία
σε εκείνες για τις οποίες απαιτείται καταχ
ώριση.

Τροπολογία 49
Άρθρο 6, παράγραφος 2

(2) Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας πρ
οϊόντων κοινοποιεί στον Οργανισμό κάθε ο
υσία που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα, σ
ύμφωνα με την παράγραφο 3, εάν συντρέχο
υν όλοι οι όροι που ακολουθούν:

Διαγράφεται.

(α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα α
ντιπροσωπεύει ποσότητα άνω του ενός τόν
ου ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα κατ’ έτ
ος·

(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια τ
αξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, σύμφ
ωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·
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(γ) ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας γνωρί
ζει ή έχει γνωστοποιηθεί στον κατασκευασ
τή ή στον εισαγωγέα ότι η ουσία είναι πιθα
νό να ελευθερωθεί υπό φυσιολογικές και εύ
λογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, ακόμ
η και αν η ελευθέρωσή της δεν αποτελεί πρ
οβλεπόμενη λειτουργία του προϊόντος·
(δ) η ποσότητα της ουσίας που ελευθερώνε
ται μπορεί να βλάψει την ανθρώπινη υγεία
ή το περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συμβατότητας του REACH προς τον ΠΟΕ πρέπει να ακολουθηθεί μιαπροσέγγιση με
γνώμονα τον κίνδυνο.

Τροπολογία 50
Άρθρο 6, παράγραφος 3

Εφόσον συντρέχουν οι όροι της παραγράφο
υ 2, οι πληροφορίες που πρέπει να κοινοποι
ούνται περιλαμβάνουν τις ακόλουθες, σύμφ
ωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται από τον
Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

διαγράφεται

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

(β) τον αριθμό ή τους αριθμούς καταχ
ώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 18, πα
ράγραφος 1, εάν υπάρχουν·

(γ) την ταυτότητα της ουσίας ή των ου
σιών, όπως ορίζεται στο σημείο 2 του παρ
αρτήματος IV·
(δ) την ταξινόμηση της ουσίας·

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

(στ) την ποσοτική κλίμακα της ουσίας, ό
πως 1-10 τόνοι, 10-100 τόνοι και ούτω καθ
εξής.

Αιτιολόγηση
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Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 6(2) του ίδιου συντάκτη. Επειδή η χρήση επικίνδυνων
ουσιών σε προϊόντα πρέπει να υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης όπως εκτίθενται στην τρ
οπολογία επί του άρθρου 6, παράγραφος 1, δεν χρειάζεται πλέον κοινοποίηση.

Τροπολογία 51
Άρθρο 6, παράγραφος 4

Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει αποφάσ
εις με τις οποίες να απαιτεί από τους κατα
σκευαστές και τους εισαγωγείς προϊόντων
να καταχωρίζουν, σύμφωνα με τον παρόντ
α τίτλο, κάθε ουσία που περιέχουν τα εν λό
γω προϊόντα και έχει κοινοποιηθεί σύμφων
α με την παράγραφο 3.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 6(2) του ίδιου συντάκτη. Επειδή η χρήση επικίνδυνων
ουσιών σε προϊόντα πρέπει να υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης όπως εκτίθενται στην τρ
οπολογία επί του άρθρου 6, παράγραφος 1, δεν χρειάζεται πλέον αυτή η κοινοποίηση.

Τροπολογία 52
Άρθρο 6, παράγραφος 5

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

5. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε ου
σίες που έχουν ήδη καταχωριστεί για τη χρή
ση αυτή ή για αυτές τις κατηγορίες χρήση
ς/έκθεσης από άλλο φορέα.

Τροπολογία 53
Άρθρο 6, παράγραφος 6
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6. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρμόζονται τρε
ις μήνες μετά την προθεσμία που ορίζεται σ
το άρθρο 21, παράγραφος 3.

3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται τρεις μήνε
ς μετά την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρ
ο 21, παράγραφος 2.

Τροπολογία 54
Άρθρο 6, παράγραφος 7

7. Τα μέτρα για την εφαρμογή των παραγρά
φων 1 έως 6 θεσπίζονται με τη διαδικασία π
ου αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος
3.

7. Τα μέτρα για την εφαρμογή της παραγρά
φου 1 θεσπίζονται με τη διαδικασία που ανα
φέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 3.

Τροπολογία 55
Άρθρο 6 α (νέο)

Άρθρο 6α

Ευρωπαϊκό σήμα ποιότητος

Μέχρι τις …. * η Επιτροπή υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
έκθεση και, αν κριθεί σκόπιμο, νομοθετική
πρόταση για την καθιέρωση ευρωπαϊκού σ
ήματος ποιότητας που θα αποσκοπεί στον
εντοπισμό και προώθηση των προϊόντων π
ου, σε κάθε φάση της διαδικασίας παραγω
γής, έχουν παραχθεί με βάση τις προϋποθέ
σεις που ορίζει ο παρών κανονισμός.

* Δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του π
αρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 56
Άρθρο 7, παράγραφος 2
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2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο
παραγωγός ή ο εισαγωγέας κοινοποιεί στον
Οργανισμό τις ακόλουθες πληροφορίες σύμ
φωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται από το
ν Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

2. Αν οι ουσίες που προορίζονται ή χρησιμ
οποιούνται για έρευνα και ανάπτυξη θεωρο
ύνται ιδιαίτερα επικίνδυνες ή τοξικές, ο κα
τασκευαστής ή ο εισαγωγέας τις κοινοποιεί
και παρέχει στον Οργανισμό το απαιτούμεν
ο δελτίο δεδομένων.

(α) την ταυτότητα του παραγωγού ή του ει
σαγωγέα·

(β) την ταυτότητα της ουσίας·

(γ) την ταξινόμηση της ουσίας, εάν υπάρχε
ι·
(δ) την εκτιμώμενη ποσότητα·

(ε) το πελατολόγιο που αναφέρεται στην πα
ράγραφο 1· και

(στ) επαρκείς πληροφορίες για το πρόγραμ
μα έρευνας και ανάπτυξης, ώστε να μπορεί
ο Οργανισμός να λαμβάνει τεκμηριωμένα τ
ις αποφάσεις του βάσει των παραγράφων 4 
και 7.

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

Τροπολογία 57
Άρθρο 7, παράγραφος 3

3. Ο Οργανισμός χορηγεί έναν αριθμό στην
κοινοποίηση και μια ημερομηνία, που είναι
η ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίηση
ς από τον Οργανισμό, και τα γνωστοποιεί α
μέσως στον ενδιαφερόμενο παραγωγό ή ει
σαγωγέα.

Διαγράφεται.

Τροπολογία 58
Άρθρο 7, παράγραφος 4
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4. Ο Οργανισμός ελέγχει την πληρότητα τω
ν πληροφοριών που του κοινοποιήθηκαν. Π
αρέχει διασφαλίσεις ότι ο χειρισμός της ου
σίας ή του παρασκευάσματος ή του προϊόν
τος στο οποίο είναι ενσωματωμένη η ουσία
θα γίνει μόνο από το προσωπικό των πελατ
ών που αναφέρονται στον κατάλογο σε ελεγ
χόμενες συνθήκες και ότι η ουσία δεν θα δι
ατεθεί στο ευρύ κοινό ποτέ ούτε υπό καθαρ
ή μορφή ούτε σε παρασκεύασμα ούτε σε π
ροϊόν και ότι μετά τη λήξη της περιόδου εξ
αίρεσης οι ποσότητες που θα έχουν απομεί
νει θα επανασυλλεγούν και θα διατεθούν.

Διαγράφεται.

Τροπολογία 59
Άρθρο 7, παράγραφος 5

5. Εάν δεν υπάρξουν αντίθετες υποδείξεις, 
ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας της ουσίας μ
πορεί να παραγάγει ή να εισαγάγει την ουσί
α το νωρίτερο τέσσερις εβδομάδες μετά τη
ν κοινοποίηση.

Διαγράφεται.

Τροπολογία 60
Άρθρο 7, παράγραφος 6

6. Ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας συμμορφώ
νεται με κάθε όρο που επιβάλλει ο Οργανισ
μός σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Διαγράφεται.

Τροπολογία 61
Άρθρο 7, παράγραφος 7
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7. Ο Οργανισμός μπορεί να αποφασίσει να
παρατείνει την πενταετή περίοδο εξαίρεση
ς για πέντε ακόμη χρόνια κατ’ ανώτατο όρι
ο ή, όταν πρόκειται για ουσίες που χρησιμο
ποιούνται αποκλειστικά για την ανάπτυξη
φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη
ή κτηνιατρική χρήση, για δέκα ακόμη χρόν
ια κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον ο παραγωγό
ς ή ο εισαγωγέας μπορεί να καταδείξει ότι
η παράταση αυτή αιτιολογείται από το πρό
γραμμα έρευνας και ανάπτυξης.

Διαγράφεται.

Τροπολογία 62
Άρθρο 7, παράγραφος 8

8. Ο Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως κάθ
ε απόφαση που λαμβάνει στις αρμόδιες αρ
χές κάθε κράτους μέλους στο οποίο πραγμ
ατοποιείται η παραγωγή, η εισαγωγή ή η έ
ρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικα
σιών παραγωγής.

Διαγράφεται.

Όταν λαμβάνει αποφάσεις, όπως προβλέπε
ται στις παραγράφους 4 και 7, ο Οργανισμ
ός λαμβάνει υπόψη τυχόν παρατηρήσεις πο
υ έχουν διατυπωθεί από τις εν λόγω αρμόδι
ες αρχές.

Τροπολογία 63
Άρθρο 7, παράγραφος 9

9. Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές τω
ν αντίστοιχων κρατών μελών τηρούν πάντο
τε εμπιστευτικές τις πληροφορίες που υποβ
άλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έ
ως 8.

Διαγράφεται.

Τροπολογία 64
Άρθρο 7, παράγραφος 10
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10. Κατά των αποφάσεων του Οργανισμού
βάσει των παραγράφων 4 και 7 μπορεί να
ασκηθεί προσφυγή, σύμφωνα με τα άρθρα
87, 88 και 89.

Διαγράφεται.

Τροπολογία 65
Άρθρο 8, τίτλος

Ουσίες σε φυτοπροστατευτικά και βιοκτόν
α προϊόντα

Διαγράφεται.

Τροπολογία 66
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Οι δραστικές ουσίες που παράγονται ή ει
σάγονται για χρήση μόνο σε φυτοπροστατε
υτικά προϊόντα και συμπεριλαμβάνονται εί
τε στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/E
ΟΚ του Συμβουλίου ή στον κανονισμό (EΟ
Κ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής ή στον κα
νονισμό (ΕΚ) αριθ.703/2001 της Επιτροπή
ς ή στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1490/2002 τ
ης Επιτροπής ή στην απόφαση 2003/565/E
Κ της Επιτροπής και κάθε ουσία για την ο
ποία έχει ληφθεί απόφαση από της Επιτρο
πή σχετικά με την πληρότητα του φακέλου
της, σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγία
ς 91/414/EΟΚ, θεωρούνται ως καταχωρισμ
ένες για παραγωγή ή εισαγωγή για τις χρήσ
εις που καλύπτονται από τη συμπερίληψή τ
ους στα προαναφερόμενα νομοθετικά μέσα
και επομένως θεωρείται ότι πληρούν τις απ
αιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου 2 και του
άρθρου 20.

Διαγράφεται.

Τροπολογία 67
Άρθρο 8, παράγραφος 2
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2. Οι δραστικές ουσίες που παράγονται ή ει
σάγονται για να χρησιμοποιηθούν μόνο σε
βιοκτόνα προϊόντα και συμπεριλαμβάνοντα
ι είτε στο παράρτημα I, IA ή IB της οδηγία
ς 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ
αι του Συμβουλίου fn είτε στον κανονισμό
(EΚ) αριθ. …/… {δεύτερος αναθεωρημένο
ς κανονισμός} πριν από την ημερομηνία έκ
δοσης της απόφασης που αναφέρεται στο
άρθρο 16, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, 
της οδηγίας 98/8/ΕΚ θεωρούνται ως καταχ
ωρισμένες για παραγωγή ή εισαγωγή για τι
ς χρήσεις που καλύπτονται από τη συμπερί
ληψή τους στα προαναφερόμενα νομοθετικ
ά μέσα και επομένως θεωρείται ότι πληρού
ν τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου κ
αι του άρθρου 20.

Διαγράφεται.

Τροπολογία 68
Άρθρο 9, στοιχείο (α) (ιιι)

(iii) πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή
και τη χρήση(-εις) της ουσίας, όπως ορίζετα
ι στο σημείο 3 του παραρτήματος IV· οι πλη
ροφορίες αυτές αντιπροσωπεύουν όλες τις π
ροσδιοριζόμενες χρήσεις του καταχωρίζον
τος·

(iii) πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή
και τη χρήση(-εις) της ουσίας, όπως ορίζετα
ι στο σημείο 3 του παραρτήματος IV· οι πλη
ροφορίες αυτές αντιπροσωπεύουν τουλάχισ
τον:

- όλες τις προσδιοριζόμενες κατηγορίες χρ
ήσης του καταχωρίζοντος·

- τις κατηγορίες έκθεσης·
- τα στοιχεία της κατηγορίας κινδύνου στη
ν οποία ο Οργανισμός έχει κατατάξει την ο
υσία με βάση την προκαταχώριση·

- κάθε άλλο στοιχείο σχετικά με τον κίνδυν
ο, που έχει διαβιβάσει ο παραγωγός ή ο εισ
αγωγέας.

Αιτιολόγηση

Απαίτηση για δήλωση των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης στο πλαίσιο της καταχώρισης, ως π
ροϋπόθεση για αξιολόγηση και έγκριση με βάση τον κίνδυνο (συμπεριλαμβανομένης της διευκρί
νισης των απαιτήσεων υποβολής δεδομένων) και απλούστευση της επικοινωνίας στην αλυσίδα
παραγωγής. 
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Τροπολογία 69
Άρθρο 9, στοιχείο (α) (vi)

(vi) περιλήψεις των πληροφοριών που προκ
ύπτουν από την εφαρμογή των παραρτημάτ
ων V έως IX·

(vi) περιλήψεις των πληροφοριών που προκ
ύπτουν από την εφαρμογή των παραρτημάτ
ων V, VI και IX·

Αιτιολόγηση

Το νέο παράρτημα V περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες (πρβλ. άρθρο 3 νέα παράγραφος
30), το δε παράρτημα VI συνοψίζει τα αρχικά παραρτήματα VI-VIII, ως επιλογή για περαιτέρω
ελέγχους. Τα στοιχεία αυτά επαρκούν για την αξιολόγηση του κινδύνου. 

Τροπολογία 70
Άρθρο 9, στοιχείο (α), σημείο (vii)

(vii) αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών με τι
ς πληροφορίες που προκύπτουν από την εφ
αρμογή των παραρτημάτων V έως IX, εφό
σον απαιτείται από το παράρτημα I·

Διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Η υποβολή αυτοδύναμων περιλήψεων μελετών πρέπει να αποφευχθεί, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ. 
Αρκεί η υποβολή περιλήψεων σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 1 vi).

Τροπολογία 71
Άρθρο 9, στοιχείο (α), σημείο (x)

(x) δήλωση εάν συμφωνεί να χρησιμοποιηθ
ούν από επόμενους καταχωρίζοντες, έναντι
αμοιβής, οι περιλήψεις του και οι αυτοδύνα
μες περιλήψεις μελετών του που περιέχουν
τις πληροφορίες που προέκυψαν από την εφ
αρμογή των παραρτημάτων V έως VIII σχετ
ικά με δοκιμές στις οποίες δεν χρησιμοποιή
θηκαν σπονδυλωτά ζώα·

δήλωση εάν συμφωνεί να χρησιμοποιηθούν
από επόμενους καταχωρίζοντες, έναντι αμοι
βής, οι περιλήψεις του που περιέχουν τις πλ
ηροφορίες που προέκυψαν από την εφαρμογ
ή των παραρτημάτων V και VI σχετικά με δ
οκιμές στις οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν σ
πονδυλωτά ζώα·

Αιτιολόγηση

Συνέπεια του άρθρου 9 παρ. 1 vii).
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Τροπολογία 72
Άρθρο 9, στοιχείο (β)

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

(β) έκθεση χημικής ασφάλειας, όταν απαιτεί
ται βάσει του άρθρου 13. Η έκθεση αυτή μπ
ορεί να ενσωματωθεί σε δελτίο δεδομένων
ασφαλείας και να χρησιμοποιηθούν γενικές
κατηγορίες έκθεσης για την αναφορά στις
συνθήκες έκθεσης.

Αιτιολόγηση

Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος και να περιοριστεί ο φόρτος εργασίας της βιομηχανίας στην ΕΕ, 
ένα διευρυμένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας θα μπορούσε να αρκεί ως έκθεση χημικής ασφαλε
ίας. Επιπλέον, για τις συνθήκες έκθεσης θα μπορούσαν να οριστούν απλές κατηγορίες έκθεσης
για ενδεχόμενη χρήση από τους μεταγενέστερους χρήστες.

Τροπολογία 73
Άρθρο 9, στοιχείο (β α) (νέο)

(βα) Οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσε
ι του παρόντος άρθρου και έχουν συλλεχθεί
ήδη στο πλαίσιο άλλης νομοθεσίας της ΕΕ
ή σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις μπορούν
να υποβάλλονται στην αρχική τους μορφή
προκειμένου να επιτρέπουν τη μέγιστη δυν
ατή χρήση διαδικασιών και δεδομένων πο
υ υπάρχουν ήδη.  

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μειωθούν οι περιττές διοικητικές εργασίες και να καταστεί λειτουργικότερο το
REACH, δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί για ορισμένες ουσίες στο πλαίσιο άλλων νομοθετι
κών μέτρων ή προγραμμάτων της ΕΕ ή διεθνών θα μπορούσαν να υποβληθούν ως έχουν και να
μην απαιτείται τροποποίηση των φακέλων σύμφωνα με το πρότυπο του REACH.

Τροπολογία 74
Άρθρο 9, στοιχείο (ββ) (νέο)
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(ββ) Για λόγους συμμόρφωσης προς την πα
ράγραφο (α), οι πλήρεις φάκελοι σχετικά μ
ε χημική ουσία ή ομάδα χημικών ουσιών π
ου υποβάλλονται στο πλαίσιο του προγράμ
ματος HPV του Συμβουλίου του Οργανισμ
ού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξη
ς, της πρωτοβουλίας HPV του
International Council of Chemical 
Associations ή της HPV Challenge του Οργ
ανισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος τ
ων ΗΠΑ θα θεωρείται ότι πληρούν τις απα
ιτήσεις των εδαφίων (a) (vi)-(x).  

Αιτιολόγηση

Το Screening Information Data Set του ΟΟΣΑ χρησιμοποιεί επιστημονκά αναγνωρισμένες αρχ
ές για την παροχή επαρκών πληροφοριών για την αρχική αξιολόγηση κινδύνου χημικών ουσιών
που παράγονται σε μεγάλες ποσότητες. Οι πρωτοβουλίες της ΕΕ και των ΗΠΑ για τις υπάρχου
σες χημικές ουσίες που παράγονται σε μεγάλες ποσότητες βασίζονται στις απαιτήσεις αυτές.  Η
χρήση δεδομένων που συλλέγονται  με βάση διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα εξορθολογίζ
ει την συλλογή των πληροφοριών που συλλέγονται σχετικά με τις επιπτώσεις και την ασφαλή χρ
ήση των ουσιών, προλαμβάνει τις περιττές και δαπανηρές επικαλύψεις στη ΄συγκέντρωση δεδομ
ένων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διεξαγωγή δοκιμών με
σπονδυλωτά ζώα, και συμβάλλει στην ταχύτερη ενημέρωση του κοινού.

Τροπολογία 75
Άρθρο 10, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

1. Όταν μια ουσία πρόκειται να παραχθεί στ
ην Κοινότητα από δύο ή περισσότερους παρ
αγωγούς ή/και να εισαχθεί από δύο ή περισσ
ότερους εισαγωγείς, αυτοί μπορούν να προσ
χωρήσουν σε κοινοπραξία για σκοπούς κατα
χώρισης. Τμήματα της καταχώρισης μπορού
ν τότε να υποβληθούν από έναν παραγωγό ή
εισαγωγέα ο οποίος ενεργεί, με τη σύμφωνη
γνώμη όλων, εξ ονόματος των υπόλοιπων π
αραγωγών ή/και εισαγωγέων σύμφωνα με τ
ο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο:

1. Όταν μια ουσία πρόκειται να παραχθεί στ
ην Κοινότητα από δύο ή περισσότερους παρ
αγωγούς ή/και να εισαχθεί από δύο ή περισσ
ότερους εισαγωγείς, αυτοί μπορούν να προσ
χωρήσουν σε κοινοπραξία για σκοπούς κατα
χώρισης. Τμήματα της καταχώρισης μπορού
ν τότε να υποβληθούν από έναν παραγωγό ή
εισαγωγέα ή τρίτο ο οποίος ενεργεί, με τη σ
ύμφωνη γνώμη όλων, εξ ονόματος των υπό
λοιπων παραγωγών ή/και εισαγωγέων σύμφ
ωνα με το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφι
ο:

Αιτιολόγηση
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Η υποχρέωση ομάδας παραγωγών μιας ουσίας να χρησιμοποιούν από κοινού πληροφορίες μπο
ρεί να ισοδυναμεί με παραβίαση του απορρήτου και, επομένως, να θέσει σε κίνδυνο την κοινή υ
ποβολή δεδομένων. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί με την παρέμβαση χωριστού οργανισ
μού ή τρίτου στον οποίο έχει ανατεθεί να εκπροσωπεί, εξ ονόματος της κοινοπραξίας, τα συμφέ
ροντα της ομάδας παραγωγών.

Τροπολογία 76
Άρθρο 10, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 3

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

Ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας ή ο τρίτος εκε
ίνος που ενεργεί εξ ονόματος των υπόλοιπω
ν μελών της κοινοπραξίας υποβάλλει τις πλη
ροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9, στ
οιχείο α), σημείο (iv), (vi), (vii) και (ix).

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση ομάδας παραγωγών μιας ουσίας να χρησιμοποιούν από κοινού πληροφορίες μπο
ρεί να ισοδυναμεί με παραβίαση του απορρήτου και, επομένως, να θέσει σε κίνδυνο την κοινή υ
ποβολή δεδομένων. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί με την παρέμβαση χωριστού οργανισ
μού ή τρίτου στον οποίο έχει ανατεθεί να εκπροσωπεί, εξ ονόματος της κοινοπραξίας, τα συμφέ
ροντα της ομάδας παραγωγών.

Τροπολογία 77
Άρθρο 10, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 4

Τα μέλη της κοινοπραξίας μπορούν να αποφ
ασίσουν τα ίδια εάν θα υποβάλουν χωριστά
τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο ά
ρθρο 9, στοιχείο α), σημείο (v) και στοιχείο
β), ή εάν θα τις υποβάλει ο παραγωγός ή ο ε
ισαγωγέας που ενεργεί εξ ονόματος των υπο
λοίπων.

Τα μέλη της κοινοπραξίας μπορούν να αποφ
ασίσουν τα ίδια εάν θα υποβάλουν χωριστά
τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο ά
ρθρο 9, στοιχείο α), σημείο (v) και στοιχείο
β), ή εάν θα τις υποβάλει ο παραγωγός ή ο ε
ισαγωγέας ή ο τρίτος που ενεργεί εξ ονόματ
ος των υπολοίπων.

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση ομάδας παραγωγών μιας ουσίας να χρησιμοποιούν από κοινού πληροφορίες μπο
ρεί να ισοδυναμεί με παραβίαση του απορρήτου και, επομένως, να θέσει σε κίνδυνο την κοινή υ
ποβολή δεδομένων. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί με την παρέμβαση χωριστού οργανισ
μού ή τρίτου στον οποίο έχει ανατεθεί να εκπροσωπεί, εξ ονόματος της κοινοπραξίας, τα συμφέ
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ροντα της ομάδας παραγωγών.

Τροπολογία 78
Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Κάθε καταχωρίζων που είναι μέλος κοιν
οπραξίας καταβάλλει μόνο το ένα τρίτο το
υ τέλους καταχώρισης.

2. Κάθε κοινοπραξία καθορίζει την κατανο
μή του τέλους καταχώρισης εσωτερικά. Κά
θε καταχωρίζων ή κοινοπραξία που έχει κα
ταβάλει το τέλος καταχώρισης έχει τη διακ
ριτική ευχέρεια να χρεώνει άλλους οι οποίο
ι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην καταχώ
ριση της ουσίας, καθορίζοντας το ύψος το
υ σχετικού τέλους. Πρέπει επομένως οι ίδιε
ς οι επιχειρήσεις ή οι κοινοπραξίες να απο
φασίζουν για την κατανομή του κόστους κ
αταχώρισης.

Αιτιολόγηση

Στις κοινοπραξίες που συγκροτούνται σε εθελοντική βάση, τα μέλη πρέπει να μπορούν να καταν
έμουν μόνα τους το κόστος.

Τροπολογία 79
Άρθρο 11

Πληροφορίες που υποβάλλονται σε συνάρτ
ηση με την ποσότητα

Διαγράφεται.

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

(α) τις πληροφορίες που ορίζονται στο παρ
άρτημα V για ουσίες που παράγονται ή εισ
άγονται σε ποσότητες του ενός τόνου και ά
νω κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή εισαγωγέα·

(β) τις πληροφορίες που ορίζονται στα παρ
αρτήματα V και VI για ουσίες που παράγον
ται ή εισάγονται σε ποσότητες των 10 τόν
ων και άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή εισ
αγωγέα·
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(γ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα παρ
αρτήματα V, και VI και προτάσεις δοκιμώ
ν για την παροχή των πληροφοριών που ορί
ζονται στο παράρτημα VII για ουσίες που
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες των
100 τόνων και άνω κατ’ έτος, ανά παραγω
γό ή εισαγωγέα·
(δ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα παρ
αρτήματα V, και VI και προτάσεις δοκιμώ
ν για την παροχή των πληροφοριών που ορί
ζονται στα παραρτήματα VII και VIIΙ για
ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε πο
σότητες των 1.000 τόνων και άνω κατ’ έτο
ς, ανά παραγωγό ή εισαγωγέα.

2. Μόλις η ποσότητα μιας ουσίας που έχει
ήδη καταχωριστεί αγγίζει το επόμενο ποσο
τικό κατώφλι, υποβάλλονται στον Οργανισ
μό οι δέουσες συμπληρωματικές πληροφορ
ίες, βάσει της παραγράφου 1, καθώς και τυ
χόν επικαιροποιήσεις των υπόλοιπων στοιχ
είων της καταχώρισης βάσει των συμπληρ
ωματικών αυτών πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πλέον αναγκαία καμιά απαίτηση υποβολή πληροφοριών με βάση την ποσότητα, διότι
οι απαιτήσεις πρέπει τώρα να συνδέονται με την έκθεση (παράρτημα IXa).

Όσον αφορά, εξ άλλου, τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη συμφωνία TBT στο πλαίσιο του
ΠΟΕ είναι σαφές ότι οι ποσότητες των ουσιών από μόνες τους αποτελούν ακατάλληλη βάση ρύ
θμισης για τον καθορισμό γενικών απαιτήσεων υποβολής δεδομένων. 

Τροπολογία 80
Άρθρο 13, παράγραφος 3, στοιχείο (δ)

(δ) αξιολόγηση των ΑΒΤ και των αΑαΒ. Διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Δεν απαιτείται ξεχωριστή αξιολόγηση των  ΑΒΤ και των αΑαΒ. Η αξιολόγηση των σχετικών ιδι
οτήτων πρέπει να γίνεται ήδη στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνου βάσει των παραγράφων 3
α και 3γ. 
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Τροπολογία 81
Άρθρο 13, παράγραφος 4, υποπαράγραφος 2

Η εκτίμηση της έκθεσης και ο χαρακτηρισμ
ός του κινδύνου πρέπει να αφορούν όλες τις
προσδιοριζόμενες χρήσεις του παραγωγού κ
αι του εισαγωγέα.

Η εκτίμηση της έκθεσης και ο χαρακτηρισμ
ός του κινδύνου πρέπει να αφορούν όλες τις
προσδιοριζόμενες χρήσεις ή τις κατηγορίες
χρήσης/έκθεσης του παραγωγού και του εισ
αγωγέα.

Τροπολογία 82
Άρθρο 13, παράγραφος 4α (νέα)

4a. Η εκτίμηση της έκθεσης δεν χρειάζεται
να περιλαμβάνει:

(α) την έκθεση του ανθρώπου, αν από την
εκτίμηση κινδύνου προκύπτει ότι η ουσία π
ληροί μόνο τα κριτήρια κατάταξης στις επι
κίνδυνες για το περιβάλλον.

(β) την έκθεση του περιβάλλοντος, αν από
την εκτίμηση κινδύνου προκύπτει ότι η ουσ
ία πληροί μόνο τα κριτήρια κατάταξης στι
ς επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία.

Αιτιολόγηση

Οι απαιτούμενες πληροφορίες θα πρέπει να βασίζονται στην έκθεση. Αν δεν υπάρχει επικινδυνό
τητα δεν υπάρχει κίνδυνος, και αν δεν υπάρχει κίνδυνος για το περιβάλλον ή για την υγεία, οι α
παιτούμενες πληροφορίες θα πρέπει να περιοριστούν στο σχετικό τομέα (περιβάλλον ή υγεία, ή
και τα δύο). Τούτο θα ιεραρχούσε πρακτικά τις πληροφορίες και θα εξάλειφε τον περιττό φόρτ
ο.

Τροπολογία 83
Άρθρο 13, παράγραφος 5

5. Η έκθεση χημικής ασφάλειας δεν χρειάζ
εται να περιλαμβάνει εκτίμηση των κινδύν
ων για την ανθρώπινη υγεία από τις ακόλο
υθες τελικές χρήσεις:

Διαγράφεται.
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α) χρήση σε υλικά που έρχονται σε επαφή
με τρόφιμα, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογ
ής της οδηγίας 89/109/ΕΟΚ του Συμβουλίο
υ·
β) χρήση σε καλλυντικά προϊόντα, σύμφων
α με το πεδίο εφαρμογής της οδηγία
ς 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 2, παρ. 1 γ στ (νέο) και στο άρθρο 2, παρ. 1 γ Ι (νέο).

Τροπολογία 84
Άρθρο 13, παράγραφος 7 α (νέα)

7a. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας ου
σίας ή σκευάσματος που προμηθεύει την εν
λόγω ουσία ή σκεύασμα σε μεταγενέστερο
χρήστη, παρέχει, εφόσον αυτό ζητηθεί από
τον μεταγενέστερο χρήστη και εφόσον το ε
ν λόγω αίτημα μπορεί να θεωρηθεί εύλογο, 
τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για
να αξιολογηθεί η επίδραση της ουσίας ή το
υ σκευάσματος στην ανθρώπινη υγεία ή το
περιβάλλον, όσον αφορά τις ενέργειες και χ
ρήσεις που αναφέρονται στην εν λόγω αίτη
ση.

Αιτιολόγηση

Για να είναι το σύστημα REACH αποτελεσματικό, η πληροφόρηση πρέπει να διαχέεται μέσω τη
ς αλυσίδα ς εφοδιασμού (προς τα ανάντη και τα κατάντη) ώστε να δίδεται η δυνατότητα στις ετ
αιρείες να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα και να λαμβάνουν αποφάσεις κατόπιν ενημέρωσης. Τ
ο δικαίωμα των μεταγενέστερων χρηστών για ενημέρωση έχει ζωτική σημασία για να αποκατα
σταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να ξανακερδηθεί η καλοπιστία.

Τροπολογία 85
Άρθρο 13, παράγραφος 7 (β) (νέα)
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7β. Κάθε μεταγενέστερος χρήστης παρέχει, 
εφόσον αυτό ζητηθεί από τον προμηθευτή
του και εφόσον το εν λόγω αίτημα μπορεί ν
α θεωρηθεί εύλογο, τις πληροφορίες που εί
ναι απαραίτητες για να αξιολογηθεί από το
ν προμηθευτή η επίδραση της ουσίας ή του
σκευάσματος στην ανθρώπινη υγεία ή το π
εριβάλλον, όσον αφορά τις ενέργειες και χρ
ήσεις στις οποίες προέβη ο μεταγενέστερος
χρήστης.

Αιτιολόγηση

Για να είναι το σύστημα REACH αποτελεσματικό, η πληροφόρηση πρέπει να διαχέεται μέσω τη
ς αλυσίδα ς εφοδιασμού (προς τα ανάντη και τα κατάντη) ώστε να δίδεται η δυνατότητα στις ετ
αιρείες να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα και να λαμβάνουν αποφάσεις κατόπιν ενημέρωσης. Τ
ο δικαίωμα των μεταγενέστερων χρηστών για ενημέρωση έχει ζωτική σημασία για να αποκατα
σταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να ξανακερδηθεί η καλοπιστία.

Τροπολογία 86
Άρθρο 15

Καταχώριση απομονώσιμων ενδιάμεσων σ
τις εγκαταστάσεις παραγωγής

Διαγράφεται.

1. Κάθε παραγωγός απομονώσιμου ενδιάμε
σου στις εγκαταστάσεις παραγωγής σε ποσ
ότητες του ενός τόνου και άνω κατ’ έτος υ
ποβάλλει καταχώριση στον Οργανισμό για
το απομονώσιμο ενδιάμεσο στις εγκαταστ
άσεις παραγωγής.

2. Η καταχώριση ενός απομονώσιμου ενδι
άμεσου στις εγκαταστάσεις παραγωγής πε
ριλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που ακολ
ουθούν, με βάση υπόδειγμα που καταρτίζετ
αι από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθ
ρο 108, στο βαθμό που ο παραγωγός μπορε
ί να τις υποβάλει χωρίς να διενεργήσει συμ
πληρωματικές δοκιμές:

α) την ταυτότητα του παραγωγού, όπως ορ
ίζεται στο σημείο 1 του παραρτήματος IV·
β) την ταυτότητα του ενδιάμεσου, όπως ορ
ίζεται στο σημείο 2 του παραρτήματος IV·

γ) την ταξινόμηση του ενδιάμεσου·
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δ) κάθε διαθέσιμη πληροφορία που ενδεχο
μένως υπάρχει για τις φυσικοχημικές ιδιότ
ητες του ενδιάμεσου και για τις επιπτώσεις
του στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλο
ν.

Αιτιολόγηση

Συμπεριλήφθηκε στο άρθρο 16. 

Τροπολογία 87
Άρθρο 16, παράγραφος 1

1. Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας απομονώ
σιμου ενδιάμεσου που μεταφέρεται σε ποσό
τητες του ενός τόνου και άνω κατ’ έτος υπο
βάλλει καταχώριση στον Οργανισμό για το
απομονώσιμο ενδιάμεσο που μεταφέρεται.

1. Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας απομονώ
σιμου ενδιάμεσου εσωτερικού σε εγκατάστ
αση παραγωγής ή που μεταφέρεται σε ποσό
τητες του ενός τόνου και άνω κατ’ έτος υπο
βάλλει καταχώριση στον Οργανισμό για το
απομονώσιμο ενδιάμεσο που μεταφέρεται.

Τροπολογία 88
Άρθρο 16, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

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

β) την ονομασία του ενδιάμεσου, συμπεριλ
αμβανομένου του αριθμού CAS, εφόσον υπ
άρχει·

Αιτιολόγηση

Ο γενικός προσδιορισμός απαιτεί δαπανηρές αναλυτικές έρευνες. Θα πρέπει να διεξάγεται μόνο
σε μεμονωμένες περιπτώσεις, π.χ. σε ομίλους. 

Τροπολογία 89
Άρθρο 16, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

γ) την ταξινόμηση του ενδιάμεσου· γ) την ταξινόμηση του ενδιάμεσου εφόσον υ
πάρχει·

Αιτιολόγηση

Ταξινόμηση απαιτείται κατά κανόνα μόνο για ενδιάμεσα που κυκλοφορούν στο εμπόριο.
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Τροπολογία 90
Άρθρο 16, παράγραφος 3

3. Η καταχώριση ενός απομονώσιμου ενδι
άμεσου που μεταφέρεται σε ποσότητες άν
ω των χιλίων τόνων κατ’ έτος περιλαμβάνε
ι τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρ
τημα V, πέρα από τις πληροφορίες που απ
αιτούνται δυνάμει της παραγράφου 2.

Διαγράφεται.

Για την παραγωγή αυτών των πληροφοριώ
ν εφαρμόζεται το άρθρο 12.

Αιτιολόγηση

Πλήρης απαλοιφή της προσέγγισης με βάση την ποσότητα.

Τροπολογία 91
Άρθρο 16, παράγραφος 4, στοιχεία (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), και (η)

(α) Η ουσία πρέπει να είναι αυστηρά περιο
ρισμένη με τεχνικά μέσα καθ’ όλη τη διάρ
κεια του κύκλου ζωής της, που περιλαμβάν
ει την παρασκευή, τη μεταφορά (σιδηροδρ
ομικώς, οδικώς, δια θαλάσσης ή αεροπορι
κώς, μέσω πλωτών οδών και μέσω αγωγώ
ν), τον καθαρισμό της ουσίας, την καθαριό
τητα και τη συντήρηση, τη δειγματοληψία, 
την ανάλυση, τη φόρτωση και εκφόρτωση
εξοπλισμού ή δοχείων, τη διάθεση ή τον κα
θαρισμό αποβλήτων και την αποθήκευση·

Διαγράφεται.

(β) εάν υπάρχει πιθανότητα έκθεσης, υπάρ
χουν τεχνολογίες διαδικασιών και ελέγχου
που ελαχιστοποιούν τις εκπομπές και την π
ροκύπτουσα έκθεση·
(γ) μόνο κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξου
σιοδοτημένο προσωπικό χειρίζεται την ουσ
ία·

(δ) κατά τις εργασίες καθαριότητας και συ
ντήρησης, πριν ανοίξει ή εισέλθει κάποιος
στο σύστημα, εφαρμόζονται ειδικές διαδικ
ασίες, όπως καθαρισμός και πλύσιμο·
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(ε) οι εργασίες μεταφοράς γίνονται σύμφων
α με τις απαιτήσεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ·
(στ) σε περιπτώσεις ατυχημάτων κατά τις
οποίες δημιουργούνται απόβλητα χρησιμοπ
οιούνται τεχνολογίες διαδικασιών ή/και ελέ
γχου για την ελαχιστοποίηση των εκπομπώ
ν και, συνεπώς, της έκθεσης κατά τη διαδι
κασία καθαρισμού ή καθαριότητας και συν
τήρησης·

(ζ) οι διαδικασίες χειρισμού της ουσίας κα
θορίζονται γραπτώς και παρακολουθούντα
ι αυστηρά από τον υπεύθυνο λειτουργίας τ
ων εγκαταστάσεων·

(η) ο καταχωρίζων εφαρμόζει σύστημα δια
χείρισης προϊόντος και παρακολουθεί τους
χρήστες ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφ
ωση με τους όρους που προαναφέρονται στ
α στοιχεία α) έως ζ).

Εάν δεν πληρούνται οι όροι του πρώτου εδ
αφίου, η καταχώριση περιλαμβάνει τις πλη
ροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 9.

Αιτιολόγηση

Απαιτήσεις για ελεγχόμενες συνθήκες πρέπει να ορίζονται σε χωριστή κατευθυντήρια γραμμή. 
Οι συνθήκες που ορίζονται στην πρόταση δεν είναι ευέλικτες και δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψ
η την πραγματική πρακτική. 

Τροπολογία 92
Άρθρο 17

Κοινή υποβολή δεδομένων από μέλη κοινο
πραξιών

Διαγράφεται.
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1. Όταν ένα απομονώσιμο ενδιάμεσο στις ε
γκαταστάσεις παραγωγής ή μεταφερόμενο
πρόκειται να παραχθεί στην Κοινότητα απ
ό δύο ή περισσότερους παραγωγούς ή/και ν
α εισαχθεί από δύο ή περισσότερους εισαγ
ωγείς, αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν κο
ινοπραξία για σκοπούς καταχώρισης. Τμήμ
ατα της καταχώρισης μπορούν τότε να υπο
βληθούν από έναν παραγωγό ή εισαγωγέα
ο οποίος ενεργεί, με τη σύμφωνη γνώμη όλ
ων, εξ ονόματος των υπόλοιπων παραγωγώ
ν ή/και εισαγωγέων σύμφωνα με το δεύτερ
ο και τρίτο εδάφιο.

Κάθε μέλος της κοινοπραξίας υποβάλλει χ
ωριστά τις πληροφορίες που προσδιορίζον
ται στο άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχεία
α) και β), και στο άρθρο 16, παράγραφος
2, στοιχεία α) και β).

Ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας εκείνος που ε
νεργεί εξ ονόματος των υπόλοιπων μελών τ
ης κοινοπραξίας υποβάλλει τις πληροφορίε
ς που ορίζονται στο άρθρο 15, παράγραφος
2, στοιχεία γ) και δ), και στο άρθρο 16, πα
ράγραφος 2, στοιχεία γ) και δ), και παράγρ
αφος 3, κατά περίπτωση.

2. Κάθε καταχωρίζων που είναι μέλος κοιν
οπραξίας καταβάλλει μόνο το ένα τρίτο το
υ τέλους καταχώρισης.

Αιτιολόγηση

Δεν προβλέπεται πλέον καταχώριση ενδιάμεσων. Αν απαιτείται προκαταχώριση ή κοινοχρησία
δεδομένων, ισχύει το άρθρο 10.

Τροπολογία 93
Άρθρο 19, παράγραφος 1, εδάφιο 2
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Ο καταχωρίζων μπορεί να ξεκινήσει την παρ
αγωγή ή την εισαγωγή μιας ουσίας, εάν δεν
υπάρχουν αντίθετες υποδείξεις από τον Οργ
ανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγρα
φος 2, εντός τριών εβδομάδων από την ημερ
ομηνία της καταχώρισης, με την επιφύλαξη
του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 4 το
υ άρθρου 25.

Ο καταχωρίζων μπορεί να ξεκινήσει και/ή ν
α συνεχίσει την παραγωγή ή την εισαγωγή μ
ιας ουσίας, έως ότου υπάρξουν αντίθετες υ
ποδείξεις από τον Οργανισμό, σύμφωνα με
το άρθρο 18, παράγραφος 2, εντός τριών εβ
δομάδων από την ημερομηνία της καταχώρι
σης, με την επιφύλαξη του τέταρτου εδαφίο
υ της παραγράφου 4 του άρθρου 25.

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 2 αναφέρει ότι ολόκληρη η παραγωγή πρέπει να διακοπεί επ’ αόριστο.  Τούτο θ
α έχει ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της αγοράς και των εμπορικών πολιτικών των επιχειρήσεω
ν. Η γραμμή παραγωγής πρέπει να συνεχιστεί έως ότου ο Οργανισμός δώσει διαφορετική υπόδε
ιξη. Η αποεπιλογή από την αγορά ή για συγκεκριμένες χρήσεις θα επηρέαζε μεγάλο αριθμό παρ
ασκευασμάτων και συνταγών παραγωγής με αποτέλεσμα να απαιτούνται μακροπρόθεσμες εργα
σίες αναδιατύπωσης και επικύρωσης. Συνεπώς, οι μεταγενέστεροι χρήστες χρειάζονται χρόνο γι
α να αναδιατυπώσουν και να επικυρώσουν τις νέες συνταγές τους συνεχίζοντας παράλληλα τις
παραγωγικές τους δραστηριότητες. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν παραχωρηθεί στους πρ
ομηθευτές περίοδος χάριτος εν αναμονή του καθορισμού  προθεσμίας για τη σταδιακή κατάργη
ση της ουσίας.  

Τροπολογία 94
Άρθρο 19, παράγραφος 1, νέα τελευταία υποπαράγραφος

Για τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που δ
εν καταχωρίζονται, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που προορίζονται για ειδική χρήση
από το συγκεκριμένο παραγωγό ή εισαγωγέ
α, η προθεσμία για τη σταδιακή απόσυρση
από την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των
ουσιών για την ειδική χρήση, είναι 36 μήνε
ς μετά τις προθεσμίες που αναφέρονται στ
ο άρθρο 21.  

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 19, δεύτερη υποπαράγραφος.

Τροπολογία 95
Άρθρο 20, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)
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(γ) σημαντικές αλλαγές στην ετήσια ή στη
συνολική ποσότητα που παράγεται ή εισάγ
εται από τους ίδιους·

Διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Συνακόλουθη απαλοιφή των ποσοτικών απαιτήσεων.

Τροπολογία 96
Άρθρο 20, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

(δ) νέες χρήσεις για τις οποίες παράγουν ή ε
ισάγουν την ουσία και για τις οποίες θα πρέ
πει εύλογα να είναι ενημερωμένοι·

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

Αιτιολόγηση

Η φράση "για τις οποίες θα πρέπει εύλογα" δεν έχει πρακτική αξία. Ο κατασκευαστής/εισαγωγέ
ας δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένος να αναφέρει εφαρμογές που δεν υποστηρίζει. 

Τροπολογία 97
Άρθρο 20, παράγραφος 2

2. Στις περιπτώσεις που καλύπτονται από τ
α άρθρα 10 ή 17, κάθε καταχωρίζων υποβ
άλλει χωριστά τις πληροφορίες που προσδι
ορίζονται στην παράγραφο 1, στοιχείο γ).

Διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Συνακόλουθη απαλοιφή των ποσοτικών απαιτήσεων.

Τροπολογία 98
Κεφάλαιο 6, τίτλος

Μεταβατικές διαταξεισ που εφαρμοζονται
στις

σταδιακα εισαγομενες και κοινοποιημενεσ
ουσιεσ

Διαγράφεται.
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Τροπολογία 99
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ α (νέος)

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ

Αιτιολόγηση

Με τον νέο τίτλο ΙΙΑ επιτυγχάνεται η ενιαία προκαταχώριση όλων των ουσιών σε ένα συγκεκρι
μένο χρονικό σημείο. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται μεγαλύτερη ασφάλεια στον προγραμματισμ
ό, στους παραγωγούς, τους εισαγωγείς, τους μεταποιητές, τους χρήστες και τις αρχές. Με την έγ
καιρη συνεργασία και τη διευκόλυνση της συγκρότησης ομίλων θα εξαφανιστούν λιγότερες ουσί
ες από την αγορά. Αυτό θα ελαφρύνει κυρίως τις ΜΜΕ και τους μεταγενέστερους χρήστες. Οι σ
ημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες και την έκθεση των ουσιών υπάρχουν ήδη
εδώ και μερικά χρόνια. 

Τροπολογία 100
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (νέο)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Τροπολογία 101
Άρθρο 20 α (νέο)

Άρθρο 20a

Πεδίο εφαρμογής των μεταβατικών ρυθμίσ
εων

Είναι δυνατόν να γίνει επίκληση των μεταβ
ατικών ρυθμίσεων του παρόντος τίτλου μό
νο για σταδιακά εισαγόμενες ουσίες, για τι
ς οποίες ένας παραγωγός ή εισαγωγέας έχε
ι λάβει αριθμό προκαταχώρησης.

Τροπολογία 102
Άρθρο 21, παράγραφος 1
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1. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται στις ακόλο
υθες ουσίες, για χρονική περίοδο τριών ετώ
ν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος καν
ονισμού:

1. (1) Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται  για χρ
ονική περίοδο πέντε ετών μετά την έναρξη ι
σχύος του παρόντος κανονισμού: στις σταδ
ιακά εισαγόμενες ουσίες του καταλόγου επ
εξεργασίας 1 (άρθρο 22 ε).

(α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλ
λαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγ
ή, κατηγορίας 1 και 2, σύμφωνα με την οδ
ηγία 67/548/ΕΟΚ, και έχουν παραχθεί ή εισ
αχθεί στην Κοινότητα τουλάχιστον μία φορ
ά μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κα
νονισμού σε ποσότητες που φτάνουν ή υπε
ρβαίνουν τον ένα τόνο κατ’ έτος ανά παραγ
ωγό ή εισαγωγέα·

(β) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έ
χουν παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη ισχ
ύος του παρόντος κανονισμού σε ποσότητε
ς που φτάνουν ή υπερβαίνουν τους χίλιους
τόνους κατ’ έτος ανά παραγωγό ή εισαγωγ
έα.

Τροπολογία 103
Άρθρο 21, παράγραφος 2

2. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρονικ
ή περίοδο έξι ετών μετά την έναρξη ισχύος τ
ου παρόντος κανονισμού στις σταδιακά εισα
γόμενες ουσίες που έχουν παραχθεί ή εισαχ
θεί στην Κοινότητα τουλάχιστον μία φορά
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανο
νισμού σε ποσότητες που φτάνουν ή υπερβ
αίνουν τους εκατό τόνους κατ’ έτος ανά πα
ραγωγό ή εισαγωγέα.

2. (2) Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρο
νική περίοδο επτά ετών μετά την έναρξη ισχ
ύος του παρόντος κανονισμού στις σταδιακ
ά εισαγόμενες ουσίες του καταλόγου επεξερ
γασίας 3 (άρθρο 22 στ, παρ. 1).

Τροπολογία 104
Άρθρο 21, παράγραφος 2 α (νέα)
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2a.  (3) Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χ
ρονική περίοδο εννέα ετών μετά την έναρξ
η ισχύος του παρόντος κανονισμού στις στ
αδιακά εισαγόμενες ουσίες του καταλόγου
επεξεργασίας 3 (άρθρο 22 στ, παρ. 2).

Τροπολογία 105
Άρθρο 21, παράγραφος 3

3. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρονικ
ή περίοδο έντεκα ετών μετά την έναρξη ισχύ
ος του παρόντος κανονισμού στις σταδιακά
εισαγόμενες ουσίες που έχουν παραχθεί ή ει
σαχθεί στην Κοινότητα τουλάχιστον μία φο
ρά μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κ
ανονισμού σε ποσότητες που φτάνουν ή υπ
ερβαίνουν τον ένα τόνο κατ’ έτος ανά παρα
γωγό ή εισαγωγέα.

3. (4) Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρο
νική περίοδο έντεκα ετών μετά την έναρξη ι
σχύος του παρόντος κανονισμού στις σταδι
ακά εισαγόμενες ουσίες του καταλόγου επε
ξεργασίας 3 (άρθρο 22 στ, παρ. 3).

Τροπολογία 106
Άρθρο 21, παράγραφος 3 α (νέα)

3a.  Η επίκληση της μεταβατικής ρύθμισης
που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως
3 προϋποθέτει ότι ο δυνητικός καταχωρίζω
ν μιας σταδιακά εισαγόμενης ουσίας έχει δ
ηλώσει την ουσία αυτή στο μητρώο ουσιών
σύμφωνα με το άρθρο 22 α μαζί με τα απα
ιτούμενα από αυτό στοιχεία και εντός των
προβλεπόμενων σε αυτό προθεσμιών και έ
χει λάβει για αυτό έναν αριθμό προκαταχώ
ρησης.

Τροπολογία 107
Άρθρο 21, παράγραφος 3 (β) (νέα)
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3β. Το δικαίωμα επίκλησης της μεταβατικ
ής ρύθμισης που προβλέπεται στις παραγρ
άφους 1 έως 3 αποσβέννυται, όταν ο καταχ
ωρίζων δεν προσκομίζει εμπροθέσμως για
την ουσία που δηλώθηκε στο μητρώο τις β
ασικές πληροφορίες του άρθρου 22 γ· με τη
ν απώλεια του δικαιώματος επίκλησης της
μεταβατικής ρύθμισης των παραγράφων 1 
έως 4 παύει να ισχύει ο αριθμός προκαταχ
ώρησης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το ά
ρθρο 22 α παράγραφος 4. Η πρώτη πρότασ
η δεν εφαρμόζεται για ουσίες του πρώτου
καταλόγου επεξεργασίας (άρθρο 22 ε).

Τροπολογία 108
Άρθρο 21, παράγραφος 3 γ (νέα)

3γ. Η παράγραφος 3β δεν εφαρμόζεται σε
απομονώσιμα ενδιάμεσα στις εγκαταστάσε
ις παραγωγής ή που μεταφέρονται.

Τροπολογία 109
Άρθρο 21, παράγραφος 3 δ (νέα)

3δ. Για τη σταδιακή καθιέρωση του συστή
ματος διαχείρισης των χημικών ουσιών στ
α προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 6 σε συν
δυασμό με το άρθρο 54 α έως στ: Καθιερώ
νονται ειδικές κατευθυντήριες γραμμές αν
ά τομέα έξι χρόνια από την έναρξη ισχύος
του κανονισμού, ως προαιρετικό μέσο.

Αιτιολόγηση

Για τη δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος ρύθμισης της χρήσης των επιτρεπτών χημικών
ουσιών στην αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει να καθιερωθεί τριφασικό μοντέλο. Τούτο διασφαλίζει
την απρόσκοπτη μετάβαση και για τις ΜΜΕ.
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Τροπολογία 110
Άρθρο 22, παράγραφος 1

1. Μια κοινοποίηση που έχει υποβληθεί σύμ
φωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ θεωρείται
ως καταχώριση για τους σκοπούς του παρόν
τος τίτλου και ο Οργανισμός χορηγεί αριθμ
ό καταχώρισης σε ένα χρόνο από την έναρξ
η ισχύος του παρόντος κανονισμού.

1. Μια κοινοποίηση που έχει υποβληθεί σύμ
φωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ θεωρείται
ως καταχώριση και αξιολόγηση για τους σκ
οπούς των τίτλων ΙΙ και VI· και ο Οργανισ
μός χορηγεί αριθμό καταχώρισης σε ένα χρό
νο από την έναρξη ισχύος του παρόντος καν
ονισμού.
Η αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε σύμ
φωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 793/931 ή μ
ε μια άλλη, ισότιμη, διεθνώς αναγνωρισμέν
η διαδικασία πριν από την έναρξη εφαρμογ
ής του παρόντος κανονισμού, ισχύει ως κα
ταχώρηση και αξιολόγηση για τους σκοπού
ς του παρόντος τίτλου. Ο Οργανισμός οφεί
λει εντός ενός έτους μετά την έναρξη ισχύο
ς του παρόντος κανονισμού να χορηγήσει α
ριθμό καταχώρησης.

______________________
1 ΕΕ L 084v01 της 5.04.1993, σελ.1

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες αυτές αξιολογήθηκαν ήδη στο πλαίσιο της δήλωσης νέων ουσιών ή βάσει του κοινοτι
κού κανονισμού περί παλαιών ουσιών. Οι αξιολογήσεις αυτές πρέπει να αναγνωρίζονται. Η εκ
νέου υποβολή των φακέλων θα ήταν περιττή. 

Τροπολογία 111
Άρθρο 22, παράγραφος 2

2. Όταν η ποσότητα μιας κοινοποιημένης ο
υσίας που παράγεται ή εισάγεται αγγίζει, α
νά παραγωγό ή εισαγωγέα, το επόμενο ποσ
οτικό κατώφλι, βάσει του άρθρου 11, θα π
ρέπει να υποβάλλονται οι συμπληρωματικέ
ς πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται για το
εν λόγω ποσοτικό κατώφλι καθώς και για ό
λα τα χαμηλότερα ποσοτικά κατώφλια, σύ
μφωνα με τα άρθρα 9 και 11, εκτός εάν έχ
ουν ήδη υποβληθεί, σύμφωνα με τα ίδια άρ
θρα.

2. Το άρθρο 20 δεν εφαρμόζεται σε ουσίες
που θεωρείται ότι έχουν καταχωριστεί σύμ
φωνα με την παράγραφο 1.
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Αιτιολόγηση

Η αναφορά σε κατώφλια ποσότητας δεν είναι απαραίτητη (βλ. αιτιολόγηση στο άρθρο 11). Πρέ
πει να τηρούνται μόνο οι υποχρεώσεις του άρθρου 20. 

Τροπολογία 112
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 α, τίτλος (νέο)

ΠΡΟΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

Τροπολογία 113
Άρθρο 22α, τίτλος (νέο)

Άρθρο 22a

Υποχρέωση κοινοποίησης στο μητρώο ουσ
ιών

Αιτιολόγηση

Με τον νέο τίτλο ΙΙα, οι επιχειρήσεις διαβιβάζουν, στο πλαίσιο της απογραφής των ουσιών (βλ. 
άρθρο 3 παρ. 20), και τις βασικές πληροφορίες (βλ. άρθρο 22γ). Οι πληροφορίες αυτές περιλαμ
βάνουν τα σημαντικότερα στοιχεία σχετικά με τις ιδιότητες των ουσιών, την έκθεση και τη χρήσ
η. Στη βάση αυτή είναι δυνατή η ιεράρχηση με χρονικά διαστρωμένους καταλόγους επεξεργασί
ας για την περαιτέρω καταχώριση. 

Τροπολογία 114
Άρθρο 22α, παράγραφος 1  (νέο)

1. Εφόσον στον παρόντα κανονισμό δεν ορ
ίζεται άλλως, ο παραγωγός ή εισαγωγέας π
ου εισάγει ή παράγει μια ουσία σε καθαρή
μορφή ή σε παρασκεύασμα σε ποσότητα εν
ός τόνου και άνω ετησίως οφείλει, το αργό
τερο ένα χρόνο και έξι μήνες μετά την έναρ
ξη ισχύος του κανονισμού, να κοινοποιήσει
στον Οργανισμό τις πληροφορίες σύμφωνα
με την παράγραφο 2 για την εγγραφή στο μ
ητρώο ουσιών.

Αιτιολόγηση
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Το δικαίωμα υποβολής αίτησης αφορά κυρίως τους μεταγενέστερους χρήστες που διαπιστώνου
ν μετά τη λήξη της προθεσμίας κοινοποίησης στο μητρώο ουσιών, ότι δεν έχει δηλωθεί μια σημ
αντική ουσία των προμηθευτών τους. Μέσα στην προθεσμία πρόσθετης δήλωσης προσφέρεται
η δυνατότητα να βρεθεί άλλος προμηθευτής και η ουσία να δηλωθεί είτε από το μεταγενέστερο
χρήστη είτε από τον προμηθευτή. 

Τροπολογία 115
Άρθρο 22α, παράγραφος 2  (νέο)

2. Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να κοι
νοποιούνται σύμφωνα με το υπόδειγμα που
ορίζεται από τον Οργανισμό βάσει του άρθ
ρου 108:

α) Όνομα και διεύθυνση του παραγωγού ή
εισαγωγέα καθώς και ορισμός αρμοδίου επ
ικοινωνίας·

β) δήλωση εάν έχει χορηγηθεί έγκριση για
τη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 22 β
παρ. 2 του ονόματος και της διεύθυνσης το
υ παραγωγού ή του εισαγωγέα·

γ) η ονομασία της ουσίας και, ενδεχομένω
ς, η ομάδα ουσιών, καθώς και ο αριθμός
CAS, εάν υπάρχει·
ε) αναφορά στα τοξικολογικά ή οικοτοξικο
λογικά αποτελέσματα για τα οποία ο παραγ
ωγός ή εισαγωγέας διαθέτει σχετικές μελέτ
ες από δικές του δοκιμές σε σπονδυλωτά ζ
ώα·
ε) δήλωση εάν η ουσία θα χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά ως απομονώσιμο ενδιάμεσο
σε εγκαταστάσεις παραγωγής ή μεταφερόμ
ενο·
στ) δήλωση εάν ο παραγωγός ή εισαγωγέα
ς προτίθεται να συμμετάσχει σε μια κοινοπ
ραξία σύμφωνα με το άρθρο 10.

Τροπολογία 116
Άρθρο 22α, παράγραφος 3  (νέο)
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3. Εφόσον παρέλθει η προθεσμία της παρα
γράφου 1, ο Οργανισμός δύναται κατόπιν α
ίτησης που υποβάλλεται εντός μιας προθεσ
μίας για μεταγενέστερη κοινοποίηση 6 ακό
μη μηνών να επιτρέψει σε αιτιολογημένες
περιπτώσεις τη μεταγενέστερη κοινοποίησ
η στο μητρώο ουσιών σύμφωνα με την παρ
άγραφο 2. Ακόμη και στην περίπτωση μιας
μεταγενέστερης κοινοποίησης ισχύει η προ
θεσμία για την κοινοποίηση των βασικών π
ληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 22 γ. Σε
περίπτωση που ο Οργανισμός απορρίπτει τ
η μεταγενέστερη κοινοποίηση, δύναται να
ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης αυτ
ής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  
87, 88 και 89.

Τροπολογία 117
Άρθρο 22α, παράγραφος 4  (νέο)

4. Ο Οργανισμός χορηγεί στην κοινοποίηση
για το μητρώο ουσιών έναν αριθμό (αριθμ
ός προκαταχώρησης) σύμφωνα με το άρθρ
ο 22 α και καταχωρεί την ημερομηνία εισό
δου της κοινοποίησης στον Οργανισμό. Ο
Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως τον αριθ
μό και την ημερομηνία καταχώρισης στον
ενδιαφερόμενο παραγωγό ή εισαγωγέα. Ο
Οργανισμός ενημερώνει τον παραγωγό ή ει
σαγωγέα για την υποχρέωση κοινοποίησης
σύμφωνα με το άρθρο 22 γ και τις συνέπειε
ς της μη τήρησης ή παράλειψης των υποχρ
εώσεων αυτών.

Ο αριθμός προκαταχώρησης χρησιμεύει ω
ς απόδειξη του προσωρινού δικαιώματος π
αραγωγής ή εισαγωγής της ουσίας κατά τη
ν έννοια του άρθρου 21. 

Αιτιολόγηση

Κύρια κριτήρια για τον καθορισμό προτεραιοτήτων είναι οι τοξικολογικές ιδιότητες της ουσίας, 
η έκθεση σε αυτήν και οι παραγόμενες ποσότητές της. Κάθε ουσία περιλαμβάνεται, με τα κριτή
ρια αυτά, σε κατάλογο επεξεργασίας και σε δεδομένη χρονική στιγμή ζητείται η καταχώρισή τη
ς. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια και διευκολύνεται η δημιουργία κοιν
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οπραξιών.

Τροπολογία 118
Άρθρο 22α, παράγραφος 5 (νέο)

5. Για απομονώσιμα ενδιάμεσα στη μονάδ
α παραγωγής ή μεταφερόμενα ισχύει η παρ
άγραφος 4 αναλόγως υπό την προϋπόθεση
ότι ο Οργανισμός χορηγεί για την κοινοποί
ηση στο μητρώο ουσιών έναν αριθμό κατα
χώρησης κατά την έννοια του άρθρου 18, π
αράγραφος 1.

Τροπολογία 119
Άρθρο 22α, παράγραφος 6 (νέο)

6. Οι μεταγενέστεροι χρήστες ενημερώνουν
τον Οργανισμό εντός 1 έτους μετά τη δημο
σίευση του μητρώου ουσιών σύμφωνα με τ
ο άρθρο 22 β, παράγραφος 2, για την ύπαρ
ξη μελετών με δικές τους δοκιμές σε σπονδ
υλωτά ζώα όσον αφορά τοξικολογικές ή οι
κοτοξικολογικές παραμέτρους. Ο Οργανισμ
ός συμπληρώνει το μητρώο ουσιών και δη
μοσιεύει τη συμπλήρωση αυτή 30 ημέρες μ
ετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται σ
την παράγραφο 5, πρώτη πρόταση.

Τροπολογία 120
Άρθρο 22 β (νέο)

Άρθρο 22β

Μητρώο ουσιών

Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση του καταλόγου ουσιών από τον Οργανισμό θα δημιουργήσει από την αρχή υψηλό
βαθμό διαφάνειας. 
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Τροπολογία 121
Άρθρο 22 β, παράγραφος 1 (νέο)

1. Ο Οργανισμός τηρεί μητρώο ουσιών με
τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο
22a.

Τροπολογία 122
Άρθρο 22 β, παράγραφος 2  (νέο)

2. Ο Οργανισμός δημοσιεύει από το μητρώ
ο ουσιών, 1 μήνα μετά τη λήξη προθεσμίας
κοινοποίησης του άρθρου 22α, παράγραφο
ς 1, όλες τις κοινοποιηθείσες ουσίες με:

Τροπολογία 123
Άρθρο 22 β , παράγραφος 2, στοιχείο (α) (νέο)

(α) την ονομασία της ουσίας και, κατά περ
ίπτωση, της ομάδας ουσιών, καθώς και το
υ αριθμού Einecs και CAS, εάν υπάρχει·

Τροπολογία 124
Άρθρο 22 β, παράγραφος 2, στοιχείο (β) (νέο)

(β) ενδεχομένως το όνομα και τη διεύθυνσ
η του παραγωγού ή εισαγωγέα, εφόσον υπά
ρχει αντίστοιχη έγκριση σύμφωνα με το άρ
θρο 22α, παράγραφος 2 β·

Τροπολογία 125
Άρθρο 22 β (νέα), παράγραφος 2, στοιχείο (γ) (νέο)
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(γ) Μια ένδειξη για ποιες τοξικολογικές ή ο
ικοτοξικολογικές παραμέτρους διατίθενται
μελέτες από δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα·

Τροπολογία 126
Άρθρο 22 β, παράγραφος 3 (νέο)

3. Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις πληροφορί
ες σύμφωνα με την παράγραφο 2 από τις ε
πιτρεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 22α, π
αράγραφος 3, μεταγενέστερες κοινοποιήσει
ς εντός ενός μηνός μετά τη λήξη της προθε
σμίας μεταγενέστερης κοινοποίησης.

Τροπολογία 127
Άρθρο 22 γ, τίτλος (νέο)

Άρθρο 22γ

Βασικές πληροφορίες

Τροπολογία 128
Άρθρο 22 γ, παράγραφος 1 (νέο)

1. Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας μιας ουσ
ίας που έχει καταχωριστεί στο μητρώο ουσ
ιών οφείλει να κοινοποιήσει στον Οργανισμ
ό εντός 3 ετών και 6 μηνών μετά τη δημοσί
ευση του μητρώου ουσιών σύμφωνα με το
άρθρο 22 β, παράγραφος 2, για κάθε ουσία
βασικές πληροφορίες σύμφωνα με την παρ
άγραφο 2. Η πρώτη πρόταση δεν εφαρμόζε
ται για ουσίες του πρώτου καταλόγου επεξε
ργασίας (άρθρο 22 ε).
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Τροπολογία 129
Άρθρο 22 γ, παράγραφος 2 (νέο)

2. Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να κοι
νοποιούνται σύμφωνα με το υπόδειγμα που
ορίζεται από τον Οργανισμό βάσει του άρθ
ρου 108:

Τροπολογία 130
Άρθρο 22 γ, παράγραφος 2, στοιχείο (α)  (νέο) 

(a) πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες τ
ων ουσιών σύμφωνα με το Παράρτημα V·

Τροπολογία 131
Άρθρο 22 γ, παράγραφος 2, στοιχείο (β) (νέο) 

β) ταξινόμηση και σήμανση, εφόσον υπάρχ
ουν·

Τροπολογία 132
Άρθρο 22 γ, παράγραφος 2, στοιχείο γ (νέο)

(γ) πληροφορίες των κατηγριών χρήσης·

Τροπολογία 133
Άρθρο 22 γ, παράγραφος 2, στοιχείο δ (νέο) 

(δ) πληροφορίες σχετικά με την έκθεση·
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Τροπολογία 134
Άρθρο 22 γ, παράγραφος 2, στοιχείο ε (νέο)

ε) υπαγωγή στο δεύτερο κατάλογο επεξεργ
ασίας σύμφωνα με το άρθρο 22 στ) παράγρ
αφος 1β, εφόσον απαιτείται.

Τροπολογία 135
Άρθρο 22 γ, παράγραφος 3  (νέο)

3. Εφόσον παρέλθει η προθεσμία της παρα
γράφου 1,ο Οργανισμός δύναται κατόπιν αί
τησης που υποβάλλεται εντός μιας προθεσ
μίας για μεταγενέστερη κοινοποίηση 6 ακό
μη μηνών να επιτρέψει σε αιτιολογημένες
περιπτώσεις τη μεταγενέστερη κοινοποίησ
η βασικών πληροφοριών σύμφωνα με την
παράγραφο 2. καθώς και των πληροφοριώ
ν σύμφωνα με το άρθρο 22 α παράγραφος
2 γ για ουσία που περιλαμβάνεται στο μητρ
ώο ουσιών. Σε περίπτωση αυτή ο Οργανισ
μός χορηγεί στον παραγωγό/εισαγωγέα που
προσκομίζει τις προαναφερθείσες πληροφο
ρίες έναν αριθμό προκαταχώρησης.

Τροπολογία 136
Άρθρο 22 γ, παράγραφος 4 (νέο)
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4. Με εξαίρεση τα μονομερή που χρησιμοπ
οιούνται ως απομονώσιμα ενδιάμεσα σε μο
νάδες παραγωγής ή μεταφερόμενα, οι παρ
άγραφοι 1 έως 5 δεν εφαρμόζονται για τα
απομονώσιμα ενδιάμεσα στις εγκαταστάσε
ις παραγωγής που μεταφέρονται. Οι παραγ
ωγοί ή εισαγωγείς των ουσιών αυτών οφείλ
ουν ωστόσο να επεξεργαστούν εντός της π
ροθεσμίας της παραγράφου 1 τις πληροφο
ρίες της παραγράφου 2α σχετικά με τις ιδι
ότητες των ουσιών σύμφωνα με το Παράρ
τημα V  με εξαίρεση τις πληροφορίες για τ
ην ευαισθητοποίηση· οι πληροφορίες αυτές
πρέπει να διατίθενται κατόπιν αιτήσεως στ
ις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο των επισήμ
ων ελέγχων (άρθρο 122) καθώς και στον Ο
ργανισμό.

Τροπολογία 137
Άρθρο 22 γ, παράγραφος 5 (νέο)

5. Τα άρθρα 10 και 18 παρ. 2, πρόταση 1 κ
αι 3 (επ.) παρ. 3 και 4 ισχύουν αναλόγως.

Τροπολογία 138
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, Τίτλος (νέο)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙ
Α ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Τροπολογία 139
Άρθρο 22 ε (νέο)

Άρθρο 22 ε
Ουσίες του πρώτου καταλόγου επεξεργασί

ας
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1. Οι ουσίες του πρώτου καταλόγου επεξερ
γασίας πρέπει να καταχωρηστούν εντός πέ
ντε ετών μετά την έναρξη ισχύος του κανον
ισμού. 

2. Η δημοσίευση του πρώτου καταλόγου επ
εξεργασίας και τυχόν συμπληρώσεων ή τρο
ποποιήσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με
το άρθρο 22β, παρ. 2 δ μαζί με τη δημοσίε
υση του μητρώου ουσιών.

Τροπολογία 140
Άρθρο 22 στ (νέο)

Άρθρο 22 στ
Ουσίες των καταλόγων επεξεργασίας 2 έως

4

1. Οι ουσίες του δεύτερου καταλόγου επεξε
ργασίας πρέπει να καταχωριστούν εντός επ
τά ετών από την έναρξη ισχύος του κανονι
σμού.

2. Οι ουσίες του τρίτου καταλόγου επεξεργ
ασίας πρέπει να καταχωριστούν εντός εννέ
α ετών από την έναρξη ισχύος του κανονισ
μού.
3. Οι ουσίες του τέταρτου καταλόγου επεξε
ργασίας πρέπει να καταχωριστούν εντός έν
τεκα ετών από την έναρξη ισχύος του κανο
νισμού.
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4. (4) Ο Οργανισμός δημοσιεύει τους κατα
λόγους επεξεργασίας 2 έως 4 εντός ενός μη
νός μετά τη λήξη της προθεσμίας  του άρθ
ρου 22γ παράγραφος 1,  για την κοινοποίησ
η των βασικών πληροφοριών. Εφόσον οι ε
πιτρεπόμενες μεταγενέστερες κοινοποιήσει
ς βασικών πληροφοριών (άρθρο 22γ, παρ. 
3) σύμφωνα με το άρθρο 22 δ, παρ. 2, 2η π
ρόταση και άρθρο 22δ παρ.3 συμπληρώνου
ν ή τροποποιούν τους καταλόγους επεξεργα
σίας, ο Οργανισμός δημοσιεύει τις συμπλη
ρώσεις ή τροποποιήσεις αυτές εντός ενός μ
ηνός μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταγεν
έστερης κοινοποίησης του άρθρου 22 γ, πα
ρ. 3.

Τροπολογία 141
Άρθρο 25, παράγραφος 5

5. Οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες έχ
ουν προθεσμία ενός μήνα από τη στιγμή πο
υ θα ενημερωθούν, όπως αναφέρεται στην π
αράγραφο 4, για να γνωστοποιήσουν στο δυ
νητικό καταχωρίζοντα και στον Οργανισμό
το κόστος διεξαγωγής της εν λόγω μελέτης
το οποίο επωμίστηκαν. Μετά από αίτηση το
υ δυνητικού καταχωρίζοντος, ο Οργανισμός
αποφασίζει να θέσει στη διάθεσή του τις περ
ιλήψεις ή τις αυτοδύναμες περιλήψεις των σ
χετικών μελετών, κατά περίπτωση, ή τα απο
τελέσματά τους, εφόσον αυτός προσκομίσει
απόδειξη ότι κατέβαλε στους προηγούμενου
ς καταχωρίζοντες το 50% του κόστους που
έδειξαν ότι επωμίστηκαν.

5. Οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες έχ
ουν προθεσμία ενός μήνα από τη στιγμή πο
υ θα ενημερωθούν, όπως αναφέρεται στην π
αράγραφο 4, για να γνωστοποιήσουν στο δυ
νητικό καταχωρίζοντα και στον Οργανισμό
το κόστος διεξαγωγής της εν λόγω μελέτης
το οποίο επωμίστηκαν. Μετά από αίτηση το
υ δυνητικού καταχωρίζοντος, ο Οργανισμός
αποφασίζει να θέσει στη διάθεσή του τις περ
ιλήψεις ή τις αυτοδύναμες περιλήψεις των σ
χετικών μελετών, κατά περίπτωση, ή τα απο
τελέσματά τους, εφόσον αυτός προσκομίσει
απόδειξη ότι κατέβαλε στους προηγούμενου
ς καταχωρίζοντες το μερίδιο του κόστους π
ου υπολογίστηκε σύμφωνα με την παράγρα
φο 8α.

Τροπολογία 142
Άρθρο 25, παράγραφος 6
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6. Εάν οι προηγούμενοι καταχωρίζοντε
ς δεν γνωστοποιήσουν το κόστος στο δυνητι
κό καταχωρίζοντα και στον Οργανισμό εντό
ς της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγρ
αφο 5, ο Οργανισμός, μετά από αίτηση, απο
φασίζει να θέσει στη διάθεση του δυνητικού
καταχωρίζοντος τις περιλήψεις ή τις αυτοδύ
ναμες περιλήψεις των σχετικών μελετών, κα
τά περίπτωση, τις οποίες αυτός έχει ζητήσει.
Οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες θα πρέπει
να διεκδικήσουν από το δυνητικό καταχωρίζ
οντα την καταβολή του 50% του κόστους στ
α εθνικά δικαστήρια.

6. Εάν οι προηγούμενοι καταχωρίζοντε
ς δεν γνωστοποιήσουν το κόστος στο δυνητι
κό καταχωρίζοντα και στον Οργανισμό εντό
ς της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγρ
αφο 5, ο Οργανισμός, μετά από αίτηση, απο
φασίζει να θέσει στη διάθεση του δυνητικού
καταχωρίζοντος τις περιλήψεις ή τις αυτοδύ
ναμες περιλήψεις των σχετικών μελετών, κα
τά περίπτωση, τις οποίες αυτός έχει ζητήσει.
Οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες θα πρέπει
να διεκδικήσουν από το δυνητικό καταχωρίζ
οντα την καταβολή μεριδίου του κόστους, υ
πολογιζόμενου σύμφωνα με την παράγραφ
οι 8α, στα εθνικά δικαστήρια.

Τροπολογία 143
Άρθρο 25, παράγραφος 8 α (νέο)

8a. Ο Οργανισμός ανοίγει τρέχοντα λογαρι
ασμό για όλους τους καταχωρίζοντες. Ο Ο
ργανισμός ελέγχει το κόστος της πρώτης κ
αταχώρισης. Οιοιδήποτε μελλοντικοί κατα
χωρίζοντες συμμετέχουν στην αρχική κατα
χώριση ή αντλούν οφέλη από αυτή θα πρέπ
ει να καταβάλουν το ισοδύναμο του μεριδί
ου τους από το αρχικό κόστος, το οποίο ση
μαίνει ότι έκαστος καταχωρίζων που εγγρά
φεται θα μειώνει το δικό του κόστος εγγρα
φής και ταυτοχρόνως εκείνο των ήδη κατα
χωρισμένων. Οι ήδη καταχωρισμένοι θα α
ποζημιώνονται (πιστώνονται) στον βαθμό
της συμμετοχής τους στη μείωση του κόστ
ους που επιφέρει ο νέος καταχωρίζων.

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι, κάθε καταχωρίζων να έχει συμφέρον να μοιραστεί την καταχώρισή του το συντο
μότερο δυνατό με όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους προκειμένου να μειώσει το οικον
ομικό βάρος του.  



PE 357.691v03-00 66/131 AD\576536EL.doc

EL

Τροπολογία 144
Άρθρο 26

Υποχρέωση προκαταχώρισης για τις σταδι
ακά εισαγόμενες ουσίες

Διαγράφεται.

1. Για να επωφεληθεί από το μεταβατικό κ
αθεστώς του άρθρου 21 κάθε δυνητικός κα
ταχωρίζων μιας σταδιακά εισαγόμενης ου
σίας υποβάλλει τις ακόλουθες πληροφορίες
στον Οργανισμό, σύμφωνα με το υπόδειγμ
α που ορίζεται από τον Οργανισμό, σύμφω
να με το άρθρο 108:

(α) την ονομασία της ουσίας και, κατά περ
ίπτωση, της ομάδας ουσιών, καθώς και το
υ αριθμού Einecs και CAS, εάν υπάρχει·
β) το όνομα και τη διεύθυνσή του και το όν
ομα του αρμοδίου επικοινωνίας·

γ) την προβλεπόμενη προθεσμία καταχώρι
σης και την ποσοτική κατηγορία·
δ) μια ένδειξη των φυσικοχημικών, τοξικολ
ογικών και οικοτοξικολογικών παραμέτρω
ν/ιδιοτήτων για τις οποίες έχει στη διάθεσή
του σχετικές μελέτες ή πληροφορίες με σκο
πό την κάλυψη των απαιτήσεων πληροφορι
ών για σκοπούς καταχώρισης, εάν υπάρχου
ν·

ε) μια δήλωση σχετικά με το εάν οι μελέτες
που αναφέρονται στο στοιχείο δ) περιλαμβ
άνουν δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα και εφό
σον δεν περιλαμβάνουν, εάν προτίθεται να
υποβάλει δήλωση, μαζί με την καταχώρισή
του, ότι συμφωνεί να χρησιμοποιηθούν οι μ
ελέτες για τους σκοπούς του άρθρου 9, στο
ιχείο α), σημείο (x).
Ο δυνητικός καταχωρίζων μπορεί να περιο
ρίσει τις πληροφορίες που θα υποβάλει βάσ
ει του πρώτου εδαφίου σε εκείνες μόνο που
αφορούν τις παραμέτρους/ιδιότητες για τις
οποίες απαιτείται η διεξαγωγή δοκιμών.
2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην π
αράγραφο 1 υποβάλλονται το αργότερο δεκ
αοκτώ μήνες πριν:
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(α) από την προθεσμία που ορίζεται στο άρ
θρο 21, παράγραφος 1, για τις σταδιακά ει
σαγόμενες ουσίες που παράγονται ή εισάγο
νται σε ποσότητες των χιλίων τόνων και άν
ω κατ’ έτος·

(β) από την προθεσμία που ορίζεται στο άρ
θρο 21, παράγραφος 2, για τις σταδιακά ει
σαγόμενες ουσίες που παράγονται ή εισάγο
νται σε ποσότητες του ενός τόνου και άνω
κατ’ έτος.

3. Οι καταχωρίζοντες που δεν υποβάλλουν
τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει τη
ς παραγράφου 1 δεν μπορούν να επικαλεστ
ούν το άρθρο 21. Ο Οργανισμός εισάγε
ι τις πληροφορίες που υποβάλλονται βάσει
των παραγράφων 1 έως 4 σε βάση δεδομέν
ων. Χρησιμοποιούν αποκλειστικά το υπόδε
ιγμα που ορίζεται από τον Οργανισμό, σύμ
φωνα με το άρθρο 108.

4. Ο Οργανισμός εισάγει τις πληροφορίες π
ου υποβάλλονται βάσει των παραγράφων 1 
έως 4 σε βάση δεδομένων. Χρησιμοποιούν
αποκλειστικά το υπόδειγμα που ορίζεται α
πό τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο
108.

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

Αιτιολόγηση

Απαλείφεται από τον τίτλο ΙΙΙ, διότι η προκαταχώριση θα πρέπει να ρυθμίζεται συστηματικά στ
ον τίτλο περί καταχώρισης (ιδιαίτερα στα άρθρα 20α, 22α).Η προκαταχώριση δεν είναι αναγκα
ία από τη σκοπιά της μείωσης των δοκιμών με πειραματόζωα. 

Τροπολογία 145
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Άρθρο 27, παράγραφος 1

1. Όλοι οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς που
έχουν υποβάλει πληροφορίες στον Οργανισ
μό, σύμφωνα με το άρθρο 26, για την ίδια σ
ταδιακά εισαγόμενη ουσία αποτελούν μέλη
ενός φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για
την ουσία (Φαπο).

1. Όλοι οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι μ
εταγενέστεροι χρήστες που έχουν υποβάλει
πληροφορίες στον Οργανισμό, σύμφωνα με
το άρθρο 22α, για την ίδια σταδιακά εισαγό
μενη ουσία αποτελούν μέλη ενός φόρουμ αν
ταλλαγής πληροφοριών για την ουσία (Φαπ
ο).

Αιτιολόγηση

Οι μετέπειτα χρήστες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο ΦΑΠΟ, για να μοιράζονται τα δεδομέν
α σχετικά με τους κινδύνους και την έκθεση.

Συνέπεια της απαλοιφής του άρθρου 26. Οι πληροφορίες πρέπει τώρα να κοινοποιούνται στο μ
ητρώο ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 22α. 

Τροπολογία 146
Άρθρο 28, παράγραφος 1

1. Πριν από τη διεξαγωγή δοκιμών σε σπονδ
υλωτά ζώα για την κάλυψη των απαιτήσεων
πληροφοριών για σκοπούς καταχώρισης, έν
α μέλος Φαπο διερευνά κατά πόσο υπάρχει
διαθέσιμη σχετική μελέτη συμβουλευόμενο
τη βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρ
θρο 26 και επικοινωνώντας με άλλα μέλη το
υ Φαπο. Εάν υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελ
έτη εντός του Φαπο, το μέλος του Φαπο πο
υ είναι υποχρεωμένο να διεξαγάγει τη δοκιμ
ή σε σπονδυλωτά ζώα ζητά να του παρασχε
θεί η μελέτη εντός δύο μηνών από την προ
θεσμία που ορίζεται στο άρθρο 26, παράγρ
αφος 2.

1. Πριν από τη διεξαγωγή δοκιμών σε σπονδ
υλωτά ζώα για την κάλυψη των απαιτήσεων
πληροφοριών για σκοπούς καταχώρισης, έν
α μέλος Φαπο διερευνά κατά πόσο υπάρχει
διαθέσιμη σχετική μελέτη συμβουλευόμενο
το μητρώο ουσιών που αναφέρεται στο άρθ
ρο 22β και επικοινωνώντας με άλλα μέλη το
υ Φαπο. Εάν υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελ
έτη εντός του Φαπο, το μέλος του Φαπο πο
υ είναι υποχρεωμένο να διεξαγάγει τη δοκιμ
ή σε σπονδυλωτά ζώα ζητά να του παρασχε
θεί η μελέτη.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της απαλοιφής του άρθρου 26. Οι πληροφορίες πρέπει τώρα να κοινοποιούνται στο μ
ητρώο ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 22α.

Η απαίτηση για τα στοιχεία προηγούμενων δοκιμών με σπονδυλωτά δεν θα πρέπει να υπόκειται
σε προθεσμία, διότι οι μελέτες χρειάζονται είτε για τη συλλογή των βασικών πληροφοριών σύμ
φωνα με το άρθρο 22γ είτε τη στιγμή της καταχώρισης. Πρέπει ακόμη να υπάρχει δυνατότητα ν
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α ζητηθεί ήδη νωρίτερα η μελέτη, όταν π.χ. υπάρχει πρόθεση ενωρίτερης καταχώρισης. 

Τροπολογία 147
Άρθρο 28, παράγραφος 2

2. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελέτ
η που να συνεπάγεται τη διενέργεια δοκιμώ
ν σε σπονδυλωτά ζώα εντός του Φαπο, το μ
έλος του Φαπο έρχεται σε επαφή με άλλα μέ
λη του Φαπο που υπέβαλαν πληροφορίες γι
α την ίδια ή παρόμοια χρήση της ουσίας και
τα οποία θα πρέπει ενδεχομένως επίσης να δ
ιεξαγάγουν τη μελέτη αυτή. Λαμβάνουν κάθ
ε εύλογο μέτρο για την επίτευξη συμφωνίας
σχετικά με το ποιος θα διεξαγάγει τη μελέτη
εκ μέρους των υπόλοιπων μελών.

2. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελέτ
η που να συνεπάγεται τη διενέργεια δοκιμώ
ν σε σπονδυλωτά ζώα εντός του Φαπο, το μ
έλος του Φαπο έρχεται σε επαφή με άλλα μέ
λη του Φαπο που υπέβαλαν πληροφορίες γι
α την ίδια ή παρόμοια χρήση της ουσίας ή γ
ια τις κατηγορίες χρήσης και έκθεσης, και
τα οποία θα πρέπει ενδεχομένως επίσης να δ
ιεξαγάγουν τη μελέτη αυτή. Λαμβάνουν κάθ
ε εύλογο μέτρο για την επίτευξη συμφωνίας
σχετικά με το ποιος θα διεξαγάγει τη μελέτη
εκ μέρους των υπόλοιπων μελών.

Τροπολογία 148
Άρθρο 28 α (νέο)

Άρθρο 28 α
Αρμοδιότητα και νομική προστασία

1. Με την επιφύλαξη διαφορετικών ρυθμίσ
εων, ο Οργανισμός λαμβάνει τις αποφάσεις
στο πλαίσιο του παρόντος Τίτλου.

2. Κατά των αποφάσεων του Οργανισμού, 
βάσει του παρόντος Τίτλου μπορεί να ασκη
θεί προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 87, 88 
και 89.

Αιτιολόγηση

Η αρμοδιότητα του Οργανισμού πρέπει να αναφέρεται σαφώς για ολόκληρο τον Τίτλο ΙΙΙ, για λ
όγους σαφήνειας. Αντί της λεπτομερούς απαρίθμησης, θα πρέπει εδώ να αναφέρεται το γενικό δ
ικαίωμα προσφυγής. 

Τροπολογία 149
Άρθρο 29, παράγραφος 1 α (νέο)
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1a.  Αυτό δεν ισχύει για ουσίες και παρασκ
ευάσματα που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σ
ε ποσότητες κάτω του ενός κιλού κατ' έτος
ή στο πλαίσιο μιας μοναδικής παράδοσης γ
ια σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ανά
πτυξης.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι λογικό να απαιτείται η κατάρτιση δελτίου δεδομένων ασφαλείας για μικρές ποσότητες
και εφάπαξ προμήθειες (π.χ. ενός καθηγητή γυμνασίου).

Τροπολογία 150
Άρθρο 29, παράγραφος 6, εδάφιο 2

Όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικής ασφ
άλειας, τα σχετικά σενάρια έκθεσης περιλαμ
βάνονται σε παράρτημα του δελτίου δεδομέ
νων ασφαλείας.

Όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικής ασφ
άλειας, οι σχετικές κατηγορίες χρήσης και
έκθεσης συμπεριλαμβανομένης της περιγρα
φής των σεναρίων έκθεσης περιλαμβάνοντ
αι σε παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασ
φαλείας και/ή διατίθενται σε ηλεκτρονική
μορφή.  

Αιτιολόγηση

Οι κατηγορίες χρήσεως και εκθέσεως αποτελούν το κύριο εργαλείο για τη δομημένη μεταβίβασ
η πληροφοριών περί μέτρων διαχειρίσεως του κινδύνου, τιμών στόχων εκθέσεως (π.χ. DNEL, 
PNEC) και προϋποθέσεων χρήσεως καθ' όλα τα διαφορετικά στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού:
Στηρίζουν τους παράγοντες που δρουν στην αλυσίδα εφοδιασμού κατά την δική τους αποτίμηση
του κινδύνου και την σύνταξη φύλλου δεδομένων ασφαλείας για τους μεταγενέστερους παράγον
τες στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Τροπολογία 151
Άρθρο 29, παράγραφος 7

7. Για τις προσδιοριζόμενες χρήσεις ο μεταγ
ενέστερος χρήστης χρησιμοποιεί τις κατάλλ
ηλες πληροφορίες από το δελτίο δεδομένων
ασφαλείας που του έχει παρασχεθεί.

7. Για τις προσδιοριζόμενες κατηγορίες έκθ
εσης ο μεταγενέστερος χρήστης χρησιμοποι
εί τις κατάλληλες πληροφορίες από το δελτί
ο δεδομένων ασφαλείας που του έχει παρασ
χεθεί.
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Αιτιολόγηση

Είναι περιττό, να πρέπει στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού να πρέπει να διαβιβαστούν εκ ν
έου δελτία δεδομένων ασφαλείας που έχουν ήδη διαβιβαστεί στους αποδέκτες τους.

Τροπολογία 152
Άρθρο 29, παράγραφος 8

8. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχετ
αι σε χαρτί ή ηλεκτρονικά το αργότερο κατά
την πρώτη παράδοση της ουσίας μετά την έ
ναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Οι
προμηθευτές το επικαιροποιούν αμέσως στι
ς ακόλουθες περιπτώσεις:

8. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχετ
αι σε χαρτί ή ηλεκτρονικά το αργότερο κατά
την πρώτη παράδοση της ουσίας μετά την έ
ναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, εφ
όσον το δελτιο δεδομένων ασφαλείας κατά
τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 6 δεν δι
ατέθηκε ήδη πριν από την έναρξη ισχύος τ
ου παρόντος κανονισμού. Οι προμηθευτές τ
ο επικαιροποιούν αμέσως στις ακόλουθες πε
ριπτώσεις:

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 29, παρ. 7. 

Τροπολογία 153
Άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

α) τον αριθμό ή τους αριθμούς καταχώρισ
ης που αναφέρονται στο άρθρο 18, παράγρ
αφος 1, εάν υπάρχουν·

Διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να πρέπει να αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας ο αριθμός καταχ
ώρισης ουσιών που δεν έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνες και περιλαμβάνονται σε παρασκευάσ
ματα, τη στιγμή που για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα πρέπει να κοινοποιούνται με τον αριθμ
ό καταχώρισης μόνο οι επικίνδυνες ουσίες και όχι οι ακίνδυνες. 

Τροπολογία 154
Άρθρο 30 α (νέο)

Άρθρο 30a
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Υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών γι
α ουσίες σε προϊόντα

1. Φορέας ο οποίος παρεμβαίνει σε προγεν
έστερο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού κ
αι ενσωματώνει σε προϊόν μία ουσία υπό κ
αθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα που πλη
ροί τα κριτήρια για εξουσιοδότηση σύμφω
να με τα σημεία (α) έως (στ) του άρθρου
54 και/ή για ταξινόμηση ως επικίνδυνη σύμ
φωνα με την οδηγία 76/548 παρέχει, εάν το
υ ζητηθούν, πληροφορίες περί της παρουσί
ας της ουσίας στο προϊόν σε φορέα που πα
ρεμβαίνει σε μεταγενέστερο στάδιο της αλ
υσίδας εφοδιασμού.

2. Η Επιτροπή αποφασίζει τις μορφές υπό
τις οποίες παρέχονται οι πληροφορίες σε μ
νεία των οποίων προβαίνει το παρόν άρθρο
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
130(3).

3. Παραγωγός ή εισαγωγέας προϊόντος πα
ρέχει σε καταναλωτή τις εξής πληροφορίε
ς, εάν ο καταναλωτής τις ζητήσει:  

( α) εάν στο προϊόν υπάρχουν οιεσδήποτε ο
υσίες που πληρούν τα κριτήρια αδειοδότησ
ης σύμφωνα με το άρθρο 54·

(β) εάν ναι, ποίες από αυτές περιέχονται στ
ο προϊόν·

Αιτιολόγηση

Το REACH απαιτεί ροή πληροφοριών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού από τον παραγωγό των χ
ημικών ουσιών προς τους μεταγενέστερους χρήστες τους. Ωστόσο, η ροή των πληροφοριών στα
ματά όταν μια χημική ουσία μπαίνει σε ένα προϊόν. Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει ότι οι φορ
είς στα κατάντη της αλυσίδα ς εφοδιασμού προϊόντων ενημερώνονται σχετικά με την παρουσία
επικίνδυνων χημικών ουσιών στα προϊόντα αυτά, ώστε να προσφερθούν δυνατότητες συμβολής
σε καλύτερη διαχείριση των κινδύνων από τη χρήση χημικών ουσιών σε προϊόντα. Η ενημέρωσ
η αυτή είναι επί πλέον αναγκαία για τους παραγωγούς/χρήστες προϊόντων, για λόγους συμμόρφ
ωσης προς τη λοιπή νομοθεσία της ΕΚ (δηλ. την οδηγία περί ασφάλειας των προϊόντων, την οδ
ηγία για τα παιγνίδια), και για να διαβιβαστεί η ενημέρωση αυτή στους καταναλωτές.

Τροπολογία 155
Άρθρο 34, παράγραφος 2
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2. Κάθε μεταγενέστερος χρήστης έχει το δικ
αίωμα να γνωστοποιήσει γραπτώς μια χρήσ
η στον παραγωγό, στον εισαγωγέα ή στο με
ταγενέστερο χρήστη από τον οποίο προμηθε
ύεται την ουσία που χρησιμοποιεί, με σκοπό
να καταστήσει τη χρήση προσδιοριζόμενη. 
Με τη γραπτή γνωστοποίηση παρέχει επαρκ
είς πληροφορίες στον προμηθευτή του ώστε
να του δώσει τη δυνατότητα να προετοιμάσ
ει ένα σενάριο έκθεσης για τη χρήση του σ
την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας του πρ
ομηθευτή.

2. Κάθε μεταγενέστερος χρήστης έχει το δικ
αίωμα να γνωστοποιήσει γραπτώς μια χρήσ
η ή κατηγορίες χρήσης και έκθεσης στον π
αραγωγό, στον εισαγωγέα ή στο μεταγενέστ
ερο χρήστη από τον οποίο προμηθεύεται τη
ν ουσία που χρησιμοποιεί, με σκοπό να κατ
αστήσει τη χρήση προσδιοριζόμενη υπό την
έννοια του άρθρου 3(25) και του άρθρου
3(30). Με τη γραπτή γνωστοποίηση παρέχει
επαρκείς πληροφορίες στον προμηθευτή του
ώστε να του δώσει τη δυνατότητα να τη λάβ
ει υπόψη του στην αξιολόγηση χημικής ασφ
άλειας του προμηθευτή.

Αιτιολόγηση

Αντί της αναφοράς των χρήσεων θα αρκούσε η κοινοποίηση των κατηγοριών χρήσης και έκθεσ
ης, προκειμένου οι χρήστες να μην χρειάζεται να αποκαλύψουν εμπορικά ή βιομηχανικά μυστικ
ά στους προμηθευτές τους. 

Οι μεταγενέστεροι χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να υποδεικνύουν μία ή περισσότερες πρό
σθετες χρήσεις και κατηγορίες έκθεσης στον προμηθευτή τους. Οι κατηγορίες χρήσης και έκθεσ
ης πρέπει να συνιστούν τη βάση των πληροφοριών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι κα
τηγορίες χρήσεως και εκθέσεως αποτελούν το κύριο εργαλείο για τη δομημένη μεταβίβαση πλη
ροφοριών περί μέτρων διαχειρίσεως του κινδύνου, τιμών στόχων εκθέσεως (π.χ. DNEL, 
PNEC) και προϋποθέσεων χρήσεως καθ' όλα τα διαφορετικά στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού:
Στηρίζουν τους παράγοντες που δρουν στην αλυσίδα εφοδιασμού κατά την δική τους αποτίμηση
του κινδύνου και την σύνταξη φύλλου δεδομένων ασφαλείας για τους μεταγενέστερους παράγον
τες στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Τροπολογία 156
Άρθρο 34, παράγραφος 3
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3. Για καταχωρισμένες ουσίες, ο παραγωγός
ή ο εισαγωγέας εκπληρώνει την υποχρέωση
που προβλέπεται στο άρθρο 13 πριν προμηθ
εύσει την ουσία στον επόμενο μεταγενέστερ
ο χρήστη που τη ζητήσει, εφόσον τη ζητήσε
ι τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την προμή
θεια ή σε ένα μήνα αφού τη ζητήσει, όποιο
από τα δύο συμβεί αργότερα. Για σταδιακά
εισαγόμενες ουσίες, ο παραγωγός ή ο εισαγ
ωγέας ανταποκρίνεται στο αίτημα και εκπλη
ρώνει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρ
θρο 13 πριν από τη σχετική προθεσμία του ά
ρθρου 21, εφόσον ο μεταγενέστερος χρήστη
ς υποβάλει το αίτημα τουλάχιστον δώδεκα μ
ήνες πριν από την εν λόγω προθεσμία.

3. Για καταχωρισμένες ουσίες, ο παραγωγός
ή ο εισαγωγέας εκπληρώνει την υποχρέωση
που προβλέπεται στο άρθρο 13 πριν προμηθ
εύσει την ουσία στον επόμενο μεταγενέστερ
ο χρήστη που τη ζητήσει ή ζητήσει τις κατη
γορίες χρήσης και έκθεσης, εφόσον τη ζητή
σει τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την προ
μήθεια ή σε ένα μήνα αφού τη ζητήσει, όποι
ο από τα δύο συμβεί αργότερα. Για σταδιακ
ά εισαγόμενες ουσίες, ο παραγωγός ή ο εισα
γωγέας ανταποκρίνεται στο αίτημα και εκπλ
ηρώνει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο ά
ρθρο 13 πριν από τη σχετική προθεσμία του
άρθρου 21, εφόσον ο μεταγενέστερος χρήστ
ης υποβάλει το αίτημα τουλάχιστον δώδεκα
μήνες πριν από την εν λόγω προθεσμία.

Τροπολογία 157
Άρθρο 34, παράγραφος 4

4. Ο μεταγενέστερος χρήστης μιας ουσίας υ
πό καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα κατα
ρτίζει έκθεση χημικής ασφάλειας, σύμφωνα
με το παράρτημα ΧΙ για κάθε χρήση εκτός τ
ων συνθηκών που περιγράφονται στο σενάρ
ιο έκθεσης που του έχει διαβιβαστεί με το δε
λτίο δεδομένων ασφαλείας.

4. Ο μεταγενέστερος χρήστης μιας ουσίας υ
πό καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα κατα
ρτίζει έκθεση χημικής ασφάλειας, σύμφωνα
με το παράρτημα ΧΙ για κάθε χρήση ή κατη
γορία χρήσης και έκθεσης εκτός των συνθη
κών που περιγράφονται στο σενάριο έκθεση
ς ή στις αναφερθείσες κατηγορίες χρήσης
και έκθεσης που του έχει διαβιβαστεί με το
δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Αιτιολόγηση

Οι μεταγενέστεροι χρήστες, ιδιαίτερα δε οι ΜΜΕ, θα πρέπει να υποχρεούνται να υποβάλλουν δ
ελτίο δεδομένων ασφαλείας για κάθε χρήση που δεν περιλαμβάνεται σε αυτές που έχει δηλώσει
ο προμηθευτής, αλλά μόνο όταν πρόκειται για παρέκκλιση από τις κατηγορίες χρήσης και έκθεσ
ης. 

Τροπολογία 158
Άρθρο 35, παράγραφος 1
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1. Πριν ξεκινήσει μια συγκεκριμένη χρήση ο
υσίας η οποία έχει καταχωριστεί από προηγ
ούμενο φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού, σύ
μφωνα με τα άρθρα 5 ή 16, κάθε μεταγενέστ
ερος χρήστης κοινοποιεί στον Οργανισμό τι
ς πληροφορίες που ορίζονται στην παράγρα
φο 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον του έχει
διαβιβαστεί δελτίο δεδομένων ασφαλείας το
οποίο περιέχει σενάριο έκθεσης και εφόσον
ο μεταγενέστερος χρήστης χρησιμοποιεί την
ουσία εκτός των συνθηκών που περιγράφον
ται στο εν λόγω σενάριο έκθεσης.

1. Πριν ξεκινήσει μια συγκεκριμένη χρήση ο
υσίας σύμφωνα με μια κατηγορία χρήσης κ
αι έκθεσης η οποία έχει καταχωριστεί από π
ροηγούμενο φορέα της αλυσίδας εφοδιασμο
ύ, σύμφωνα με τα άρθρα 5 ή 16, κάθε μεταγ
ενέστερος χρήστης κοινοποιεί στον Οργανισ
μό τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ
άγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον το
υ έχει διαβιβαστεί δελτίο δεδομένων ασφαλε
ίας το οποίο περιέχει σενάριο έκθεσης ή /κα
ι κατηγορία χρήσης και έκθεσης και εφόσο
ν ο μεταγενέστερος χρήστης χρησιμοποιεί τ
ην ουσία εκτός των συνθηκών που περιγράφ
ονται σε αυτά.

Τροπολογία 159
Άρθρο 35, παράγραφος 2, στοιχείο ε

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

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

Τροπολογία 160
Άρθρο 38, παράγραφος 1

1. Για τους σκοπούς των άρθρων 39 έως 43, 
αρμόδια αρχή είναι η αρμόδια αρχή του κρ
άτους μέλους στο οποίο γίνεται η παραγωγ
ή της ουσίας ή είναι εγκατεστημένος ο εισα
γωγέας της ουσίας.

1. 1. Για τους σκοπούς των άρθρων 39 έως
46, αρμόδια αρχή είναι ο Οργανισμός· ωστό
σο, ορισμένες διαδικασίες μπορούν να μετ
αβιβαστούν μέσω πρωτοκόλλου στις αρμό
διες αρχές των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί ένα πραγματικό ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού, πρέπει να ανατεθούν στον Οργ
ανισμό ευρύτερα καθήκοντα και αρμοδιότητες. Έτσι λοιπόν, ο Οργανισμός πρέπει να έχει την ε
υθύνη της αξιολόγησης σε κοινοτικό επίπεδο, συνεπικουρούμενος και διαβουλευόμενος με τις α
ρχές των κρατών μελών και την επιτροπή του κράτους μέλους που είναι το τεχνικό συμβουλευτι
κό όργανο στο πλαίσιο του συστήματος REACH. Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ίσοι όροι
ανταγωνισμού μεταξύ των αρχών των κρατών μελών.
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Τροπολογία 161
Άρθρο 38, παράγραφος 1 α (νέο)

1 α. Για τους σκοπούς των άρθρων 39 έως
43 και εφόσον τούτο απαιτείται, μπορεί να
ζητηθεί η γνωμοδότηση της Επιτροπής του
κράτους μέλους που αναφέρεται στο άρθρο
72(ε).

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός θα λειτουργεί υπό την καθοδήγηση και σε συνεργασία με τις αρχές του κράτους
μέλους, αλλά διατηρεί την πλήρη ευθύνη για κάθε λαμβανόμενη απόφαση.

Τροπολογία 162
Άρθρο 38, παράγραφος 2

2. Εάν περισσότεροι παραγωγοί ή εισαγωγε
ίς έχουν δημιουργήσει κοινοπραξία, σύμφω
να με τα άρθρα 10 ή 17, αρμόδια αρχή είν
αι η αρμόδια αρχή του παραγωγού ή του ει
σαγωγέα που υποβάλλει δεδομένα στον Ορ
γανισμό εκ μέρους των υπολοίπων, σύμφω
να με τα άρθρα 10 ή 17.

Διαγράφεται.

Τροπολογία 163
Άρθρο 39

Εξέταση των προτάσεων δοκιμών Διαγράφεται.
1. Η αρμόδια αρχή εξετάζει κάθε πρόταση
δοκιμών που αναφέρεται σε καταχώριση ή
σε έκθεση μεταγενέστερου χρήστη για την
παροχή των πληροφοριών που προσδιορίζο
νται στα παραρτήματα VII και VIII για μι
α ουσία.
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2. Με βάση την εξέταση βάσει της παραγρ
άφου 1, η αρμόδια αρχή καταρτίζει σχέδιο
για μια από τις ακόλουθες αποφάσεις και η
απόφαση αυτή λαμβάνεται με τη διαδικασί
α που προβλέπεται στα άρθρα 48 και 49:

α) απόφαση με την οποία απαιτεί από τον ε
νδιαφερόμενο ή τους ενδιαφερόμενους κατ
αχωρίζοντες ή μεταγενέστερους χρήστες ν
α διενεργήσουν την προτεινόμενη δοκιμή κ
αι με την οποία ορίζει προθεσμία για την υ
ποβολή της περίληψης του αποτελέσματος
της δοκιμής ή της αυτοδύναμης περίληψης
μελέτης εφόσον απαιτείται από το παράρτ
ημα Ι·

β) απόφαση σύμφωνα με το στοιχείο α) αλλ
ά τροποποιώντας τις συνθήκες υπό τις οπο
ίες πρέπει να διενεργηθεί η δοκιμή·
γ) απόφαση με την οποία απορρίπτει την π
ρόταση δοκιμής.

3. Ο καταχωρίζων υποβάλλει τις πληροφορ
ίες που απαιτούνται στον Οργανισμό.

Αιτιολόγηση

Δεν προβλέπεται η υποβολή προτάσεων ελέγχου, διότι όλες οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες
για την ασφαλή χρήση της ουσίας υποβάλλονται κατά την καταχώριση. Συνεπώς απαλείφεται τ
ο σχετικό καθήκον των αρμόδιων αρχών ή του Οργανισμού. 

Τροπολογία 164
Άρθρο 40, παράγραφος 1, εισαγωγή

1. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εξετάσει οποι
αδήποτε καταχώριση για να επαληθεύσει όλ
α ή ένα από τα ακόλουθα:

1. Ο Οργανισμός μπορεί να εξετάσει οποιαδ
ήποτε καταχώριση για να επαληθεύσει όλα
ή ένα από τα ακόλουθα:

Τροπολογία 165
Άρθρο 40, παράγραφος 1, στοιχείο (α)
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(α) ότι οι πληροφορίες στον τεχνικό φάκελο
ή φακέλους που υποβλήθηκαν σύμφωνα με
το άρθρο 9 πληρούν τις απαιτήσεις των άρθ
ρων 9, 11 και 12 και των παραρτημάτων IV 
έως VIII,

(α) ότι οι πληροφορίες στον τεχνικό φάκελο
ή φακέλους που υποβλήθηκαν σύμφωνα με
τα άρθρα 9, 12 και 13 πληρούν τις απαιτήσ
εις των άρθρων αυτών και των σχετικών πα
ραρτημάτων,

Τροπολογία 166
Άρθρο 40, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

(β) ότι οι προσαρμογές των τυπικών απαιτ
ήσεων πληροφοριών και οι σχετικές αιτιολ
ογήσεις που υποβλήθηκαν με τον τεχνικό φ
άκελο ή φακέλους τηρούν τους κανόνες πο
υ διέπουν αυτές τις προσαρμογές οι οποίοι
ορίζονται στα παραρτήματα V έως VIII κα
ι τους γενικούς κανόνες που αναφέρονται σ
το παράρτημα IX.

Διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να διατηρήσει την κύρια αρμοδιότητα ελέγχου όλων των υποβαλλομένων
φακέλων. 

Τροπολογία 167
Άρθρο 40, παράγραφος 2

2. Με βάση την εξέταση που γίνεται σύμφω
να με την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή κα
ταρτίζει σχέδιο απόφασης με την οποία απαι
τείται από τον καταχωρίζοντα ή τους καταχ
ωρίζοντες να υποβάλουν τυχόν πληροφορίε
ς για τη συμμόρφωση των καταχωρίσεων με
τις σχετικές απαιτήσεις πληροφοριών και η
απόφαση αυτή λαμβάνεται με τη διαδικασία
των άρθρων 48 και 49. Η απόφαση λαμβάνε
ται με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα
48 και 49.

2. Με βάση την εξέταση που γίνεται σύμφω
να με την παράγραφο 1, ο Οργανισμός κατα
ρτίζει σχέδιο απόφασης με την οποία απαιτε
ίται από τον καταχωρίζοντα ή τους καταχωρ
ίζοντες να υποβάλουν τυχόν πληροφορίες γι
α τη συμμόρφωση των καταχωρίσεων με τις
σχετικές απαιτήσεις πληροφοριών και η από
φαση αυτή λαμβάνεται με τη διαδικασία των
άρθρων 48 και 49. Η απόφαση λαμβάνεται μ
ε τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 48 κ
αι 49.
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Τροπολογία 168
Άρθρο 41, παράγραφος 1

1. Η αρμόδια αρχή εξετάζει κάθε πληροφορ
ία που υποβλήθηκε μετά από απόφαση που
είχε ληφθεί βάσει των άρθρων 39 ή 40 και κ
αταρτίζει τα κατάλληλα σχέδια αποφάσεων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 39 ή 40, εάν είναι απ
αραίτητο.

1. Ο Οργανισμός εξετάζει κάθε πληροφορία
που υποβλήθηκε μετά από απόφαση που είχ
ε ληφθεί βάσει του άρθρου 40 και καταρτίζε
ι τα κατάλληλα σχέδια αποφάσεων, σύμφων
α με το άρθρο 40, εάν είναι απαραίτητο.

Τροπολογία 169
Άρθρο 41, παράγραφος 2

2. Μόλις ολοκληρώνεται η αξιολόγηση φακ
έλου, η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τις πλη
ροφορίες που έλαβε από την αξιολόγηση γι
α τους σκοπούς των άρθρων 43αα, παράγρ
αφος 1, 56, παράγραφος 3, και 66, παράγρ
αφος 2, και τις διαβιβάζει στην Επιτροπή, 
στον Οργανισμό και στα υπόλοιπα κράτη μ
έλη. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτρ
οπή, τον Οργανισμό, τον καταχωρίζοντα και
τις αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών μ
ελών σχετικά με τα συμπεράσματά της όσον
αφορά τη δυνατότητα και τον τρόπο χρησιμ
οποίησης των πληροφοριών που έλαβε.

2. Μόλις ολοκληρώνεται η αξιολόγηση φακ
έλου, ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τις πληρο
φορίες που έλαβε από την αξιολόγηση για τ
ους σκοπούς των άρθρων 56, παράγραφος
3, και 66, παράγραφος 2, και τις διαβιβάζει
στην Επιτροπή, στον Οργανισμό και στα υπ
όλοιπα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την αξιολόγηση θα πρέπει ενδεχομένως να χρησιμο
ποιούνται για τις διαδικασίες αδειοδότησης ή περιορισμού.

Τροπολογία 170
Άρθρο 42

Διαδικασία και προθεσμίες για την εξέτασ
η των προτάσεων δοκιμών

Διαγράφεται.
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1. Όταν μια αρμόδια αρχή αρχίζει να αξιολ
ογεί τη συμμόρφωση μιας καταχώρισης βά
σει του άρθρου 39, το κοινοποιεί στον Οργ
ανισμό.

2. Η αρμόδια αρχή καταρτίζει σχέδιο απόφ
ασης, σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφ
ος 2, εντός εκατόν είκοσι ημερών από την
παραλαβή από τον Οργανισμό καταχώριση
ς ή έκθεσης μεταγενέστερου χρήστη η οποί
α περιλαμβάνει πρόταση δοκιμής.

3. Όταν πρόκειται για σταδιακά εισαγόμεν
ες ουσίες, η αρμόδια αρχή καταρτίζει τα σ
χέδια αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο
39, παράγραφος 2:

α) εντός πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύο
ς του παρόντος κανονισμού για όλες τις κα
ταχωρίσεις που παραλαμβάνονται εντός τη
ς προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο
21, παράγραφος 1, οι οποίες περιέχουν προ
τάσεις για τη διενέργεια δοκιμών με σκοπό
την εκπλήρωση των απαιτήσεων πληροφορ
ιών των παραρτημάτων VII και VIII και

β) εντός εννέα ετών μετά την έναρξη ισχύο
ς του παρόντος κανονισμού για όλες τις κα
ταχωρίσεις που παραλαμβάνονται εντός τη
ς προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο
21, παράγραφος 2, οι οποίες περιέχουν προ
τάσεις για τη διενέργεια δοκιμών με σκοπό
την εκπλήρωση των απαιτήσεων πληροφορ
ιών μόνο του παραρτήματος VII·

γ) μετά από τις προθεσμίες που ορίζονται
στα στοιχεία α) και β) για τυχόν καταχωρί
σεις που περιέχουν προτάσεις για τη διενέρ
γεια δοκιμών και παραλαμβάνονται εντός τ
ης προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο
21, παράγραφος 3.
4. Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλο
υς περατώνει την αξιολογητική της δραστη
ριότητα βάσει του άρθρου 39 για μια σταδι
ακά εισαγόμενη ουσία, το κοινοποιεί στον
Οργανισμό.

Αιτιολόγηση
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Κατά την καταχώριση υποβάλλονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση. Συνεπ
ώς απαλείφονται, το καθήκον ελέγχου των αρμόδιων αρχών και η σχετική κοινοποίηση του Ορ
γανισμού.

Τροπολογία 171
Άρθρο 43, παράγραφος 1

1. Όταν μια αρμόδια αρχή αρχίζει να αξιολ
ογεί τη συμμόρφωση μιας καταχώρισης βά
σει του άρθρου 40, το κοινοποιεί στον Οργ
ανισμό.

Διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Δεν προβλέπεται η υποβολή προτάσεων ελέγχου, διότι όλες οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες
για την ασφαλή χρήση της ουσίας υποβάλλονται κατά την καταχώριση. 

Τροπολογία 172
Άρθρο 43, παράγραφος 2

2. Η αρμόδια αρχή καταρτίζει σχέδιο απόφ
ασης σύμφωνα με το άρθρο 40, παράγραφο
ς 2, εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη αξ
ιολόγησης της ουσίας.

2. Ο Οργανισμός καταρτίζει σχέδιο απόφασ
ης σύμφωνα με το άρθρο 40, παράγραφος 2, 
εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη αξιολό
γησης της ουσίας.

Τροπολογία 173
Άρθρο 43, παράγραφος 3

3. Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλο
υς περατώνει την αξιολογητική της δραστη
ριότητα βάσει του άρθρου 40 για μια σταδι
ακά εισαγόμενη ουσία, το κοινοποιεί στον
Οργανισμό.

Διαγράφεται.

Τροπολογία 174
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Άρθρο 43 α

Με σκοπό την εφαρμογή μιας εναρμονισμέν
ης προσέγγισης ο Οργανισμός θεσπίζει κριτ
ήρια ιεράρχησης των ουσιών για την περαι
τέρω αξιολόγησή τους. Η ιεράρχηση θα γίν
εται με βάση τον κίνδυνο. Τα κριτήρια για τ
ην αξιολόγηση συνεκτιμούν τα δεδομένα σχ
ετικά με την επικινδυνότητα, τα δεδομένα σ
χετικά με την έκθεση και τις ποσοτικές κατ
ηγορίες. Ο Οργανισμός λαμβάνει απόφαση
σχετικά με τα κριτήρια ιεράρχησης των ου
σιών για περαιτέρω αξιολόγηση. Τα κράτη
μέλη χρησιμοποιούν αυτά τα κριτήρια για τ
ην κατάρτιση των κυλιόμενων σχεδίων του
ς.

Με σκοπό την εφαρμογή μιας ενιαίας και δι
αφανούς προσέγγισης ο Οργανισμός θεσπίζ
ει κριτήρια αναλόγως του κινδύνου για απο
φάσεις σχετικά με την επιλογή ουσιών για τ
ην αξιολόγησή τους. Τα κριτήρια για την αξ
ιολόγηση συνεκτιμούν τα δεδομένα σχετικά
με την επικινδυνότητα, τα δεδομένα σχετικά
με την έκθεση και τα συνιστώμενα μέτρα δι
αχείρισης του κινδύνου. Στα κριτήρια αυτά
περιλαμβάνονται οι συνθήκες υπό τις οποίε
ς οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα
με τον Τίτλο ΙΙ και η αξιολόγηση του φακέ
λου σύμφωνα με τον Τίτλο VΙ δεν επαρκού
ν για την αξιολόγηση του κινδύνου και τη δ
ιαχείριση του κινδύνου μιας ουσίας και της
προσδιοριζόμενης χρήσης / των προσδιορι
ζόμενων χρήσεών της.

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να έχει κριτήρια για την τεκμηρίωση των αποφάσεών του σχετικά με περ
αιτέρω αξιολογήσεις, οι δε λόγοι πρέπει να είναι διαφανείς.

Τροπολογία 175
Άρθρο 43αα, παράγραφος 1

1. Ένα κράτος μέλος περιλαμβάνει μια ουσ
ία σε κυλιόμενο πρόγραμμα, με σκοπό να κ
αταστεί αρμόδια αρχή για τους σκοπούς τ
ων άρθρων 44, 45 και 46, εάν το εν λόγω κ
ράτος μέλος, είτε ως αποτέλεσμα της αξιολ
όγησης φακέλου από την αρμόδια αρχή το
υ, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 38, είτε α
πό άλλη σχετική πηγή, καθώς και από τις π
ληροφορίες στο φάκελο ή στους φακέλους
καταχώρισης έχει λόγους να υποπτεύεται ό
τι η ουσία ενέχει κίνδυνο για την υγεία ή γι
α το περιβάλλον, ιδίως με βάση ένα από τα
εξής:

1. Όταν ο Οργανισμός θεωρεί απαραίτητη
την αξιολόγηση μιας ουσίας, αποφασίζει σ
ύμφωνα με τα άρθρα 43α, 48 και 49.
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1a.  Ο Οργανισμός, σε περίπτωση θετικής
απόφασης, εντάσσει τη σχετική ουσία για τ
ους σκοπούς των άρθρων 44 έως 46 σε ένα
κυλιόμενο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα αυτ
ό πρέπει να δοθεί προτεραιότητα ενόψει το
υ υφισταμένου κινδύνου.

(α) την ομοιότητα της χημικής δομής της
με γνωστές ουσίες που προκαλούν ανησυχί
α ή με ουσίες που είναι ανθεκτικές και βιο
συσσωρεύσιμες, πράγμα που δηλώνει ότι η
ουσία ή ένα ή περισσότερα από τα προϊόντ
α στα οποία μετατρέπεται έχουν ανησυχητι
κές ιδιότητες ή είναι ανθεκτικά και βιοσυσ
σωρεύσιμα·

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

Αιτιολόγηση

Αξιολογήσεις ουσιών μπορούν να δρομολογούνται μόνον εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του ά
ρθρου 43.

Τροπολογία 176
Άρθρο 43αα, παράγραφος 2

2. Το κυλιόμενο πρόγραμμα που αναφέρετα
ι στην παράγραφο 1 καλύπτει τριετή περίοδ
ο, που επικαιροποιείται κάθε χρόνο, και προ
σδιορίζει τις ουσίες που σχεδιάζει να αξιολ
ογήσει το κράτος μέλος κάθε χρόνο. Τα κρά
τη μέλη υποβάλλουν το κυλιόμενο πρόγραμ
μα στον Οργανισμό και στα υπόλοιπα κράτ
η μέλη πριν από τις 28 Φεβρουαρίου κάθε χ
ρόνο. Ο Οργανισμός μπορεί να διατυπώσει
παρατηρήσεις και τα κράτη μέλη μπορούν
να στείλουν τις παρατηρήσεις τους στον Ορ
γανισμό ή να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον το
υς για την αξιολόγηση της ουσίας πριν από τ
ις 31 Μαρτίου κάθε χρόνο.

2. Το κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 καλύπτει τρι
ετή περίοδο, που επικαιροποιείται κάθε χρό
νο, και προσδιορίζει τις ουσίες που θα κληθ
εί να αξιολογήσει κάθε κράτος μέλος κάθε χ
ρόνο. Ο Οργανισμός υποβάλλει το κοινοτικ
ό κυλιόμενο πρόγραμμα στις αρχές των κρ
ατών μελών πριν από τις 28 Φεβρουαρίου κ
άθε χρόνο. Τα κράτη μέλη μπορούν να στεί
λουν τις παρατηρήσεις τους στον Οργανισμ
ό ή να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για
την αξιολόγηση της ουσίας πριν από τις 31 
Μαρτίου κάθε χρόνο.

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να έχει την ευθύνη της κατάρτισης κοινοτικών κυλιομένων προγραμμάτω
ν για την αξιολόγηση ουσιών. Οι πραγματικές αξιολογήσεις θα διανέμονται εν συνεχεία στις εθ
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νικές αρχές βάσει τεχνογνωσίας. Έτσι διασφαλίζεται η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθεσίμων πό
ρων σε κοινοτικό επίπεδο.

Τροπολογία 177
Άρθρο 43αα, παράγραφος 3

3. Εάν δεν διατυπωθούν παρατηρήσεις επί τ
ου κυλιόμενου προγράμματος ή δεν εκδηλώ
σει ενδιαφέρον κανένα άλλο κράτος μέλος, 
το κράτος μέλος εγκρίνει το κυλιόμενο πρό
γραμμά του. Αρμόδια αρχή είναι η αρμόδια
αρχή του κράτους μέλους που περιέλαβε τη
ν ουσία στο οριστικό κυλιόμενο πρόγραμμά
του.

3. Εάν δεν διατυπωθούν παρατηρήσεις επί τ
ου κοινοτικού κυλιόμενου προγράμματος το
κυλιόμενο πρόγραμμα θεωρείται εγκριθέν.
Αρμόδια αρχή είναι η αρμόδια αρχή του κρά
τους μέλους στο οποίο ανέθεσε ο Οργανισμ
ός το έργο της διενέργειας της αξιολόγησης
της ουσίας στο οριστικό κοινοτικό κυλιόμεν
ο πρόγραμμά του.

Αιτιολόγηση

Μετά την κατάρτιση κοινοτικού κυλιόμενου προγράμματος για την αξιολόγηση ουσιών, ο Οργα
νισμός διανέμει τις αξιολογήσεις των ουσιών στις εθνικές αρχές των κρατών μελών βάσει τεχν
ογνωσίας.

Τροπολογία 178
Άρθρο 43αα, παράγραφος 4

4. Εάν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη έχουν
περιλάβει την ίδια ουσία στο σχέδιο κυλιόμ
ενου προγράμματός τους ή, μετά την υποβ
ολή των κυλιόμενων προγραμμάτων, εκδήλ
ωσαν ενδιαφέρον για την αξιολόγηση της ίδι
ας ουσίας, η αρμόδια αρχή για τους σκοπού
ς των άρθρων 44, 45 και 46 καθορίζεται με
τη διαδικασία που ορίζεται στο δεύτερο, τρί
το και τέταρτο εδάφιο.

4. Εάν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη εκδή
λωσαν ενδιαφέρον για την αξιολόγηση της ί
διας ουσίας, η αρμόδια αρχή για τους σκοπο
ύς των άρθρων 44, 45 και 46 καθορίζεται με
τη διαδικασία που ορίζεται στο δεύτερο, τρί
το και τέταρτο εδάφιο.
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Ο Οργανισμός παραπέμπει το ζήτημα στην ε
πιτροπή των κρατών μελών, που προβλέπετ
αι στο άρθρο 72, παράγραφος 1, στοιχείο ε), 
η οποία στο εξής αναφέρεται ως «επιτροπή τ
ων κρατών μελών» προκειμένου αυτή να κα
ταλήξει σε συμφωνία σχετικά με το ποια αρ
χή θα είναι η αρμόδια αρχή, με βάση την αρ
χή ότι η κατανομή των ουσιών μεταξύ των κ
ρατών μελών αντικατοπτρίζει το ποσοστό π
ου αντιπροσωπεύουν στο συνολικό κοινοτι
κό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Όποτε είνα
ι δυνατό, θα δίνεται προτεραιότητα στα κρ
άτη μέλη που έχουν ήδη διενεργήσει αξιολο
γήσεις φακέλου της επίμαχης ουσίας βάσει
των άρθρων 39 έως 43.

Ο Οργανισμός παραπέμπει το ζήτημα στην ε
πιτροπή των κρατών μελών, που προβλέπετ
αι στο άρθρο 72, παράγραφος 1, στοιχείο ε), 
η οποία στο εξής αναφέρεται ως «επιτροπή τ
ων κρατών μελών» προκειμένου αυτή να κα
ταλήξει σε συμφωνία σχετικά με το ποια αρ
χή θα είναι η αρμόδια αρχή, με βάση την αρ
χή ότι η κατανομή των ουσιών μεταξύ των κ
ρατών μελών αντικατοπτρίζει την τεχνολογι
κή τους ικανότητα να επιδοθούν σε ανάπτυ
ξη του κοινοτικού κυλιομένου προγράμματ
ος και έναν εξ ίσου ισορροπημένο καταμερ
ισμό μεταξύ των κρατών μελών ΕΕ των πα
ραπλεύρων αποτελεσμάτων αποκτήσεως τ
εχνολογικής ικανότητας που προέρχονται α
πό την οδηγία REACH.

Εάν, εντός εξήντα ημερών από την παραπομ
πή του σχεδίου, η επιτροπή των κρατών μελ
ών καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση, τα ενδ
ιαφερόμενα κράτη μέλη εγκρίνουν, αντιστο
ίχως, τα οριστικά κυλιόμενα προγράμματά
τους. Αρμόδια αρχή είναι η αρμόδια αρχή
του κράτους μέλους που περιέλαβε την ουσ
ία στο οριστικό κυλιόμενο πρόγραμμά του.

Εάν, εντός εξήντα ημερών από την παραπομ
πή του σχεδίου, η Επιτροπή των Κρατών Μ
ελών καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση, ο Ο
ργανισμός εγκρίνει, αντιστοίχως, το οριστικ
ό κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα.

Εάν η επιτροπή των κρατών μελών δεν κατα
λήξει σε ομόφωνη συμφωνία, ο Οργανισμός
υποβάλλει τις διιστάμενες απόψεις στην Επι
τροπή, η οποία αποφασίζει ποια αρχή θα είν
αι η αρμόδια αρχή, με τη διαδικασία που αν
αφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 3, τα
δε κράτη μέλη εγκρίνουν αναλόγως τα ορισ
τικά κυλιόμενα προγράμματά τους.

Εάν η επιτροπή των κρατών μελών δεν κατα
λήξει σε ομόφωνη συμφωνία, ο Οργανισμός
υποβάλλει τις διιστάμενες απόψεις στην Επι
τροπή, η οποία αποφασίζει ποια αρχή θα είν
αι η αρμόδια αρχή, με τη διαδικασία που αν
αφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 3, ο δ
ε Οργανισμός εγκρίνει, αντιστοίχως, το ορι
στικό κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα.

Αιτιολόγηση

Είναι προφανές ότι ο Οργανισμός έχει την ευθύνη της κατάρτισης κοινοτικού κυλιόμενου προγρ
άμματος.

Τροπολογία 179
Άρθρο 43αα, παράγραφος 5



PE 357.691v03-00 86/131 AD\576536EL.doc

EL

5. Μόλις καθοριστούν οι αρμόδιες αρχές, ο
Οργανισμός δημοσιεύει τα οριστικά κυλιόμ
ενα προγράμματα στον ιστότοπό του.

Διαγράφεται.

Τροπολογία 180
Άρθρο 43αα, παράγραφος 6

6. Η αρμόδια αρχή που καθορίζεται σύμφων
α με τις παραγράφους 1 έως 4 αξιολογεί όλε
ς τις ουσίες που περιλαμβάνονται στο κυλιό
μενο πρόγραμμά της, σύμφωνα με το παρό
ν κεφάλαιο.

6. Η αρμόδια αρχή που καθορίζεται σύμφων
α με τις παραγράφους 3 και 4 αξιολογεί όλε
ς τις ουσίες που της έχουν ανατεθεί, σύμφω
να με το παρόν κεφάλαιο.

Τροπολογία 181
Άρθρο 44, παράγραφος 1

1. Εάν η αρμόδια αρχή θεωρήσει ότι απαιτο
ύνται περαιτέρω πληροφορίες για να διαλυθ
ούν οι υποψίες που αναφέρονται στο άρθρο
43αα, παράγραφος 1, περιλαμβανομένων, ε
άν είναι σκόπιμο, πληροφοριών οι οποίες δ
εν απαιτούνται από τα παραρτήματα V έω
ς VIII, καταρτίζει σχέδιο απόφασης, στο οπ
οίο αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους α
παιτείται από τον καταχωρίζοντα ή τους κατ
αχωρίζοντες να υποβάλουν τις περαιτέρω πλ
ηροφορίες. Η απόφαση λαμβάνεται με τη δι
αδικασία που ορίζεται στα άρθρα 48 και 49.

1. Εάν ο Οργανισμός θεωρήσει ότι απαιτούν
ται περαιτέρω στοιχεία, πλέον των απαιτήσ
εων των άρθρων 9, 12 και 13, καταρτίζει σ
χέδιο απόφασης, στο οποίο αναφέρονται οι
λόγοι για τους οποίους απαιτείται από τον κ
αταχωρίζοντα ή τους καταχωρίζοντες να υπ
οβάλουν τις περαιτέρω πληροφορίες. Η από
φαση λαμβάνεται με τη διαδικασία που ορίζ
εται στα άρθρα 48 και 49.

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός μπορεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις να επιβάλλει περαιτέρω απαιτήσεις υποβολ
ής πληροφοριών. 

Τροπολογία 182
Άρθρο 44, παράγραφος 4



AD\576536EL.doc 87/131 PE 357.691v03-00

EL

4. Όταν η αρμόδια αρχή περατώνει την αξιο
λογητική της δραστηριότητα βάσει των παρ
αγράφων 1, 2 και 3, το κοινοποιεί στον Οργ
ανισμό εντός δώδεκα μηνών από την έναρξ
η αξιολόγησης της ουσίας. Εάν η προθεσμία
αυτή δεν τηρηθεί, η αξιολόγηση θεωρείται ό
τι περατώθηκε.

4. Όταν ο Οργανισμός περατώνει την αξιολ
ογητική του δραστηριότητα βάσει των παρα
γράφων 1, 2 και 3, το κοινοποιεί στον κατα
χωρίζοντα/τους καταχωρίζοντες εντός δώδ
εκα μηνών από την έναρξη αξιολόγησης της
ουσίας. Εάν η προθεσμία αυτή δεν τηρηθεί, 
η αξιολόγηση θεωρείται ότι περατώθηκε.

Τροπολογία 183
Άρθρο 45, παράγραφος 1

1. Η αρμόδια αρχή στηρίζει την αξιολόγησ
ή της για μια ουσία σε τυχόν προηγούμενη α
ξιολόγηση, βάσει του παρόντος τίτλου. Κάθ
ε σχέδιο απόφασης που απαιτεί την υποβολή
περαιτέρω πληροφοριών βάσει του άρθρου
44 μπορεί να αιτιολογηθεί μόνο εφόσον μετ
αβληθούν οι περιστάσεις ή οι κεκτημένες γν
ώσεις.

1. Ο Οργανισμός στηρίζει την αξιολόγησή τ
ης για μια ουσία σε τυχόν προηγούμενη αξι
ολόγηση, βάσει του παρόντος τίτλου. Κάθε
σχέδιο απόφασης που απαιτεί την υποβολή
περαιτέρω πληροφοριών βάσει του άρθρου
44 μπορεί να αιτιολογηθεί μόνο εφόσον μετ
αβληθούν οι περιστάσεις ή οι κεκτημένες γν
ώσεις.

Τροπολογία 184
Άρθρο 45, παράγραφος 2

2. Για να ακολουθείται μια εναρμονισμένη
προσέγγιση όσον αφορά τις αιτήσεις περαι
τέρω πληροφοριών, ο Οργανισμός παρακο
λουθεί τα σχέδια αποφάσεων βάσει του άρ
θρου 44 και καθορίζει κριτήρια και προτερ
αιότητες. Μπορεί να εκδοθεί εκτελεστική ν
ομοθεσία, εάν είναι σκόπιμο, σύμφωνα με
τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3.

Διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση που επιβάλλεται διότι αρμόδιος είναι ο Οργανισμός και όχι τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 185
Άρθρο 46, παράγραφος 1
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1. Η αρμόδια αρχή εξετάζει κάθε πληροφορ
ία που υποβλήθηκε μετά από απόφαση που
είχε ληφθεί βάσει του άρθρου 44 και καταρτ
ίζει τα κατάλληλα σχέδια αποφάσεων, σύμφ
ωνα με το άρθρο 44, εάν είναι απαραίτητο.

1. Ο Οργανισμός εξετάζει κάθε πληροφορία
που υποβλήθηκε μετά από απόφαση που είχ
ε ληφθεί βάσει του άρθρου 44 και καταρτίζε
ι τα κατάλληλα σχέδια αποφάσεων, σύμφων
α με το άρθρο 44, εάν είναι απαραίτητο.

Τροπολογία 186
Άρθρο 46, παράγραφος 2

2. Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ουσίας, 
η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τις πληροφο
ρίες που έλαβε από την αξιολόγηση για του
ς σκοπούς των άρθρων 56, παράγραφος 3 
και 66, παράγραφος 2, και τις διαβιβάζει σ
την Επιτροπή, στον Οργανισμό και στα υπ
όλοιπα κράτη μέλη. Η αρμόδια αρχή ενημε
ρώνει την Επιτροπή, τον Οργανισμό, τον κα
ταχωρίζοντα και τις αρμόδιες αρχές των υπό
λοιπων κρατών μελών σχετικά με τα συμπερ
άσματά της όσον αφορά τη δυνατότητα και
τον τρόπο χρησιμοποίησης των πληροφοριώ
ν που έλαβε.

2. Ο Οργανισμός ενημερώνει την Επιτροπή, 
τον καταχωρίζοντα και τις αρμόδιες αρχές τ
ων υπόλοιπων κρατών μελών σχετικά με τα
συμπεράσματά της όσον αφορά τη δυνατότη
τα και τον τρόπο χρησιμοποίησης των πληρ
οφοριών που έλαβε για τους σκοπούς των ά
ρθρων 56,παρ. 3 και 66 παρ. 2.

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την αξιολόγηση θα πρέπει ενδεχομένως να χρησιμο
ποιούνται για τις διαδικασίες αδειοδότησης ή περιορισμού.

Τροπολογία 187
Άρθρο 47
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Για τα απομονώσιμα ενδιάμεσα στις εγκατ
αστάσεις παραγωγής δεν εφαρμόζεται ούτε
αξιολόγηση φακέλου ούτε αξιολόγηση ουσί
ας. Ωστόσο στις περιπτώσεις που μπορεί ν
α καταδειχθεί ότι ο κίνδυνος που προκύπτε
ι από τη χρήση απομονώσιμου ενδιάμεσου
στις εγκαταστάσεις παραγωγής αντιστοιχεί
στο επίπεδο ανησυχίας που προκαλείται απ
ό τη χρήση ουσιών οι οποίες περιλαμβάνον
ται στο παράρτημα ΧΙΙΙ, βάσει του άρθρου
54, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους το
υ οποίου το έδαφος βρίσκονται οι εγκατασ
τάσεις παραγωγής ενδέχεται:

Ο Οργανισμός μπορεί, μετά από αίτημα πο
υ υποβάλλουν οι αρμόδιες αρχές του κράτο
υς μέλους στην επικράτεια του οποίου ευρί
σκεται η εγκατάσταση δύνανται να ζητούν
πληροφορίες για ενδιάμεσα που διατηρούν
ται στην επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο
16. Ο Οργανισμός δύναται να αξιολογεί τις
πληροφορίες αυτές σύμφωνα με το άρθρο
40.

(α) να απαιτήσει από τον καταχωρίζοντα ν
α υποβάλει περαιτέρω πληροφορίες άμεσα
συνδεόμενες με τον κίνδυνο που προσδιορί
στηκε. Το αίτημα αυτό πρέπει να συνοδεύε
ται από γραπτή αιτιολόγηση·

β) να εξετάσει κάθε πληροφορία που υποβλ
ήθηκε και, ενδεχομένως, να λάβει όλα τα δ
έοντα μέτρα μείωσης του κινδύνου για την
αντιμετώπιση του κινδύνου που προσδιορί
στηκε σε σχέση με τις εν λόγω εγκαταστάσ
εις παραγωγής.

Η διαδικασία που προβλέπεται στο πρώτο
εδάφιο μπορεί να κινηθεί μόνο από την αρ
μόδια αρχή που αναφέρεται στο εν λόγω εδ
άφιο.

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός μπορεί, με δική του πρωτοβουλία ή μετά από τεκμηριωμένη αίτηση των αρμόδι
ων αρχών του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, να εξετάζει επίσης ενδιάμεσα προϊόντα. 

Τροπολογία 188
Άρθρο 48, παράγραφος 1
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1. Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί κάθε σχέδι
ο απόφασης, βάσει των άρθρων 39, 40 ή 44 
στον ενδιαφερόμενο ή στους ενδιαφερόμενο
υς καταχωρίζοντες ή μεταγενέστερους χρήσ
τες ενημερώνοντάς τους για το δικαίωμά το
υς να υποβάλουν παρατηρήσεις εντός τριάντ
α ημερών από την παραλαβή του σχεδίου. Η
αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη της τυχόν π
αρατηρήσεις που υποβάλλονται και τροποπο
ιεί, ενδεχομένως, το σχέδιο απόφασής της α
ναλόγως.

1. Ο Οργανισμός γνωστοποιεί κάθε σχέδιο
απόφασης, βάσει των άρθρων 40, 43αα ή 44 
στον ενδιαφερόμενο ή στους ενδιαφερόμενο
υς καταχωρίζοντες ή μεταγενέστερους χρήσ
τες ενημερώνοντάς τους για το δικαίωμά το
υς να υποβάλουν παρατηρήσεις εντός τριάντ
α ημερών από την παραλαβή του σχεδίου. Ο
Οργανισμός λαμβάνει υπόψη της τυχόν παρ
ατηρήσεις που υποβάλλονται και τροποποιε
ί, ενδεχομένως, το σχέδιο απόφασής της ανα
λόγως.

Τροπολογία 189
Άρθρο 48, παράγραφος 2

2. Εάν ένας καταχωρίζων παύσει την παραγ
ωγή ή την εισαγωγή της ουσίας του, ενημερ
ώνει την αρμόδια αρχή για το γεγονός, με σ
υνέπεια η καταχώρισή του να παύσει να ισ
χύει και να μην μπορούν να ζητηθούν περα
ιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω
ουσία, εκτός εάν υποβάλει νέα καταχώρισ
η.

2. Εάν ένας καταχωρίζων παύσει την παραγ
ωγή ή την εισαγωγή της ουσίας του, ενημερ
ώνει τον Οργανισμό για το γεγονός, με συνέ
πεια να αδρανούν οι υποχρεώσεις από την
καταχώρηση και κατά το χρόνο αυτό να μ
ην είναι δυνατόν να ζητηθούν περαιτέρω π
ληροφορίες σε σχέση με την ουσία αυτή. Σ
ε περίπτωση που ο καταχωρίζων παύει ορι
στικά την παραγωγή ή εισαγωγή της ουσία
ς τότε η καταχώρησή του χάνει μετά την π
άροδο τριών ετών από την έναρξη ισχύος τ
ης, εκτός εάν ο καταχωρίζων μεταβιβάσει
πριν από την πάροδο της προθεσμίας αυτή
ς τα δικαιώματά του εκ της καταχωρίσεως
σε ένα τρίτο.

Αιτιολόγηση

Συχνά η παραγωγή ή η εισαγωγή διακόπτονται μόνο προσωρινά. Δεν θα ήταν σκόπιμο να παύει
να ισχύει η καταχώριση. Η καταχώριση θα πρέπει σύμφωνα με την παράγραφο 2 να ισχύει για
τριετή μεταβατική περίοδο, προκειμένου να μπορούν οι καταχωρίζοντες να διαβιβάζουν τη νομι
κή τους θέση σε τρίτους (πρβλ. άρθρο 6β, παρ. 1). 

Τροπολογία 190
Άρθρο 48, παράγραφος 3
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3. Ο καταχωρίζων μπορεί να παύσει την π
αραγωγή ή την εισαγωγή της ουσίας του μ
όλις λάβει το σχέδιο απόφασης. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, ενημερώνει την αρμόδια αρχ
ή για το γεγονός, με συνέπεια η καταχώρισ
ή του να παύσει να ισχύει και να μην μπορ
ούν να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες σ
χετικά με την εν λόγω ουσία, εκτός εάν υπο
βάλει νέα καταχώριση.

3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν
ο καταχωρίζων παύει την παραγωγή ή την
εισαγωγή της ουσίας του μόλις λάβει το σχ
έδιο απόφασης. 

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη ρύθμιση θα πρέπει να ισχύει επίσης σε περιπτώσεις στις οποίες ο καταχωρίζων
επιθυμεί να διακόψει την παραγωγή ή την εισαγωγή της ουσίας μετά τη λήψη του σχεδίου απόφ
ασης.

Τροπολογία 191
Άρθρο 48, παράγραφος 4, στοιχείο a

(α) εάν η αρμόδια αρχή ετοιμάσει ένα φάκε
λο σύμφωνα με το παράρτημα XIV στον οπ
οίο να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρ
χει δυνητικώς μακροπρόθεσμος κίνδυνος γι
α τον άνθρωπο και το περιβάλλον, που αιτιο
λογεί την ανάγκη περαιτέρω πληροφοριών·

(α) εάν ο Οργανισμός ετοιμάσει ένα φάκελο
σύμφωνα με το παράρτημα XIV στον οποίο
να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει δ
υνητικώς μακροπρόθεσμος κίνδυνος για τον
άνθρωπο και το περιβάλλον, που αιτιολογεί
την ανάγκη περαιτέρω πληροφοριών·

Τροπολογία 192
Άρθρο 49, παράγραφος 1

1. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους κο
ινοποιεί το σχέδιο απόφασής της σύμφωνα
με τα άρθρα 39, 40 ή 44 στον Οργανισμό, 
μαζί με τυχόν παρατηρήσεις του καταχωρί
ζοντος ή του μεταγενέστερου χρήστη, προσ
διορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο έλαβε
υπόψη της αυτές τις παρατηρήσεις. Ο Οργ
ανισμός κυκλοφορεί το εν λόγω σχέδιο από
φασης, μαζί με τις παρατηρήσεις, στις αρμό
διες αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών.

1. Ο Οργανισμός κυκλοφορεί τα σχέδια απ
όφασής του, μαζί με τις παρατηρήσεις, κατ
ά την έννοια των άρθρων 40,41, 43, 43αα κ
αι 44 στις αρμόδιες αρχές των  κρατών μελ
ών.

Αιτιολόγηση
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Συνέπεια προς το άρθρο 43aa παρ. 1.

Τροπολογία 193
Άρθρο 49, παράγραφος 2

2. Εντός τριάντα ημερών από την κυκλοφορ
ία του σχεδίου οι αρμόδιες αρχές των κρατώ
ν μελών μπορούν να προτείνουν τροποποιή
σεις του σχεδίου απόφασης στον Οργανισμ
ό. Ο Οργανισμός μπορεί να προτείνει τροπ
οποιήσεις στο σχέδιο απόφασης την ίδια π
ερίοδο στέλνοντας αντίγραφό τους στην αρ
μόδια αρχή.

2. Εντός τριάντα ημερών από την κυκλοφορ
ία του σχεδίου οι αρμόδιες αρχές των κρατώ
ν μελών μπορούν να προτείνουν τροποποιή
σεις του σχεδίου απόφασης στον Οργανισμ
ό.

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση που επιβάλλεται διότι αρμόδιος είναι ο Οργανισμός και όχι τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 194
Άρθρο 49, παράγραφος 4

4. Εάν ο Οργανισμός παραλάβει πρόταση τρ
οποποίησης, μπορεί να τροποποιήσει το σχέ
διο απόφασης. Ο Οργανισμός παραπέμπει τ
ο σχέδιο απόφασης, μαζί με τυχόν τροποπο
ιήσεις που προτάθηκαν, στην επιτροπή των
κρατών μελών εντός δεκαπέντε ημερών από
τη λήξη της περιόδου των τριάντα ημερών π
ου αναφέρεται στην παράγραφο 2. Ο Οργαν
ισμός κάνει το ίδιο εάν έχει υποβάλει ο ίδιο
ς πρόταση για τροποποίηση, σύμφωνα με τ
ην παράγραφο 2.

4. Εάν ο Οργανισμός παραλάβει πρόταση τρ
οποποίησης, μπορεί να τροποποιήσει το σχέ
διο απόφασης. Ο Οργανισμός εξετάζει την
πρόταση και λαμβάνει απόφαση εντός δεκα
πέντε ημερών από τη λήξη της περιόδου τω
ν τριάντα ημερών που αναφέρεται στην παρ
άγραφο 2.

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση που επιβάλλεται διότι αρμόδιος είναι ο Οργανισμός και όχι τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 195
Άρθρο 49, παράγραφος 5
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5. Ο Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως κάθ
ε πρόταση τροποποίησης σε κάθε ενδιαφερ
όμενο ή καταχωρίζοντα ή μεταγενέστερο χ
ρήστη δίνοντάς του προθεσμία τριάντα ημ
ερών για να υποβάλει παρατηρήσεις. Η επι
τροπή των κρατών μελών λαμβάνει υπόψη
της όλες τις παρατηρήσεις που παραλαμβά
νει.

Διαγράφεται.

Τροπολογία 196
Άρθρο 49, παράγραφος 6

6. Εάν, εντός εξήντα ημερών από την παρα
πομπή του σχεδίου, η επιτροπή των κρατώ
ν μελών καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση γ
ια το σχέδιο απόφασης, ο Οργανισμός λαμ
βάνει αντιστοίχως απόφαση.

Διαγράφεται.

Εάν η επιτροπή των κρατών μελών δεν κα
ταλήξει σε ομόφωνη απόφαση, εκδίδει γνω
μοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 81, παρά
γραφος 8, εντός εξήντα ημερών από την πα
ραπομπή του σχεδίου. Ο Οργανισμός διαβι
βάζει τη γνωμοδότηση αυτή στην Επιτροπ
ή.

Τροπολογία 197
Άρθρο 49, παράγραφος 7

7. Εντός εξήντα ημερών από την παραλαβ
ή της γνωμοδότησης η Επιτροπή καταρτίζ
ει σχέδιο απόφασης η οποία λαμβάνεται με
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρ
ο 130, παράγραφος 2.

Διαγράφεται.

Τροπολογία 198
Άρθρο 50
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Επιμερισμός του κόστους διενέργειας δοκιμ
ών στις οποίες χρησιμοποιούνται σπονδυλω
τά ζώα, χωρίς να έχει επιτευχθεί συμφωνία

μεταξύ των καταχωριζόντων

Επιμερισμός του κόστους διενέργειας δοκιμ
ών στις οποίες χρησιμοποιούνται σπονδυλω
τά ζώα, χωρίς να έχει επιτευχθεί συμφωνία

μεταξύ των καταχωριζόντων

1. Εάν ένας καταχωρίζων ή μεταγενέστερος
χρήστης διενεργεί δοκιμή για λογαριασμό ά
λλων, το κόστος της μελέτης επιμερίζεται σ
ε όλους εξίσου.

1. Εάν ένας καταχωρίζων ή μεταγενέστερος
χρήστης διενεργεί δοκιμή για λογαριασμό ά
λλων, το κόστος της μελέτης επιμερίζεται σ
ε όλους εξίσου.

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην π
αράγραφο 1, ο καταχωρίζων ή ο μεταγενέσ
τερος χρήστης που διενεργεί τη δοκιμή πα
ρέχει στον καθένα από τους υπόλοιπους αν
τίγραφο των αποτελεσμάτων της δοκιμής.

3. Το πρόσωπο που διενεργεί τη δοκιμή και
υποβάλλει τη μελέτη προβάλλει ανάλογη απ
αίτηση πληρωμής από τους υπόλοιπους. Οι
υπόλοιποι έχουν, από την πλευρά τους, δικ
αίωμα να λάβουν αντίγραφο της μελέτης. 
Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να απαιτήσ
ει να απαγορευθεί σε άλλο πρόσωπο να πα
ραγάγει, να εισαγάγει ή να διαθέσει την ου
σία στην αγορά όταν το συγκεκριμένο άλλο
πρόσωπο δεν καταβάλει το μερίδιο του κό
στους που του αναλογεί ή δεν παράσχει εγγ
ύηση για το ποσό ή δεν χορηγήσει αντίγρα
φο της μελέτης από τη δοκιμή. Όλες οι απ
αιτήσεις προβάλλονται στα εθνικά δικαστή
ρια. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να επιλ
έξει να υποβάλει τις απαιτήσεις πληρωμής
του σε όργανο διαιτησίας και να αποδεχθεί
τη διαιτητική απόφαση.

Τροπολογία 199
Άρθρο 51, παράγραφος 1

Υποχρέωση των κρατών μελών να υποβάλλ
ουν εκθέσεις στον Οργανισμό

Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων
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1. Πριν από τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους
κάθε κράτος μέλος υποβάλλει έκθεση στον
Οργανισμό σχετικά με την πρόοδο που σημ
ειώθηκε κατά το προηγούμενο ημερολογιακ
ό έτος όσον αφορά την εκτέλεση των υποχρ
εώσεων των αρμόδιων αρχών του εν λόγω
κράτους μέλους σε σχέση με την εξέταση τ
ων προτάσεων δοκιμών. Ο Οργανισμός δη
μοσιεύει αμέσως τις πληροφορίες αυτές στο
ν ιστότοπό του.

1. Πριν από τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους
ο Οργανισμός υποβάλλει έκθεση σχετικά με
την πρόοδο που σημειώθηκε κατά το προηγ
ούμενο ημερολογιακό έτος όσον αφορά την
εκτέλεση των υποχρεώσεών του. Ο Οργανισ
μός δημοσιεύει αμέσως τις πληροφορίες αυτ
ές στον ιστότοπό του.

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση που επιβάλλεται διότι αρμόδιος είναι ο Οργανισμός και όχι τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 200
Άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο a

(α) η χρήση (-εις) της ουσίας υπό καθ
αρή μορφή ή σε παρασκεύασμα ή η εν
σωμάτωσή της σε προϊόν, για την οπο
ία η ουσία διατίθεται στην αγορά ή γι
α την οποία τη χρησιμοποιεί ο ίδιος, έ
χει αδειοδοτηθεί, σύμφωνα με τα άρθ
ρα 57 έως 61· ή

(α) η χρήση (-εις) ή την κατηγορία χρ
ήσης και έκθεσης της ουσίας υπό καθ
αρή μορφή ή σε παρασκεύασμα ή η εν
σωμάτωσή της σε προϊόν, για την οπο
ία η ουσία διατίθεται στην αγορά ή γι
α την οποία τη χρησιμοποιεί ο ίδιος, έ
χει αδειοδοτηθεί, σύμφωνα με τα άρθ
ρα 57 έως 61· ή

Τροπολογία 201
Άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο β)

β) η χρήση(-εις) της ουσίας υπό καθαρή μορ
φή ή σε παρασκεύασμα ή η ενσωμάτωσή τη
ς σε προϊόν, για την οποία η ουσία διατίθετα
ι στην αγορά ή για την οποία τη χρησιμοποι
εί ο ίδιος, έχει εξαιρεθεί από την απαίτηση α
δειοδότησης του ίδιου του παραρτήματο
ς XIII, σύμφωνα με το άρθρο 55, παράγραφ
ος 2· ή

(β) η χρήση(-εις) ή την κατηγορία χρήσης κ
αι έκθεσης της ουσίας υπό καθαρή μορφή ή
σε παρασκεύασμα ή η ενσωμάτωσή της σε π
ροϊόν, για την οποία η ουσία διατίθεται στην
αγορά ή για την οποία τη χρησιμοποιεί ο ίδι
ος, έχει εξαιρεθεί από την απαίτηση αδειοδό
τησης του ίδιου του παραρτήματος XIII, σύ
μφωνα με το άρθρο 55, παράγραφος 2· ή

Τροπολογία 202
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Άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο ε

(ε) στην περίπτωση που η ουσία διατίθεται σ
την αγορά, έχει χορηγηθεί άδεια για τη χρήσ
η αυτή στον αμέσως μεταγενέστερό του χρή
στη.

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

Τροπολογία 203
Άρθρο 53, παράγραφος 4

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται
στη χρήση ουσιών για σκοπούς επιστημονικ
ής έρευνας και ανάπτυξης ή για έρευνα και
ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παραγ
ωγής σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν το
ν ένα τόνο κατ’ έτος.

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται
στη χρήση ουσιών για σκοπούς επιστημονικ
ής έρευνας και ανάπτυξης ή για έρευνα και
ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παραγ
ωγής.

Αιτιολόγηση

Η ποσότητα των ουσιών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας και ανά
πτυξης ή της έρευνας για την ανάπτυξη προϊόντων ή διαδικασιών δεν πρέπει να περιορίζεται σε
έναν τόννο. Τούτο θα αναχαίτιζε την καινοτομία. 

Τροπολογία 204
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχεία (α), (β), (γ), (δ), (ε) και (στ)

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

Διαγράφεται.

(β) χρήσεις σε καλλυντικά προϊόντα, σύμφ
ωνα με το πεδίο εφαρμογής της οδηγία
ς 98/8/ΕΟΚ·

(γ) χρήσεις ως φαρμακευτικών προϊόντων
για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση, σύμφ
ωνα με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμο
ύ (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 και των οδηγιών
2001/82/ΕΚ και 2001/83/ΕΚ·
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(δ) χρήσεις ως πρόσθετων σε τρόφιμα, σύμ
φωνα με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας
89/107/ΕΟΚ·

(ε) χρήσεις ως πρόσθετων σε ζωοτροφές, σ
ύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της οδηγία
ς 70/524/ΕΟΚ·
(στ) χρήσεις ως αρτυματικών υλών σε τρό
φιμα, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της
απόφασης 1999/217/EΚ·

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 2. Οι ουσίες αυτές δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του REACH. 

Τροπολογία 205
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχείο (θα) (νέο)

(θa) Χρήσεις μη καταχωριζομένων ουσιών.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία αδειοδότησης αφορά τις καταχωρισμένες ουσίες. Οι εξαιρέσεις που ισχύουν για τ
ην καταχώριση πρέπει να ισχύουν και για την αδειοδότηση. 

Τροπολογία 206
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχείο (θβ) (νέο)

(θβ) χρήσεις μετάλλων, περιλαμβανομένων
των κραμάτων, σε συμπαγή μορφή σύμφω
νη με την εξαίρεση από την επισήμανση με
βάση την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, Παράρτημα
VI, στοιχείο 8.3 και στοιχείο 9.3.
1ΕΕ L 196, 16.8.1967, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Η πληθώρα χρήσεων των μετάλλων, ιδίως στη μορφή καρμάτων (περίπου 30.000 σε εμπορική
παραγωγή) θα μπορούσε να διαταράξει τη διαδικασία αδειοδότησης εφόσον δεν καθιερωθεί απ
λοποιημένο σύστημα.  Τα περισσότερα μέταλλα και κράματα μέταλλα σε συμπαγή μορφή ενέχου
ν περιορισμένους κινδύνους λόγω της φύσεώς τους. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι κανονικ
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ά επιλέξιμα για αξιολόγηση μέσω απλοποιημένης διαδικασίας, εκτός εάν υπάρχουν ενδείξεις γι
α δυνητικούς κινδύνους που δικαιολογούν λεπτομερέστερη αξιολόγηση των ειδικών σεναρίων έ
κθεσης.

Τροπολογία 207
Άρθρο 53, παράγραφος 7 α (νέα)

7a.  Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τη χρή
ση ουσιών σε καθαρή μορφή, σε παρασκευ
άσματα ή προϊόντα που ανταποκρίνονται σ
τις προϋποθέσεις ή τους περιορισμούς του
Παραρτήματος ΧVΙ ή XVII .

Αιτιολόγηση

Στην προτεινόμενη διατύπωση του άρθρου 53, παράγραφος 7α διευκρινίζεται ότι οι αποφάσεις
που έχουν ήδη ληφθεί από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βά
σει της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ ή θα ληφθούν στο μέλλον από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδι
κασία του άρθρου 130 - Επιτροπολογία - δεν πρέπει να τεθούν σε περαιτέρω συζήτηση.

Τροπολογία 208
Άρθρο 55, παράγραφος 1

1. Όποτε λαμβάνεται απόφαση για τη συμπε
ρίληψη στο παράρτημα ΧΙΙΙ ουσιών που αν
αφέρονται στο άρθρο 54, η απόφαση λαμβά
νεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρο
υ 130, παράγραφος 3. Η απόφαση προσδιορ
ίζει για κάθε ουσία:

1. Όποτε λαμβάνεται απόφαση για τη συμπε
ρίληψη στο παράρτημα ΧΙΙΙ ουσιών που αν
αφέρονται στο άρθρο 54 οι οποίες έχουν πρ
οηγουμένως καταχωριστεί σύμφωνα με τον
Τίτλο ΙΙ, η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα μ
ε τη διαδικασία του άρθρου 130, παράγραφο
ς 3. Η απόφαση προσδιορίζει για κάθε ουσί
α:

Αιτιολόγηση

Μόνο οι καταχωρισμένες ουσίες πρέπει να υπόκεινται σε αδειοδότηση. Οι μη καταχωρισμένες
ουσίες δεν μπορούν ούτως ή άλλως ούτε να παραχθούν ούτε να εισαχθούν. Διευκρινιστική προ
σθήκη.
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Τροπολογία 209
Άρθρο 55, παράγραφος 1, στοιχείο (γ) (i)

(i) την ημερομηνία (ή ημερομηνίες) από την
οποία απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά κ
αι η χρήση της ουσίας, εκτός εάν χορηγηθεί
άδεια, η οποία στο εξής αναφέρεται ως «ημε
ρομηνία λήξης»

(i) την ημερομηνία (ή ημερομηνίες) από την
οποία απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά κ
αι η χρήση της ουσίας, εκτός εάν χορηγηθεί
άδεια, η οποία στο εξής αναφέρεται ως «ημε
ρομηνία λήξης» λαμβανομένων υπόψη των
προθεσμιών και των κύκλων προϊόντος πο
υ έχουν σχέση με την αίτηση·

Αιτιολόγηση

Κατά τον χρονικό προσδιορισμό της καταχώρισης/αδειοδότησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
οι προθεσμίες και οι κύκλοι προϊόντος που έχουν σχέση με την αίτηση. Για ορισμένες χρήσεις ο
ι νομικοί περιορισμοί σχετικά με τη χρήση ουσιών είναι δυνατόν να επιβάλλονται σε πρώιμο στ
άδιο, ενώ απαιτείται περισσότερος χρόνος για άλλες χρήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίε
ς και τους κύκλους προϊόντος. Επομένως για να περιορισθεί το κόστος και να μεγιστοποιηθούν
τα οφέλη οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτούς τους παράγοντες.

Τροπολογία 210
Άρθρο 55, παράγραφος 1, στοιχείο (ε)

(ε) χρήσεις ή κατηγορίες χρήσεων που εξαι
ρούνται από την απαίτηση αδειοδότησης, εά
ν υπάρχουν τέτοιες, και όροι που ισχύουν γι
α τις εξαιρέσεις αυτές, εάν υπάρχουν.

(ε) χρήσεις ή κατηγορίες χρήσεων και έκθε
σης που εξαιρούνται από την απαίτηση αδει
οδότησης, εάν υπάρχουν τέτοιες, και όροι π
ου ισχύουν για τις εξαιρέσεις αυτές, εάν υπά
ρχουν.

Τροπολογία 211
Άρθρο 55, παράγραφος 2

2. Από την απαίτηση αδειοδότησης μπορούν
να εξαιρεθούν χρήσεις ή κατηγορίες χρήσεω
ν. Για να καθοριστούν οι εξαιρέσεις αυτές θ
α πρέπει να ληφθούν υπόψη ιδίως τα εξής:

2. Από την απαίτηση αδειοδότησης μπορούν
να εξαιρεθούν χρήσεις ή κατηγορίες χρήσεω
ν και έκθεσης. Για να καθοριστούν οι εξαιρ
έσεις αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ιδί
ως τα εξής:

Τροπολογία 212
Άρθρο 55, παράγραφος 4, στοιχείο (β)
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(β) τις χρήσεις που θα πρέπει να εξαιρεθούν
από την απαίτηση αδειοδότησης.

(β) τις χρήσεις ή τις κατηγορίες χρήσεων κ
αι έκθεσης που θα πρέπει να εξαιρεθούν απ
ό την απαίτηση αδειοδότησης.

Τροπολογία 213
Άρθρο 57, παράγραφος 3, στοιχείο (γ)

(γ) η ανάλυση των εναλλακτικών ουσιών ή τ
εχνολογιών που υποβάλλονται από τον αιτο
ύντα βάσει του άρθρου 59, παράγραφος 5, κ
αι από τυχόν τρίτα μέρη, βάσει του άρθρου
61, παράγραφος 2·

(γ) η ανάλυση των εναλλακτικών ουσιών ή τ
εχνολογιών που υποβάλλονται από τον αιτο
ύντα βάσει του άρθρου 59, παράγραφος 5, κ
αι από τυχόν τρίτα μέρη που πληρούν τις επ
ιστημονικές προδιαγραφές, βάσει του άρθρ
ου 61, παράγραφος 2·

Αιτιολόγηση

«Θα έπρεπε» να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους-ωφέλειας. Δεν εί
ναι σώφρον να πραγματοποιείται μια τέτοια ανάλυση και εν συνεχεία να μη λαμβάνονται υπόψ
η τα αποτελέσματά της. Ωστόσο, η φράση «θα έπρεπε» αφήνει στις αρχές τη διακριτική ευχέρει
α να λαμβάνουν αποφάσεις κατά της εκτίμησης κόστους-ωφέλειας.  Η συμβολή τρίτου μέρους μ
πορεί να αποδειχθεί χρήσιμη, εάν το μέρος αυτό πληροί τις επιστημονικές προδιαγραφές. Κατά
τον χρονικό προσδιορισμό της καταχώρισης/αδειοδότησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πρ
οθεσμίες και οι κύκλοι προϊόντος που έχουν σχέση με την αίτηση.

Τροπολογία 214
Άρθρο 57, παράγραφος 6

6. Οι άδειες μπορεί να υπόκεινται σε όρους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιόδων επανε
ξέτασης ή/και παρακολούθησης. Οι άδειες π
ου χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφ
ο 3 συνήθως έχουν προθεσμία.

6. Οι άδειες μπορεί να υπόκεινται σε όρους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιόδων επανε
ξέτασης ή/και παρακολούθησης. Οι άδειες π
ου χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφ
ο 3 συνήθως υπόκεινται σε μελλοντική επα
νεξέταση που λαμβάνει υπόψη τις προθεσμ
ίες και τους κύκλους προϊόντος που έχουν
σχέση με την αίτηση.

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 57, παράγραφος 3(γ). Για ορισμένες χρήσεις οι νο
μικοί περιορισμοί σχετικά με τη χρήση ουσιών είναι δυνατόν να επιβάλλονται σε πρώιμο στάδι
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ο, ενώ απαιτείται περισσότερος χρόνος για άλλες χρήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες κ
αι τους κύκλους προϊόντος. Επομένως για να περιορισθεί το κόστος και να μεγιστοποιηθούν τα
οφέλη οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτούς τους παράγοντες. Η εκτίμηση του κόστ
ους πρέπει να είναι σημαντικός παράγοντας όταν αποφασίζεται σε ποιο βαθμό πρέπει να μειωθ
εί η έκθεση.

Τροπολογία 215
Άρθρο 57, παράγραφος 7, στοιχείο (γ)

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

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

Τροπολογία 216
Άρθρο 57, παράγραφος 8

8. Ανεξαρτήτως των όρων στους οποίους υ
πόκειται μια άδεια, ο κάτοχος της άδειας θα
πρέπει να εξασφαλίζει ότι το επίπεδο έκθεσ
ης έχει μειωθεί στο χαμηλότερο δυνατό, από
τεχνική άποψη, επίπεδο.

8. Ανεξαρτήτως των όρων στους οποίους υπ
όκειται μια άδεια, ο κάτοχος της άδειας θα π
ρέπει να εξασφαλίζει ότι το επίπεδο έκθεσης
έχει μειωθεί στο χαμηλότερο δυνατό, από τε
χνική άποψη, επίπεδο με λογικό κόστος.

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες επί του άρθρου 57, παράγραφοι 3(γ) και 6.

Τροπολογία 217
Άρθρο 59, παράγραφος 3

3. Αιτήσεις υποβάλλονται για μία ή περισσό
τερες ουσίες, για μία ή περισσότερες χρήσει
ς. Αιτήσεις υποβάλλονται για ιδία χρήση ή χ
ρήσεις του αιτούντος ή/και για τις χρήσεις γι
α τις οποίες προτίθεται να διαθέσει την ουσί
α στην αγορά.

3. Αιτήσεις υποβάλλονται για μία ή περισσό
τερες ουσίες, για μία ή περισσότερες χρήσει
ς ή κατηγορίες χρήσεων και έκθεσης. Αιτή
σεις υποβάλλονται για ιδία χρήση ή χρήσεις
ή κατηγορίες χρήσεων και έκθεσης του αιτ
ούντος ή/και για τις χρήσεις ή κατηγορίες χ
ρήσεων και έκθεσης για τις οποίες προτίθετ
αι να διαθέσει την ουσία στην αγορά.
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Τροπολογία 218
Άρθρο 59, παράγραφος 4, στοιχείο γ)

(γ) μια αίτηση αδειοδότησης, που να προσδι
ορίζει τη χρήση ή τις χρήσεις της ουσίας για
τις οποίες ζητείται άδεια και η οποία να καλ
ύπτει τη χρήση της ουσίας σε παρασκευάσμ
ατα ή/και την ενσωμάτωσή της σε προϊόντα, 
ανάλογα με την περίπτωση·

(γ) μια αίτηση αδειοδότησης, που να προσδι
ορίζει τη χρήση ή τις χρήσεις της ή τις κατη
γορίες χρήσεων και έκθεσης ουσίας για τις
οποίες ζητείται άδεια και η οποία να καλύπτ
ει τη χρήση της ουσίας σε παρασκευάσματα
ή/και την ενσωμάτωσή της σε προϊόντα, ανά
λογα με την περίπτωση·

Τροπολογία 219
Άρθρο 60, παράγραφος 1

1. Εάν υποβληθεί αίτηση για τη χρήση μιας
ουσίας, ο επόμενος αιτών μπορεί να παραπέ
μψει, με έγγραφο πρόσβασης που του έχει χ
ορηγήσει ο προηγούμενος αιτών, στα μέρη τ
ης προηγούμενης αίτησης που έχουν υποβλ
ηθεί σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος
4, στοιχείο δ), και παράγραφος 5.

1. Εάν υποβληθεί αίτηση για τη χρήση ή την
κατηγορία χρήσεων και έκθεσης μιας ουσί
ας, ο επόμενος αιτών μπορεί να παραπέμψε
ι, με έγγραφο πρόσβασης που του έχει χορη
γήσει ο προηγούμενος αιτών, στα μέρη της
προηγούμενης αίτησης που έχουν υποβληθε
ί σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος 4, 
στοιχείο δ), και παράγραφος 5.

Τροπολογία 220
Άρθρο 60, παράγραφος 2

2. Εάν έχει χορηγηθεί άδεια για τη χρήση μι
ας ουσίας, ο επόμενος αιτών μπορεί να παρ
απέμψει, μέσω εγγράφου πρόσβασης που το
υ έχει χορηγήσει ο κάτοχος της άδειας, στα
μέρη της αίτησης του κατόχου η οποία είχε
υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγ
ραφος 4, στοιχείο δ), και παράγραφος 5.

2. Εάν έχει χορηγηθεί άδεια για τη χρήση ή
τις κατηγορίες χρήσεων και έκθεσης μιας ο
υσίας, ο επόμενος αιτών μπορεί να παραπέμ
ψει, μέσω εγγράφου πρόσβασης που του έχε
ι χορηγήσει ο κάτοχος της άδειας, στα μέρη
της αίτησης του κατόχου η οποία είχε υποβλ
ηθεί σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος
4, στοιχείο δ), και παράγραφος 5.

Τροπολογία 221
Άρθρο 61, παράγραφος 4, στοιχείο (α) 
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(α) επιτροπή για την αξιολόγηση του κινδύν
ου: 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 κινδύν
ου: αξιολόγηση του κινδύνου για την υγεία
ή/και για το περιβάλλον που ενέχει η χρήση
ή οι χρήσεις ή οι κατηγορίες χρήσεων και έ
κθεσης της ουσίας όπως περιγράφονται στη
ν αίτηση·

Τροπολογία 222
Άρθρο 61, παράγραφος 4, στοιχείο (β)

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

(β) επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλυσ
ης: αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών
παραγόντων που συνδέονται με τη χρήση ή
τις χρήσεις της ή τις κατηγορίες χρήσεων κ
αι έκθεσης ουσίας όπως περιγράφονται στη
ν αίτηση, όταν υποβάλλεται αίτηση σύμφων
α με το άρθρο 59, παράγραφος 5.

Τροπολογία 223
Άρθρο 62

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

Οι κάτοχοι αδειών περιλαμβάνουν τον αριθ
μό άδειας στην ετικέτα πριν διαθέσουν την
ουσία στην αγορά για χρήση ή για τις κατηγ
ορίες χρήσεων και έκθεσης για τις οποίες α
δειοδοτήθηκε.

Τροπολογία 224
Άρθρο 68, παράγραφος 1
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1. Εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνί
α δημοσίευσης που αναφέρεται στο άρθρο
66, παράγραφος 3, η επιτροπή κοινωνικοοικ
ονομικής ανάλυσης διατυπώνει τη γνώμη τη
ς σχετικά με τους προτεινόμενους περιορισμ
ούς με βάση τη δική της εξέταση των σχετικ
ών τμημάτων του φακέλου και των κοινωνι
κοοικονομικών συνεπειών. Καταρτίζει σχέδι
ο γνωμοδότησης για τους προτεινόμενους π
εριορισμούς και για τις συναφείς κοινωνικο
οικονομικές επιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψ
η τις αναλύσεις ή τις πληροφορίες σύμφωνα
με το άρθρο 66, παράγραφος 3, στοιχείο β), 
εφόσον υπάρχουν. Ο Οργανισμός δημοσιεύ
ει το σχέδιο γνωμοδότησης στον ιστότοπό τ
ου αμέσως. Ο Οργανισμός καλεί τα ενδιαφε
ρόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσει
ς τους για το σχέδιο γνωμοδότησης σε προθ
εσμία που καθορίζει ο Οργανισμός.

1. Εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνί
α δημοσίευσης που αναφέρεται στο άρθρο
66, παράγραφος 3, η επιτροπή κοινωνικοοικ
ονομικής ανάλυσης διατυπώνει τη γνώμη τη
ς σχετικά με τους προτεινόμενους περιορισμ
ούς με βάση τη δική της εξέταση των σχετικ
ών τμημάτων του φακέλου και των κοινωνι
κοοικονομικών συνεπειών. Καταρτίζει σχέδι
ο γνωμοδότησης για τους προτεινόμενους π
εριορισμούς και για τις συναφείς κοινωνικο
οικονομικές επιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψ
η τις αναλύσεις ή τις πληροφορίες σύμφωνα
με το άρθρο 66, παράγραφος 3, στοιχείο β), 
εφόσον υπάρχουν. Ο Οργανισμός δημοσιεύ
ει το σχέδιο γνωμοδότησης στον ιστότοπό τ
ου αμέσως, λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσ
μίες και τους κύκλους προϊόντος που σχετί
ζονται ειδικά με την αίτηση. Ο Οργανισμός
καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν
τις παρατηρήσεις τους για το σχέδιο γνωμοδ
ότησης σε προθεσμία που καθορίζει ο Οργα
νισμός.

Αιτιολόγηση

Κατά τον χρονικό προσδιορισμό της καταχώρισης/αδειοδότησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
οι προθεσμίες και οι κύκλοι προϊόντος που έχουν σχέση με την αίτηση. Για ορισμένες χρήσεις ο
ι νομικοί περιορισμοί σχετικά με τη χρήση ουσιών είναι δυνατόν να επιβάλλονται σε πρώιμο στ
άδιο, ενώ απαιτείται περισσότερος χρόνος για άλλες χρήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίε
ς και τους κύκλους προϊόντος. Επομένως για να περιορισθεί το κόστος και να μεγιστοποιηθούν
τα οφέλη οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτούς τους παράγοντες.

Τροπολογία 225
Άρθρο 69, παράγραφος 2

2. Ο Οργανισμός δημοσιεύει αμέσως τις γν
ωμοδοτήσεις των δύο επιτροπών στον ιστότ
οπό του.

2. Τηρώντας την εμπιστευτικότητα του άρ
θρου 116, ο Οργανισμός δημοσιεύει αμέσως
τις γνωμοδοτήσεις των δύο επιτροπών στον
ιστότοπό του.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 116 έχει εφαρμογή και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
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Τροπολογία 226
Άρθρο 70, παράγραφος 2

2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται με τη διαδ
ικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, παρά
γραφος 3.

2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται με τη διαδ
ικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, παρά
γραφος 3, λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμ
ίες και τους κύκλους προϊόντος που σχετίζο
νται ειδικά με την αίτηση.

Αιτιολόγηση

Κατά τον χρονικό προσδιορισμό της καταχώρισης/αδειοδότησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
οι προθεσμίες και οι κύκλοι προϊόντος που έχουν σχέση με την αίτηση. Για ορισμένες χρήσεις ο
ι νομικοί περιορισμοί σχετικά με τη χρήση ουσιών είναι δυνατόν να επιβάλλονται σε πρώιμο στ
άδιο, ενώ απαιτείται περισσότερος χρόνος για άλλες χρήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίε
ς και τους κύκλους προϊόντος. Επομένως για να περιορισθεί το κόστος και να μεγιστοποιηθούν
τα οφέλη οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτούς τους παράγοντες.

Τροπολογία 227
Άρθρο 71 α (νέο)

Άρθρο 71a
Αποστολή του Οργανισμού

O Οργανισμός αναλαμβάνει τη συνολική δι
αχείριση της διαδικασίας REACH.

Αιτιολόγηση

Με την ανάθεση στον οργανισμό της πλήρους διαχείρισης της διαδικασίας REACH θα διασφαλ
ιστεί η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του REACH και θα διευκολυνθεί η εναρμονισμένη ε
φαρμογή μιας ανεξάρτητης και διαφανούς διαδικασίας.

Τροπολογία 228
Άρθρο 71 β (νέο)

Άρθρο 71β

Διεθνείς ευθύνες
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Ο Οργανισμός καταβάλλει κάθε δυνατή πρ
οσπάθεια για την προώθηση της διεθνούς
αποδοχής των προτύπων του REACH λαμβ
άνοντας παράλληλα πλήρως υπόψη τα υπά
ρχοντα πρότυπα που έχουν καθιερώσει άλλ
α διεθνή ιδρύματα, υπό την προϋπόθεση ότ
ι έχει πειστεί για την επάρκειά τους όσον α
φορά την προστασία του περιβάλλοντος κα
ι της υγείας.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς που έχουν ήδη καταχωριστεί με βάση πρότυπ
α άλλων διεθνών οργανισμών να έχουν το ελάχιστο δυνατόν γραφειοκρατικό και χρηματοοικον
ομικό πρόσθετο κόστος προκειμένου να συμμορφωθούν με το REACH. Έχει ζωτική σημασία, ο
ι παραγωγοί της ΕΕ να μην υπόκεινται σε αθέμιτο ανταγωνισμό από περιοχές στις οποίες δεν ι
σχύει το REACH.

Τροπολογία 229
Άρθρο 72, παράγραφος 1, στοιχείο ε

(ε) μια επιτροπή των κρατών μελών, η οποί
α είναι αρμόδια για τη διευθέτηση της διάστ
ασης απόψεων σχετικά με σχέδια αποφάσεω
ν που προτείνονται από τα κράτη μέλη βάσ
ει του τίτλου VI και για την προπαρασκευή
της γνωμοδότησης του Οργανισμού σχετικά
με προτάσεις ταξινόμησης και επισήμανση
ς βάσει του τίτλου X και με προτάσεις προ
σδιορισμού ουσιών που προκαλούν πολύ με
γάλη ανησυχία και οι οποίες θα πρέπει να υπ
όκεινται στη διαδικασία αδειοδότησης βάσει
του τίτλου VII·

(ε) μια επιτροπή των κρατών μελών, η οποί
α είναι αρμόδια για τη διευθέτηση της διάστ
ασης απόψεων σχετικά με σχέδια αποφάσεω
ν που προτείνονται από τον Οργανισμό βάσ
ει του τίτλου VI και για την προπαρασκευή
της γνωμοδότησης του Οργανισμού σχετικά
με προτάσεις προσδιορισμού ουσιών που πρ
οκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και οι οποίε
ς θα πρέπει να υπόκεινται στη διαδικασία αδ
ειοδότησης βάσει του τίτλου VII·

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στις τροποποιήσεις του τίτλου VI.

Τροπολογία 230
Άρθρο 73, παράγραφος 1
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1. Ο Οργανισμός παρέχει στα κράτη μέλη κ
αι στα θεσμικά όργανα της Κοινότητας τις κ
αλύτερες δυνατές επιστημονικές και τεχνικέ
ς συμβουλές για ζητήματα σχετικά με τα χη
μικά προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στην αρμ
οδιότητά του και παραπέμπονται σε αυτόν σ
ύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανο
νισμού.

1. Ο Οργανισμός παρέχει στα κράτη μέλη κ
αι στα θεσμικά όργανα της Κοινότητας τις κ
αλύτερες δυνατές επιστημονικές και τεχνικέ
ς συμβουλές για ζητήματα σχετικά με τα χη
μικά προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στην αρμ
οδιότητά του και παραπέμπονται σε αυτόν σ
ύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανο
νισμού. Ο Οργανισμός λαμβάνει νομικά δε
σμευτικές αποφάσεις στις περιπτώσεις που
προβλέπονται στον κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Προσθήκη για την αποσαφήνιση του ρόλου του Οργανισμού στο φορέα λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 231
Άρθρο 73, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Κατά την περίοδο προκαταχώρισης ο
Οργανισμός πρέπει:  
(α) να παράσχει τη δυνατότητα σε όλους τ
ου παραγωγούς παρομοίων ουσιών να γνω
ρισθούν μεταξύ τους και να οργανωθούν γι
α την καταχώριση·

(β) να θέσει όλες τις υπάρχουσες, μη εμπισ
τευτικές πληροφορίες περί των ουσιών σε γ
ενική διάθεση (με τη συνεργασία υφισταμέ
νων θεσμικών οργάνων, κρατών μελών και
τομεακών συλλόγων)· με τις πληροφορίες α
υτές θα απλουστευθούν οι διαδικασίες κατ
αχώρισης για τους καταχωρίζοντες (ιδίως
τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσ
εις)·
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(γ) να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την κατα
χώριση/αξιολόγηση των ουσιών συνδυάζον
τας τον βαθμό έκθεσης με τον κίνδυνο· οι ο
υσίες πρέπει να ταξινομούνται από τον παρ
αγωγό/εισαγωγέα σε τρεις ευρείες ομάδες (
χαμηλός, μέσος και υψηλός κίνδυνος) και π
ροτεραιότητα πρέπει να δίδεται στις πλέον
επικίνδυνες ουσίες (ήτοι ποσότητα άνω τω
ν 1000 τόνων και κατηγορίας 1 & 2 ΚΜΤ)·
η ταξινόμηση που προτείνεται από τον παρ
αγωγό/εισαγωγέα μπορεί να απορριφθεί απ
ό τον Οργανισμό·
(δ) έως το τέλος αυτού του σταδίου να δημ
οσιεύσει τον τελικό κατάλογο ουσιών που ε
ξαιρούνται του REACH? όλες οι ουσίες για
τις οποίες τη στιγμή εκείνη είναι γνωστό ότ
ι δεν αντιπροσωπεύουν κίνδυνο για την υγε
ία και το περιβάλλον πρέπει να προστεθούν
στον κατάλογο των εξαιρέσεων, ήτοι χαρτο
πολτοί που χρησιμοποιούνται στην παρασκ
ευή χάρτου, υλικά ανακύκλωσης, ορισμένα
μεταλλεύματα, κλπ.· ο κατάλογος των εξαι
ρουμένων ουσιών πρέπει να ενημερώνεται
περιοδικά με την εγγραφή νέων ουσιών, κα
θώς η γνώση αυξάνει.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να περιοριστεί η περιττή γραφειοκρατία, να προωθηθούν συμφωνίες μεταξύ επ
ιχειρήσεων/φορέων καταχώρισης, να μειωθεί το κόστος καταχώρισης και να προασπιστούν τα
συμφέροντα των ΜΜΕ. (Η OSOR φαίνεται συμβάλλει θετικά, αλλά οι λεπτομέρειες της πρότασ
ης και οι λύσεις στα προβλήματα εμπιστευτικότητας δεν είναι ακόμη γνωστές).

Τροπολογία 232
Άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο (στ)
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(στ) την παροχή τεχνικών και επιστημονικώ
ν οδηγιών και εργαλείων, εφόσον είναι σκό
πιμο για την εφαρμογή του παρόντος κανονι
σμού, ιδίως για να βοηθηθούν η βιομηχανία
και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Μ
ΜΕ) κατά την κατάρτιση των εκθέσεων χημι
κής ασφάλειας·

(στ) την παροχή τεχνικών και επιστημονικώ
ν οδηγιών και εργαλείων, εφόσον είναι σκό
πιμο για την εφαρμογή του παρόντος κανονι
σμού, ιδίως για να βοηθηθούν η βιομηχανία
και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Μ
ΜΕ) κατά την κατάρτιση των εκθέσεων χημι
κής ασφάλειας, καθώς και η επιτέλεση λειτ
ουργίας γραφείου εξυπηρέτησης των οικον
ομικών παραγόντων, ιδιαίτερα των ΜΜΕ··

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να δημιουργήσει γραφείο εξυπηρέτησης των ΜΜΕ.

Τροπολογία 233
Άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο (θα) (νέο)

(θα) ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών μ
ε βάση τις κατηγορίες προϊόντων για τη στ
αδιακή καθιέρωση των καθηκόντων που ο
ρίζονται στο άρθρο 6·

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη ειδικών κατευθυντήριων γρ
αμμών ανά προϊόν. Στην ελεύθερη οικονομία υπάρχουν ήδη διάφορα πρότυπα βέλτιστης πρακτι
κής τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση ειδικών κατευθυντήριων γραμμών ανά το
μέα. Στις κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο οι χημικές ουσί
ες θα χρησιμοποιούνται σε κάθε προϊόν.  Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται μια επισκόπηση τω
ν προτύπων βέλτιστης πρακτικής στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και να εξηγείται ο τρ
όπος δήλωσης των εγκεκριμένων χημικών ουσιών.

Τροπολογία 234
Άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο (θβ) (νέο)
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(θβ) υιοθέτηση ενεργητικής στάσης, προκε
ιμένου να εξακριβωθεί ποιες αναπτυσσόμε
νες χώρες εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωσ
η προϊόντα στα οποία γίνεται χρήση της πρ
ώτης ομάδας ουσιών οι οποίες έχουν χαρα
κτηριστεί επικίνδυνες. Οι εν λόγω εξαγωγικ
ές αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να πρ
οσεγγιστούν χωρίς καθυστέρηση και, κυρί
ως, να τους διασφαλιστεί η ίδια βοήθεια π
ου παρέχεται στις ευρωπαϊκές χώρες. Και
όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες, πρ
έπει να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις, 
να προσφερθεί τεχνική βοήθεια και να τους
διατεθεί η γνώση που είναι διαθέσιμη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να προσεγγίσουν με πνεύμα ενεργητικότητας και πρωτοβουλίας
τις αναπτυσσόμενες χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, και να τους εγγυηθούν την ίδια βοήθ
εια που λαμβάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες.

Τροπολογία 235
Άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο (θ γ) (νέο)

(θγ) εργασία με φορείς της βιομηχανίας κα
ι άλλους παράγοντες για τον προσδιορισμό
κατηγοριών προϊόντων και της χρήσης χημ
ικών ουσιών οι οποίες πληρούν τα κριτήρια
που αναφέρονται στο άρθρο 54, στοιχεία (
α-ε) του κανονισμού REACH ή έχουν προσ
διορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 54, στοιχεί
ο (στ), καθώς και για την ανάπτυξη κατευθ
υντηρίων γραμμών βάσει κατηγορίας προϊ
όντος με στόχο τη σταδιακή εισαγωγή των
υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρ
ο 6.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να αναλάβει ο Οργανισμός ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη ειδικών για κάθε προϊό
ν κατευθυντηρίων γραμμών· μια τέτοια εργασία πρέπει να βασίζεται σε μια προσέγγιση ομαδική
ς εργασίας.  Υπάρχει σήμερα μια σειρά καλών πρακτικών που βασίζονται στη βιομηχανία και τ
ην ατομική εταιρεία, οι οποίες μπορούν να παράσχουν τη βάση για τη συζήτηση και την ανάπτυ
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ξη των ειδικών για κάθε τομέα κατευθυντήριων γραμμών.  Στην ιδανική περίπτωση οι κατευθυ
ντήριες γραμμές πρέπει να προσδιορίζουν πώς χρησιμοποιούνται εγκεκριμένες χημικές ουσίες σ
την κατηγορία προϊόντος, να παρέχουν συνολική εικόνα της βέλτιστης πρακτικής στη διαχείρισ
η της αλυσίδας εφοδιασμού, να εξηγούν πώς κοινοποιούνται οι εγκεκριμένες ουσίες και να εξετ
άζουν χαρακτηριστικά για τη χρήση από τον καταναλωτή και τη διάθεση.

Τροπολογία 236
Άρθρο 73, παράγραφος 2 (θ δ) (νέο)

(θ δ) τη σύσταση και διατήρηση ενός κέντ
ρου αριστείας για την ανακοίνωση κινδύνο
υ στους καταναλωτές. Τη διάθεση συγκεντ
ρωμένων και συντονισμένων πόρων σε σχέ
ση με την ενημέρωση για την ασφαλή χρήσ
η χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων.
Διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων σχε
τικά με τη βέλτιστη πρακτική στον τομέα τ
ης ανακοίνωσης επικινδυνότητας, κινδύνου
και ασφαλούς χρήσης.

Αιτιολόγηση

Ένα κατάλληλο και συνεκτικό σύστημα κοινοποίησης με βάση τον κίνδυνο θα παρέχει στους κ
αταναλωτές τις αναγκαίες πληροφορίες και συμβουλές, για να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζ
ονται ασφαλώς και αποτελεσματικά τον κίνδυνο όταν χρησιμοποιούν ουσία ή παρασκεύασμα π
ου περιέχει χημικά.

Τροπολογία 237
Άρθρο 85, παράγραφος 1

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

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

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του φάσματος αρμοδιοτήτων του, το συμβούλιο προσφυγών πρέπει να προεδρεύεται
από δικαστή.
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Τροπολογία 238
Άρθρο 95

Η κλίμακα και το ύψος των τελών που αναφ
έρονται στο άρθρο 93, παράγραφος 1, στοιχ
είο β), καθορίζεται από το διοικητικό συμβο
ύλιο και δημοσιεύεται.

Η κλίμακα και το ύψος των τελών που αναφ
έρονται στο άρθρο 93, παράγραφος 1, στοιχ
είο β), καθορίζεται από το διοικητικό συμβο
ύλιο και δημοσιεύεται. Τα τέλη καλύπτουν
μόνο το πραγματικό κόστος καταχώρισης.

Αιτιολόγηση

Τα τέλη θα πρέπει να έχουν λογικό ύψος και να καλύπτουν μόνο το πραγματικό κόστος καταχώ
ρισης. Θα πρέπει να είναι εργαλείο χρηματοδότησης της άσκησης δημόσιας εξουσίας.

Τροπολογία 239
Άρθρο 109

Πεδίο εφαρμογής Διαγράφεται.

Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται σε:

(α) ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση
από παραγωγό ή εισαγωγέα·
(β) ουσίες, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογή
ς του άρθρου 1 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, π
ου ανταποκρίνονται στα κριτήρια ταξινόμη
σης των επικίνδυνων ουσιών, σύμφωνα με
την εν λόγω οδηγία, και οι οποίες κυκλοφο
ρούν στην αγορά είτε υπό καθαρή μορφή εί
τε σε παρασκεύασμα σε συγκέντρωση μεγα
λύτερη των ορίων που καθορίζονται στην ο
δηγία 1999/45/ΕΚ, με αποτέλεσμα να ταξιν
ομείται το παρασκεύασμα ως επικίνδυνο.

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση ξεχωριστών καταλόγων ταξινόμησης και επισήμανσης είναι περιττή, διότι η ταξιν
όμηση και η επισήμανση πρέπει να δηλώνονται στο πλαίσιο της καταχώρισης ή της υποβολής τ
ων βασικών πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται σε βάση δεδομένων που δημιουρ
γεί και συντηρεί ο Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 δ). Η επιβολή πρόσθετης υποχρ
έωσης για την κατάρτιση τέτοιου καταλόγου δημιουργεί περιττή επιβάρυνση στους παραγωγούς
και τους εισαγωγείς χωρίς να προσθέτει νέες πληροφορίες.

Τροπολογία 240
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Άρθρο 110

Υποχρέωση κοινοποίησης στον Οργανισμό Διαγράφεται.

1. Κάθε εισαγωγέας ή παραγωγός ή όμιλος
εισαγωγέων ή παραγωγών, που διαθέτει μι
α ουσία στην αγορά, κατά την έννοια του ά
ρθρου 109, θα πρέπει να κοινοποιεί στον Ο
ργανισμό τις ακόλουθες πληροφορίες με σκ
οπό να συμπεριληφθούν στον κατάλογο, σύ
μφωνα με το άρθρο 111, εκτός εάν έχουν ή
δη υποβληθεί στο πλαίσιο της καταχώριση
ς:
(α) την ταυτότητα του παραγωγού ή του ει
σαγωγέα που είναι υπεύθυνος για τη διάθε
ση της ουσίας ή των ουσιών στην αγορά·

(β) την ταυτότητα της ουσίας ή των ουσιώ
ν, όπως αναφέρεται στο σημείο 2 του παρα
ρτήματος IV·

(γ) την κατηγορία κινδύνου της ουσίας ή τ
ων ουσιών, που προκύπτει από την εφαρμο
γή των άρθρων 4 και 6 της οδηγίας 67/548/
ΕΟΚ·

(δ) την αντίστοιχη επισήμανση κινδύνου γι
α την ουσία ή τις ουσίες, που προκύπτει απ
ό την εφαρμογή των άρθρων 23, 24 και 25 
της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ·
(ε) ειδικά όρια συγκέντρωσης, κατά περίπτ
ωση, που προκύπτουν από την εφαρμογή τ
ου άρθρου 4, παράγραφος 4, της οδηγίας
67/548/ΕΟΚ και των άρθρων 4 έως 7 της ο
δηγίας 1999/45/ΕΚ.

2. Για την υποβολή των προαναφερόμενων
πληροφοριών ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας
χρησιμοποιεί το υπόδειγμα που ορίζεται σύ
μφωνα με το άρθρο 108.
3. Όταν η υποχρέωση δυνάμει της παραγρ
άφου 1 οδηγεί σε διαφορετικές εγγραφές στ
ον κατάλογο για την ίδια ουσία, οι κοινοποι
ούντες και οι καταχωρίζοντες καταβάλλου
ν κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήξ
ουν σε συμφωνία σχετικά με την εγγραφή π
ου θα περιληφθεί στον κατάλογο.
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4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην π
αράγραφο 1 επικαιροποιούνται από τον κοι
νοποιούντα κάθε φορά που:

(α) παράγονται νέες επιστημονικές ή τεχνι
κές πληροφορίες με αποτέλεσμα να αλλάζει
η ταξινόμηση και η επισήμανση της ουσία
ς·
(β) οι κοινοποιούντες διαφορετικές εγγραφ
ές για την ίδια ουσία επιλύουν τις διαφορές
τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Τροπολογία 241
Άρθρο 111

Ο κατάλογος ταξινόμησης και επισήμανση
ς

Διαγράφεται.

1. Δημιουργείται κατάλογος ταξινόμησης κ
αι επισήμανσης, ο οποίος περιλαμβάνει τις
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο
110, παράγραφος 1, τόσο για τα στοιχεία π
ου κοινοποιούνται βάσει του άρθρου 110, π
αράγραφος 1, όσο και για τα στοιχεία που
υποβάλλονται στο πλαίσιο καταχώρισης, κ
αι συντηρείται με τη μορφή μιας βάσης δε
δομένων από τον Οργανισμό. Οι μη εμπιστ
ευτικές πληροφορίες της βάσης δεδομένων
που προσδιορίζονται στο άρθρο 116, παρά
γραφος 1, είναι προσβάσιμες από το κοινό. 
Ο Οργανισμός παρέχει πρόσβαση σε άλλα
δεδομένα για κάθε ουσία του καταλόγου στ
ους κοινοποιούντες και στους καταχωρίζον
τες που έχουν υποβάλει πληροφορίες για τη
ν εν λόγω ουσία.

Ο Οργανισμός επικαιροποιεί τον κατάλογο
κάθε φορά που λαμβάνει νέες πληροφορίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4.

2. Πέρα από τις πληροφορίες που αναφέρο
νται στην παράγραφο 1, ο Οργανισμός κατ
αγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες, όπου
ενδείκνυται, για κάθε εγγραφή:
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(α) εάν για την εγγραφή υπάρχει εναρμονισ
μένη ταξινόμηση και επισήμανση σε κοινοτ
ικό επίπεδο, επειδή η ουσία συμπεριλαμβά
νεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας
67/548/ΕΟΚ·

(β) εάν για την εγγραφή έχουν συμφωνήσει
δύο ή περισσότεροι κοινοποιούντες ή κατα
χωρίζοντες·

(γ) το σχετικό αριθμό ή αριθμούς καταχώρ
ισης, εάν υπάρχουν.

Τροπολογία 242
Άρθρο 112

Εναρμόνιση της ταξινόμησης και της επισ
ήμανσης

Διαγράφεται.

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κα
νονισμού στο παράρτημα Ι της οδηγία
ς 67/548/ΕΟΚ θα προστίθεται εναρμονισμέ
νη σε κοινοτικό επίπεδο ταξινόμηση και επ
ισήμανση μόνον για την ταξινόμηση μιας ο
υσίας ως καρκινογόνου, μεταλλαξιογόνου ή
τοξικής για την αναπαραγωγή, κατηγορίας
1, 2 ή 3 ή ως ευαισθητοποιητικής του αναπ
νευστικού συστήματος. Οι αρμόδιες αρχές
των κρατών μελών μπορούν να υποβάλλου
ν προτάσεις εναρμονισμένης ταξινόμησης
και επισήμανσης στον Οργανισμό, σύμφων
α με το παράρτημα XIV.
2. Η επιτροπή των κρατών μελών διατυπώ
νει γνωμοδοτήσεις για τις προτάσεις παρέχ
οντας στα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρί
α να υποβάλουν παρατηρήσεις. Ο Οργανισ
μός διαβιβάζει τις γνωμοδοτήσεις αυτές κ
αι τυχόν παρατηρήσεις του στην Επιτροπή, 
η οποία αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο
4, παράγραφος 3, της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.

Τροπολογία 243
Άρθρο 113
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Μεταβατικές ρυθμίσεις Διαγράφεται.
Για τις ουσίες που εισάγονται σταδιακά, οι υπ
οχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 110 εφα
ρμόζονται μετά την πρώτη προθεσμία που ορί
ζεται από το άρθρο 21, παράγραφος 1.

Τροπολογία 244
Άρθρο 114, παράγραφος 1

1. Κάθε δεκαετία τα κράτη μέλη υποβάλλου
ν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφα
ρμογή του παρόντος κανονισμού στο έδαφό
ς τους, στην οποία περιλαμβάνονται κεφάλα
ια για την αξιολόγηση και για τον έλεγχο εφ
αρμογής του κανονισμού.

1. Κάθε τριετία τα κράτη μέλη υποβάλλουν
στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρ
μογή του παρόντος κανονισμού στο έδαφός
τους, στην οποία περιλαμβάνονται κεφάλαια
για την αξιολόγηση και για τον έλεγχο εφαρ
μογής του κανονισμού. Οι εκθέσεις πρέπει
μεταξύ άλλων να περιέχουν πληροφορίες γι
α την εφαρμογή μέτρων παρακολούθησης
και ελέγχου για τις διαπιστωθείσες παραβι
άσεις και τον κολασμό τους καθώς και για
προβλήματα κατά την εφαρμογή του κανον
ισμού.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί πέντ
ε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόν
τος κανονισμού.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί δύο
χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντο
ς κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Για λόγους ενιαίας υλοποίησης του κανονισμού, απαιτείται σημαντική αύξηση της συχνότητας υ
ποβολής εκθέσεων εκ μέρους των κρατών μελών. Μόνον έτσι μπορούν να διορθώνονται έγκαιρ
α τα λάθη. Θα πρέπει επίσης να οριστούν ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των
εκθέσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται το ποιοτικό επίπεδο.

Τροπολογία 245
Άρθρο 114, παράγραφος 2

2. Κάθε δεκαετία ο Οργανισμός θα υποβάλ
λει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφ
αρμογή του παρόντος κανονισμού.

2. Κάθε τριετία ο Οργανισμός θα υποβάλλει
στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρ
μογή του παρόντος κανονισμού.
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Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί πέντ
ε χρόνια μετά την ημερομηνία της κοινοποί
ησης που απαιτείται από το άρθρο 131, παρ
άγραφος 2.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί δύο
χρόνια μετά την ημερομηνία της κοινοποίησ
ης που απαιτείται από το άρθρο 131, παράγρ
αφος 2.

Αιτιολόγηση

Για λόγους ενιαίας υλοποίησης του κανονισμού, απαιτείται σημαντική αύξηση της συχνότητας υ
ποβολής εκθέσεων και εκ μέρους του Οργανισμού. Μόνον έτσι μπορούν να διορθώνονται έγκαι
ρα τα λάθη.

Τροπολογία 246
Άρθρο 114, παράγραφος 3

3. Κάθε δεκαετία η Επιτροπή δημοσιεύει γε
νική έκθεση σχετικά με την πείρα που αποκ
ομίστηκε από την εφαρμογή του παρόντος κ
ανονισμού, περιλαμβάνοντας τις πληροφορί
ες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και
2.

3. Κάθε τριετία η Επιτροπή δημοσιεύει γενι
κή έκθεση σχετικά με την πείρα που αποκομ
ίστηκε από την εφαρμογή του παρόντος καν
ονισμού, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα δημοσιευτεί έξι
χρόνια μετά την ημερομηνία της κοινοποίησ
ης που απαιτείται από το άρθρο 131, παράγρ
αφος 2.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα δημοσιευτεί δύ
ο χρόνια μετά την ημερομηνία της κοινοποί
ησης που απαιτείται από το άρθρο 131, παρ
άγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο κανονισμός έχει ως στόχο την ενοποίηση, το δεκαετές διάστημα είναι υπερβολ
ικά μεγάλο.

Τροπολογία 247
Άρθρο 115 α (νέο)

Άρθρο 115 a

Πρόσβαση του γενικού κοινού στις πληροφ
ορίες
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1. Παραγωγοί παρασκευασμάτων προοριζο
μένων για το ευρύ κοινό ή για πρόσωπα αρ
μόδια για τη διάθεσή τους στην αγορά κοιν
οποιούν πληροφορίες στις οποίες προσδιορ
ίζονται κίνδυνοι που συνδέονται με συνήθει
ς ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες χρήση
ς, κυρίως μέσω τοποθέτησης ετικέτας στη
συσκευασία, καθώς και με την αξιοποίηση, 
εάν είναι απαραίτητο, άλλων διαύλων επικ
οινωνίας, όπως ιστοθέσεων στο Διαδίκτυο.  
Τούτο θα επιτρέψει την παροχή λεπτομερέ
στερων πληροφοριών σχετικά με την ασφά
λεια και τη χρήση χημικών ουσιών και παρ
ασκευασμάτων.

2. Οι οδηγίες 1999/45/ΕΚ1 και 1967/548/Ε
ΟΚ τροποποιούνται κατάλληλα.

3. Δημιουργείται ειδικό κοινοτικό σήμα: «χ
ημικά ασφαλές», ούτως ώστε ο καταναλωτ
ής να έχει δυνατότητα επιλογής.  Το εν λόγ
ω σήμα μπορεί να δίδεται σε εκείνα τα προ
ϊόντα που παράγονται ή εισάγονται στην Ε
Ε τα οποία ικανοποιούν όλες τις απαιτήσει
ς του REACH.  

________________________________
1 ΕΕ L 6, 12.1.1999 σ. 3

Αιτιολόγηση

Ένα κατάλληλο και συνεκτικό σύστημα κοινοποίησης με βάση τον κίνδυνο θα παρέχει στους κα
ταναλωτές τις αναγκαίες πληροφορίες και συμβουλές, για να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζο
νται ασφαλώς και αποτελεσματικά τον κίνδυνο όταν χρησιμοποιούν ουσία ή παρασκεύασμα πο
υ περιέχει χημικά. Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται με μια γενική, φιλική προς τον κατανα
λωτή μέθοδο.

Τροπολογία 248
Άρθρο 116, παράγραφος 1

1. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής: 1. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής, εφ
όσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπά
ρχει περί του αντιθέτου αξίωση του παραγ
ωγού ή του εισαγωγέα:

Αιτιολόγηση
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Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μεμονωμένων εξαιρέσεων από τον κανόνα της εμπιστευτικότητα
ς ορισμένων πληροφοριών. Σε τέτοιες μεμονωμένες περιπτώσεις, πρέπει να επαφίεται στον παρ
αγωγό ή τον εισαγωγέα η τεκμηρίωση του αιτήματος για εμπιστευτικό χειρισμό και πληροφορι
ών  που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 116 παρ. 1.

Τροπολογία 249
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο a

(α) η εμπορική ονομασία ή ονομασίες της
ουσίας·

Διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Η εμπορική ονομασία της ουσίας μπορεί να αποτελεί ευαίσθητη πληροφορία έναντι των άλλων
συμμετεχόντων στην αγορά, διότι καθιστά εφικτές τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ παραγωγών και
αποδεκτών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να θεωρούνται ρητώς εμπιστευτικές σύμφωνα με την
παράγραφο 2.

Τροπολογία 250
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο β)

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

(β) η ονομασία κατά την ονοματολογία
IUPAC, όσον αφορά επικίνδυνες ουσίες κατ
ά την έννοια της οδηγίας 67/548/EΟΚ· εκτό
ς εάν εφαρμόζονται διαφορετικές διατάξει
ς του Παραρτήματος Ia του παρόντος καν
ονισμού ή του άρθρου 15 της οδηγίας
1999/45/ΕΚ1·
________________

1 ΕΕ L 200, 30.7.1999, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του δελτίου δεδομένων ασφαλείας και τους ισχύοντες κανόνε
ς ταξινόμησης και επισήμανσης.

Τροπολογία 251
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Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

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

(γ) κατά περίπτωση, η ονομασία της ουσίας
όπως περιλαμβάνεται στο Einecs, εφόσον πρ
όκειται για επικίνδυνη ουσία κατά την έννο
ια της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, εκτός εάν εφα
ρμόζονται διαφορετικές διατάξεις του Παρ
αρτήματος Ia του παρόντος κανονισμού ή
του άρθρου 15 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ·
___________________

1 ΕΕ P 196, 16.8.1967, σ. 1.
2 ΕΕ L 200, 30.7.1999, σ. 1.

Τροπολογία 252
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο στ

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

Διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση τιμών DNEL δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι τιμές αυτές είναι
δαπανηρό να διαπιστωθούν και δεν θα πρέπει να είναι προσιτές στους ανταγωνιστές αν δεν υπά
ρχει σοβαρός λόγος (άρθρο 115).

Τροπολογία 253
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο i

(ι) οι πληροφορίες που περιέχουν τα δελτία
δεδομένων ασφαλείας, εκτός από την επων
υμία της εταιρείας ή επιχείρησης και εκτός
από τις περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφ
ορίες θεωρούνται εμπιστευτικές, κατ’εφαρ
μογήν της παραγράφου 2·

Διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία του δελτίου δεδομένων ασφαλείας περιλαμβάνουν συχνά πληροφορίες που προορίζ
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ονται μόνο για τους άμεσους πελάτες, π.χ. λεπτομερή στοιχεία χρήσης. Τα εν λόγω στοιχεία χρή
σης πρέπει υποχρεωτικά να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με το άρθρο 116 παρ.
2. 

Τροπολογία 254
Άρθρο 116, παράγραφος 2, στοιχείο -α (νέο)

(-a) το όνομα και η διεύθυνση του καταχω
ρίζοντος καθώς και ενός άλλου κοινοποιού
ντος·

Αιτιολόγηση

Παραγωγοί, εισαγωγείς και μεταγενέστεροι χρήστες θα έπρεπε ούτως ή άλλων να υποβάλλουν
δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 115 παρ. 2. Με την προτεινόμενη ρύθμιση η επιβάρυνση αυτή α
ποφεύγεται.

Τροπολογία 255
Άρθρο 116, παράγραφος 2, στοιχείο δ

(δ) διασυνδέσεις μεταξύ του παραγωγού ή τ
ου εισαγωγέα και των μεταγενέστερων χρησ
τών του.

(δ) διασυνδέσεις μεταξύ του παραγωγού ή τ
ου εισαγωγέα και των μεταγενέστερων χρησ
τών του και τούτο τόσο προς τα άνω όσο κ
αι προς τα κάτω της αλυσίδας παροχής πλ
ηροφοριών και μεταξύ όλων των παραγόντ
ων της αλυσίδας.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν φαίνεται να είναι σαφής όσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης μυστικότητας με
ταξύ όλων των συμμετεχόντων στην αλυσίδα πληροφόρησης.

Τροπολογία 256
Άρθρο 120, παράγραφος 1



PE 357.691v03-00 122/131 AD\576536EL.doc

EL

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ενη
μερώνουν το ευρύ κοινό σχετικά με τους κιν
δύνους που ενέχουν οι ουσίες εφόσον κρίνε
ται απαραίτητο για την προστασία της ανθρ
ώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

1. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμέ
ς που οφείλει να καταρτίσει ο Οργανισμός, 
οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ενημε
ρώνουν το ευρύ κοινό σχετικά με τους κινδ
ύνους που ενέχουν οι ουσίες εφόσον κρίνετ
αι απαραίτητο για την προστασία της ανθρώ
πινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να οριστούν κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία πληροφόρηση του κοινού εκ μέρ
ους των εθνικών αρχών των κρατών μελών.

Τροπολογία 257
Άρθρο 121

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν συμβουλές σε
παραγωγούς, εισαγωγείς, μεταγενέστερους χ
ρήστες και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο σχε
τικά με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του
καθενός βάσει του παρόντος κανονισμού, π
έρα από τα έγγραφα οδηγιών εφαρμογής πο
υ παρέχει ο Οργανισμός, βάσει του άρθρου
73, παράγραφος 2, στοιχείο στ).

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν συμβουλές σε
παραγωγούς, εισαγωγείς, μεταγενέστερους χ
ρήστες και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο σχε
τικά με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του
καθενός βάσει του παρόντος κανονισμού, π
έρα από τα έγγραφα οδηγιών εφαρμογής πο
υ παρέχει ο Οργανισμός, βάσει του άρθρου
73, παράγραφος 2, στοιχείο στ). Τούτο αφο
ρά ιδιαίτερα συμβουλές σε ΜΜΕ, αλλά δεν
περιορίζεται σε αυτές,  σχετικά με το πώς
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους σ
το πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.  

Αιτιολόγηση

Ιδιαίτερα οι ΜΜΕ μπορεί να χρειάζονται ειδική βοήθεια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
τους.

Τροπολογία 258
Άρθρο 128, νέα δεύτερη παράγραφος
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Το αργότερο εντός 18 μηνών από την έναρ
ξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, στην
αρχή του Παραρτήματος II προστίθεται τμ
ήμα το οποίο θεσπίζει αντικειμενικά κριτή
ρια και τον κατάλογο των εξαιρουμένων ου
σιών ο οποίος επικαιροποιείται τακτικά όσ
ον αφορά τις εξαιρούμενες ουσίες και/ή ομ
άδες ουσιών.

Αιτιολόγηση

Το ισχύον Παράρτημα II βασίζεται σε "ιστορικό προηγούμενο". Ως τοιούτο, διακρίνεται για συ
νέπεια και βασίζεται σε ασαφή κριτήρια που οδηγούν σε παραλογισμούς κατά τις οποίες από δύ
ο παρεμφερείς ουσίες, η μία αποκλείεται ενώ η άλλη όχι (π.χ. σουκρόζη και φρουκτόζη). Πρέπε
ι να δοθεί προθεσμία στην Επιτροπή για να αναπτύξει σαφή αντικειμενικά κριτήρια για τη χορή
γηση των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο Παράρτημα II, ούτως ώστε να καταρτιστεί ένας λο
γικός και συνολικός κατάλογος των εξαιρουμένων ουσιών.

Τροπολογία 259
Άρθρο 128, νέα δεύτερη παράγραφος

Αναθεώρηση του παραρτήματος ΙΙ

(i) Κατά την προκαταχώριση, ο Οργανισμό
ς θα προσθέσει τις ουσίες που εμπίπτουν σ
τον ορισμό
(ii) Μετά την αξιολόγηση, ο Οργανισμός θ
α προσθέσει τις ουσίες οι οποίες φρονεί ότι
δεν συνιστούν κίνδυνο ή συνιστούν πολύ χα
μηλού επιπέδου κίνδυνο να βλάψουν την υγ
εία ή να προκαλέσουν αρνητικά αποτελέσμ
ατα στο περιβάλλον.

(iii) Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλου
ν αιτήσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση κ
αταχώρισης όταν πρόκειται για παραδοσια
κές χρήσεις και για ουσίες που απαντούν σ
τη φύση και μίγματα ή ενώσεις τους.

Αιτιολόγηση
Επί του παρόντος δεν υπάρχει ορισμός για τις ουσίες που καταγράφονται στο Παράρτημα II, π.
χ. νερό και ασκορβικό οξύ. Η προσθήκη ορισμού αποσαφηνίζει το κείμενο και επίσης καθιστά
δυνατή την αναθεώρηση.  Μολονότι προσθέτουμε ουσίες στο Παράρτημα II κατά τη νομοθετικ
ή διεργασία, είμαστε πεπεισμένοι ότι το παράρτημα δεν θα είναι εξαντλητικό. Θα επιθυμούσαμε
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ως εκ τούτου αναθεώρηση σε ένα από τα αρχικά στάδια αλλά επίσης σε κυλιόμενη βάση κατά τ
η διεργασία καθώς αποκτάται περισσότερη γνώση. Χωρίς τις τροπολογίες μας πλείονες ουσίες
θα πρέπει να είναι καταχωρημένες επί μακρό διάστημα στο μέλλον παρότι ο Οργανισμός γνωρί
ζει ότι αυτές οι ουσίες δεν συνιστούν κίνδυνο.

Τροπολογία 260
Άρθρο 134, παράγραφος 1

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

1. Οι οδηγίες 76/769/EΟΚ, 91/155/EΟΚ1, 
93/67/EΟΚ, 93/105/EΟΚ και 2000/21/EΚ, 
2002/95/ΕΚ2 και 2004/37/ΕΚ3 και οι κανονι
σμοί (EΟΚ) αριθ. 793/93 και (EΚ) αριθ. 
1488/94 καταργούνται.
_________________

1 ΕΕ L 076, 22.3.1991, σ.35.
2 ΕΕ L 037, 13.2.2003, σ.19.

3 ΕΕ L 158, 30.4.2004, σ.50.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγεται η επικάλυψη των ρυθμίσεων. Οι συγκεκριμένες αναφορές σε οδηγίες κα
ι κανονισμούς είναι αναπόφευκτη λόγω των προηγούμενων άρθρων.

Τροπολογία 261
Άρθρο 135 α (νέο)

Άρθρο 135α
Τροποποίηση της οδηγίας 1998/24/ΕΚ

Το άρθρο 1, παρ. 2 της οδηγίας 98/24/ΕΚ1

συμπληρώνεται ως εξής: Οι απαιτήσεις τη
ς οδηγίας δεν ισχύουν εφόσον υφίστανται υ
ποχρεώσεις βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αρι
θ.  xxx [κανονισμός REACH].

_____________________

1 ΕΕ L 131, 5.5.1998, σ.11.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σχετικά με το ότι το REACH έχει προτεραιότητα. Πρέπει να αποφεύγεται η επικάλυ
ψη των ρυθμίσεων.
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Τροπολογία 262
Άρθρο 135 β (νέο)

Άρθρο 135β
Τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ

Στο άρθρο 1 της οδηγίας 2004/37/ΕΚ1 προ
στίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Οι απ
αιτήσεις της οδηγίας δεν ισχύουν εφόσον υ
φίστανται σχετικά υποχρεώσεις στον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. xxx [κανονισμός
REACH].

___________________

1 ΕΕ L 158, 30.4.2004, σ.50.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σχετικά με το ότι το REACH έχει προτεραιότητα. Πρέπει να αποφεύγεται η επικάλυ
ψη των ρυθμίσεων.

Τροπολογία 263
Άρθρο 135 γ (νέο)

Άρθρο 135γ

Τροποποίηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ

Το άρθρο 1, παρ. 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟ
Κ1 συμπληρώνεται ως εξής: Τα οικοδομικά
προϊόντα δεν υπόκεινται στις βασικές απαι
τήσεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά
την υγιεινή, την υγεία και την προστασία τ
ου περιβάλλοντος, εφόσον υφίστανται σχετι
κά υποχρεώσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αρι
θ.  xxx [κανονισμός REACH].

_________________

1 ΕΕ L 40, 11.2.1989, σ.12.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σχετικά με το ότι το REACH έχει προτεραιότητα. Πρέπει να αποφεύγεται η επικάλυ
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ψη των ρυθμίσεων.

Τροπολογία 264
Άρθρο 135 δ (νέο)

Άρθρο 135δ

Τροποποίηση της οδηγίας 2000/53/ΕΚ

Το άρθρο 4, παρ. 2 και το Παράρτημα II τ
ης οδηγίας 2000/53/ΕΚ1 καταργούνται.
______________________

1 ΕΕ L 269, 21.10.2000, σ.34.

Αιτιολόγηση

Στο παράρτημα XVI του κανονισμού REACH ορίζονται ενιαίοι απαγορευτικοί κανόνες. Πρέπει
να αποφεύγεται η θέσπιση διαφορετικών απαγορεύσεων σε διαφορετικούς κανόνες.

Τροπολογία 265
Παράρτημα I, σημείο 5
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5.1.1. Σενάρια έκθεσης αναπτύσσονται για
την παραγωγή στην Κοινότητα, τις ίδιες χρή
σεις του παραγωγού και του εισαγωγέα και
άλλες προσδιοριζόμενες χρήσεις. Ένα σενάρ
ιο έκθεσης είναι το σύνολο των συνθηκών π
ου περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η ο
υσία παράγεται ή χρησιμοποιείται κατά τη δι
άρκεια του κύκλου ζωής της και τον τρόπο
με τον οποίο ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας ε
λέγχει ή συνιστά στους μεταγενέστερους χρ
ήστες να ελέγχουν την έκθεση του ανθρώπο
υ και του περιβάλλοντος. Αυτά τα σενάρια έ
κθεσης μπορεί να είναι ευρέος φάσματος ή
συγκεκριμένα ανάλογα με την περίπτωση. Τ
ο σενάριο έκθεσης παρουσιάζεται στον αντί
στοιχο τίτλο της έκθεσης χημικής ασφάλειας
και συνοψίζεται σε παράρτημα του δελτίου
δεδομένων ασφαλείας, χρησιμοποιώντας έν
α σύντομο τίτλο ο οποίος δίνει μια σύντομη
γενική περιγραφή της χρήσης. Ειδικότερα, έ
να σενάριο έκθεσης περιλαμβάνει, όπου χρε
ιάζεται, μια περιγραφή:

5.1.1. Σενάρια έκθεσης αναπτύσσονται για τ
ην παραγωγή στην Κοινότητα, τις ίδιες χρήσ
εις του παραγωγού και του εισαγωγέα και όλ
ες τις προσδιοριζόμενες χρήσεις κατά την έ
ννοια του άρθρου 3, παράγραφος 25. Ένα σ
ενάριο έκθεσης είναι το σύνολο των συνθηκ
ών που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποί
ο η ουσία παράγεται ή χρησιμοποιείται κατά
τη διάρκεια του κύκλου ζωής της και τον τρ
όπο με τον οποίο ο παραγωγός ή ο εισαγωγέ
ας ελέγχει ή συνιστά στους μεταγενέστερου
ς χρήστες να ελέγχουν την έκθεση του ανθρ
ώπου και του περιβάλλοντος. Αυτά τα σενά
ρια έκθεσης μπορεί να χωρίζονται σε κατηγ
ορίες σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου
3, παράγραφος 29α και να είναι ευρέος φάσ
ματος ή συγκεκριμένα ανάλογα με την περίπ
τωση. Το σενάριο έκθεσης παρουσιάζεται σ
τον αντίστοιχο τίτλο της έκθεσης χημικής α
σφάλειας και συνοψίζεται σε παράρτημα το
υ δελτίου δεδομένων ασφαλείας, χρησιμοπο
ιώντας ένα σύντομο τίτλο ο οποίος δίνει μια
σύντομη γενική περιγραφή της χρήσης. Ειδι
κότερα, ένα σενάριο έκθεσης περιλαμβάνει, 
όπου χρειάζεται, μια περιγραφή:

Αιτιολόγηση

Οι κατηγορίες χρήσεως και εκθέσεως διαρθρώνονται κατά τρόπον ώστε να καθίσταται δυνατή
η περιγραφή όλων των τύπων προσδιοριζόμενων χρήσεων μέσω συνδυασμού των σχετικών στο
ιχείων. Συνδυάζουν συγκεκριμένες καταστάσεις εκθέσεως και περιγράφουν όλους τους όρους π
ου καθορίζουν μία έκθεση.

Τροπολογία 266
Παράρτημα I, σημείο 5.1.1, περίπτωση 3

– των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου που
εφαρμόζονται από τον παραγωγό ή τον εισα
γωγέα για τον περιορισμό ή την αποφυγή τη
ς έκθεσης του ανθρώπου (συμπεριλαμβανομ
ένων των εργαζομένων και των καταναλωτ
ών) και του περιβάλλοντος στην ουσία·

– των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου που
εφαρμόζονται από τον παραγωγό, εισαγωγέ
α και/ή μεταγενέστερο χρήστη για τον περι
ορισμό ή την αποφυγή της έκθεσης του ανθ
ρώπου (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομ
ένων και των καταναλωτών) και του περιβά
λλοντος στην ουσία·
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Αιτιολόγηση
Οι μεταγενέστεροι χρήστες εφαρμόζουν ήδη μέτρα διαχείρισης του κινδύνου. Τα μέτρα αυτά πρ
έπει να λαμβάνονται υπόψη, όταν είναι απαραίτητο, στην ανάπτυξη σεναρίων έκθεσης και στα
γενικά μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που συνιστώνται από τον παραγωγό και τον εισαγωγέα
ουσιών.

Τροπολογία 267
Παράρτημα I, σημείο 5.2.5α (νέο)

5.2.5α Επικυρωμένες εκτιμήσεις εκθέσεως
μπορεί να διευκολύνονται χάρις στην χρήσ
η ειδικών εργαλείων της τεχνολογίας της π
ληροφορίας, περιλαμβανομένων και ειδικώ
ν κατά τομέα εργαλείων οσάκις αυτά είναι
διαθέσιμα.

Αιτιολόγηση

Για να βοηθηθούν οι μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις υποχρε
ώσεις τους, ειδικά και εξειδικευμένα εργαλεία της τεχνολογίας της πληροφορίας είτε υφίστανται
είτε μπορεί να αναπτυχθούν, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατά κλάδο εργαλείων.

Τροπολογία 268
Παράρτημα I, σημείο 7, Μέρος Α, παράγραφος -1

-1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩ
Ν ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣ
ΗΣ

Αιτιολόγηση

Οι κατηγορίες χρήσεως και εκθέσεως αποτελούν το κύριο εργαλείο για τη δομημένη μεταβίβασ
η πληροφοριών περί μέτρων διαχειρίσεως του κινδύνου, τιμών στόχων εκθέσεως (π.χ. DNEL, 
PNEC) και προϋποθέσεων χρήσεως καθ' όλα τα διαφορετικά στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού:
Στηρίζουν τους παράγοντες που δρουν στην αλυσίδα εφοδιασμού κατά την δική τους αποτίμηση
του κινδύνου και την σύνταξη φύλλου δεδομένων ασφαλείας για τους μεταγενέστερους παράγον
τες στην αλυσίδα εφοδιασμού.
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Τροπολογία 269
Παράρτημα I α, σημείο 3.3 α (νέο)

3.3a. Για παρασκευάσματα που δεν πληρού
ν τις απαιτήσεις 3.2 και 3.3 και για τα οποί
α η προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επι
πτώσεις (PNEC) των χρησιμοποιουμένων
ουσιών είναι κατώτερη των 500 µg/litre, η
ποσότητα, η βιοαποικοδόμηση (δυνατότητ
α εξάλειψης) και ο logPOW κοινοποιούνται
στον μεταγενέστερο χρήστη σύμφωνα με τι
ς απαιτήσεις των άρθρων 34 και 35.

Αιτιολόγηση
Η χρήση μιας ουσίας μπορεί να είναι κρίσιμη, εάν ο μεταγενέστερος χρήστης έχει «ασθενή» απ
οδέκτη και η προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC) της ουσίας είναι κατώτερη
των 500 µg/litre. Αυτές οι ιδιότητες των ουσιών είναι σημαντικές και πρέπει να κοινοποιούνται
στον μεταγενέστερο χρήστη εάν πρέπει να υποβάλει εκτίμηση της έκθεσης και έκθεση χημικής α
σφάλειας σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35.

Τροπολογία 270
Παράρτημα Ια, σημείο 12.1, νέα παράγραφος μετά την πρώτη

Για τα παρασκευάσματα, οι πληροφορίες δ
ίδονται για κάθε ουσία που υπάρχει στο πα
ρασκεύασμα και για το ίδιο το παρασκεύα
σμα. Εάν οι εν λόγω πληροφορίες για το ίδι
ο το παρασκεύασμα δεν μπορούν να δοθού
ν ως συγκεκριμένη αξία, αλλά μόνον ως σύ
νολο δεδομένων, δίδονται πληροφορίες για
την οικοτοξικότητα των σχετικών ουσιών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των τμημάτων 2 
και 3 του παρόντος παραρτήματος, στο πα
ρασκεύασμα.

Αιτιολόγηση
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι απαιτούμενες πληροφορίες δεν αφορούν ειδικά το παρασκεύασμα, 
αλλά τις ουσίες και αντιστρόφως.  Για το λόγο αυτό πρέπει να δίδονται όπου απαιτούνται για τι
ς ουσίες και τα παρασκευάσματα βάσει του δελτίου δεδομένων ασφάλειας σύμφωνα με τα σημεί
α 2 και 3 του παραρτήματος Iα.  
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Τροπολογία 271
Παράρτημα ΙΙ, νέα εισαγωγική παράγραφος

Ορισμός

Το παρόν Παράρτημα περιέχει ουσίες οι ο
ποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση κατ
αχώρισης. Το Παράρτημα καλύπτει ουσίες
που απαντούν στη φύση και μίγματα ή ενώ
σεις που συνίστανται κατά κύριο λόγο από
αυτές, για τις οποίες υπάρχει μακροχρόνια
πείρα που υποδεικνύει απερίφραστα την έλ
λειψη ή πολύ χαμηλό επίπεδο κινδύνου να
βλάψουν την υγεία ή να προκαλέσουν αρνη
τικά αποτελέσματα στο περιβάλλον.

Αιτιολόγηση
Επί του παρόντος δεν υπάρχει ορισμός για τις ουσίες που καταγράφονται στο Παράρτημα II, π.
χ. νερό και ασκορβικό οξύ. Η προσθήκη ορισμού αποσαφηνίζει το κείμενο και επίσης καθιστά
δυνατή την αναθεώρηση.  

Μολονότι προσθέτουμε ουσίες στο Παράρτημα II κατά τη νομοθετική διεργασία, είμαστε πεπει
σμένοι ότι το παράρτημα δεν θα είναι εξαντλητικό. Θα επιθυμούσαμε ως εκ τούτου αναθεώρησ
η σε ένα από τα αρχικά στάδια αλλά επίσης σε κυλιόμενη βάση κατά τη διεργασία καθώς αποκτ
άται περισσότερη γνώση. Χωρίς τις τροπολογίες μας πλείονες ουσίες θα πρέπει να είναι καταχ
ωρημένες επί μακρό διάστημα στο μέλλον παρότι ο Οργανισμός γνωρίζει ότι αυτές οι ουσίες δε
ν συνιστούν κίνδυνο.

Τροπολογία 272
Παράρτημα II

αριθ. EINECS  Ονομασία/Ομάδα  αριθ.
CAS

αριθ. EINECS  Ονομασία/Ομάδα  αριθ.
CAS

231-096-4         Σίδηρος 7439-89-
6

Αιτιολόγηση

Ο σίδηρος χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι ενέ
χει κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Επειδή ο σίδηρος είναι υλικό υψ
ηλής ποσότητας φαίνεται ότι πρέπει να υποβληθεί σε σημαντικές δοκιμές βάσει του REACH πρ
άγμα που συνεπάγεται χρήση μεγάλου αριθμού πειραματοζώων. Το κόστος των δοκιμών και τη
ς καταχώρισης του σιδήρου θα υπερβεί σημαντικά κάθε δυνητικό όφελος.
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Τροπολογία 273
Παράρτημα III, παράγραφος 8

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που υπά
ρχουν στη φύση εάν δεν έχουν τροποποιηθε
ί χημικώς κατά την παραγωγή τους, εκτός
εάν πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης των
επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με την οδηγί
α 67/548.

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που υπά
ρχουν στη φύση και υλικά που προέρχονται
από ορυκτολογικές διεργασίες (όπως ορίζο
νται στην οδηγία του Συμβουλίου 2003/96/
ΕΚ)1 ή φυσικές διεργασίες μετασχηματισμ
ού·
_______________________________
1 ΕΕ L 283, 31.10.2003 σ. 51

Αιτιολόγηση
Εάν ταξινομηθούν ως επικίνδυνα σύμφωνα με την οδηγία 67/548, η ανάγκη καταχώρισης είναι
δυσανάλογη σε σχέση με τα ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που υπάρχουν στη φύση. Οι δυνητικ
οί κίνδυνοι που προκύπτουν από ορυκτά και μεταλλεύματα αντιμετωπίζονται βάσει της οδηγίας
ΟΠΕΡ και της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για το χώρο εργασίας.  Οι ορυκτολογικές κατεργα
σίες και οι διεργασίες φυσικής μετατροπής ορυκτών και μεταλλευμάτων δεν μεταβάλλουν τη χη
μική σύνθεση. Τα υλικά που προκύπτουν από τις διεργασίες αυτές είναι άλλα υλικά με βάση τα
ορυκτά και πρέπει να εξαιρούνται από την καταχώριση.

Τροπολογία 274
Παράρτημα III, παράγραφος 8 α (νέα)

8a. Χαρτοπολτοί που χρησιμοποιούνται στ
ην παρασκευή χάρτου.

Αιτιολόγηση

Οι χαρτοπολτοί που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή χάρτου είναι χημικώς ανενεργοί και, συ
νεπώς, εντελώς ακίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Δεν πρέπει να υπόκειντα
ι στην υποχρέωση καταχώρισης βάσει του κανονισμού REACH.

Τροπολογία 275
Παράρτημα III, παράγραφος 9
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Φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο, γαιάνθρακα
ς.

Φυσικό αέριο, αέριο μονάδων παραγωγής
κωκ, αέριο στο άνω μέρος υψικαμίνου, αέρ
ιο μονάδων οξυγονοεμφύσησης, αργό πετρέ
λαιο, γαιάνθρακας, κωκ.

Αιτιολόγηση

Τα αέρια διεργασιών παράγονται και χρησιμοποιούνται εντός κλειστών συστημάτων. Όλες οι μ
εταφορές διενεργούνται με αγωγούς και τα αέρια δεν έρχονται ποτέ σε επαφή με το ευρύ κοινό.
Το κωκ προέρχεται από την αφαίρεση αερίων από τον γαιάνθρακα Κατά τη διεργασία αυτή βεν
ζόλιο, τολουόλιο, ξυλένιο, πίσσα και άλλα υλικά αφαιρούνται από τον γαιάνθρακα και ως εκ το
ύτου το κωκ έχει ολιγότερες εγγενείς επικίνδυνες ιδιότητες και πρέπει κατά συνέπειαν να εξαιρε
θεί της καταχωρίσεως. Τα συγκεκριμένα αέρια παράγονται ως παραπροϊόντα σε κλιβάνους παρ
αγωγής κωκ και χαλυβουργεία. Όπως το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και ο άνθρακας, χρησιμοπ
οιούνται στην παραγωγή ενεργείας και θερμότητας. Ως εκ τούτου πρέπει να αντιμετωπίζονται ε
πί ίσης βάσεως με τις φυσικές πηγές ενεργείας και άρα να εξαιρούνται από την υποχρέωση κατ
αχωρίσεως.

Τροπολογία 276
Παράρτημα V, σημείο 6 - Τοξικολογικά στοιχεία, στήλη 1, σημείο 6., επιμέρους σημείο -1 (ν

έο)

-1. Οξεία τοξικότητα

- δια της στοματικής οδού
- δια της εισπνοής

- δια της δερματικής οδού

Αιτιολόγηση
Τα στοιχεία περί οξείας τοξικότητας αποτελούν τη βασική τοξικολογική πληροφορία και, συνεπ
ώς, πρέπει να περιληφθούν ακόμη και για τις ουσίες χαμηλής ποσότητας. Έχουν ουσιαστική ση
μασία για την αξιολόγηση των απαιτήσεων ασφάλειας των εργαζομένων και επιπλέον το κόστο
ς τους είναι σχετικά περιορισμένο, ήτοι περίπου 1.800 ευρώ ανά ουσία.

Τροπολογία 277
Παράρτημα V, σημείο 7 - Οικοτοξικολογικά στοιχεία, στήλη 1, επιμέρους σημείο 1.1 α (νέα)

7.1.1α. Μελέτη αναστολής της ανάπτυξης
στα φύκια
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση προβλέπει ως υποχρεωτικές μόνο τις δοκιμές τοξικότητας σε δαφνίδες. Ωστόσο, η δ
οκιμή αυτή δεν παρέχει δυνατότητα ούτε για υποτυπώδη περιβαλλοντική αξιολόγηση, καθόσον
προβλέπει μόνο τη μελέτη των επιπτώσεων μιας ουσίας σε ζωικούς οργανισμούς. Προκειμένου
να είναι δυνατή η εκτίμηση των επιπτώσεων και σε φυτικούς οργανισμούς, είναι απαραίτητο να
περιληφθεί η μελέτη αναστολής της ανάπτυξης στα φύκια. Το κόστος της δοκιμής ανέρχεται περ
ίπου σε 5.000 ευρώ ανά ουσία.

Τροπολογία 278
Παράρτημα V, σημείο 7 α (νέο) - Βιοαποικοδομησιμότητα

7 a. Βιοαποικοδομησιμότητα

7.1 Άμεση βιοαποικοδομησιμότητα

Αιτιολόγηση
Η βιοαποικοδομησιμότητα είναι απαραίτητη για την οικοτοξικολογική αξιολόγηση. Χωρίς αυτή
δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η επίδραση μιας ουσίας στο περιβάλλον έστω και αν διατίθενται
πολλές άλλες πληροφορίες.
Είναι ειδικότερα σημαντικός ο καθορισμός του κατά πόσον μια ουσία πληροί τα κριτήρια του Π
αραρτήματος XII, δηλαδή, αν μπορεί να περιληφθεί στην ομάδα ΑΒΤ/αΑαΒ. Το κόστος μιας τέτ
οιας δοκιμής (4.840 ευρώ ανά ουσία, σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση) δεν πρέπει να την
αποκλείσει από την ενσωμάτωσή της στις απαιτήσεις περί βασικών στοιχείων.
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