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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση REACH αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μια
ς υγιέστερης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον κοινωνίας στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας π
αράλληλα την ανταγωνιστικότητα της χημικής βιομηχανίας και τη βελτίωση της ισότιμης αντ
ιμετώπισης των χημικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά.

Το REACH παρέχει τη δυνατότητα για την προώθηση μιας πιο φιλοπεριβαλλοντικής τεχνολο
γικής ανάπτυξης. Σήμερα, η αγορά περιβαλλοντικής τεχνολογίας αυξάνει με ρυθμό 5 έως
20% ετησίως. Το REACH θα αυξήσει τη γνώση σχετικά με όλες τις ουσίες και θα ανοίξει δρ
όμο σε νέες τεχνολογίες, νέες ουσίες καθώς και νέες εταιρείες. Από την άποψη αυτή, το
REACH είναι σημαντικό για την επίτευξη των στόχων της Ατζέντας της Λισσαβόνας.

Ωστόσο, είναι απαραίτητο η βιομηχανία να βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις της, ακόμη περισ
σότερο στην παγκόσμια αγορά. Η ύπαρξη ενός κανονιστικού πλαισίου αποτελεί έναν από το
υς σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας κα
ι τις αποφάσεις των επιχειρήσεων σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης. Η απλοποίηση της συγχώ
νευσης των πολυάριθμων οδηγιών σε μια και η ύπαρξη κοινοτικών κανόνων για τα χημικά π
ροϊόντα είναι προς όφελος τόσο της βιομηχανίας όσο και των καταναλωτών.

Για την απλοποίηση και την ενίσχυση της πρότασης, για να αυξηθεί η λειτουργικότητά της κ
αι να αμβλυνθεί το κόστος που επιβαρύνει τις ΜΜΕ, η εισηγήτρια προτείνει τα εξής:

Πεδίο εφαρμογής
Για λόγους λειτουργικότητας, πρέπει να υπάρξει πιο συσταλτικός προσδιορισμός του πεδίου
εφαρμογής:

Εξαιρέσεις θα παρέχονται για τα ανακυκλωμένα υλικά, καθόσον αυτά είναι απαραίτητα γι•
α την αειφόρο ανάπτυξη και η χρήση τους δεν πρέπει να περιοριστεί στο πλαίσιο του προ
γράμματος REACH.
Πρέπει να εξαιρεθούν τα ορυκτά, τα μεταλλεύματα και άλλες μη χημικώς επεξεργασμένε•
ς ουσίες που υπάρχουν στη φύση, στον βαθμό που δεν είναι δυνατόν να ταξινομηθούν ως
ΚΜΑ (χημικά που ταξινομούνται ως καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την ανα
παραγωγή). Τα μεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα υλικά μεταφέρονται χύδην σε εξουσ
ιοδοτημένες εγκαταστάσεις που υπόκεινται ήδη στην κοινοτική νομοθεσία, και συνεπώς
δεν συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Πρέπει επίσης να εξαιρεθούν και οι χαρτοπολτοί, καθόσον η απαίτηση διενέργειας δαπαν•
ηρών δοκιμών και καταχώρισης των εν λόγω αβλαβών υλικών δεν προσφέρει προστιθέμε
νη αξία.

Υποχρέωση για λήψη μέριμνας και πληροφόρηση στην αλυσίδα εφοδιασμού
Μια σημαντική πτυχή του REACH είναι η διάδοση της πληροφόρησης στην αλυσίδα  εφοδια
σμού ώστε να δοθεί δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναλάβουν την πλέον ενδεδειγμένη δρά
ση για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Πρέπει να ενισχυθεί το δικαίωμα των μεταγενέστερων χρηστών και των καταναλωτών να έχο
υν πρόσβαση στη σχετική ενημέρωση σχετικά με τα χημικά προϊόντα. Η εισηγήτρια προτείνε
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ι, συνεπώς, την εισαγωγή στο REACH μιας γενικής αρχής περί "υποχρέωσης μέριμνας". Επί
πλέον, ο καταναλωτής δεν πρέπει να πάψει να έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί τις επικίνδ
υνες χημικές ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα.

Καταχώριση
Πρέπει να απλοποιηθούν οι απαιτήσεις καταχώρισης ενώ παράλληλα πρέπει να ενισχυθεί ο β
αθμός περιβαλλοντικής προστασίας:

Για τις εταιρείες που έχουν ήδη καταχωρίσει μια ουσία για ορισμένες χρήσεις, πρέπει να•
απλουστευθεί η διαδικασία καταχώρισης της ίδιας ουσίας για περισσότερες χρήσεις.
Η ποσότητα των ζητουμένων πληροφοριών πρέπει να βασίζεται στον μέσο όρο των προη•
γουμένων τριών ετών παραγωγής και όχι του τρέχοντος ημερολογιακού έτους. Αυτό θα δ
ώσει τη δυνατότητα στο σύστημα να λάβει υπόψη τις διακυμάνσεις των παραγομένων πο
σοτήτων.
Πρέπει να περιοριστούν οι απαιτήσεις περί υποχρεωτικής ενημέρωσης για προϊόντα και δ•
ιαδικασίες που αφορούν την Ε&Α (ΠΔΕΑ). Κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος ΠΔΕ
Α, δεν υπάρχει ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών στην αλυσίδα  εφοδιασμού.
Πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η παροχή πληροφοριών σχετικά με την έντονη τοξικότη•
τα, τη βιοαποικοδομησιμότητα και τη δυνατότητα αναστολής της ανάπτυξης στα φύκια, γ
ια όλες τις ουσίες.

Ουσίες σε προϊόντα
Το άρθρο 6 καλύπτει την καταχώριση ουσιών που ελευθερώνονται εκουσίως ή ακουσίως απ
ό προϊόντα. Καθόσον οι διατάξεις του άρθρου 6 καλύπτουν και τα εισαγόμενα προϊόντα, η δι
ατύπωση επηρεάζει πάρα πολύ το εμπόριο και σχεδόν όλοι οι εμπορικοί εταίροι έχουν εκφρά
σει την ανησυχία τους σχετικά με την τρέχουσα διατύπωση. Πράγματι, εν προκειμένω, η πρό
ταση της Επιτροπής είναι αμφίσημη όσον αφορά τη συνειδητή ελευθέρωση, την ευλόγως προ
βλεπόμενη χρήση και την πρόβλεψη των αρνητικών επιπτώσεων. Επί πλέον, δεν υπάρχει μηχ
ανισμός με τον οποίο οι αρχές θα μπορούσαν να ζητήσουν πληροφορίες χωρίς την εκ των πρ
οτέρων κοινοποίηση από την πλευρά του παραγωγού/εισαγωγέα.

Κατά συνέπεια, προτείνονται οι κάτωθι απλουστεύσεις και βελτιώσεις:
Ο Οργανισμός θα είναι εξουσιοδοτημένος να ζητεί την καταχώριση μιας απελευθερωθείσ•
ας ουσίας σε περίπτωση που εγείρονται ανησυχίες.
Οι όροι υπό τους οποίους ο Οργανισμός μπορεί να ζητήσει την εν λόγω καταχώριση πρέ•
πει να βασίζονται στον κίνδυνο και να διασφαλίζουν τη συμβατότητά τους με τις διατάξει
ς του ΠΟΕ.
Οι όροι πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους όρους που περιλαμβάνονται στο τμήμα αξιολό•
γησης της πρότασης.
Ο Οργανισμός δεν είναι υποχρεωμένος να διερευνά περιπτώσεις για τις οποίες διαθέτει ή•
δη πληροφορίες βάσει προγενέστερης καταχώρισης.

«Μια ουσία μια καταχώριση» (OSOR) και επιμερισμός του κόστους
Το REACH καθιστά ήδη υποχρεωτικό τον συμμερισμό των δεδομένων που αφορούν τις δοκι
μές σε ζώα, και αυτό πρέπει να το χαιρετίσουμε θερμά. Ο συμμερισμός των στοιχείων των δ
οκιμών πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να αποτελεί την καθοδηγητική αρχή του REACH κα
ι, συνεπώς, πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη δημιουργία ενός συστήματος με βάση την αρχή
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«μια ουσία, μια καταχώριση» όπου υπάρχει συμμερισμός στοιχείων από όλες τις εταιρείες πο
υ χρησιμοποιούν την ίδια ουσία. Ένα τέτοιο σύστημα θα μείωνε το κόστος της γραφειοκρατί
ας και θα βελτίωνε την ποιότητα των δεδομένων, καθόσον θα διατίθετο μεγαλύτερος όγκος π
ληροφοριών σε όλες τις εταιρείες. Ως βάση πρέπει να ληφθεί το εξής πρότυπο: κατ’ αρχάς, κ
αταβάλλεται προσπάθεια για τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας, αν χρειαστεί με τη βοήθεια
διαιτητικού συμβουλίου. Αν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί τέτοιου είδους συμφωνία, χρησι
μοποιείται ένα αντικειμενικό σύστημα επιμερισμού του κόστους. Κατ’ αυτό τον τρόπο, όλοι
οι καταχωρίζοντες θα έχουν συμμετάσχει εξίσου στο ενεχόμενο κόστος δοκιμών. Ένα τέτοιο
σύστημα θα ήταν διαφανές και θα διασφάλιζε τα συμφέροντα όλων των μερών που διαθέτου
ν περιορισμένη δύναμη αγοράς (κυρίως τις ΜΜΕ). 

Απόδοση προτεραιότητας
Για ορισμένες μικρής ποσότητας ουσίες, το κόστος του REACH ενδέχεται να είναι υψηλό, π
ράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε απόσυρση από την αγορά για οικονομικούς και όχι περιβα
λλοντικούς λόγους.

Περιττό να προσθέσουμε ότι δεν πρέπει να αναζητηθεί λύση στη χαλάρωση των απαιτήσεων
για πληροφόρηση. Ωστόσο, πρέπει να δημιουργηθεί κάποιος μηχανισμός στο σύστημα προκε
ιμένου να εξασφαλιστεί ο έγκαιρος εντοπισμός συγκεκριμένων ουσιών που εμπνέουν ανησυχ
ία.

Η εισηγήτρια, ως εκ τούτου, χαιρετίζει τη δημιουργία ενός συστήματος για τις μικρής ποσότ
ητας ουσίες, ενώ η πιο στοχοθετημένη απαίτηση για πληροφόρηση θα βασίζεται στην πραγμ
ατική ανάγκη. Αφετηρία ενός τέτοιου συστήματος θα μπορούσε να είναι ο καθορισμός μιας
αρχικής περιόδου συλλογής στοιχείων για να ακολουθήσει, εν συνεχεία, η αξιολόγηση εκ μέ
ρους του Οργανισμού των αναγκών για συμπληρωτική πληροφόρηση.

Ο ρόλος του οργανισμού
Ο Οργανισμός πρέπει να έχει την ευθύνη της λήψης αποφάσεων σε όλες τις φάσεις του
REACH. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί ισότιμη μεταχείριση όλων των καταχωριζόντων και η κ
αθιέρωση κοινού προτύπου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος εντός
της Κοινότητας. Το τεχνικό έργο που συνδέεται με την αξιολόγηση θα εξακολουθήσει να υλ
οποιείται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές όπου υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη και θα παραμείνε
ι, αλλά η λήψη αποφάσεων θα παραμείνει αποκλειστικά υπό την ευθύνη του Οργανισμού. Ο
Οργανισμός πρέπει, κατά συνέπεια να αναλάβει την ευθύνη για:

τη συλλογή και τη γενική διάθεση των υφισταμένων πληροφοριών σχετικά με ουσίες, ιδί•
ως από τα νέα κράτη μέλη όπου όλοι οι έλεγχοι ουσιών έχουν διενεργηθεί μέχρις στιγμής
από το κράτος·
τη συλλογή των προτάσεων δοκιμής που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας κατα•
χώρισης·
τις αξιολογήσεις των φακέλων και των ουσιών·•
τη διατύπωση του κυλιόμενου προγράμματος και των καθηκόντων που θα ανατεθούν στι•
ς αρχές των διαφόρων κρατών μελών, όπου μπορεί να επιτελεστεί το πραγματικό έργο.

Η επιρροή των κρατών μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων θα υφίσταται μέσω της θέσ
ης που θα κατέχουν στην επιτροπή του κράτους μέλους και στο πλαίσιο του Φόρουμ.
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Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Η εισηγήτρια πιστεύει ότι το κόστος για τις ΜΜΕ μπορεί να μειωθεί κατά διαφόρους τρόπου
ς. Κατ’ αρχάς, οι ΜΜΕ που λειτουργούν σε αγορές με πολλούς προμηθευτές και/ή εισαγωγεί
ς θα επωφεληθούν από την ενίσχυση του συμμερισμού των δεδομένων των δοκιμών στο πλα
ίσιο του συστήματος OSOR. Κατά δεύτερον, οι ΜΜΕ που λειτουργούν σε αγορές με λίγους
μόνο προμηθευτές και/ή εισαγωγείς, όπου ο συμμερισμός των δεδομένων των δοκιμών δεν θ
α είναι επαρκής, η καθιέρωση μηχανισμού προτεραιότητας θα αποτρέψει τις περιττές δοκιμέ
ς.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να παράσχουν οικονομική βοήθεια στις ΜΜΕ σε ειδικές κατ
αστάσεις προκειμένου να ελαφρύνουν το κόστος καταχώρισης και δοκιμών. Στο πλαίσιο της
ισχύουσας ρήτρας "de minimis" για τις κρατικές ενισχύσεις, επιτρέπεται κάθε επιχορήγηση πο
υ δεν υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ εντός περιόδου τριών ετών. Επί πλέον, στο πλαίσιο της συ
νολικής εξαίρεσης των ΜΜΕ, η κρατική ενίσχυση για επενδύσεις (που θα καλύψει εν μέρει κ
αι το κόστος δοκιμών) ως ένα βαθμό είναι επιτρεπτή.

Τέλος, στην περίπτωση που το REACH αποδειχθεί ότι προξενεί ουσιαστικά προβλήματα σε
συγκεκριμένους τομείς και/ή περιοχές όπου δραστηριοποιούνται πολλές ΜΜΕ (π.χ. κλωστοϋ
φαντουργία ή βιομηχανία δέρματος), μια δυνατότητα θα ήταν η προσφυγή στο «Ταμείο Ανά
πτυξης και Προσαρμογής» που επί του παρόντος συστήνεται στο πλαίσιο των νέων διαρθρωτ
ικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής.

Διεθνείς πτυχές του REACH
Το REACH πρέπει να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση ενός γενικού συστήμ
ατος δοκιμών, αξιολόγησης και καταχώρισης των  χημικών ουσιών. Συνεπώς, το REACH πρ
έπει να συνδεθεί, στο μέτρο του δυνατού, με άλλα διεθνή προγράμματα όπως το "Global 
HPV Portal" στο πλαίσιο του οποίου δημοσιοποιούνται πληροφορίες σχετικά με κινδύνους α
πό την Υψηλή Ποσότητα Παραγωγής (HPV) χημικών ουσιών. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα διασ
φαλιστεί αφενός η συμβατότητα με τους κανόνες του ΠΟΕ και, αφετέρου, θα δημιουργηθεί μ
ια πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων για τη βιομηχανία, τις κυβερνήσεις και τους ΜΚΟ.

Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει επίσης πρωτοβουλίες για τη σύναψη διμερών συμφωνιών με τρίτες
χώρες σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των στοιχείων των δοκιμών. Επί πλέον, πρέπει ν
α υπάρχει διεθνής συμμερισμός των μη εμπιστευτικών πληροφοριών που συλλέγονται στο πλ
αίσιο του REACH για χημικές ουσίες. Για τις αναπτυσσόμενες χώρες, η ΕΕ πρέπει να παράσ
χει βοήθεια για τη δημιουργία καθεστώτος στον τομέα των χημικών ουσιών, για τη μεταφορά
γνώσης, και βοήθεια για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του REACH, καθόσον είναι σημαν
τικό να μη συρρικνωθεί το εμπόριο με τις χώρες αυτές λόγω της αδυναμίας τους να ανταποκ
ριθούν σε αυτά.

Έρευνα
Η εφαρμογή του REACH πρέπει να συνοδεύεται από ένα συνολικό πλαίσιο ανάπτυξης και στ
ήριξης της έρευνας για εναλλακτικές λύσεις στα επικίνδυνα χημικά. Καλό παράδειγμα αποτε
λεί η περίπτωση της Μασσαχουσέτης όπου, στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ασφάλειας των
χημικών ουσιών, δημιουργήθηκε ένα ινστιτούτο για τη διενέργεια έρευνας και τη διαβίβαση τ
ων πορισμάτων στη βιομηχανία.
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1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

Πρέπει να προωθηθεί ένα κοινοτικό πρόγραμμα ή ένα «εικονικό ινστιτούτο» έρευνας στον τ
ομέα της αειφόρου τεχνολογίας, π.χ. στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας του δημόσιου με τον
ιδιωτικό τομέα, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα για Αειφόρο Χημεία». Κατά
τη συζήτηση του προσεχούς προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, πρέπει να τεθεί επί τάπ
ητος το ζήτημα της συμπληρωματικής χρηματοδότησης της εν λόγω πρωτοβουλίας. 

Περισσότερη έρευνα είναι επίσης απαραίτητη και για την ανάπτυξη μεθόδων εναλλακτικών δ
οκιμών που μπορούν να μειώσουν τις δοκιμές σε ζώα και να περιορίσουν το κόστος των δοκ
ιμών. Η Οδηγία 86/609 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται
για πειραματικούς σκοπούς ζητεί την ανάπτυξη και πιστοποίηση εναλλακτικών μεθόδων δοκι
μών. Σε συνέχεια της εν λόγω οδηγίας δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πιστοποίησης
Εναλλακτικών Μεθόδων (EΚΠΕΜ). Τέτοιες πρωτοβουλίες χρήζουν μεγαλύτερης οικονομικ
ής στήριξης και πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο αναφοράς τους ώστε να περιληφθεί και η βασι
κή έρευνα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημό
σιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσ
ει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

(3α) Η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού σ
τα νέα κράτη μέλη προκειμένου να διασφα
λισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγεί
ας και του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελ
εί στόχο της νομοθεσίας της ΕΕ περί χημικ
ών προϊόντων.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 8
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(8) Υπεύθυνες για τη διαχείριση των κινδύν
ων από τις ουσίες θα πρέπει σαφώς να είναι
οι επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν, εισάγου
ν, διαθέτουν στην αγορά ή χρησιμοποιούν α
υτές τις ουσίες.

(8) Υπεύθυνες για τη διαχείριση των κινδύν
ων και τη σχετική ενημέρωση από τις ουσίε
ς θα πρέπει σαφώς να είναι οι επιχειρήσεις ο
ι οποίες παράγουν, εισάγουν, διαθέτουν στη
ν αγορά ή χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες.

Οι πληροφορίες όσον αφορά την εφαρμογή
του REACH πρέπει να είναι ευκόλως προσ
βάσιμες, ιδίως για τις πολύ μικρές επιχειρή
σεις, οι οποίες δεν πρέπει να βρεθούν σε δυ
σανάλογα μειονεκτική θέση εξαιτίας των δ
ιαδικασιών εφαρμογής.

Αιτιολόγηση

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

Το REACH πρέπει να προσφέρει δυνατότητα συμπερίληψης των επιχειρήσεων, περιλαμβανομέ
νων των πολύ μικρών και όχι να συνιστά εμπόδιο που να τις αποκλείει.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 10 

10. Οι διατάξεις για την αξιολόγηση προβλέ
πουν, σε συνέχεια της καταχώρισης, έλεγχο
συμμόρφωσης της καταχώρισης με τις απαιτ
ήσεις του παρόντος κανονισμού και δυνατότ
ητα παραγωγής περισσότερων πληροφοριών
σχετικά με τις ιδιότητες των ουσιών. Τα κρ
άτη μέλη θα πρέπει να αξιολογούν τέτοιες ο
υσίες εάν έχουν λόγους να υποπτεύονται ότι
ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή για το περιβ
άλλον, αφού τις έχουν συμπεριλάβει στα κυ
λιόμενα προγράμματά τους.

10. Οι διατάξεις για την αξιολόγηση προβλέ
πουν, σε συνέχεια της καταχώρισης, έλεγχο
συμμόρφωσης της καταχώρισης με τις απαιτ
ήσεις του παρόντος κανονισμού και δυνατότ
ητα παραγωγής περισσότερων πληροφοριών
σχετικά με τις ιδιότητες των ουσιών. Ο Οργ
ανισμός αξιολογεί τέτοιες ουσίες εάν έχει λ
όγους να υποπτεύεται ότι ενέχουν κίνδυνο γ
ια την υγεία του ανθρώπου ή για το περιβάλ
λον (διαγραφή).

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση των ουσιών πρέπει να διενεργείται κεντρικά από τον Οργανισμό.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 16
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(16) Η πείρα έχει καταδείξει ότι δεν είναι σκ
όπιμο να απαιτείται από τα κράτη μέλη να α
ξιολογούν τους κινδύνους όλων των χημικώ
ν ουσιών. Η ευθύνη αυτή θα πρέπει επομέν
ως να ανατεθεί κατ'αρχάς στις επιχειρήσεις
που παράγουν ή εισάγουν ουσίες αλλά μόνο
για ποσότητες που υπερβαίνουν ένα ορισμέν
ο όριο, ώστε να μπορούν να επωμιστούν το
σχετικό φόρτο. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέ
πει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα διαχ
είρισης του κινδύνου, σύμφωνα με την αξιο
λόγηση κινδύνου που διενεργούν για τις ου
σίες τους.

(16) Η πείρα έχει καταδείξει ότι δεν είναι σκ
όπιμο να απαιτείται από τα κράτη μέλη να α
ξιολογούν τους κινδύνους όλων των χημικώ
ν ουσιών. Η ευθύνη αυτή θα πρέπει επομέν
ως να ανατεθεί κατ' αρχάς στις επιχειρήσεις
που παράγουν ή εισάγουν ουσίες αλλά μόνο
για ποσότητες που υπερβαίνουν ένα ορισμέν
ο όριο, ώστε να μπορούν να επωμιστούν το
σχετικό φόρτο. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέ
πει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα διαχ
είρισης του κινδύνου, σύμφωνα με την αξιο
λόγηση κινδύνου που διενεργούν για τις ου
σίες τους.  
Περιλαμβάνει την υποχρέωση περιγραφής, 
τεκμηρίωσης και κοινοποίησης με κατάλλη
λο και διαφανή τρόπο των κινδύνων που εν
έχει η παραγωγή, χρήση και πώληση κάθε
ουσίας. Οι παραγωγοί και οι μεταγενέστερ
οι χρήστες πρέπει να επιλέγουν μια ουσία γ
ια παραγωγή και χρήση με βάση τις διαθέσ
ιμες ουσίες που παρουσιάζουν τον μικρότε
ρο κίνδυνο.

Αιτιολόγηση

Εισαγωγή της αρχής του "καθήκοντος μέριμνας".

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Για την ουσιαστική διενέργεια αξιολογ
ήσεων χημικής ασφάλειας των ουσιών, οι π
αραγωγοί και οι εισαγωγείς ουσιών θα πρέπ
ει να αποκτούν πληροφορίες γι’ αυτές τις ου
σίες εν ανάγκη διεξάγοντας νέες δοκιμές.

(17) Για την ουσιαστική διενέργεια αξιολογ
ήσεων χημικής ασφάλειας των ουσιών, οι π
αραγωγοί και οι εισαγωγείς ουσιών θα πρέπ
ει να αποκτούν πληροφορίες γι’ αυτές τις ου
σίες, η δε αξιολόγηση του κινδύνου και η α
σφαλής χρήση πρέπει να κρίνονται βάσει τ
ης πραγματικής έκθεσης. Οι υπάρχουσες π
ληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες με τ
ην επιφύλαξη της τήρησης εκ μέρους των ε
ταιρειών του απορρήτου των εμπιστευτικώ
ν δεδομένων, προτού διενεργηθούν νέες δο
κιμές, ιδιαίτερα δοκιμές σε ζώα. 

Αιτιολόγηση

Η χρήση των υπαρχουσών πληροφοριών επισπεύδει τη διεργασία αξιολόγησης και συμβάλλει σ
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το να αποφεύγονται τα πειράματα με ζώα.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 18

18. Για σκοπούς ελέγχου εφαρμογής του νό
μου και αξιολόγησης και για λόγους διαφάν
ειας οι πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ου
σίες καθώς και άλλες συναφείς πληροφορίες
περιλαμβανομένων των πληροφοριών για τα
μέτρα διαχείρισης του κινδύνου θα πρέπει ν
α υποβάλλονται στις αρχές, εκτός από συγκ
εκριμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες η υπο
βολή τέτοιων πληροφοριών θα αντιπροσώπε
υε δυσανάλογο φόρτο.

18. Για σκοπούς ελέγχου εφαρμογής του νό
μου και αξιολόγησης και για λόγους διαφάν
ειας οι πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ου
σίες καθώς και άλλες συναφείς πληροφορίες
περιλαμβανομένων των πληροφοριών για τα
μέτρα διαχείρισης του κινδύνου θα πρέπει ν
α υποβάλλονται στον Οργανισμό, εκτός από
συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες
η υποβολή τέτοιων πληροφοριών θα αντιπρ
οσώπευε δυσανάλογο φόρτο.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 23

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

(23) Ένα μέλος ομάδας καταχωριζόντων θα
έχει τη δυνατότητα να υποβάλει πληροφορίε
ς εκ μέρους των υπολοίπων βάσει κανόνων
οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι υποβάλλονται ό
λες οι απαιτούμενες πληροφορίες, ενώ ταυτ
όχρονα επιμερίζεται το κόστος. Ωστόσο, πρ
έπει να εγκριθούν οι δέουσες κατευθυντήρι
ες γραμμές για να εξασφαλισθεί η δυνατότ
ητα πρόσβασης και η εκπροσώπηση των
ΜΜΕ σε αυτή την κοινοπραξία.

Αιτιολόγηση

Για να μπορούν οι ΜΜΕ να συμμετέχουν σε τέτοιες κοινοπραξίες πρέπει να ληφθούν κατάλληλ
α μέτρα για την εξασφάλιση της εκπροσώπησή τους και την προάσπιση των συμφερόντων τους.

Τροπολογία 8
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) αποφεύγεται η διπλή νομοθεσία· β) το
REACH επ’ ουδενί αποθαρρύνει την ανακύκλωση. Οι προσπάθειες ανακύκλωσης, οι άδειες λει
τουργίας και η χρήση ανακυκλωμένων υλικών ως «δευτερογενών πρώτων υλών που εξάγονται
από απόβλητα» ρυθμίζονται ήδη από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

(28β) Για λόγους αποτελεσματικότητας, ομ
οιομορφίας και αμεροληψίας του συστήμα
τος, ομάδα τεχνικών και επιστημονικών εμ
πειρογνωμόνων εξετάζει τον κατάλογο ουσ
ιών των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ (ουσίες
που εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχ
ώρισης) με σκοπό να υιοθετηθούν κριτήρια
για την ένταξη ουσιών στα παραρτήματα α
υτά. Μόλις καταρτισθούν τα κριτήρια, το π
εριεχόμενο των παραρτημάτων μπορεί να ε
πικαιροποιηθεί, ούτως ώστε να αντιστοιχεί
στις τρέχουσες αρχές, και  νέες ουσίες που
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των πα
ραρτημάτων μπορούν να προστεθούν στα
παραρτήματα αυτά.

Αιτιολόγηση

Τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ που αφορούν τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταχώρισης ουσι
ών χρονολογούνται από τη δεκαετία του 60 και του 70, έκτοτε δεν έχουν επικαιροποιηθεί· κατά



PE 353.595v03-00 12/156 AD\579754EL.doc

EL

συνέπεια, τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιο πρόσφατα δεν είχαν τ
ην ευκαιρία να επηρεάσουν το περιεχόμενό τους. Ενόσω δεν επικαιροποιούνται τα Παραρτήματ
α ΙΙ και ΙΙΙ, θα προκαλούν αβεβαιότητα και σύγχυση στον επιχειρηματικό κόσμο. Η επικαιροπο
ίηση θα βελτιώσει την πρακτική αξία, την ομοιομορφία και τη σχέση κόστους αποτελεσματικότ
ητας της πρότασης REACH χωρίς να διαταράσσεται η επίτευξη των στόχων σχετικά με την προ
στασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 29α (νέα)

(29α) Προκειμένου να ενισχυθούν 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 εκτεταμένο 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 11
Αιτιολογική σκέψη 31α (νέα) 

(31α) Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη
ν καταχώριση και την αξιολόγηση βάσει το
υ παρόντος κανονισμού. Ο Οργανισμός βα
σίζεται στην τεχνική βοήθεια των εθνικών
αρχών και ευρίσκεται ανά πάσα στιγμή σε
διαδικασία στενού διαλόγου με αυτές.

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 31 β (νέα)

(31β) Ο Οργανισμός εκπονεί κατευθυντήρι
ες γραμμές σύμφωνα με το Παράρτημα I σ
χετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζ
ονται οι κατηγορίες χρήσεως και εκθέσεως
στις απαιτήσεις για παροχή πληροφοριών
βάσει του παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 32 

(32) Για να διατηρούνται επίκαιρες οι πληρο
φορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχέ
ς, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί υποχρέωση εν
ημέρωσης του Οργανισμού σχετικά με ορισ
μένες αλλαγές στις πληροφορίες.

(32) Για να διατηρούνται επίκαιρες οι πληρο
φορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχέ
ς, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί αμοιβαία υποχ
ρέωση του Οργανισμού να ενημερώνει τις ε
θνικές αρχές για ορισμένες αλλαγές και αντ
ιστρόφως των εθνικών αρχών να ενημερών
ουν τον Οργανισμό που φέρει τη γενική ευθ
ύνη.

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή πληροφοριών θα διευκολύνει και τις εθνικές αρχές και τον Οργανισμό.

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 33

(33) Η κοινοχρησία και η από κοινού υποβο
λή πληροφοριών θα πρέπει να ενθαρρύνοντ
αι για την αύξηση της αποτελεσματικότητας
του παρόντος κανονισμού σε όλη την Κοινό
τητα.

(33) Η κοινοχρησία και η από κοινού υποβο
λή πληροφοριών θα πρέπει να ενθαρρύνοντ
αι για την αύξηση της αποτελεσματικότητας
του παρόντος κανονισμού σε όλη την Κοινό
τητα. Όμως για να αντλήσουν οφέλη οι ΜΜ
Ε από τις δομές αυτής της κοινοπραξίας μ
ε το να εκπροσωπούνται εντός αυτής, πρέπ
ει να εγκριθούν οι κατάλληλες κατευθυντήρ
ιες γραμμές.

Αιτιολόγηση

Για να μπορούν οι ΜΜΕ να συμμετέχουν σε τέτοιες κοινοπραξίες πρέπει να υιοθετηθούν κατάλ
ληλες κατευθυντήριες γραμμές για την εξασφάλιση της εκπροσώπησή τους και την προάσπιση τ
ων συμφερόντων τους.

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)
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(33α) Ο Οργανισμός καταρτίζει κατευθυντ
ήριες γραμμές για την καθιέρωση του μερι
σμού του κόστους στις περιπτώσεις όπου τ
α εμπλεκόμενα μέρη δεν καταλήγουν σε εσ
ωτερική συμφωνία. Οι κατευθυντήριες γρα
μμές πρέπει να είναι δίκαιες και διαφανείς
και να αντανακλούν τόσο τον αριθμό των ε
μπλεκομένων όσο και τον όγκο της παραγ
ωγής τους.

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 41

(41) Μέρος της ευθύνης για τη διαχείριση τ
ων κινδύνων από τις ουσίες αντιπροσωπεύει
η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τι
ς ουσίες αυτές σε άλλους επαγγελματίες· οι
πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιούνται επί
σης για να είναι σε θέση οι εν λόγω άλλοι επ
αγγελματίες να ανταποκριθούν στις δικές το
υς ευθύνες.

(41) Μέρος της ευθύνης για τη διαχείριση τ
ων κινδύνων από τις ουσίες αντιπροσωπεύει
η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τι
ς ουσίες αυτές σε άλλους επαγγελματίες και
σε μη επαγγελματίες με τα πλέον κατάλληλ
α μέσα· οι πληροφορίες πρέπει να γνωστοπο
ιούνται επίσης για να είναι σε θέση οι εν λόγ
ω άλλοι επαγγελματίες να ανταποκριθούν στ
ις δικές τους ευθύνες κατά τη διαχείριση τ
ων κινδύνων και τη χρήση των ουσιών και
παρασκευασμάτων αντιστοίχως.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 42

(42) Επειδή το ισχύον δελτίο δεδομένων ασ
φαλείας χρησιμοποιείται ήδη ως εργαλείο επ
ικοινωνίας στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδια
σμού ουσιών και παρασκευασμάτων, είναι σ
κόπιμο να αναπτυχθεί περαιτέρω και να απο
τελέσει αναπόσπαστο μέρος του συστήματο
ς που θεσπίζει ο παρών κανονισμός.

(42) Επειδή το ισχύον δελτίο δεδομένων ασ
φαλείας χρησιμοποιείται ήδη ως εργαλείο επ
ικοινωνίας στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδια
σμού ουσιών και παρασκευασμάτων, είναι σ
κόπιμο να αναπτυχθεί περαιτέρω και να απο
τελέσει αναπόσπαστο μέρος του συστήματο
ς που θεσπίζει ο παρών κανονισμός. Ωστόσ
ο, πρέπει να εξετασθούν χάριν των κατανα
λωτών και άλλες μέθοδοι κοινοποίησης πλ
ηροφοριών για τους κινδύνους και την ασφ
αλή χρήση ουσιών και παρασκευασμάτων.
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Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 16. 

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 43

(43) Για να υπάρχει μια αλυσίδα ευθυνών, ο
ι μεταγενέστεροι χρήστες θα πρέπει να είναι
υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των κινδύνω
ν που ενέχουν οι δικές τους χρήσεις των ου
σιών, εάν οι χρήσεις αυτές δεν καλύπτονται
από το δελτίο δεδομένων ασφαλείας που έχ
ουν παραλάβει από τους προμηθευτές τους, 
εκτός εάν οι εν λόγω μεταγενέστεροι χρήστε
ς λαμβάνουν πιο αυστηρά μέτρα προστασίας
από εκείνα που συνιστούν οι προμηθευτές τ
ους ή εκτός εάν οι προμηθευτές τους δεν όφ
ειλαν να αξιολογήσουν τους κινδύνους αυτο
ύς ή να παράσχουν πληροφορίες για τους κι
νδύνους αυτούς. Για τον ίδιο λόγο, οι μεταγ
ενέστεροι χρήστες θα πρέπει να διαχειρίζοντ
αι τους κινδύνους από τις δικές τους χρήσεις
των ουσιών.

(43) Για να υπάρχει μια αλυσίδα ευθυνών, ο
ι μεταγενέστεροι χρήστες θα πρέπει να είναι
υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των κινδύνω
ν που ενέχουν οι δικές τους χρήσεις των ου
σιών, εάν οι χρήσεις αυτές δεν καλύπτονται
από το δελτίο δεδομένων ασφαλείας που έχ
ουν παραλάβει από τους προμηθευτές τους, 
εκτός εάν οι εν λόγω μεταγενέστεροι χρήστε
ς λαμβάνουν πιο αυστηρά μέτρα προστασίας
από εκείνα που συνιστούν οι προμηθευτές τ
ους ή εκτός εάν οι προμηθευτές τους δεν όφ
ειλαν να αξιολογήσουν τους κινδύνους αυτο
ύς ή να παράσχουν πληροφορίες για τους κι
νδύνους αυτούς. Για τον ίδιο λόγο, οι μεταγ
ενέστεροι χρήστες θα πρέπει να διαχειρίζοντ
αι τους κινδύνους από τις δικές τους χρήσεις
των ουσιών. Οι μεταγενέστεροι χρήστες είν
αι επίσης υπεύθυνοι για την παροχή πληρο
φοριών σχετικά με τους κινδύνους και την
ασφαλή χρήση των ουσιών και παρασκευα
σμάτων τους σε όλο το μήκος της αλυσίδα
ς εφοδιασμού μέχρι τον τελευταίο χρήστη - 
τον καταναλωτή.

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 16. 

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

(46α) Αν ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας μιας
ουσίας, είτε σε καθαρή μορφή είτε σε παρα
σκεύασμα, δεν προτίθεται να υποβάλει κατ
αχώρηση για την ουσία αυτή, ενημερώνει σ
χετικά τον Οργανισμό και τους μεταγενέστ
ερους χρήστες της ουσίας.
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Αιτιολόγηση

Οι τρέχουσες διατάξεις του REACH έχουν δημιουργήσει φόβους μεταξύ των χρηστών ότι οι ου
σίες μπορεί να μην έχουν καταχωρισθεί για οικονομικούς λόγους. Τούτο θα μπορούσε να έχει σ
ημαντική επίπτωση στις επιχειρήσεις τους. Είναι συνεπώς αναγκαίο οι παραγωγοί και οι εισαγ
ωγείς να προειδοποιούν εγκαίρως τους μεταγενέστερους χρήστες επιτρέποντας τους να διαδραμ
ατίσουν ενεργό ρόλο στην έναρξη διαπραγματεύσεων με τους παραγωγούς ή τους εισαγωγείς ώ
στε να αποφεύγεται η απόσυρση σημαντικών ουσιών ή να εντοπίζονται κατάλληλες εναλλακτικέ
ς ουσίες.

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 48 

(48) Επιπλέον, είναι απαραίτητο να δημιου
ργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης στη γενική ποιό
τητα των καταχωρίσεων και να εξασφαλιστ
εί ότι το ευρύτερο κοινό καθώς και οι παρά
γοντες της χημικής βιομηχανίας έχουν εμπι
στοσύνη στις επιχειρήσεις ότι θα εκπληρώ
σουν τις υποχρεώσεις που τους έχουν επιβλ
ηθεί· ομοίως, είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτε
ίται το ίδιο κράτος μέλος να αξιολογεί τη σ
υμμόρφωση των καταχωρίσεων που του υπ
οβάλλονται γι’ αυτό το σκοπό.

(48) Η εμπιστοσύνη στη γενική ποιότητα τω
ν καταχωρίσεων δύναται να βελτιωθεί μόνο
ν με την ανάθεση στον Οργανισμό πλήρους
ευθύνης για τη διαχείριση της νέας πολιτικ
ής για τα χημικά προϊόντα. Προς τούτο ο κ
ανονισμός για τα χημικά προϊόντα πρέπει ν
α εξετάζεται και να παρακολουθείται κατά
τρόπο ομοιόμορφο σε όλα τα κράτη μέλη, 
και τόσο οι καταναλωτές όσο και η βιομηχ
ανία χημικών προϊόντων πρέπει να μπορού
ν να βασίζονται στους κανόνες προς τους ο
ποίους συμμορφώνονται και να παρακολου
θείται η συμμόρφωση. Κατά την αξιολόγησ
η των καταχωρίσεων που συμφωνούν με το
υς κανόνες, οι αρχές στα κράτη μέλη πρέπε
ι να εργάζονται σε στενή συνεργασία με το
ν Οργανισμό.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτελεί λογική συνέπεια προηγούμενης τροπολογίας. Η αναθεώρηση τ
ων ουσιών πρέπει να διενεργείται κεντρικά από τον Οργανισμό.

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη 49
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(49) Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να εξο
υσιοδοτείται να απαιτεί περαιτέρω πληροφο
ρίες από τους παραγωγούς, τους εισαγωγείς
ή τους μεταγενέστερους χρήστες για ουσίες
για τις οποίες υπάρχει υπόνοια ότι ενέχουν κ
ίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον, μεταξ
ύ άλλων, λόγω της παρουσίας τους στην εσ
ωτερική αγορά σε μεγάλες ποσότητες, με βά
ση τις αξιολογήσεις που έχουν διενεργήσει
οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Τα
κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να
προγραμματίσουν και να διαθέσουν πόρους
γι’ αυτό το σκοπό με τη θέσπιση κυλιόμενω
ν προγραμμάτων. Εάν παρουσιαστεί κίνδυν
ος από τη χρήση απομονώσιμων ενδιάμεσω
ν στις εγκαταστάσεις παραγωγής, ο οποίος α
ντιστοιχεί στο επίπεδο ανησυχίας που προκα
λεί η χρήση ουσιών που υπόκεινται σε αδειο
δότηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να
έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν περαιτέρ
ω πληροφορίες, όποτε αιτιολογείται.

(49) Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να εξο
υσιοδοτείται να απαιτεί περαιτέρω πληροφο
ρίες από τους παραγωγούς, τους εισαγωγείς
ή τους μεταγενέστερους χρήστες για ουσίες
για τις οποίες υπάρχει υπόνοια ότι ενέχουν κ
ίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον, μεταξ
ύ άλλων, λόγω της παρουσίας τους στην εσ
ωτερική αγορά σε μεγάλες ποσότητες, με βά
ση τις αξιολογήσεις που έχει διενεργήσει ο ί
διος ο Οργανισμός. Ο Οργανισμός προγρα
μματίζει και διαθέτει πόρους γι' αυτό το σκ
οπό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθ
ούν να προγραμματίσουν και να διαθέσουν
πόρους γι’ αυτό το σκοπό με τη θέσπιση κυ
λιόμενων προγραμμάτων. Εάν παρουσιαστεί
κίνδυνος από τη χρήση απομονώσιμων ενδι
άμεσων στις εγκαταστάσεις παραγωγής, ο ο
ποίος αντιστοιχεί στο επίπεδο ανησυχίας πο
υ προκαλεί η χρήση ουσιών που υπόκεινται
σε αδειοδότηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει επ
ίσης να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν π
εραιτέρω πληροφορίες, όποτε αιτιολογείται.

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 62

62. Για να καταρτιστεί μια νομοθετική πρότ
αση επιβολής περιορισμών και για να λειτου
ργήσει αποτελεσματικά ως νομοθεσία θα πρ
έπει να υπάρχει καλή συνεργασία, συντονισ
μός και πληροφόρηση μεταξύ των κρατών μ
ελών, του Οργανισμού, άλλων κοινοτικών φ
ορέων, της Επιτροπής και των ενδιαφερόμεν
ων μερών.

62. Για να καταρτιστεί μια νομοθετική πρότ
αση επιβολής περιορισμών και για να λειτου
ργήσει αποτελεσματικά ως νομοθεσία θα πρ
έπει να υπάρχει καλή συνεργασία, συντονισ
μός και πληροφόρηση μεταξύ των κρατών μ
ελών, του Οργανισμού, άλλων κοινοτικών φ
ορέων, της Επιτροπής και των ενδιαφερόμεν
ων μερών. Ο Οργανισμός χημικών προϊόντ
ων θα αναλάβει την ευθύνη της διαδικασία
ς.

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη 70
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(70) Η δομή του Οργανισμού θα πρέπει να ε
ίναι κατάλληλη για την επιτέλεση των καθη
κόντων που θα του ανατεθούν. Η εμπειρία α
πό συναφείς κοινοτικούς οργανισμούς προσ
φέρει κάποια στοιχεία αναφοράς, ωστόσο η
δομή θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη για
να καλύπτει τις ειδικές ανάγκες του παρόντο
ς κανονισμού.

(70) Η δομή του Οργανισμού θα πρέπει να ε
ίναι κατάλληλη για την επιτέλεση των καθη
κόντων που θα του ανατεθούν. Η εμπειρία α
πό συναφείς κοινοτικούς οργανισμούς προσ
φέρει κάποια στοιχεία αναφοράς, ωστόσο η
δομή θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη για
να καλύπτει τις ειδικές ανάγκες του παρόντο
ς κανονισμού. Επ' αυτού, τούτο πρέπει να
περιλάβει τη δημιουργία κέντρου αριστείας
στην κοινοποίηση των κινδύνων εντός του
Οργανισμού.

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη 73

73. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να δ
ιαθέτει τις απαραίτητες αρμοδιότητες για να
καταρτίζει τον προϋπολογισμό του, να ελέγ
χει την εκτέλεσή του, να ορίζει τη διάρθρωσ
η και το ύψος των τελών, να καταρτίζει τον
εσωτερικό κανονισμό, να θεσπίζει δημοσιον
ομικούς κανονισμούς και να διορίζει το γενι
κό διευθυντή.

73. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να δ
ιαθέτει τις απαραίτητες αρμοδιότητες για να
καταρτίζει τον προϋπολογισμό του, να ελέγ
χει την εκτέλεσή του, να ορίζει τη διάρθρωσ
η και το ύψος των τελών, να καταρτίζει τον
εσωτερικό κανονισμό, να θεσπίζει δημοσιον
ομικούς κανονισμούς και να διορίζει το γενι
κό διευθυντή.
Σύμφωνα με τον στόχο της προώθησης με
θόδων δοκιμών χωρίς ζώα, πρέπει να διατ
εθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση βάσει το
υ Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα
στην ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων.

Αιτιολόγηση

Για την προώθηση μεθόδων δοκιμών χωρίς ζώα, πρέπει να διατεθεί η κατάλληλη χρηματοδότη
ση βάσει του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα στην ανάπτυξη εναλλακτικών
μεθόδων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση των απαιτήσεων περί ενημ
έρωσης που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη 90
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(90) Οι τακτικές εκθέσεις που θα υποβάλλον
ται από τα κράτη μέλη και από τον Οργανισ
μό σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού θα αποτελούν απαραίτητο μέσο
για την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης τ
ης χημικής νομοθεσίας καθώς και των τάσε
ων στον τομέα αυτό· τα συμπεράσματα που
θα συνάγονται από τα πορίσματα των εκθέσ
εων θα αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την
αναθεώρηση του κανονισμού και, ενδεχομέ
νως, για τη διατύπωση προτάσεων τροποποί
ησής του.

(90) Οι τακτικές εκθέσεις που θα υποβάλλον
ται από τα κράτη μέλη και από τον Οργανισ
μό σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού θα αποτελούν απαραίτητο μέσο
για την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης τ
ης χημικής νομοθεσίας καθώς και των τάσε
ων στον τομέα αυτό· τα συμπεράσματα που
θα συνάγονται από τα πορίσματα των εκθέσ
εων θα αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την
αναθεώρηση του κανονισμού και, ενδεχομέ
νως, για τη διατύπωση προτάσεων τροποποί
ησής του. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή ε
πιχειρεί εκ των υστέρων αξιολόγηση του αν
τικτύπου του κανονισμού μετά τα πρώτα π
έντε έτη της εφαρμογής της, για να αξιολογ
ήσει κατά πόσο ο κανονισμός υλοποίησε το
υς αρχικούς στόχους του και εάν διαφυλάσ
σεται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
και ο ανταγωνισμός εντός αυτής.

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τη σημασία του ρυθμιστικού συστήματος που θεσπίζει το REACH, είναι αναγκ
αίο να αποτιμηθούν τα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν τα πρώτα έτη της εφαρμογής με σκοπ
ό να ελεγχθεί εάν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν οι αρχικοί στόχοι και εάν όχι, να γίνουν οι απ
αραίτητες προσαρμογές. 

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη 93 

(93) Για την ουσιαστική λειτουργία του συσ
τήματος που θεσπίζει ο παρών κανονισμός π
ρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία και συντ
ονισμός μεταξύ των κρατών μελών, του Ορ
γανισμού και της Επιτροπής όσον αφορά το
ν έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας.

(93) Για την ουσιαστική λειτουργία του συσ
τήματος που θεσπίζει ο παρών κανονισμός π
ρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία και συντ
ονισμός μεταξύ των κρατών μελών, του Ορ
γανισμού και της Επιτροπής όσον αφορά το
ν έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας.

Ο Οργανισμός θα φέρει παρόλα αυτά κεντρ
ική ευθύνη για τη διαχείριση του κανονισμ
ού για τα χημικά προϊόντα.

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη 104 α (νέα)
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(104 α) Η δημιουργία αξίας ("αξιοποίησ
η") από απόβλητα και υλικά που χρησιμοπ
οιούνται ως δευτερογενείς πρώτες ύλες ή ω
ς πηγή ενέργειας σε δραστηριότητες ανάκτ
ησης, συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου
της ΕΕ για αειφόρο ανάπτυξη. Το REACH
δεν πρέπει να εισαγάγει απαιτήσεις που θα
μπορούσαν ενδεχομένως να παρεμποδίσου
ν την ανακύκλωση και την ανάκτηση και, 
συνεπώς, να αυξήσουν την ανάγκη για μη α
νανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Τα απόβλητα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται ως δευτερογενείς πρώτες ύλες ή ως πηγή ενέρ
γειας στις διεργασίες ανάκτησης όπως ορίζονται στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα ή σύμφω
να με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο του REACH επειδή δι
έπονται από τη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα. Η οδηγία 91/156/ΕΟΚ εισάγει την έννοια τ
ων "δευτερογενών πρώτων υλών που παράγονται από απόβλητα" και το άρθρο 3, παράγραφος
(β) ορίζει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να ενθαρρύνουν: "την αξιοποί
ηση των αποβλήτων με ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση η οποιαδήποτε άλλη εν
έργεια που έχει στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή  τη χρησιμοποίηση των απο
βλήτων ως πηγή ενέργειας".

Τροπολογία 28
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γ α) (νέο)

(γ a). ουσίες, σκευάσματα ή προϊόντα που ε
ίναι στερεά απόβλητα κατά την έννοια της
Οδηγίας του Συμβουλίου αριθ. 91/156/EΟΚ
της 18ης Μαρτίου 1991 που τροποποιεί τη
ν Οδηγία 75/442/EΟΚ για τα στερεά απόβλ
ητα *.
__________________
* ΕΕ L 78, 26.3.1991, σελ. 32.

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 αποφεύγεται η διπλή νομοθεσία και ότι το
REACH επ’ ουδενί αποθαρρύνει την ανακύκλωση. Οι προσπάθειες ανακύκλωσης, οι άδειες λει
τουργίας και η χρήση ανακυκλωμένων υλικών ως «δευτερογενών πρώτων υλών που εξάγονται
από απόβλητα» ρυθμίζονται ήδη από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.
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Τροπολογία 29
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (γ β) (νέο)

(γ β) σε πρώτες ύλες που απαντούν στη φύ
ση, δεν πωλούνται στο ευρύ κοινό και οι οπ
οίες προορίζονται για χρήση σε εγκαταστά
σεις που εμπίπτουν στην οδηγία 96/61/ΕΟ
Κ·

Αιτιολόγηση

Πολυάριθμες οργανικές και ανόργανες πρώτες ύλες περιέχουν, στην καθαρή τους μορφή, ουσίε
ς ΚΜΤ σε συγκεντρώσεις που εξαρτώνται από την ταξινόμηση. Οι πρωτογενείς πρώτες ύλες χρ
ησιμοποιούνται σε εργοστάσια παραγωγής μετάλλων. Αυτά τα εργοστάσια διέπονται από τη ρυθ
μιστικό πλαίσιο IPPC (οδηγία 96/61/ΕΚ) και από άλλες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για την προστα
σία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. Αυτή η τροπολογία δεν επηρεάζει το επίπεδο προ
στασίας των εργαζομένων ούτε του περιβάλλοντος αλλά μειώνει την γραφειοκρατική επιβάρυνσ
η για τη βιομηχανία.

Τροπολογία 30
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γ γ) (νέο)

(γ γ) ουσίες που χρησιμοποιούνται στα προϊ
όντα καπνού σύμφωνα με το πεδίο εφαρμο
γής της οδηγίας 2001/37 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Ιουλίου 2001, για την προσέγγιση των νομο
θετικών, κανονιστικών και διοικητικών δι
ατάξεων των κρατών μελών σχετικά με τη
ν παραγωγή, την παρουσίαση και την πώλη
ση των προϊόντων καπνού·

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2001/37/ΕΚ ρυθμίζει ήδη τη χρήση ουσιών σε προϊόντα καπνού: συγκεκριμένα στα ά
ρθρα 3 και 6 της οδηγίας 2001/37/ΕΚ προβλέπονται οριακές περιεκτικότητες  καθώς και πληρο
φορίες σχετικά με τα συστατικά των προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνονται η λειτουργία κα
ι η κατηγορία του συστατικού καθώς και τα τοξικολογικά στοιχεία.

Τροπολογία 31
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γ δ) (νέο)
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 (γ δ) σε ουσίες που περιέχονται σε ηλεκτρι
κές στήλες σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογή
ς της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ (όπως τροποποι
ήθηκε από τις οδηγίες 91/86/ΕΚ και
98/101/ΕΚ)·

Αιτιολόγηση

Πριν από δέκα χρόνια και πλέον, η οδηγία σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες δημιούργησε τις πρ
οϋποθέσεις για τη ρύθμιση όλου του κύκλου ζωής των ηλεκτρικών στηλών, από την επιλογή τω
ν επιμέρους ουσιών και τη χρήση έως την ανακύκλωση.  Καθώς η εν λόγω οδηγία πρόκειται να
παραμείνει σε ισχύ, οι ηλεκτρικές στήλες μπορούν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του
κανονισμού REACH.

Τροπολογία 32
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την
επιφύλαξη:

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την
επιφύλαξη:

(α) της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλί
ου·

(α) της κοινοτικής νομοθεσίας για την υγεί
α και ασφάλεια στον χώρο εργασίας·

(β) της οδηγίας 90/394/EOK· (διαγραφή)
(γ) της οδηγίας 98/24/EΚ του Συμβουλίου· (διαγραφή)

Τροπολογία 33
Άρθρο 2, παράγραφοι 2 α, 2 β και 2 γ (νέες)

2a. Οι διατάξεις των Τίτλων II, III, V και
VI δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που μια ο
υσία παρασκευάζεται ή εισάγεται για χρήσ
η στα ακόλουθα τελικά προϊόντα ή στον βα
θμό που μια ουσία έχει χρησιμοποιηθεί σε
αυτά:
(a) σε φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπι
νη ή κτηνιατρική χρήση σύμφωνα με το πε
δίο εφαρμογής του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 
726/2004, της Οδηγίας 2001/82/EΚ και της
Οδηγίας 2001/83/EΚ·
(β) σε τρόφιμα, όπως ορίζονται στον Κανο
νισμό (EΚ) αριθ. 178/2002 συμπεριλαμβαν
ομένων: 
(i) των προσθέτων τροφίμων, σύμφωνα με
το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 89/107/E
ΟΚ·
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(ii) της αρτυματικής ύλης σε τρόφιμα, σύμ
φωνα με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας τ
ης Επιτροπής 88/388/EΚ·
(iii) ) ως γλυκαντικό που χρησιμοποιείται σ
ε τρόφιμα, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογή
ς της οδηγίας 94/35/ΕΟΚ του Συμβουλίου·
(iv) ως πρόσθετο, πλην των χρωστικών ή  τ
ων γλυκαντικών, σε τρόφιμα σύμφωνα με τ
ο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 95/2/ΕΚ το
υ Συμβουλίου·
(γ) σε ζωοτροφές· συμπεριλαμβανομένων
(i) των προσθέτων ζωοτροφών σε ζωοτροφ
ές σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του Κα
νονισμού (EΚ) αριθ. 1831/2003 για τα πρό
σθετα που προορίζονται για ζωοτροφές· κα
ι
(ii) της διατροφής των ζώων, σύμφωνα με
το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 82/471/E
ΟΚ·
(δ) σε υλικά που προορίζονται να έλθουν σε
επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με το πεδίο ε
φαρμογής του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 
2004/1935·
(ε) σε ιατρικά βοηθήματα σύμφωνα με το
πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 90/385/EΟ
Κ, 93/42/EΟΚ ή 98/79/EΚ·
(στ) σε προϊόντα φυτοπροστασίας σύμφων
α με το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας
91/414/EE·
(ζ) σε βιοκτόνα προϊόντα σύμφωνα με το π
εδίο εφαρμογής της Οδηγίας 98/8/EΚ·
2β. Οι διατάξεις του Τίτλου VII δεν εφαρμ
όζονται στις χρήσεις ουσιών που περιλαμβ
άνονται στην παράγραφος 2a (νέα) και επί
πλέον στις κάτωθι χρήσεις:
(a) χρήσεις ως απομονωμένα ενδιάμεσα πρ
οϊόντα ή μεταφερόμενα απομονωμένα ενδι
άμεσα προϊόντα·
(β) χρήση ως καύσιμα κινητήρων που καλύ
πτονται από την Οδηγία 98/70/EΚ·
(γ) χρήσεις ως καύσιμα σε κινητές ή σταθε
ρές εγκαταστάσεις καύσης προϊόντων ορυκ
τελαίων και χρήση ως καύσιμα σε κλειστά
συστήματα.
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(δ) ειδικές χρήσεις ουσιών που έχουν κατα
χωρισθεί που προορίζονται αποκλειστικά γ
ια εξαγωγή σε τρίτες χώρες·
2γ. Οι διατάξεις των Τίτλων IV και X δεν ε
φαρμόζονται για τα σκευάσματα που μνημ
ονεύονται στα σημεία (a) έως (στ) της παρ
αγράφου 2α ή σε ουσίες σε αυτά τα σκευάσ
ματα.

Αιτιολόγηση

Αν αποσαφηνιστεί το πεδίο αναφοράς ολόκληρου του Κανονισμού εξ αρχής, οι επιχειρήσεις πο
υ δεν θα οφείλουν να υποβάλουν αίτηση καταχώρισης στο REACH δεν θα υποχρεούνται να μελ
ετήσουν ολόκληρο το κείμενο του Κανονισμού. Συνεπώς, η παρούσα τροπολογία συγκεντρώνει
σε ένα σημείο όλες τις περί πεδίου αναφοράς διατάξεις που είναι διασκορπισμένες σε ολόκληρη
την πρόταση. Τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του REACH. 
Τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει να εξαιρούνται επίσης, διότι καλύπτονται ήδη επαρκώς από άλλ
η νομοθεσία.

Τροπολογία 34
Άρθρο 2, παράγραφος 2 δ (νέα)

 2δ. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με τ
ην επιφύλαξη των απαγορεύσεων και περιο
ρισμών που ορίζονται στην οδηγία του Συμ
βουλίου 76/768/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκ
ε, όσον αφορά:
(α) τις δοκιμές σε ζώα της τελικής σύνθεσ
ης των καλλυντικών προϊόντων ή μερικών
ή όλων των συστατικών αυτών των προϊόν
των· και
β) την εμπορία καλλυντικών προϊόντων τω
ν οποίων μερικά ή όλα τα συστατικά ή η τε
λική σύνθεση αυτών, δοκιμάσθηκαν σε ζώ
α.
Στο βαθμό που ουσίες που χρησιμοποιούντ
αι ως καλλυντικά προϊόντα καλύπτονται απ
ό τον παρόντα κανονισμό, δεν επιτρέποντα
ι δοκιμές σε ζώα με σκοπό οιαδήποτε απαι
τούμενη από τον κανονισμό αξιολόγηση όσ
ον αφορά αυτές τις ουσίες. 

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στη διασφάλιση της εφαρμογής της 7ης τροποποίησης της οδηγία
ς για τα καλλυντικά με τις διατάξεις της σχετικά με την απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα και τη
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ν εμπορία προϊόντων που βασίζονται σε δοκιμές σε ζώα.

Τροπολογία 35
Άρθρο 3, παράγραφος 1

1. ουσία νοείται ένα χημικό στοιχείο και οι ε
νώσεις του σε φυσική κατάσταση ή όπως λα
μβάνονται από οποιαδήποτε διεργασία παρα
γωγής, συμπεριλαμβανομένου κάθε πρόσθετ
ου που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση τ
ης σταθερότητας της ουσίας και κάθε πρόσμ
ειξης που προέρχεται από τη χρησιμοποιού
μενη διεργασία, αποκλειόμενου κάθε διαλύτ
η που μπορεί να διαχωριστεί, χωρίς να επηρ
εάσει τη σταθερότητα της ουσίας ή να μεταβ
άλει τη σύνθεσή της·

1. ουσία νοείται ένα χημικό στοιχείο και οι ε
νώσεις του σε φυσική κατάσταση ή όπως λα
μβάνονται από οποιαδήποτε διεργασία παρα
γωγής, συμπεριλαμβανομένου κάθε πρόσθετ
ου που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση τ
ης σταθερότητας της ουσίας και κάθε πρόσμ
ειξης που εμφανίζεται μετά από τη χρησιμο
ποιούμενη διεργασία ή απαντά στη φύση κ
αι εξάγεται ως μέρος της ουσίας, αποκλειό
μενου κάθε διαλύτη που μπορεί να διαχωρισ
τεί, χωρίς να επηρεάσει τη σταθερότητα της
ουσίας ή να μεταβάλει τη σύνθεσή της·

Αιτιολόγηση

Οι ίνες φυσικής κυτταρίνης είναι πολυμερή που εξάγονται από το ξύλο και μπορεί να περιέχουν
φυσικές προσμίξεις (που ποικίλουν σε σημαντικό βαθμό ανάλογα με το δέντρο, το κλίμα και την
εποχή) που εξάγονται μαζί με την κυτταρίνη από το ξύλο και οι οποίες μπορεί να παραμείνουν
στο χαρτί και στο χαρτόνι ακόμη και μετά την επεξεργασία των ινών της κυτταρίνης. Μερικές α
πό αυτές τις φυσικές προσμίξεις μπορεί να τροποποιήθηκαν χημικώς κατά τη διεργασία παραγ
ωγής. Το REACH εξαιρεί από τις απαιτήσεις του τις προσμείξεις που "προέρχονται από τη χρη
σιμοποιούμενη διεργασία".  Πρέπει να καταστεί σαφές ότι αυτή η εξαίρεση επεκτείνεται σε προ
σμίξεις που απαντούν στη φύση.

Τροπολογία 36
Άρθρο 3, παράγραφος 1 α (νέα)

 1a. Ουσία φυτικής προέλευσης νοείται μια
σύνθετη ουσία που λαμβάνεται με την υποβ
ολή ολόκληρου του φυτού ή μέρους αυτού
σε φυσική επεξεργασία όπως η εκχύλιση, η
απόσταξη, η συμπίεση, ο κλασματικός διαχ
ωρισμός, η απομάκρυνση ξένων ουσιών, ο
εμπλουτισμός ή η ζύμωση, η σύνθεση των
οποίων ποικίλλει συναρτήσει του τύπου και
του είδους του φυτού, των συνθηκών υπό τ
ις οποίες καλλιεργείται το φυτό και λαμβάν
εται η εσοδεία του και της μεθόδου διεργα
σίας που χρησιμοποιείται·

Αιτιολόγηση



PE 353.595v03-00 26/156 AD\579754EL.doc

EL

Η εισαγωγή ειδικού ορισμού για τις φυσικές ουσίες που προέρχονται από φυτά βάσει του
REACH είναι απαραίτητη για να διευκρινισθεί το πεδίο της εξαίρεσης που προβλέπεται βάσει τ
ου Παραρτήματος Annex III για φυσικές ουσίες και για να διασφαλισθεί η ασφάλεια δικαίου κα
τά την εφαρμογή των διατάξεων του REACH.

Αυτή η κατηγορία φυσικών ουσιών περιλαμβάνει ευρεία ποικιλία ουσιών που δεν είναι καλά πρ
οσδιορισμένα χημικά στοιχεία κατά την έννοια των "ουσιών" στην πρόταση της Επιτροπής. Επ
ομένως  οι φυτικής προέλευσης ουσίες πρέπει να διακρίνονται από τις άλλες ουσίες που καλύπτ
ονται από το REACH.

Τροπολογία 37
Άρθρο 3, παράγραφος 2

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

2. παρασκεύασμα νοείται ένα ομογενές ή μη
ομογενές μείγμα ή διάλυμα που αποτελείται
από δύο ή περισσότερες ουσίες, όποιο και α
ν είναι το συσσωμάτωμα κάθε συστατικού
ή του μείγματος ή του διαλύματος·

Αιτιολόγηση

Ακριβής προσδιορισμός για να ληφθεί υπόψη η ευρεία ποικιλία παρασκευασμάτων που συχνά σ
υνδυάζουν συστατικά σε διαφορετικές καταστάσεις (αέρια ρευστά, στερεά).

Τροπολογία 38
Άρθρο 3, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Κράματα νοούνται ειδικές μορφές ομογ
ενών παρασκευασμάτων σε μακροσκοπική
κλίματα αποτελούμενα από δύο ή περισσότ
ερα στοιχεία συνδυασμένα κατά τρόπον ώ
στε ο διαχωρισμός τους να μην είναι άμεσ
α δυνατός με μηχανικά μέσα και τα οποία
αξιολογούνται με γνώμονα τις ιδιαίτερες ιδ
ιότητές τους·

Αιτιολόγηση

Μολονότι αναγνωρίζεται στο παράρτημα Ια ότι τα κράματα είναι "ειδικά παρασκευάσματα", το
ύτο δεν εμφαίνεται στο κυρίως κείμενο του κανονισμού κατά τρόπον που να λαμβάνει υπόψη τι
ς ειδικές ιδιότητές τους. Τα κράματα αποτελούνται από δύο ή περισσότερες ουσίες (μέταλλα) πο
υ συγχωνεύονται σε νέο, αδιάλυτο κρυσταλλικό πλέγμα. Τα κράματα δεν πρέπει επομένως να κ
αταχωρίζονται ως παρασκευάσματα αλλά πρέπει να εξετάζεται η ασφαλής χρήση των μετάλλων
στα κράματα όπως ήδη δηλώνεται στις αιτιολογικές σκέψεις της οδηγίας 1999/45/ΕΚ για τα επι
κίνδυνα προϊόντα.
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Είναι σκόπιμο να περιληφθεί αυτός ο ορισμός στο REACH ως νέος ορισμός που παραπέμπει στ
ον ορισμό που ενέκριναν τα Ηνωμένα Έθνη στο πλαίσιο του συστήματος  οικουμενικής εναρμό
νισης για την ταξινόμηση και την επισήμανση των επικίνδυνων χημικών (GHS). Επιπλέον η εισ
αγωγή αυτού του ορισμού στο REACH θα εναρμονίσει τους ορισμούς και τις απαιτήσεις της οδ
ηγίας για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα (999/45/Ε).

Τροπολογία 39
Άρθρο 3, παράγραφος 3

3. προϊόν νοείται ένα αντικείμενο που αποτε
λείται από μία ή περισσότερες ουσίες ή παρ
ασκευάσματα, το οποίο κατά τη διαδικασία
παραγωγής αποκτά συγκεκριμένο σχήμα, επ
ιφάνεια ή σχεδιασμό που καθορίζει την τελι
κή χρηστική λειτουργία του σε μεγαλύτερο
βαθμό από ό,τι την καθορίζει η χημική του
σύνθεση·

3. προϊόν νοείται ένα αντικείμενο κατασκευ
ασμένο από τον άνθρωπο εντός του οποίου
απαντούν ουσία(ες) και/ή παρασκεύασμα(τ
α) το οποίο κατά τη διαδικασία παραγωγής
αποκτά συγκεκριμένο σχήμα, επιφάνεια ή σ
χεδιασμό σχετικά με την τελική χρηστική λε
ιτουργία του·

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής χρησιμοποιεί ασυνεπή διατύπωση στα άρθρα 3, παρ. 3, 6, παρ. 1 και
6, παρ. 2 όσον αφορά τις ουσίες στα προϊόντα. Παρόμοιες ασυνέπειες υπάρχουν στη γερμανική
νομοθεσία όπου μπορεί να προκληθεί σοβαρή έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Οι προτεινόμενες τρ
οπολογίες για τα άρθρα 3, παρ. 3 και 6, παρ. 1-7 εναρμονίζουν αυτήν την διατύπωση. Η φράση
"που καθορίζει την τελική χρηστική λειτουργία του σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι την καθορίζει
η χημική του σύνθεση" θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση.

Τροπολογία 40
Άρθρο 3, παράγραφος 12

12. χρήση νοείται οποιαδήποτε μεταποίηση, 
ενσωμάτωση σε παρασκεύασμα (τυποποίησ
η), κατανάλωση, αποθήκευση, διατήρηση, κ
ατεργασία, γέμισμα δοχείων, μεταφορά από
το ένα δοχείο στο άλλο, ανάμειξη, παραγωγ
ή προϊόντος ή οποιαδήποτε άλλη χρησιμοπο
ίηση·

12. χρήση νοείται οποιαδήποτε μεταποίηση, 
ενσωμάτωση σε παρασκεύασμα (τυποποίησ
η), κατανάλωση, αποθήκευση, διατήρηση, κ
ατεργασία, γέμισμα δοχείων, μεταφορά από
το ένα δοχείο στο άλλο, ανάμειξη, παραγωγ
ή προϊόντος ή οποιαδήποτε άλλη επαρκώς ο
ριζόμενη χρησιμοποίηση·

Αιτιολόγηση

Οι χρησιμοποιήσεις πρέπει να ορίζονται κατά τρόπο ώστε μαζί με τις κατηγορίες έκθεσης να επ
ιτρέπουν ένα εύχρηστο σύστημα REACH.

Τροπολογία 41
Άρθρο 3, παράγραφος 12α (νέα)
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(12 α) κατηγορίες χρήσης νοούνται οι κατη
γοριοποιήσεις χρήσεων με βάση την ακόλο
υθη διάκριση: βιομηχανική χρήση, επαγγελ
ματική χρήση και καταναλωτική χρήση.

Τροπολογία 42
Άρθρο 3, παράγραφος 12 β (νέα)

12β. κατηγορίες έκθεσης νοούνται οι κατηγ
οριοποιήσεις εκθέσεων σύμφωνα με τις σχ
ετικές οδούς πρόσληψης για τον άνθρωπο, 
τους τρόπους προσβολής του περιβάλλοντο
ς και τη διάρκεια και τη συχνότητα της έκ
θεσης.

Τροπολογία 43
Άρθρο 3, παράγραφος 14

14. ενδιάμεσο νοείται μια ουσία η οποία παρ
ασκευάζεται και καταναλώνεται ή χρησιμοπ
οιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο χημικών δι
εργασιών 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 στο πλαίσιο χημικών δι
εργασιών αποκλειστικά με σκοπό να μετατρ
απεί σε άλλη ουσία (στο εξής σύνθεση)·

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση πρέπει να ισχύει επίσης για ουσίες οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται μόνον ως ενδιά
μεσα.

Τροπολογία 44
Άρθρο 3, παράγραφος 14α (νέα)

14α. χημικώς μη τροποποιημένη ουσία νοεί
ται μια ουσία της οποίας η χημική δομή πα
ραμένει αμετάβλητη, ακόμη κι αν έχει υπο
στεί χημική διεργασία - για παράδειγμα, ότ
αν μια ουσία υφίσταται χημική επεξεργασί
α με σκοπό την απομάκρυνση προσμίξεων·

Αιτιολόγηση

Η πρόταση εξαιρεί από την καταχώριση ουσίες "που απαντούν στη φύση εάν δεν έχουν τροποπ
οιηθεί χημικώς κατά την παραγωγή τους". Η βασική πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για παραγ
ωγή χάρτου και χαρτονιού είναι ο πολτός κυτταρίνης που είναι φυσικής προέλευσης. Μέρος του
πολτού κυτταρίνης μπορεί να παράγεται με διάλυση ή μαλάκωμα του ρητινώδους υλικού μεταξύ
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των ινών και με τον τρόπο αυτό να διευκολύνεται ο διαχωρισμός τους. Το REACH πρέπει να κ
αθιστά σαφές ότι αυτή η χημική διεργασία δεν τροποποιεί χημικώς τον πολτό κυτταρίνης.

Τροπολογία 45
Άρθρο 3, παράγραφος 14 β (νέα)

14β. απαντώσες στη φύση νοούνται ουσίες
που απαντούν στη φύση, δεν είναι μεταποι
ημένες, έχουν υποστεί μεταποίηση με  χειρ
οκίνητα, βαρυτικά ή μηχανικά μέσα, ή με
διάλυση στο νερό ή με επίπλευση ή με θέρμ
ανση αποκλειστικά για την απομάκρυνση τ
ου νερού, ή εξάγονται από τον αέρα με οιο
δήποτε μέσο χωρίς χημική μεταβολή της ο
υσίας.

Αιτιολόγηση

Προς διευκρίνιση και βελτίωση της λειτουργικότητας, το REACH πρέπει να περιλάβει ορισμό τ
ων ουσιών που απαντούν στη φύση, σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΟΣΑ.

Τροπολογία 46
Άρθρο 3, παράγραφος 20

20. σταδιακά εισαγόμενη ουσία νοείται μια ο
υσία η οποία κατά τη δεκαπενταετία που π
ροηγείται της έναρξης ισχύος του παρόντος
κανονισμού ανταποκρίνεται σε ένα τουλάχι
στον από τα ακόλουθα κριτήρια:

20. σταδιακά εισαγόμενη ουσία νοείται μια ο
υσία η οποία κατά τα ένδεκα έτη από την έ
ναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού αντ
αποκρίνεται σε ένα τουλάχιστον από τα ακό
λουθα κριτήρια:

(α) έχει παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητ
α, ή στις χώρες που προσχωρούν στην Ευρ
ωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004, από έν
αν παραγωγό ή εισαγωγέα και περιλαμβάνε
ται στο Ευρωπαϊκό Ευρετήριο των Ουσιών
που υπάρχουν στο Εμπόριο (Einecs)·

(α) περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Ευρετήρ
ιο των Ουσιών που υπάρχουν στο Εμπόριο
(EINECS)·

(β) έχει παραχθεί στην Κοινότητα, ή στις χώ
ρες που προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένω
ση την 1η Μαΐου 2004, αλλά δεν έχει διατεθ
εί στην αγορά από τον παραγωγό ή τον εισα
γωγέα·

(β) έχει παραχθεί, πριν από την έναρξη ισχύ
ος του παρόντος κανονισμού, στην Κοινότη
τα, ή στις χώρες που προσχωρούν στην Ευρ
ωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004, αλλά δε
ν έχει διατεθεί στην αγορά από τον παραγωγ
ό ή τον εισαγωγέα ούτε μία φορά κατά την
15ετία πριν από την έναρξη ισχύος του καν
ονισμού υπό τον όρο ότι ο παραγωγός ή ο ε
ισαγωγέας έχει αποδεικτικά στοιχεία γι’ αυ
τό·
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(γ) έχει διατεθεί στην αγορά της Κοινότητα
ς, ή των χωρών που προσχωρούν στην Ευρ
ωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004, και απ
ό τις 18 Σεπτεμβρίου 1981 έως και τις 31 Ο
κτωβρίου 1993 έχει επίσης διατεθεί στην α
γορά από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα κ
αι θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα
με το άρθρο 8, παράγραφος 1, πρώτη περίπτ
ωση, της οδηγίας 67/548/EΟΚ, όπως τροπο
ποιήθηκε από την οδηγία 79/831/ΕΟΚ αλλά
δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό του πολυμ
ερούς βάσει της οδηγίας 67/548/EΟΚ, όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 92/32/ΕΟΚ·

(γ) από τις 18 Σεπτεμβρίου 1981 έως και τις
31 Οκτωβρίου 1993 θεωρείται ότι έχει κοινο
ποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφ
ος 1, πρώτη περίπτωση, της οδηγίας
67/548/EΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 79/831/ΕΟΚ αλλά δεν ανταποκρίνετ
αι στον ορισμό του πολυμερούς βάσει της ο
δηγίας 67/548/EΟΚ, όπως τροποποιήθηκε α
πό την οδηγία 92/32/ΕΟΚ·

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

Αιτιολόγηση

Αυτή τροπολογία διευκρινίζει ότι μια ουσία είναι είτε σταδιακά εισαγόμενη ουσία είτε μη σταδι
ακά εισαγόμενη ουσία. Τούτο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της προσέγγισης "μια ουσία - 
ένας φάκελος δεδομένων".
Όλες οι ουσίες στο EINECS πρέπει να θεωρούνται ως δυνάμει σταδιακά εισαγόμενες ουσίες.

Τροπολογία 47
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 (περιλαμβανομένων π
αρασκευασμάτων και προϊόντων) σε σχέση
με την ανάπτυξη ενός προϊόντος ή με την πε
ραιτέρω ανάπτυξη μιας ουσίας καθεαυτής, 
σε σκεύασμα ή σε προϊόντα, για την οποία
χρησιμοποιείται πιλοτικό εργοστάσιο ή δοκι
μές παραγωγής για την ανάπτυξη της διαδικ
ασίας παραγωγής ή/και για τη δοκιμή των το
μέων εφαρμογής της ουσίας·

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία προσδιορίζει σαφέστερα ότι η ανάπτυξη προϊόντων περιλαμβάνει επίσης πα
ρασκευάσματα και προϊόντα που χρησιμοποιούνται για πρότυπες δοκιμές υπό πραγματικές συνθ
ήκες. Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος μπορεί να εμπλέκει όλες
τις πτυχές μια διαδικασίας παραγωγής, και ότι οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάζουν
πρωτότυπα στο πλαίσιο της διαδικασίας ΠΔΕΑ.
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Τροπολογία 48
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·

Αιτιολόγηση

Το όριο του ενός τόνου περιορίζει ασκόπως την έρευνα.

Τροπολογία 49
Άρθρο 3, παράγραφος 26

26. ανεπιθύμητη χρήση νοείται μια χρήση α
πό μεταγενέστερους χρήστες η οποία αντενδ
είκνυται από τον καταχωρίζοντα·

26. μη υποστηριζόμενη χρήση νοείται μια χ
ρήση από μεταγενέστερους χρήστες την οπο
ία ο καταχωρίζων δύναται δικαιολογημένα
να μη συνιστά διότι την θεωρεί ανασφαλή
με την παροχή επιστημονικώς τεκμηριωμέ
νων επιχειρημάτων κατά της χρήσης αυτή
ς·

Αιτιολόγηση

Οι λέξεις "ανεπιθύμητη χρήση" παραπέμπουν σε συναισθηματικό μάλλον παρά σε επιστημονικό
και νομικό συσχετισμό. Οι καταχωρίζοντες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μη συνιστούν τις χ
ρήσεις τις οποίες θεωρούν ανασφαλείς ή οικονομικώς μη βιώσιμες αλλά όχι τις χρήσεις που απ
λώς δεν επιθυμούν να καταχωρίσουν.

Αυτή η τροπολογία θα ενισχύσει τη θέση των μεταγενέστερων χρηστών εντός της αλυσίδας εφο
διασμού. Διευκρινίζει ότι οι καταχωρίζοντες μπορούν να περιορίζουν τη χρήση μιας ουσίας από
τον μεταγενέστερο χρήστη εφόσον υπάρχει ορθός επιστημονικός λόγος - ιδίως όσον αφορά την
υγεία του ανθρώπου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 50
Άρθρο 3, παράγραφος 28

28. κατ’ έτος νοείται κατά ημερολογιακό έτο
ς, 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·



PE 353.595v03-00 32/156 AD\579754EL.doc

EL

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 51
Άρθρο 3, παράγραφος 29α (νέα)

29α. Μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ), ο ο
ρισμός που περιλαμβάνεται στη σύσταση τ
ης 6ης Μαΐου 20031.
__________________
1 ΕΕ L 124, 20 Μαΐου 2003

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να υπάρχει ορισμός των ΜΜΕ ώστε να μπορούν να εντοπίζονται για ειδικές δια
δικασίες.

Τροπολογία 52
Άρθρο 3, παράγραφος 29β (νέα)

29β. απόβλητα νοούνται οι ουσίες, παρασκ
ευάσματα ή προϊόντα που καλύπτονται από
την οδηγία του Συμβουλίου 75/442/ΕΟΚ.

Αιτιολόγηση

Τα απόβλητα ελέγχονται ήδη και υπόκεινται σε διαχείριση δυνάμει άλλης κοινοτικής και διεθνο
ύς νομοθεσίας για τα απόβλητα. Η συμπερίληψη των αποβλήτων που προορίζονται για ανακύκλ
ωση σε δαπανηρές διεργασίες δοκιμών και καταχώρισης θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή α
πειλή για τον τομέα της ανακύκλωσης και να έχει αποτρεπτική επίδραση στην εισαγωγή και χρή
ση, π.χ. παλαιοσίδηρου από χάλυβα. Είναι επομένως σε αντίθεση με τη δέσμευση της Επιτροπή
ς για αειφόρο ανάπτυξη και καλύτερη χρήση των πόρων.

Τροπολογία 53
Άρθρο 3, παράγραφος 29γ (νέα)

29γ. Ορυκτά νοείται συνδυασμός ανόργαν
ων συστατικών όπως απαντούν στον φλοιό
της γης με χαρακτηριστική ομάδα χημικών
συνθέσεων, κρυσταλλικές μορφές και φυσι
κοχημικές ιδιότητες.
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Αιτιολόγηση

Στο Παράρτημα ΙΙΙ.8 προβλέπεται εξαίρεση, μεταξύ άλλων για τα "ορυκτά". Όμως στην πρότασ
η με την παρούσα μορφή της δεν υπάρχει ορισμός των ορυκτών. Αυτή η τροπολογία καλύπτει τ
ο κενό και αποσαφηνίσει την εκτέλεση του REACH.

Τροπολογία 54
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν ισ
χύουν στο βαθμό που μια ουσία χρησιμοποι
είται:

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·
(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) στη διατροφή των ζώων σύμφωνα με τ
ο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 82/471/ΕΟ
Κ του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω διατάξεις συμπεριλαμβάνονται τώρα στο νέο άρθρο 2, παράγραφος 2α.

Τροπολογία 55
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο (β α) (νέο)

(β α) τα πολυμερή·

Αιτιολόγηση

Τα πολυμερή πρέπει να αποκλείονται εξ ολοκλήρου από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού
REACH και όχι μόνον από τη διαδικασία καταχώρισης. Όταν ληφθεί απόφαση να θεσπισθεί νο
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μοθετική ρύθμιση και για τα πολυμερή, πρέπει να θεσπισθεί ειδικός κανονισμός ή οδηγία.

Τροπολογία 56
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο (γ α) (νέο)

(γ α) ουσίες σε παρασκευάσματα που πληρ
ούν τα κριτήρια καταχώρισης, οι οποίες έχ
ουν ήδη καταχωρισθεί για τη χρήση αυτή
από φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού·

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποσκοπούν στην αποφυγή μιας κατάστασης κατά την οποία ο
υσίες που υπάρχουν σε παρασκευάσματα και οι οποίες έχουν ήδη καταχωρισθεί για τη χρήση α
υτή από φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού πρέπει να επανακαταχωρίζονται, όταν οι ουσίες υπερ
βαίνουν τις οριακές τιμές που προβλέπονται στην οδηγία 1999/45/ΕΚ και η συνολική τους ποσ
ότητα υπερβαίνει τον ένα τόνο ετησίως.

Τούτο θα απαλλάξει τους (μικρούς) εισαγωγείς παρασκευασμάτων από τη διοικητική επιβάρυνσ
η και μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση της προμήθειας ειδικών παρασκευασμάτων που διατί
θενται στην αγορά της ΕΕ, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να έχει καίρια σημασία για τη μεταπο
ιητική βιομηχανία της ΕΕ.

Τροπολογία 57
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο (γ α) (νέο)

(γα) ουσίες υπό καθαρή μορφή ή σε παρασ
κεύασμα που έχουν καταχωρισθεί από παρ
αγωγό ή εισαγωγέα σύμφωνα με τον παρόν
τα τίτλο και ανακυκλώνονται στην Κοινότη
τα από άλλο παρασκευαστή ή εισαγωγέα ε
άν αυτός αποδείξει ότι:
(i) η ουσία που προκύπτει από την ανακύκλ
ωση είναι ίδια με την ήδη καταχωρισμένη
ουσία· και
(ii) του έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες σ
ύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 όσον αφορ
ά την καταχωρισθείσα ουσία.

Αιτιολόγηση

Ορισμένες ουσίες που έχουν προκύψει από ειδικές διαδικασίες ανακύκλωσης πρέπει να εξαιρού
νται επίσης από την υποχρέωση καταχώρισης υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρασχεθεί στην ε
πιχείρηση που εκτελεί τη διαδικασία ανακύκλωσης οι πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη
ουσία.
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Τροπολογία 58
Άρθρο 4, παράγραφος 3

3. Τα απομονώσιμα ενδιάμεσα στις εγκατασ
τάσεις παραγωγής ή που μεταφέρονται εξαι
ρούνται από τα κεφάλαια 2 και 3, με την επι
φύλαξη των κεφαλαίων 4, 5 και 6.

3. Τα απομονώσιμα ενδιάμεσα στις εγκατασ
τάσεις παραγωγής που διατίθενται στην αγο
ρά και τα μεταφερόμενα απομονώσιμα ενδ
ιάμεσα που διατίθενται στην αγορά εξαιρο
ύνται από τα κεφάλαια 2 και 3, με την επιφύ
λαξη των κεφαλαίων 4, 5 και 6 και του κεφ
αλαίου 2, άρθρο 5, παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει σύγχυση όσον αφορά την ανάγκη καταχώρισης
μονομερών, ήτοι ότι τα μονομερή δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις που ισχύουν για τα ενδι
άμεσα.

Τροπολογία 59
Άρθρο 4 α (νέο)

Άρθρο 4a
Εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταχώρισ
ης για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και
διαδικασιών παραγωγής(PPORD) 
1. Ουσίες που παράγονται στην Κοινότητα
ή εισάγονται για σκοπούς έρευνας και ανάπ
τυξης προϊόντων και διαδικασιών παραγω
γής σε οιοδήποτε επίπεδο στην αλυσίδα εφ
οδιασμού εξαιρούνται από την υποχρέωση
καταχώρισης που ορίζεται στα άρθρα 5, 6, 
15, 16 και 19 για περίοδο έως δέκα ετών το
ανώτατο, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραγ
ωγός ή εισαγωγέας κοινοποιεί στον Οργανι
σμό τις ακόλουθες πληροφορίες με βάση υ
πόδειγμα που καταρτίζει ο Οργανισμός σύ
μφωνα με το άρθρο 108:
(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· και
(ε) τον κατάλογο των πελατών  του, εάν υπ
άρχει.
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Οι ουσίες αυτές δεν διατίθενται ποτέ στο ε
υρύ κοινό ούτε υπό καθαρή μορφή ούτε σε
παρασκεύασμα ούτε σε προϊόν. Το προσωπ
ικό του κοινοποιούντος, του πελάτη/των πε
λατών ή των οντοτήτων που ορίζονται σαφ
ώς από αυτούς χειρίζεται την ουσία υπό δε
όντως ελεγχόμενες συνθήκες. Οι ποσότητες
της ουσίας που απομένουν θα επανασυλλεγ
ούν και θα διατεθούν μετά τη λήξη της περ
ιόδου εξαίρεσης ή μετά το τέλος των ερευν
ητικών δραστηριοτήτων, εάν οι δραστηριό
τητες περατωθούν νωρίτερα.    
2. 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 και διαβιβάζει τις κοινοποιηθείσε
ς πληροφορίες και τον αριθμό και την ημερ
ομηνία της κοινοποίησης στην αρμόδια αρ
χή εκάστου κράτους μέλους στο οποίο η ου
σία έχει παραχθεί, εισαχθεί ή χρησιμοποιη
θεί για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης πρ
οϊόντων και διαδικασιών παραγωγής.
3. Ο Οργανισμός δύναται να παρατείνει τη
ν αρχική περίοδο εξαίρεσης για δέκα ακόμ
η χρόνια το ανώτατο, κατ’ απαίτηση του π
αραγωγού ή εισαγωγέα, εφόσον ο παραγωγ
ός ή ο εισαγωγέας μπορεί να καταδείξει ότι
η παράταση αυτή αιτιολογείται από το πρό
γραμμα έρευνας και ανάπτυξης.
4. Ο κοινοποιών δύναται να ασκήσει προσ
φυγή, σύμφωνα με τα άρθρα 87, 88 και 89, 
κατά οιασδήποτε αποφάσεως που έχει ληφ
θεί βάσει της παραγράφου 3. 
5. Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές τω
ν αντίστοιχων κρατών μελών τηρούν πάντο
τε εμπιστευτικές τις πληροφορίες που υποβ
άλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

Αιτιολόγηση
Είναι λογικότερο να αναφέρονται οι εξαιρέσεις αμέσως μετά το πεδίο εφαρμογής.
Πρέπει να είναι σαφές ότι οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιώ
ν παραγωγής μπορούν να λάβουν χώρα σε οιοδήποτε επίπεδο της αλυσίδας εφοδιασμού.

Η υποχρέωση που διασφαλίζει ότι η ουσία θα χρησιμοποιείται μόνον από σαφώς καθορισμένες
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οντότητες υπό ελεγχόμενες συνθήκες και με υποχρέωση επανασυλλογής μπορεί να αντικαταστή
σει τις απαιτήσεις παροχής λεπτομερών πληροφοριών.
Οι κύκλοι έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής στη μεταποιητική βιο
μηχανία ποικίλλουν. Συνεπώς, η περίοδος εξαίρεσης πρέπει να είναι ελαστική, να έχει διάρκει
α 10 ετών το ανώτατο με δυνατότητα παράτασης εάν υφίσταται αποχρών λόγος. Κατά των απο
φάσεων που αφορούν την περίοδο εξαίρεσης πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα άσκησης προσφυ
γής από τον κοινοποιούντα.

Τροπολογία 60
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Δεν χρειάζεται να διενεργείται καταχώ
ριση βάσει της παραγράφου 1 για μια ουσί
α που περιλαμβάνεται σε παρασκεύασμα ό
ταν η συγκέντρωση της ουσίας στο παρασκ
εύασμα είναι χαμηλότερη από τις χαμηλότε
ρες τιμές οποιουδήποτε από τα εξής:
α) των ισχυουσών συγκεντρώσεων που ορί
ζονται στον πίνακα του άρθρου 3, παρ. 3, τ
ης οδηγίας 1999/45/ΕΚ·
β) των ορίων συγκέντρωσης που περιλαμβ
άνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας
67/548/ΕΟΚ·
γ) 0,1%, εάν η ουσία πληροί τα κριτήρια το
υ παραρτήματος ΧΙΙ.

Αιτιολόγηση

Ενσωμάτωση των οριακών τιμών που καθορίζονται στο άρθρο 13 για ουσίες και παρασκευάσμ
ατα. Χωρίς οριακές τιμές πρέπει να περιλαμβάνονται ακόμη και ιχνοστοιχεία. Τούτο είναι δυσα
νάλογο.

Τροπολογία 61
Άρθρο 5, παράγραφος 3

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

3. Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας πολυμερο
ύς υποβάλλει καταχώριση στον Οργανισμό
για τα μη καταχωρισμένα μονομερή ή άλλες
μη καταχωρισμένες από φορέα προηγούμεν
ου σταδίου της αλυσίδας εφοδιασμού ουσίε
ς του πολυμερούς, με εξαίρεση την περίπτ
ωση κατά την οποία τα μονομερή προκύπτ
ουν κατά τη σύνθεση και δεν μπορούν να α
πομονωθούν, εάν συντρέχουν και οι δύο όρ
οι που ακολουθούν:
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α) το πολυμερές περιέχει τα εν λόγω μονομε
ρή ή τις άλλες ουσίες σε συγκέντρωση 2% κ
ατά βάρος (w/w) ή περισσότερο· και

α) το πολυμερές περιέχει τα εν λόγω μονομε
ρή ή τις άλλες ουσίες σε συγκέντρωση 2% κ
ατά βάρος (w/w) ή περισσότερο· και

β) η συνολική ποσότητα των εν λόγω μονομ
ερών ή άλλων ουσιών ανέρχεται σε έναν τόν
ο ή περισσότερο κατ’ έτος.

β) η συνολική ποσότητα των εν λόγω μονομ
ερών ή άλλων ουσιών ανέρχεται σε έναν τόν
ο ή περισσότερο κατ’ έτος.
Τα μη καταχωρισμένα μονομερή ή άλλες μ
η καταχωρισμένες ουσίες είναι ουσίες οι ο
ποίες δεν έχουν καταχωρισθεί από τον παρ
αγωγό, ο οποίος με τη σειρά του τις προμη
θεύει στον παραγωγό πολυμερών.
Ωστόσο, εάν τα μη καταχωρισμένα μονομε
ρή ή άλλες μη καταχωρισμένες ουσίες έχου
ν καταχωρισθεί από τον αρχικό παραγωγό
ή από διορισμένο αντιπρόσωπό του, ο παρ
αγωγός των πολυμερών μπορεί να χρησιμο
ποιήσει αυτήν την καταχώριση, υπό την πρ
οϋπόθεση ότι ο καταχωρίζων έχει δηλώσει
ότι η καταχώριση θα χρησιμοποιηθεί στην
παραγωγή των πολυμερών.

Αιτιολόγηση

Στο κείμενο γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ καταχωρισμένων και μη καταχωρισμένων μονο
μερών καθώς και στη χρήση τους στην παραγωγή πολυμερών. Επιπλέον, ορισμένα μονομερή π
ροκύπτουν κατά τη διαδικασία της σύνθεσης και αντιδρούν αμέσως. Για το λόγο αυτό δεν είναι
δυνατή μια καταχώριση με λογικό κόστος. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπο
λογίες που υποβλήθηκαν στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙΙ: Καταχώριση ουσιών.

Τροπολογία 62
Άρθρο 5, παράγραφος 4

4. Η υποβολή καταχώρισης συνοδεύεται απ
ό την καταβολή του τέλους που έχει καθορί
σει ο Οργανισμός. 

4. Η υποβολή καταχώρισης συνοδεύεται απ
ό την καταβολή του τέλους που έχει καθορί
σει ο Οργανισμός. Δεν καταβάλλεται τέλος
για την καταχώριση ουσιών σε ποσότητες
μεταξύ ενός τόνου και δέκα τόνων, για τις
οποίες ο φάκελος κινδύνων περιέχει όλες τι
ς πληροφορίες που αναφέρονται στο Παρά
ρτημα V.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ενθαρρύνει την υποβολή πλήρους φακέλου δεδομένων για ουσίες μεταξ
ύ 1 τόνου και 10 τόνων, πράγμα το οποίο θα διευκολύνει τις εργασίες του Οργανισμού και ταυτ
όχρονα θα μειώσει το συνολικό κόστος που προκύπτει για τις ΜΜΕ.
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Τροπολογία 63
Άρθρο 5, παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Πολυμερή τα οποία έχουν ήδη καταχω
ρισθεί σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ
θεωρούνται ως καταχωρισμένα κατά την έ
ννοια του παρόντος τίτλου. Ο Οργανισμός
οφείλει εντός ενός έτους μετά την έναρξη ι
σχύος του παρόντος κανονισμού να χορηγή
σει αριθμό καταχώρισης.

Αιτιολόγηση

Προστασία ήδη κοινοποιηθέντων νέων πολυμερών.

Τροπολογία 64
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχεία (α), (β) και (γ), και στοιχείο (γα) (νέο)

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας προϊό
ντων υποβάλλει καταχώριση στον Οργανισμ
ό για κάθε ουσία που περιέχουν τα εν λόγω
προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι όροι που α
κολουθούν:

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας προϊό
ντων υποβάλλει καταχώριση στον Οργανισμ
ό για κάθε ουσία στα εν λόγω προϊόντα εάν
συντρέχουν όλοι οι όροι που ακολουθούν:

(α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα αντ
ιπροσωπεύει συνολικά ποσότητα άνω του εν
ός τόνου ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα κα
τ' έτος, κάθε είδος δε προϊόντος εξετάζεται
χωριστά·

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

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

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

(γ) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί υπ
ό φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες συν
θήκες χρήσης.

(γ) η ελευθέρωση της ουσίας αποτελεί ειδι
κά σχεδιασμένη χρήση του προϊόντος υπό
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες συνθ
ήκες χρήσης·
(γ α) όταν η ουσία που ελευθερώνεται ενυπ
άρχει σε παρασκεύασμα, η ουσία είναι παρ
ούσα στο παρασκεύασμα που ελευθερώνετ
αι από το προϊόν σε συγκεντρώσεις ίσες ή
ανώτερες από τις χαμηλότερες τιμές οποιο
υδήποτε από τα εξής:
- των συγκεντρώσεων που ορίζονται στο π
αράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/EΚ, ή
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- των συγκεντρώσεων που ορίζονται στα τ
μήματα Α και Β του παραρτήματος II της
οδηγίας 1999/45/ΕΚ, εφόσον δεν ορίζεται ό
ριο συγκέντρωσης για την ουσία σε παρασ
κευάσματα στο παράρτημα I της οδηγίας
67/548/ΕΚ·
- 0,1%, εάν η ουσία πληροί τα κριτήρια του
παραρτήματος ΧΙΙ.
(γ β) η ουσία δεν έχει καταχωριστεί για την
εν λόγω χρήση από φορέα σε προηγούμενο
στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού. και
(γ γ) η ουσία δεν εξαιρείται από την υποχρέ
ωση καταχώρισης σύμφωνα με τα παραρτ
ήματα II και III 

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της λέξης «περιέχουν» διασφαλίζει την ομοιομορφία στη διατύπωση της πρότασης. 
Ομοίως, πρέπει να διαγραφεί ο όρος «είδος προϊόντος», καθώς δεν ορίζεται στην πρόταση και
δημιουργεί νομική αβεβαιότητα.  Τα όρια συγκέντρωσης που προστίθενται στο άρθρο 6, παράγ
ραφος 1, στοιχείο (γα) είναι τα όρια που προβλέπονται στην υφιστάμενη οδηγία περί παρασκευ
ασμάτων (1999/45/ΕΚ), σύμφωνα με την οποία ουσίες που ενυπάρχουν σε παρασκευάσματα δε
ν θεωρούνται πλέον επικίνδυνες, εάν η συγκέντρωσή τους στο παρασκεύασμα είναι χαμηλότερη
αυτών των οριακών τιμών. Το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (γβ) αποσαφηνίζει ότι οι πληρ
οφορίες για ουσίες σε προϊόντα κοινοποιούνται στο μεταγενέστερο στάδιο της αλυσίδας εφοδια
σμού, εάν η παραγωγή του προϊόντος γίνεται για συγκεκριμένο σκοπό.

Τροπολογία 65
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας προϊό
ντων κοινοποιεί στον Οργανισμό κάθε ουσί
α που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα, σύμφ
ωνα με την παράγραφο 3, εάν συντρέχουν ό
λοι οι όροι που ακολουθούν:

2. Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει αποφ
άσεις με τις οποίες να απαιτεί από τους πα
ραγωγούς ή τους εισαγωγείς προϊόντων να
υποβάλλουν καταχώριση, σύμφωνα με τον
παρόντα τίτλο, για κάθε ουσία που περιέχο
υν τα εν λόγω προϊόντα, εάν συντρέχουν όλ
οι οι όροι που ακολουθούν:

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

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

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

(β) ο Οργανισμός έχει βάσιμους λόγους να
υποψιάζεται ότι:

(i) η ουσία ελευθερώνεται από το προϊόν, κα
ι
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(ii) η ελευθέρωση της ουσίας από τα προϊόν
τα συνιστά κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία
ή το περιβάλλον·

(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·

(γ) η ουσία δεν έχει καταχωριστεί για την π
αραγωγή του προϊόντος.

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6.2 αναφέρεται σε ουσίες οι οποίες ελευθερώνονται ακουσίως από προϊόντα. Η πρότ
αση της Επιτροπής καθιστά την κοινοποίηση με πρωτοβουλία του κατασκευαστή/εισαγωγέα απ
αραίτητη προϋπόθεση, για να ζητήσει ο Οργανισμός καταχώριση σε τέτοιες περιπτώσεις, γεγον
ός το οποίο στερεί τον Οργανισμό από κάθε δικαίωμα πρωτοβουλίας.   Επιπλέον, οι προϋποθέ
σεις υπό τις οποίες απαιτείται μια τέτοια κοινοποίηση είναι ασαφείς.

Η προτεινόμενη τροπολογία δίνει στον Οργανισμό το δικαίωμα να ζητεί επιπλέον πληροφορίες
από τον κατασκευαστή/εισαγωγέα, εάν ο Οργανισμός έχει λόγους να υποψιάζεται ότι υπάρχει κί
νδυνος (η εν λόγω διάταξη διασφαλίζει επίσης τη συμβατότητα με τους κανόνες του ΠΟΕ). 

Τροπολογία 66
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Εφόσον συντρέχουν οι όροι της παραγρά
φου 2, οι πληροφορίες που πρέπει να κοινο
ποιούνται περιλαμβάνουν τις ακόλουθες, σ
ύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται από
τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

διαγράφεται

(α) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία
επικοινωνίας του κατασκευαστή ή του εισα
γωγέα·
(β) τον αριθμό ή τους αριθμούς καταχώρισ
ης που αναφέρονται στο άρθρο 18, παράγρ
αφος 1, εάν υπάρχουν·
(γ) την ταυτότητα της ουσίας ή των ουσιώ
ν, όπως ορίζεται στο σημείο 2 του παραρτ
ήματος IV·
(δ) την ταξινόμηση της ουσίας·
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(ε) σύντομη περιγραφή της χρήσης ή των χ
ρήσεων του προϊόντος·
(στ) την ποσοτική κλίμακα της ουσίας, όπ
ως 1-10 τόνοι, 10-100 τόνοι και ούτω καθε
ξής.

Αιτιολόγηση

Απορρέει από την προηγούμενη τροπολογία επί του άρθρου 6, παράγραφος 2. Οι ζητούμενες πλ
ηροφορίες πρέπει να είναι ίδιες για όλες τις καταχωρίσεις.

Τροπολογία 67
Άρθρο 6, παράγραφος 4

4. 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, κάθε ουσία που περιέχουν τα εν λ
όγω προϊόντα και έχει κοινοποιηθεί σύμφω
να με την παράγραφο 3.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Απορρέει από την προηγούμενη τροπολογία επί του άρθρου 6, παράγραφος 2.

Τροπολογία 68
Άρθρο 6, παράγραφος 5

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζοντ
αι σε ουσίες που έχουν ήδη καταχωριστεί γ
ια τη χρήση αυτή από φορέα προηγούμενο
υ σταδίου της αλυσίδας εφοδιασμού.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή περιλαμβάνεται στις προηγούμενες τροπολογίες επί των άρθρων 6.1 και 6.2.

Τροπολογία 69
Άρθρο 6, παράγραφος 6

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

6. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται τρει
ς μήνες μετά την προθεσμία που ορίζεται στ
ο άρθρο 21, παράγραφος 3.
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Αιτιολόγηση

Απορρέει από τις προηγούμενες τροπολογίες επί των άρθρων 6.2 έως 6.4.

Τροπολογία 70
Άρθρο 6, παράγραφος 7

7. Τα μέτρα για την εφαρμογή των παραγρ
άφων 1 έως 6 θεσπίζονται με τη διαδικασί
α που αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγρα
φος 3.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι προηγούμενες τροπολογίες επί των άρθρων 6.1 και 6.2 καθιστούν την παράγραφο αυτή περι
ττή.

Τροπολογία 71
Άρθρο 6, παράγραφος 7 α (νέα)

(7α) Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται ότα
ν ουσίες ελευθερώνονται κατά τη διάρκεια
χρήσεων που αντενδείκνυνται σύμφωνα με
την προειδοποίηση του παραγωγού/εισαγω
γέα ή κατά το στάδιο της διάθεσης αποβλή
των.

Τροπολογία 72
Άρθρο 6α, παράγραφος 1

1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο
είναι εγκατεστημένο εκτός Κοινότητας και π
αράγει μια ουσία η οποία εισάγεται στην Κ
οινότητα υπό καθαρή μορφή, σε παρασκευ
άσματα ή σε προϊόντα μπορεί να διορίσει, β
άσει αμοιβαίας συμφωνίας, ένα φυσικό ή νο
μικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότ
ητα, να εκπληρώσει, ως μοναδικός του αντι
πρόσωπος, τις υποχρεώσεις για τους εισαγω
γείς βάσει του παρόντος τίτλου.

1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο
είναι εγκατεστημένο εκτός Κοινότητας και π
αράγει μια ουσία, παρασκεύασμα ή προϊόν
που εισάγονται στην Κοινότητα μπορεί να δ
ιορίσει, βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, ένα φυ
σικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στη
ν Κοινότητα, να εκπληρώσει, ως μοναδικός
του αντιπρόσωπος, τις υποχρεώσεις για τους
εισαγωγείς βάσει του παρόντος τίτλου.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη υπό τη σημερινή της μορφή προϋποθέτει ότι οι παραγωγοί τρίτων χωρών έχουν πρό
σβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τον προορισμό της ουσίας τους (δηλ. εάν



PE 353.595v03-00 44/156 AD\579754EL.doc

EL

εξάγεται στην ΕΕ υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα ή σε προϊόν). Στην πράξη όμως ο πα
ραγωγός της ΕΕ δεν έχει πάντοτε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, διότι ενίοτε θεωρούνται
εμπιστευτικές εμπορικές πληροφορίες. Προκειμένου, επομένως, να καταστεί η παρούσα διάταξ
η εφικτή και ρεαλιστική, οι παραγωγοί προϊόντων και παρασκευασμάτων από τρίτες χώρες πρέ
πει να έχουν τη δυνατότητα να διορίζουν έναν μοναδικό αντιπρόσωπο.

Τροπολογία 73
Άρθρο 6α α - Μεταβίβαση και χωρισμός καταχωρίσεων, «ομαδικές καταχωρίσεις» (νέο)

Άρθρο 6α α - Μεταβίβαση και χωρισμός κ
αταχωρίσεων, «ομαδικές καταχωρίσεις»

1. Το αποκτώμενο μέσω μιας καταχώρισης
νομικό δικαίωμα είναι μεταβιβάσιμο και δι
αιρετό. Ο αποκτών υπεισέρχεται στα δικαι
ώματα και στις υποχρεώσεις του αρχικού κ
αταχωρίζοντος. Σε περίπτωση χωρισμού μ
ιας καταχώρισης, ο Οργανισμός χορηγεί στ
ο νέο ιδιοκτήτη νέο αριθμό καταχώρισης. 
2. Εάν ο κατασκευαστής είναι θυγατρική ε
ταιρεία άλλου νομικού προσώπου (της καλ
ούμενης «μητρικής εταιρείας»), η μητρική
εταιρεία δύναται να πραγματοποιήσει και ν
α διατηρήσει μια καταχώριση εξ ονόματος
της θυγατρικής εταιρείας. Η θυγατρική ετ
αιρεία δύναται επίσης να πραγματοποιήσει
και να διατηρήσει μια καταχώριση για τη
μητρική της εταιρεία ή για άλλες θυγατρικ
ές εταιρείες. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτ
είται μόνο μια καταχώριση. Το νομικό πρό
σωπο που ορίζεται ως ο καταχωρίζων της
ομάδας είναι υπεύθυνο για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον
παρόντα κανονισμό. Το νομικό πρόσωπο π
ου ορίζεται ως ο καταχωρίζων της ομάδας
έχει την έδρα του στην ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Εάν ο καταχωρίζων δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιήσει την καταχώριση, πρέπει να έχει την
δυνατότητα να μεταβιβάζει τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν.

Εντός ομίλων επιχειρήσεων παραδίδονται προϊόντα σε μεταγενέστερους χρήστες από διάφορα
κέντρα παραγωγής εντός της ΕΕ, κέντρα τα οποία ενδέχεται να ανήκουν σε διαφορετικές θυγατ
ρικές εταιρείες. Η διανομή προϊόντων εντός ομίλου εταιρειών συντονίζεται συχνά από μια μονά
δα, η οποία μπορεί να είναι είτε τμήμα της μητρικής εταιρείας ή μιας θυγατρικής εταιρείας. Η κ
αταχώριση εξ ονόματος ομάδας εταιρειών που προτείνεται με την παρούσα τροπολογία θα ήταν
κατάλληλη λύση, προκειμένου να μειωθούν οι δαπάνες και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες.
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Τροπολογία 74
Άρθρο 7

1. Τα άρθρα 5 και 19 δεν εφαρμόζονται επί
πέντε χρόνια σε ουσίες που παράγονται στη
ν Κοινότητα ή εισάγονται για σκοπούς έρευ
νας και ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασ
ιών παραγωγής, με μικρό πελατολόγιο, σε
ποσότητες οι οποίες εξυπηρετούν μόνο σκο
πούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων κα
ι διαδικασιών παραγωγής. 

διαγράφεται.

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:
(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·
το πελατολόγιο που αναφέρεται στην παρά
γραφο 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. 
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.
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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. 
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. 
6. Ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας συμμορφώ
νεται με κάθε όρο που επιβάλλει ο Οργανισ
μός σύμφωνα με την παράγραφο 4.
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.
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. 
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.
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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.
10. Κατά των αποφάσεων του Οργανισμού
βάσει των παραγράφων 4 και 7 μπορεί να
ασκηθεί προσφυγή, σύμφωνα με τα άρθρα
87, 88 και 89.

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω διατάξεις έχουν μεταφερθεί στο άρθρο 4α (νέο).

Τροπολογία 75
Άρθρο 8

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 
της Επιτροπής ή στην απόφαση
2003/565/EΚ της Επιτροπής και κάθε ουσί
α για την οποία έχει ληφθεί απόφαση από τ
ης Επιτροπή σχετικά με την πληρότητα το
υ φακέλου της, σύμφωνα με το άρθρο 6 τη
ς οδηγίας 91/414/EΟΚ, θεωρούνται ως κατ
αχωρισμένες για παραγωγή ή εισαγωγή για
τις χρήσεις που καλύπτονται από τη συμπε
ρίληψή τους στα προαναφερόμενα νομοθετ
ικά μέσα και επομένως θεωρείται ότι πληρ
ούν τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίο
υ 2 και του άρθρου 20.

διαγράφεται.
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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 είτε στον κανονισμό (E
Κ) αριθ.…/… {δεύτερος αναθεωρημένος κ
ανονισμός} πριν από την ημερομηνία έκδο
σης της απόφασης που αναφέρεται στο άρ
θρο 16, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, τη
ς οδηγίας 98/8/ΕΚ θεωρούνται ως καταχω
ρισμένες για παραγωγή ή εισαγωγή για τις
χρήσεις που καλύπτονται από τη συμπερίλ
ηψή τους στα προαναφερόμενα νομοθετικά
μέσα και επομένως θεωρείται ότι πληρούν
τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου κα
ι του άρθρου 20.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις περιέχονται τώρα στο άρθρο 2, παράγραφος 2α (νέα).

Τροπολογία 76
Άρθρο 9, παράγραφος (α), σημείο (iii)

(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 καταχωρίζοντ
ος·

(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 καταχωρίζοντ
ος·
Οι πληροφορίες σχετικά με τις προσδιοριζ
όμενες χρήσεις θα περιλαμβάνουν τυποποι
ημένες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγο
ρίες χρήσης και έκθεσης που ορίζονται στι
ς κατευθυντήριες γραμμές βάσει του παρα
ρτήματος I·

Τροπολογία 77
Άρθρο 9, σημείο α, στοιχείο x α) (νέο)
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xa) βεβαίωση σύμφωνα με την οποία ο κατ
αχωρίζων είναι ιδιοκτήτης των πρωτότυπ
ων μελετών, από τις οποίες προέρχονται οι
περιλήψεις σύμφωνα με το άρθρο 9 α) vi) ή
διαθέτει έγγραφη έγκριση του ιδιοκτήτη τ
ων πρωτότυπων μελετών να αναφέρεται σε
αυτές.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για την διασφάλιση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας επί δεδομέν
ων δοκιμών και για την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία 78
Άρθρο 10, παράγραφος 1, εδάφιο 1 

Όταν μια ουσία πρόκειται να παραχθεί στην
Κοινότητα από δύο ή περισσότερους παραγ
ωγούς ή/και να εισαχθεί από δύο ή περισσότ
ερους εισαγωγείς, αυτοί μπορούν να δημιου
ργήσουν κοινοπραξία για σκοπούς καταχώρι
σης. Τμήματα της καταχώρισης μπορούν τό
τε να υποβληθούν από έναν παραγωγό ή εισ
αγωγέα ο οποίος ενεργεί, με τη σύμφωνη γν
ώμη όλων, εξ ονόματος των υπόλοιπων παρ
αγωγών ή/και εισαγωγέων σύμφωνα με το δ
εύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο:

Όταν μια ουσία πρόκειται να παραχθεί στην
Κοινότητα από δύο ή περισσότερους παραγ
ωγούς ή/και να εισαχθεί από δύο ή περισσότ
ερους εισαγωγείς, αυτοί μπορούν να προσχ
ωρήσουν σε κοινοπραξία, σεβόμενοι πλήρω
ς τους κανόνες ανταγωνισμού, για σκοπούς
καταχώρισης. Τμήματα της καταχώρισης μπ
ορούν τότε να υποβληθούν από έναν παραγ
ωγό ή εισαγωγέα ο οποίος ενεργεί, με τη σύ
μφωνη γνώμη όλων, εξ ονόματος των υπόλ
οιπων παραγωγών ή/και εισαγωγέων σύμφω
να με το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο:

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία κοινοπραξιών πρέπει να πραγματοποιείται πάντοτε με απόλυτη τήρηση των κανό
νων ανταγωνισμού και ιδιαίτερα του άρθρου 81 της Συνθήκης που αφορά συμφωνίες και αποφ
άσεις μεταξύ επιχειρήσεων και τον δυνητικό τους αντίκτυπο τους στον ανταγωνισμό εντός της α
γοράς.

Τροπολογία 79
Άρθρο 10, παράγραφος 2
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2. Κάθε καταχωρίζων που είναι μέλος κοιν
οπραξίας καταβάλλει μόνο το ένα τρίτο του
τέλους καταχώρισης.

2. Κάθε κοινοπραξία καταβάλλει το τέλος κ
αταχώρισης, αποφασίζοντας η ίδια την κα
τανομή του τέλους αυτού. Κάθε καταχωρίζ
ων ή κοινοπραξία που έχει καταβάλει το τέ
λος καταχώρισης έχει το δικαίωμα να επιβ
άλει την καταβολή του τέλους σε άλλους πο
υ επιθυμούν να συμμετάσχουν στην καταχ
ώριση της ουσίας βάσει της δικής του/της
απόφασης και του ποσοστού επιλογής του/
της.

Τροπολογία 80
Άρθρο 10, παράγραφος 2α (νέα)

2a. Η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες
γραμμές για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις π
ου είναι μέλη κοινοπραξίας να συμμορφωθ
ούν πλήρως προς τις διατάξεις των κοινοτι
κών κανόνων ανταγωνισμού.  

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις
να δημιουργήσουν κοινοπραξίες χωρίς να παραβιάζουν τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού.

Τροπολογία 81
Άρθρο 10, παράγραφος 2β (νέα)

2β. Κάθε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή κο
ινοπραξία δύναται να ορίσει τρίτο πρόσωπ
ο ως εκπρόσωπο σε όλες τις διαδικασίες το
υ παρόντος Τίτλου.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο έχει ορισθεί από επιχειρήσεις ή κ
οινοπραξίες, να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της επιχείρησης ή της ομάδας κατασκευαστών.

Τροπολογία 82
Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο (α)
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(α) τις πληροφορίες που ορίζονται στο παρά
ρτημα V για ουσίες που παράγονται ή εισάγ
ονται σε ποσότητες του ενός τόνου και άνω
κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή εισαγωγέα·

(α) τις πληροφορίες σχετικά με τις φυσικοχ
ημικές ιδιότητες που ορίζονται στο παράρτ
ημα V, καθώς και κάθε άλλη τοξικολογική
και οικοτοξικολογική πληροφορία την οποί
α έχει στη διάθεσή του ο παραγωγός ή ο ει
σαγωγέας, για ουσίες που παράγονται ή εισ
άγονται σε ποσότητες του ενός τόνου και άν
ω κατ' έτος, ανά παραγωγό ή εισαγωγέα·

Τροπολογία 83
Άρθρο 12, παράγραφος 1

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

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

Η διενέργεια δοκιμών σύμφωνα με τα Παρ
αρτήματα VI έως VIII μπορεί να παραλείπ
εται οσάκις πληροφορίες περί εκθέσεως κα
ι υλοποιημένων μέτρων διαχειρίσεως του κ
ινδύνου υποδεικνύουν ότι τούτο μπορεί να
δικαιολογείται όπως ορίζεται στο Παράρτ
ημα IX.

Τροπολογία 84
Άρθρο 12, παράγραφος 4
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4. Εάν μια ουσία έχει ήδη καταχωριστεί, ο ν
έος καταχωρίζων έχει το δικαίωμα να αναφε
ρθεί σε μελέτες και εκθέσεις δοκιμών, στο ε
ξής «μελέτες», που έχουν υποβληθεί προγεν
έστερα για την ίδια ουσία, εφόσον μπορεί ν
α αποδείξει ότι η ουσία που καταχωρίζει είν
αι ίδια με εκείνη που είχε καταχωριστεί παλ
αιότερα, περιλαμβανομένου του βαθμού κα
θαρότητας και της φύσης των προσμείξεων,
και να προσκομίσει έγγραφο πρόσβασης απ
ό τον προηγούμενο ή τους προηγούμενους
καταχωρίζοντες που του επιτρέπει να χρησι
μοποιήσει τις μελέτες.

4. Εάν μια ουσία έχει ήδη καταχωριστεί, ο ν
έος καταχωρίζων έχει το δικαίωμα να αναφε
ρθεί σε μελέτες και εκθέσεις δοκιμών, στο ε
ξής «μελέτες», που έχουν υποβληθεί προγεν
έστερα για την ίδια ουσία, εφόσον μπορεί ν
α αποδείξει ότι η ουσία που καταχωρίζει είν
αι ίδια με εκείνη που είχε καταχωριστεί παλ
αιότερα. Η ουσία θεωρείται ότι είναι η αυτ
ή, εάν ο βαθμός καθαρότητας και η φύση τ
ων προσμείξεων ομοιάζουν και δεν μεταβά
λλουν την εικόνα τοξικότητας της ουσίας. 
Ο νέος καταχωρίζων προσκομίζει έγγραφο
πρόσβασης από τον προηγούμενο ή τους πρ
οηγούμενους καταχωρίζοντες που του επιτρ
έπει να χρησιμοποιήσει τις μελέτες.

Ωστόσο, ο νέος καταχωρίζων δεν μπορεί να
παραπέμψει σε τέτοιες μελέτες για να παράσ
χει τις πληροφορίες που απαιτούνται στο τμ
ήμα 2 του παραρτήματος IV.

Ωστόσο, ο νέος καταχωρίζων δεν μπορεί να
παραπέμψει σε τέτοιες μελέτες για να παράσ
χει τις πληροφορίες που απαιτούνται στο τμ
ήμα 2 του παραρτήματος IV.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θα βελτιώσει σημαντικά τη δυνατότητα εφαρμογής του κανονισμού. Το
γεγονός ότι ο πρώτος καταχωρίζων οφείλει να υποβάλει πληροφορίες σχετικά με την καθαρότη
τα της ουσίας (παράρτημα IV, τμήμα 2) διασφαλίζει ότι μια ουσία δεν χρειάζεται να καταχωρίζ
εται περισσότερες της μιας φορές, για τον απλό λόγο ότι η καθαρότητα της ουσίας και η φύση τ
ων προσμείξεων ενδέχεται να διαφέρουν, χωρίς αυτό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εικόνα
τοξικότητας της ουσίας.

Τροπολογία 85
Άρθρο 13, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της οδηγ
ίας 98/24/ΕΚ, πραγματοποιείται αξιολόγηση
χημικής ασφάλειας και καταρτίζεται έκθεσ
η χημικής ασφάλειας για κάθε ουσία που υ
πόκειται σε καταχώριση, σύμφωνα με το πα
ρόν κεφάλαιο, εάν ο καταχωρίζων παράγει ή
εισάγει την ουσία σε ποσότητες δέκα τόνων
και άνω κατ’ έτος.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της οδηγ
ίας 98/24/ΕΚ, πραγματοποιείται αξιολόγηση
χημικής ασφάλειας για κάθε ουσία που υπόκ
ειται σε καταχώριση, σύμφωνα με το παρόν
κεφάλαιο, εάν ο καταχωρίζων παράγει ή εισ
άγει την ουσία σε ποσότητες δέκα τόνων και
άνω κατ’ έτος. Για ουσίες σε ποσότητες κά
τω των 100 τόνων, το δελτίο δεδομένων ασ
φαλείας θεωρείται ως έκθεση χημικής ασφ
άλειας.

Αιτιολόγηση

Το διευρυμένο δελτίο δεδομένων ασφάλειας περιλαμβάνει όλα τα σχετικά συμπεράσματα από τ
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ην αξιολόγηση του κινδύνου. Κυρίως για τις ΜΜΕ, δύο έγγραφα (έκθεση χημικής ασφάλειας κα
ι δελτίο δεδομένων ασφάλειας) αποτελούν περιττό διοικητικό φόρτο.

Τροπολογία 86
Άρθρο 13, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Δεν χρειάζεται να διενεργείται αξιολόγησ
η χημικής ασφάλειας, βάσει της παραγράφο
υ 1, για μια ουσία που περιέχεται σε παρασκ
εύασμα όταν η συγκέντρωση της ουσίας στο
παρασκεύασμα είναι χαμηλότερη από τις χα
μηλότερες τιμές οποιουδήποτε από τα εξής:

2. Δεν χρειάζεται να διενεργείται αξιολόγησ
η χημικής ασφάλειας, βάσει της παραγράφο
υ 1, για μια ουσία που περιέχεται σε παρασκ
εύασμα ή προϊόν όταν η συγκέντρωση της ο
υσίας στο παρασκεύασμα ή το προϊόν είναι
χαμηλότερη από τις χαμηλότερες τιμές οποι
ουδήποτε από τα εξής:

Αιτιολόγηση

Η ως άνω εξαίρεση ισχύει μόνον για ουσίες σε παρασκευάσματα. Για ουσίες σε προϊόντα οι απ
αιτήσεις ισχύουν και για ιχνοστοιχεία προσμίξεων.  Αυτή η διαφορετική μεταχείριση προϊόντων
και παρασκευασμάτων δεν δικαιολογείται βάσει τοξικολογικών ή οικοτοξολογικών κριτηρίων. 
Η παρούσα τροπολογία επεκτείνει την εξαίρεση και σε ουσίες που αποτελούν συστατικά προϊόν
των και με τον τρόπο αυτό εναρμονίζει τον κανονισμό REACH με την οδηγία 76/769/ΕΟΚ σχετ
ικά με περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και π
αρασκευασμάτων, η οποία εξαιρεί την χρήση ουσιών σε παρασκευάσματα και προϊόντα, όταν η
τιμή συγκέντρωσης είναι κατώτερη συγκεκριμένων ορίων.

Τροπολογία 87
Άρθρο 13, παράγραφος 3, στοιχείο (δ)

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

Αιτιολόγηση

Δεν απαιτείται χωριστή αξιολόγηση των ΑΒΤ και των αΑαΒ. Η αξιολόγηση των σχετικών ιδιοτ
ήτων πρέπει να γίνεται ήδη στο πλαίσιο της αξιολόγησης της επικινδυνότητας σύμφωνα με την
παράγραφο 3, στοιχεία α) και γ).

Τροπολογία 88
Άρθρο 13, παράγραφος 4, τελευταία υποπαράγραφος

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, βάσει των κατηγο
ριών χρήσεως και εκθέσεως, όπου τούτο εν
δείκνυται, και ο χαρακτηρισμός του κινδύνο
υ πρέπει να αφορούν όλες τις προσδιοριζόμ
ενες από τον παραγωγό ή εισαγωγέα χρήσει
ς που αφορούν ποσότητες του ενός τόνου κ
αι άνω ετησίως.
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία βελτιώνει την δυνατότητα εφαρμογής της διάταξης περιορίζοντας τις χρ
ήσεις που πρέπει να εξετάζονται στην έκθεση χημικής ασφάλειας στις ποσότητες ενός τόνου και
άνω. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής πρέπει να εξετάζεται μια χρήση ακόμη και όταν
πρόκειται για πολύ μικρές ποσότητες.

Τροπολογία 89
Άρθρο 16, παράγραφος 2, στοιχεία β), γ) και δ)

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·

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

(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.

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

Αιτιολόγηση

Ο γενικός προσδιορισμός απαιτεί δαπανηρές αναλυτικές έρευνες. Πρέπει να διεξάγεται μόνο σε
μεμονωμένες περιπτώσεις, π.χ. σε ομίλους.
Ταξινόμηση απαιτείται κατά κανόνα μόνο για ενδιάμεσα που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

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

3. Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας ενδιάμεσ
ου στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή μεταφ
ερόμενου ενδιαμέσου σε ποσότητες τουλάχ
ιστον ενός τόνου κατ’ έτος υποχρεούται, εν
τός δύο ετών μετά την καταχώριση, σύμφ
ωνα με τις παραγράφους 1 και 2, να καταρ
τίσει τις πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότη
τες της ουσίας σύμφωνα με το Παράρτημα
V, με εξαίρεση τις πληροφορίες για την ευα
ισθητοποίηση· οι πληροφορίες αυτές πρέπε
ι να διατίθενται κατόπιν αιτήσεως στις αρ
μόδιες αρχές στο πλαίσιο επισήμων ελέγχω
ν (άρθρο 122) καθώς και στον Οργανισμό.
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Αιτιολόγηση

Για τα ενδιάμεσα συλλέγονται οι ίδιες πληροφορίες όπως και για άλλες ουσίες. Ωστόσο, για πρ
ακτικούς λόγους δεν χρειάζεται να είναι υποχρεωτική η κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών
στον Οργανισμό.

Τροπολογία 91
Άρθρο 17, παράγραφος 1, εδάφιο 1 

Όταν ένα απομονώσιμο ενδιάμεσο στις εγκα
ταστάσεις παραγωγής ή μεταφερόμενο πρόκ
ειται να παραχθεί στην Κοινότητα από δύο
ή περισσότερους παραγωγούς ή/και να εισα
χθεί από δύο ή περισσότερους εισαγωγείς, α
υτοί μπορούν να δημιουργήσουν κοινοπραξί
α για σκοπούς καταχώρισης. Τμήματα της κ
αταχώρισης μπορούν τότε να υποβληθούν α
πό έναν παραγωγό ή εισαγωγέα ο οποίος εν
εργεί, με τη σύμφωνη γνώμη όλων, εξ ονόμ
ατος των υπόλοιπων παραγωγών ή/και εισαγ
ωγέων σύμφωνα με το δεύτερο, τρίτο και τέ
ταρτο εδάφιο:

Όταν ένα απομονώσιμο ενδιάμεσο στις εγκα
ταστάσεις παραγωγής ή μεταφερόμενο πρόκ
ειται να παραχθεί στην Κοινότητα από δύο
ή περισσότερους παραγωγούς ή/και να εισα
χθεί από δύο ή περισσότερους εισαγωγείς, α
υτοί μπορούν να δημιουργήσουν κοινοπραξί
α, σεβόμενοι πλήρως τους κανόνες ανταγω
νισμού, για σκοπούς καταχώρισης. Τμήματα
της καταχώρισης μπορούν τότε να υποβληθ
ούν από έναν παραγωγό ή εισαγωγέα ο οποί
ος ενεργεί, με τη σύμφωνη γνώμη όλων, εξ
ονόματος των υπόλοιπων παραγωγών ή/και
εισαγωγέων σύμφωνα με το δεύτερο, τρίτο
και τέταρτο εδάφιο:

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία δημιουργίας κοινοπραξίας για σκοπούς καταχώρισης απομονώσιμων ενδιάμεσων
πρέπει να είναι η ίδια που ισχύει και για τις ουσίες.

Τροπολογία 92
Άρθρο 17, παράγραφος 2

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

2. Κάθε κοινοπραξία καταβάλλει το τέλος κ
αταχώρισης, έχοντας προσδιορίσει εντός τη
ς κοινοπραξίας πώς κατανέμεται αυτό το κ
όστος. Κάθε καταχωρίζων ή κοινοπραξία π
ου έχει καταβάλει το τέλος καταχώρισης έχ
ει τη διακριτική ευχέρεια να χρεώνει άλλου
ς οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στ
ην καταχώριση της ουσίας, καθορίζοντας τ
ο ύψος του σχετικού τέλους.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία δημιουργίας κοινοπραξίας για σκοπούς καταχώρισης απομονώσιμων ενδιάμεσων
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πρέπει να είναι η ίδια που ισχύει και για τις ουσίες.

Τροπολογία 93
Άρθρο 17, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Κάθε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή κο
ινοπραξία δύναται να ορίσει τρίτο πρόσωπ
ο ως εκπρόσωπο σε όλες τις διαδικασίες το
υ παρόντος Τίτλου.

Αιτιολόγηση
Η διαδικασία δημιουργίας κοινοπραξίας για σκοπούς καταχώρισης απομονώσιμων ενδιάμεσων
πρέπει να είναι η ίδια που ισχύει και για τις ουσίες.

Τροπολογία 94
Άρθρο 19, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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 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
της παραγράφου 8 του άρθρου 25.

Αιτιολόγηση

Διόρθωση τυπογραφικού παροράματος.

Τροπολογία 95
Άρθρο 19, παράγραφος 2
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2. Εάν ο Οργανισμός έχει ενημερώσει τον κ
αταχωρίζοντα ότι οφείλει να υποβάλει περαι
τέρω πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο
18, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, ο καταχ
ωρίζων μπορεί να ξεκινήσει την παραγωγή ή
την εισαγωγή της ουσίας, εάν δεν υπάρχουν
αντίθετες υποδείξεις από τον Οργανισμό, εν
τός τριών εβδομάδων μετά την παραλαβή α
πό τον Οργανισμό των περαιτέρω πληροφορ
ιών που είναι απαραίτητες για τη συμπλήρω
ση της καταχώρισής του, με την επιφύλαξη
του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 4 το
υ άρθρου 25.

2. Εάν ο Οργανισμός έχει ενημερώσει τον κ
αταχωρίζοντα ότι οφείλει να υποβάλει περαι
τέρω πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο
18, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, ο καταχ
ωρίζων μπορεί να ξεκινήσει την παραγωγή ή
την εισαγωγή της ουσίας, εάν δεν υπάρχουν
αντίθετες υποδείξεις από τον Οργανισμό, εν
τός τριών εβδομάδων μετά την παραλαβή α
πό τον Οργανισμό των περαιτέρω πληροφορ
ιών που είναι απαραίτητες για τη συμπλήρω
ση της καταχώρισής του, με την επιφύλαξη
της παραγράφου 8 του άρθρου 25.

Αιτιολόγηση

Διόρθωση τυπογραφικού παροράματος.

Τροπολογία 96
Άρθρο 20, παράγραφος 1

1. Μετά την καταχώριση οι καταχωρίζοντες
είναι υπεύθυνοι να ενημερώσουν αμέσως γρ
απτώς και με δική τους πρωτοβουλία τον Ο
ργανισμό σχετικά με τα εξής, σύμφωνα με τ
ο υπόδειγμα που ορίζεται από τον Οργανισμ
ό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

1. Μετά την καταχώριση οι καταχωρίζοντες
είναι υπεύθυνοι να ενημερώσουν αμέσως γρ
απτώς και με δική τους πρωτοβουλία τον Ο
ργανισμό σχετικά με τα εξής, σύμφωνα με τ
ο υπόδειγμα που ορίζεται από τον Οργανισμ
ό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

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

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

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

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

(γ) σημαντικές αλλαγές στην ετήσια ή στη σ
υνολική ποσότητα που παράγεται ή εισάγετ
αι από τους ίδιους·

(γ) σημαντικές αλλαγές στην ετήσια ή στη σ
υνολική ποσότητα που παράγεται ή εισάγετ
αι από τους ίδιους·

(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 οποίες υποστηρίζουν·

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

(ε) σημαντικές νέες γνώσεις σχετικά με τους
κινδύνους της ουσίας για την ανθρώπινη υγε
ία ή/και για το περιβάλλον για τους οποίους
θα πρέπει εύλογα να είναι ενημερωμένοι·
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(στ) κάθε αλλαγή στην ταξινόμηση και επισ
ήμανση της ουσίας·

(στ) κάθε αλλαγή στην ταξινόμηση και επισ
ήμανση της ουσίας·

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

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

Ο Οργανισμός γνωστοποιεί τις πληροφορίε
ς αυτές στην αρμόδια αρχή του οικείου κρ
άτους μέλους.

(διαγραφή)

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «θα πρέπει εύλογα» δεν είναι πρακτική. Οι παραγωγοί/εισαγωγείς δεν πρέπει να
υποχρεώνονται να δηλώνουν εφαρμογές που δεν υποστηρίζονται.

Τροπολογία 97
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. Για τις καταχωρισμένες ουσίες σύμφων
α με την παράγραφο 1, ισχύει το άρθρο 20.

Αιτιολόγηση

Αποφεύγεται η επικάλυψη διαδικασιών: οι ουσίες που καταχωρίστηκαν σύμφωνα με την οδηγία
67/548/EΟΚ έχουν υποβληθεί σε διαδικασία παρεμφερή με την καταχώριση και αξιολόγηση πο
υ προβλέπει η πρόταση REACH.

Τροπολογία 98
Άρθρο 23, παράγραφος 1
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1. Για την αποφυγή περιττών δοκιμών σε ζώ
α, οι δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα θα διεξάγ
ονται για τους σκοπούς του παρόντος κανον
ισμού μόνο ως έσχατη λύση. Είναι επίσης α
παραίτητη η λήψη μέτρων για τον περιορι
σμό των περιττών επαναλήψεων άλλων δο
κιμών.

1. Για την αποφυγή περιττών δοκιμών σε ζώ
α, οι δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα θα διεξάγ
ονται για τους σκοπούς του παρόντος κανον
ισμού μόνο ως έσχατη λύση.

Προκειμένου να περιορισθούν οι περιττές ε
παναλήψεις άλλων δοκιμών, ενθαρρύνονται
οι καταχωρίζοντες να χρησιμοποιούν από
κοινού τα αποτελέσματα μελετών και άλλα
δεδομένα. 

Τροπολογία 99
Άρθρο 23, παράγραφος 4α (νέα)

4α. Κάθε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή με
ταγενέστερος χρήστης μπορεί να ορίσει τρί
το πρόσωπο να τον εκπροσωπεί σε όλες τις
διαδικασίες του παρόντος Τίτλου.

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν πάντα τη δυνατότητα να εκπροσωπούνται από τρίτο πρόσωπο
για λόγους εμπιστευτικότητας και/ή πρακτικούς λόγους.

Τροπολογία 100
Άρθρο 24, παράγραφος 5

5. Εάν υπάρχει προηγούμενη καταχώριση τη
ς ίδιας ουσίας πριν από λιγότερο από μια δε
καετία, ο Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως
στο δυνητικό καταχωρίζοντα τα ονόματα κα
ι τις διευθύνσεις του προηγούμενου ή των π
ροηγούμενων καταχωριζόντων και τις σχετι
κές περιλήψεις ή αυτοδύναμες περιλήψεις μ
ελετών, κατά περίπτωση, που έχουν ήδη υπο
βάλει αυτοί και για τις οποίες είχαν γίνει δο
κιμές σε σπονδυλωτά ζώα.

5. Εάν υπάρχει προηγούμενη καταχώριση τ
ης ίδιας ουσίας πριν από λιγότερο από μια δ
εκαετία, ο Οργανισμός πληροφορεί κατ’ αρ
χήν τον(τους) προηγούμενο(ους) καταχωρί
ζοντα(ες) για να βεβαιωθεί εάν επιθυμούν
να γνωστοποιηθεί το όνομά τους. Εάν συμ
φωνεί(ούν) ο(οι) προηγούμενος(οι) καταχω
ρίζων(οντες), ο Οργανισμός γνωστοποιεί α
μέσως στο δυνητικό καταχωρίζοντα τα ονό
ματα και τις διευθύνσεις του προηγούμενου
ή των προηγούμενων καταχωριζόντων. Σε
κάθε περίπτωση ο Οργανισμός γνωστοποι
εί αμέσως τις σχετικές περιλήψεις ή αυτοδύ
ναμες περιλήψεις μελετών, κατά περίπτωσ
η, που έχουν ήδη υποβάλει αυτοί και για τις
οποίες είχαν γίνει δοκιμές σε σπονδυλωτά ζ
ώα.

Οι μελέτες αυτές δεν επαναλαμβάνονται. Οι μελέτες αυτές δεν επαναλαμβάνονται.
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Ο Οργανισμός γνωστοποιεί επίσης στο δυνη
τικό καταχωρίζοντα τις σχετικές περιλήψεις
ή αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών, κατά πε
ρίπτωση, που έχουν ήδη υποβάλει οι προηγο
ύμενοι καταχωρίζοντες και για τις οποίες δε
ν είχαν γίνει δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, οι
δε προηγούμενοι καταχωρίζοντες είχαν υπο
βάλει γι’αυτές δήλωση ότι συμφωνούν να χρ
ησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του άρθρο
υ 9, στοιχείο α), σημείο (x).

Ο Οργανισμός γνωστοποιεί επίσης στο δυνη
τικό καταχωρίζοντα τις σχετικές περιλήψεις
ή αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών, κατά πε
ρίπτωση, που έχουν ήδη υποβάλει οι προηγο
ύμενοι καταχωρίζοντες και για τις οποίες δε
ν είχαν γίνει δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, οι
δε προηγούμενοι καταχωρίζοντες είχαν υπο
βάλει γι’αυτές δήλωση ότι συμφωνούν να χρ
ησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του άρθρο
υ 9, στοιχείο α), σημείο (x).

Ο Οργανισμός γνωστοποιεί ταυτόχρονα στο
υς προηγούμενους καταχωρίζοντες το όνομ
α και τη διεύθυνση του νέου καταχωρίζοντο
ς.

Ο Οργανισμός γνωστοποιεί ταυτόχρονα στο
υς προηγούμενους καταχωρίζοντες το όνομ
α και τη διεύθυνση του νέου καταχωρίζοντο
ς, ή του τρίτου που ενεργεί ως εκπρόσωπός
του έχοντας ορισθεί βάσει του άρθρου 23, 
παράγραφος 4 α (νέα).

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία της ταυτότητας προηγούμενων καταχωριζόντων και νέω
ν καταχωριζόντων, όταν με την αποκάλυψη θα μπορούσαν να γνωστοποιηθούν εμπιστευτικές ε
μπορικές πληροφορίες.

Τροπολογία 101
Άρθρο 24, παράγραφος 6

6. Εάν δεύτερος δυνητικός καταχωρίζων έχε
ι ξεκινήσει διερεύνηση για την ίδια ουσία, ο
Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως στον καθέ
να από τους δύο δυνητικούς καταχωρίζοντε
ς την επωνυμία και τη διεύθυνση του άλλου
και τους ενημερώνει σχετικά με τις μελέτες
οι οποίες απαιτούνται από αυτούς και συνεπ
άγονται τη διενέργεια δοκιμών σε σπονδυλω
τά ζώα.

6. Εάν δεύτερος δυνητικός καταχωρίζων έχε
ι ξεκινήσει διερεύνηση για την ίδια ουσία, ο
Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως στον καθέ
να από τους δύο δυνητικούς καταχωρίζοντε
ς την επωνυμία και τη διεύθυνση του άλλου, 
ή του τρίτου που ενεργεί ως εκπρόσωπός τ
ου έχοντας ορισθεί βάσει του άρθρου 23, π
αράγραφος 4 α (νέα) και τους ενημερώνει σ
χετικά με τις μελέτες οι οποίες απαιτούνται
από αυτούς και συνεπάγονται τη διενέργεια
δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία της ταυτότητας δυνητικών καταχωριζόντων, όταν με την
αποκάλυψη θα μπορούσαν να γνωστοποιηθούν εμπιστευτικές εμπορικές πληροφορίες

Τροπολογία 102
Άρθρο 24, παράγραφος 6 α (νέα)
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6α. Ο προηγούμενος ή ο δυνητικός καταχω
ρίζων που δεν επιθυμεί να αποκαλυφθεί το
όνομά του, γνωστοποιεί στον Οργανισμό εν
τός 15 ημερών από την υποβολή του αιτήμ
ατος ποιος θα τον εκπροσωπήσει.
Εάν ο Οργανισμός δεν έχει λάβει απάντηση
εντός αυτής της προθεσμίας, η ταυτότητα
του (δυνητικού) καταχωρίζοντος δεν θεωρ
είται απόρρητη. 

Αιτιολόγηση

Η προστασία της ταυτότητας προηγούμενων ή δυνητικών καταχωριζόντων δεν πρέπει να αποκλ
είει την κοινοχρησία αποτελεσμάτων δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα.

Τροπολογία 103
Άρθρο 25, παράγραφος 5

5. Οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες έχουν π
ροθεσμία ενός μήνα από τη στιγμή που θα ε
νημερωθούν, όπως αναφέρεται στην παράγρ
αφο 4, για να γνωστοποιήσουν στο δυνητικ
ό καταχωρίζοντα και στον Οργανισμό το κό
στος διεξαγωγής της εν λόγω μελέτης το οπ
οίο επωμίστηκαν. Μετά από αίτηση του δυν
ητικού καταχωρίζοντος, ο Οργανισμός αποφ
ασίζει να θέσει στη διάθεσή του τις περιλήψ
εις ή τις αυτοδύναμες περιλήψεις των σχετικ
ών μελετών, κατά περίπτωση, ή τα αποτελέσ
ματά τους, εφόσον αυτός προσκομίσει απόδ
ειξη ότι κατέβαλε στους προηγούμενους κατ
αχωρίζοντες το 50% του κόστους που έδειξ
αν ότι επωμίστηκαν.

5. Οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες έχουν π
ροθεσμία ενός μήνα από τη στιγμή που θα ε
νημερωθούν, όπως αναφέρεται στην παράγρ
αφο 4, για να γνωστοποιήσουν στο δυνητικ
ό καταχωρίζοντα και στον Οργανισμό το κό
στος διεξαγωγής της εν λόγω μελέτης το οπ
οίο επωμίστηκαν. Μετά από αίτηση του δυν
ητικού καταχωρίζοντος, ο Οργανισμός αποφ
ασίζει να θέσει στη διάθεσή του τις περιλήψ
εις ή τις αυτοδύναμες περιλήψεις των σχετικ
ών μελετών, κατά περίπτωση, ή τα αποτελέσ
ματά τους, εφόσον αυτός προσκομίσει απόδ
ειξη ότι κατέβαλε στους προηγούμενους κατ
αχωρίζοντες το 50% του ποσού που ορίζετα
ι στο άρθρο 25, παράγραφος 8α.

Αιτιολόγηση

Είναι παράδοξο κάθε εν δυνάμει καταχωρίζων να καταβάλει το 50% του αρχικού κόστους δοκι
μής ανεξαρτήτως τόσο της παραγόμενης ποσότητας όσο και του αριθμού των εν δυνάμει ή προη
γουμένων καταχωριζόντων. Το άρθρο 25.8 a (νέο) ορίζει ένα μηχανισμό για δικαιότερο επιμερ
ισμό του αρχικού κόστους μιας μελέτης.

Τροπολογία 104
Άρθρο 25, παράγραφος 6
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6. Εάν οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες δεν
γνωστοποιήσουν το κόστος στο δυνητικό κα
ταχωρίζοντα και στον Οργανισμό εντός της
προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο
5, ο Οργανισμός, μετά από αίτηση, αποφασί
ζει να θέσει στη διάθεση του δυνητικού κατ
αχωρίζοντος τις περιλήψεις ή τις αυτοδύναμ
ες περιλήψεις των σχετικών μελετών, κατά π
ερίπτωση, τις οποίες αυτός έχει ζητήσει. Οι
προηγούμενοι καταχωρίζοντες θα πρέπει να
διεκδικήσουν από το δυνητικό καταχωρίζον
τα την καταβολή του 50% του κόστους στα
εθνικά δικαστήρια.

6. Εάν οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες δεν
γνωστοποιήσουν το κόστος στο δυνητικό κα
ταχωρίζοντα και στον Οργανισμό εντός της
προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο
5, ο Οργανισμός, μετά από αίτηση, αποφασί
ζει να θέσει στη διάθεση του δυνητικού κατ
αχωρίζοντος τις περιλήψεις ή τις αυτοδύναμ
ες περιλήψεις των σχετικών μελετών, κατά π
ερίπτωση, τις οποίες αυτός έχει ζητήσει. Οι
προηγούμενοι καταχωρίζοντες θα πρέπει να
διεκδικήσουν από το δυνητικό καταχωρίζον
τα την καταβολή του ποσού που ορίζεται στ
ο άρθρο 25(8) στα εθνικά δικαστήρια.

Αιτιολόγηση

Απορρέει από την προηγούμενη τροπολογία επί του άρθρου 25.5.

Τροπολογία 105
Άρθρο 25, παράγραφος 8

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

8. Ο Οργανισμός μπορεί να παρατείνει την
περίοδο αναμονής για την καταχώριση, σύμ
φωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 1, για το
νέο καταχωρίζοντα. Η παράταση αυτή είνα
ι ανάλογη προς τον χρόνο που απαιτείται γι
α την πραγματοποίηση των σχετικών μελετ
ών και των απαραίτητων αξιολογήσεων, ε
φόσον αυτό ζητηθεί από τον προηγούμενο κ
αταχωρίζοντα.

Αιτιολόγηση

Η περίοδος που ζητείται πρέπει να είναι ανάλογη προς το χρόνο που απαιτείται για την πραγμα
τοποίηση των δοκιμών και τη συλλογή δεδομένων. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο δυνητικός κα
ταχωρίζων δεν αποκτά αδικαιολόγητο χρονικό πλεονέκτημα για την παραγωγή της ουσίας του, 
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες. Στην περίπτωση καινοτόμων προ
ϊόντων το χρονικό πλεονέκτημα έχει συνήθως αποφασιστικότερη σημασία από ό,τι το κόστος.

Τροπολογία 106
Άρθρο 25, παράγραφος 8 α (νέα)

8a. Η συμμετοχή κάθε μέρους στο κόστος
καθορίζεται από τον Οργανισμό βάσει των
κατευθυντήριων γραμμών που ορίζονται σ
το άρθρο 73, παράγραφος 1α (νέα).
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Τροπολογία 107
Άρθρο 26

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

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

(α) την ονομασία της ουσίας και, κατά περίπ
τωση, της ομάδας ουσιών, καθώς και του αρ
ιθμού Einecs και CAS, εάν υπάρχει·

(α) την ονομασία της ουσίας και, κατά περίπ
τωση, της ομάδας ουσιών, καθώς και του αρ
ιθμού Einecs και CAS, εάν υπάρχει·

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

(β) το όνομα και τη διεύθυνσή του και το όν
ομα του αρμοδίου επικοινωνίας ή, εφόσον α
παιτείται, τον όνομα του προσώπου που το
ν εκπροσωπεί·

(γ) την προβλεπόμενη προθεσμία καταχώρι
σης και την ποσοτική κατηγορία·

(γ) τους κατ' έτος όγκους παραγωγής σε πο
σοτικές κατηγορίες τόννων·

(δ) μια ένδειξη των φυσικοχημικών, τοξικολ
ογικών και οικοτοξικολογικών παραμέτρων/
ιδιοτήτων για τις οποίες έχει στη διάθεσή το
υ σχετικές μελέτες ή πληροφορίες με σκοπό
την κάλυψη των απαιτήσεων πληροφοριών
για σκοπούς καταχώρισης, εάν υπάρχουν·

(δ) μια ένδειξη των φυσικοχημικών, τοξικολ
ογικών και οικοτοξικολογικών παραμέτρων/
ιδιοτήτων για τις οποίες έχει στη διάθεσή το
υ σχετικές μελέτες ή πληροφορίες με σκοπό
την κάλυψη των απαιτήσεων πληροφοριών
για σκοπούς καταχώρισης, εάν υπάρχουν·

(ε) μια δήλωση σχετικά με το εάν οι μελέτες
που αναφέρονται στο στοιχείο δ) περιλαμβά
νουν δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα και εφόσ
ον δεν περιλαμβάνουν, εάν προτίθεται να υπ
οβάλει δήλωση, μαζί με την καταχώρισή το
υ, ότι συμφωνεί να χρησιμοποιηθούν οι μελ
έτες για τους σκοπούς του άρθρου 9, στοιχ
είο α), σημείο (x).

(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 δ
εχθεί να χρησιμοποιηθούν οι περιλήψεις το
υ και οι αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών τ
ου από άλλους καταχωρίζοντες κατά την έ
ννοια ου άρθρου 9, στοιχείο α), σημείο (x)·

Ο δυνητικός καταχωρίζων μπορεί να περιορ
ίσει τις πληροφορίες που θα υποβάλει βάσει
του πρώτου εδαφίου σε εκείνες μόνο που α
φορούν τις παραμέτρους/ιδιότητες για τις οπ
οίες απαιτείται η διεξαγωγή δοκιμών.

Ο δυνητικός καταχωρίζων μπορεί να περιορ
ίσει τις πληροφορίες που θα υποβάλει βάσει
του πρώτου εδαφίου σε εκείνες μόνο που α
φορούν τις παραμέτρους/ιδιότητες για τις οπ
οίες απαιτείται η διεξαγωγή δοκιμών.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην π
αράγραφο 1 υποβάλλονται το αργότερο δεκ
αοκτώ μήνες πριν:

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην π
αράγραφο 1 υποβάλλονται το αργότερο δεκ
αοκτώ μήνες μετά την έναρξη ισχύος του π
αρόντος κανονισμού:
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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·

διαγράφεται

(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.

διαγράφεται

3. Οι καταχωρίζοντες που δεν υποβάλλουν τ
ις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της π
αραγράφου 1 δεν μπορούν να επικαλεστούν
το άρθρο 21.

3. Οι καταχωρίζοντες που δεν υποβάλλουν τ
ις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της π
αραγράφου 1 δεν μπορούν να επικαλεστούν
το άρθρο 21.

4. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς σταδιακά
εισαγόμενων ουσιών σε ποσότητες κάτω το
υ ενός τόνου κατ’ έτος καθώς και οι μεταγε
νέστεροι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν τ
ις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1 στον Οργανισμό, σύμφωνα με το υ
πόδειγμα που ορίζεται από τον Οργανισμό, 
σύμφωνα με το άρθρο 108.

4. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς σταδιακά
εισαγόμενων ουσιών σε ποσότητες κάτω το
υ ενός τόνου κατ’ έτος καθώς και οι μεταγε
νέστεροι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν τ
ις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1 στον Οργανισμό, σύμφωνα με το υ
πόδειγμα που ορίζεται από 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.

5. Ο Οργανισμός κοινοποιεί, εντός τριών μ
ηνών από την εκπνοή της προθεσμίας που
αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, κατ
άσταση προκαταχωρισμένων ουσιών σύμφ
ωνα με την παράγραφο 2 ανωτέρω. Η κατ
άσταση περιλαμβάνει τα ονόματα των ουσι
ών, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών
EINECS και CAS και τα ονόματα και τα σ
τοιχεία επικοινωνίας εκείνων των κατασκε
υαστών και εισαγωγέων οι οποίοι πρέπει ή
έχουν εκδηλώσει την προθυμία τους να προ
βούν σε κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ κα
ταχωριζόντων

Τροπολογία 108
Άρθρο 26α (νέο)

Μητρώο ουσιών
1. Ο Οργανισμός τηρεί μητρώο ουσιών όπο
υ εγγράφονται οι πληροφορίες που ορίζοντ
αι στο άρθρο 26, παρ. 1.
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2. Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί όλες τις κοι
νοποιημένες ουσίες στο μητρώο ουσιών αμ
έσως μετά τη λήξη της περιόδου κοινοποίη
σης που ορίζεται στο άρθρο 26, παρ. 2 περι
λαμβάνοντας ως ενδείξεις:
(α) την ονομασία της ουσίας και, κατά περ
ίπτωση, της ομάδας ουσιών, καθώς και το
υ αριθμού Einecs και CAS, εάν υπάρχει·
(β) οσάκις ισχύει, το όνομα και τη διεύθυν
ση του παραγωγού ή εισαγωγέα, υπό την π
ροϋπόθεση ότι έχει δοθεί σχετική συναίνεσ
η σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 5·
(γ) τις τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές
παραμέτρους για τις οποίες διατίθενται με
λέτες από δοκιμές σε σπονδυλωτά·
(δ) την νωρίτερη προθεσμία για την καταχ
ώριση εκάστης ουσίας σύμφωνα με το άρθ
ρο 21.
3. Οιοσδήποτε παραγωγός και εισαγωγέας
μπορεί να ορίσει φυσικό ή νομικό πρόσωπο
με έδρα στην Κοινότητα ως εκπρόσωπό το
υ προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα. Υπό τ
ην προϋπόθεση ότι το όνομα αυτού του εκπ
ροσώπου έχει κοινοποιηθεί στον οργανισμό
σύμφωνα με το άρθρο26, παρ. 1, στοιχείο (
γ) η ταυτότητα του παραγωγού ή εισγαωγέ
α δεν σιατίθεται από τον Οργανισμό σύμφ
ωνα με την παράγραφο 2.
4. Εντός έτους από της δημοσιοποιήσεως τ
ου μητρώου ουσιών σύμφωνα με την παρά
γραφο 2 ως ανωτέρω μεταγενέστεροι χρήσ
τες πρέπει να γνωστοποιήσουν στον Οργανι
σμό την ύπαρξη μελετών από δικές τους δο
κιμές σε σπονδυλωτά ζώα για τοξικολογικέ
ς και οικοτοξικολογικές παραμέτρους. Ο Ο
ργανισμός συμπληρώνει το μητρώο ουσιών
και δημοσιοποιεί το εν λόγω συμπλήρωμα
13 μήνες μετά τη δημοσιοποίηση του μητρ
ώου.

Αιτιολόγηση

Οι προ-καταχωρισμένες ουσίες θα περιλαμβάνονται σε μητρώο ουσιών και θα δημοσιοποιούντ
αι. Τούτο θα εξασφαλίζει διαφάνεια περί του ποίες σταδιακά εισαγόμενες ουσίες κυκλοφορούν
στην αγορά και θα εμφαίνει την νωρίτερη προθεσμία καταχώρισης για εκάστη ουσία. Αυτή η πρ
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ώτη δημοσιοποίηση όλων των σταδιακά εισαγομένων ουσιών καθιστά δυνατή την επικοινωνία
τόσο μεταξύ παραγωγών και εισαγωγέων για να προετοιμάζουν τους φακέλλους καταχώρισης ό
σο και μεταξύ προμηθευτών και μεταγενεστέρων χρηστών.

Τροπολογία 109
Άρθρο 26β (νέο)

Άρθρο 26β
Αρμοδιότηττα και νομική προστασία

1. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, ο
Οργανισμός φέρει την ευθύνη των αποφάσ
εων βάσει του παρόντος τίτλου.
2. Μπορεί να ασκηθεί προσφυγή κατά των
αποφάσεων του Οργανισμού σύμφωνα με τ
ις διατάξεις των άρθρων 87, 88 και 89.

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας η αρμοδιότητα του Οργανισμού για ολόκληρον τον Τίτλο III πρέπει να δ
ηλώνεται ρητώς. Αντί να απαριθμείται χωριστά σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα προσφυγής πρ
έπει να ορίζεται συνολικά εδώ.

Τροπολογία 110
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 καταχωρίζοντες και προ-καταχ
ωρίζοντες που έχουν υποβάλει πληροφορίες
στον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26, 
για την ίδια σταδιακά εισαγόμενη ουσία απο
τελούν μέλη ενός φόρουμ ανταλλαγής πληρ
οφοριών για την ουσία (Φαπο), έως τη λήξη
της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρ
ο 21, παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να καταστεί το ΦΑΠΟ προσβάσιμο και για μεταγενέστ
ερους χρήστες.  Επίσης διευκρινίζεται η διάρκεια του ΦΑΠΟ, προκειμένου να διασφαλισθεί η λ
ειτουργικότητά του καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου καταχώρισης σταδιακά εισαγόμενων ου
σιών. 

Τροπολογία 111
Άρθρο 27, παράγραφος 2 α (νέα)
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2a. Οι συμμετέχοντες σε ΦΑΠΟ καταβάλλ
ουν κάθε προσπάθεια για να συμφωνήσουν
στην ερμηνεία των πληροφοριών που αντα
λλάσσουν.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ενθαρρύνει τους καταχωρίζοντες να συμφωνήσουν στην ερμηνεία δεδο
μένων σχετικά με την επικινδυνότητα με στόχο να διευκολυνθεί η κοινοχρησία δεδομένων.  

Τροπολογία 112
Άρθρο 28, παράγραφος 1, εδάφιο 2 

Δύο εβδομάδες μετά την αίτηση, ο κάτοχος
της μελέτης προσκομίζει απόδειξη του κόστ
ους της στο μέλος που τη ζητά. Το μέλος το
υ Φαπο και ο κάτοχος της μελέτης λαμβάνο
υν κάθε εύλογο μέτρο για την επίτευξη συμ
φωνίας σχετικά με τον επιμερισμό του κόστ
ους μεταξύ τους. Εάν δεν μπορούν να καταλ
ήξουν σε συμφωνία, το κόστος επιμερίζεται
εξίσου. Ο κάτοχος προμηθεύει τη μελέτη εν
τός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της π
ληρωμής.

Δύο εβδομάδες μετά την αίτηση, ο κάτοχος
της μελέτης προσκομίζει απόδειξη του κόστ
ους της στο μέλος που τη ζητά. Το μέλος το
υ Φαπο και ο κάτοχος της μελέτης λαμβάνο
υν κάθε εύλογο μέτρο για την επίτευξη συμ
φωνίας σχετικά με τον επιμερισμό του κόστ
ους μεταξύ τους. Εάν δεν μπορούν να καταλ
ήξουν σε συμφωνία, το κόστος επιμερίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 8α.
Ο κάτοχος προμηθεύει τη μελέτη εντός δύο
εβδομάδων από την παραλαβή της πληρωμή
ς.

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμίζει το άρθρο 28 με την τροπολογία επί του άρθρου 25.

Τροπολογία 113
Άρθρο 28, παράγραφος 3
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3. Εάν ο κάτοχος της μελέτης που αναφέρετ
αι στην παράγραφο 2 αρνηθεί είτε να προσκ
ομίσει απόδειξη του κόστους της μελέτης εί
τε να παράσχει την ίδια τη μελέτη σε άλλο μ
έλος τότε το άλλο μέλος συνεχίζει σαν να μ
ην υπήρχε διαθέσιμη μελέτη στο πλαίσιο το
υ Φαπο, εκτός εάν έχει ήδη υποβληθεί κατα
χώριση από άλλον καταχωρίζοντα, η οποία
περιέχει την περίληψη ή την αυτοδύναμη πε
ρίληψη της μελέτης, κατά περίπτωση. Στην
περίπτωση αυτή ο Οργανισμός αποφασίζει ν
α θέσει στη διάθεση του άλλου μέλους την ε
ν λόγω περίληψη ή την αυτοδύναμη περίλη
ψη της μελέτης, κατά περίπτωση. Ο άλλος κ
αταχωρίζων θα πρέπει να διεκδικήσει στα εθ
νικά δικαστήρια την καταβολή ίσου μεριδίο
υ του κόστους από το άλλο μέλος ή μέλη το
υ Φαπο.

3. Εάν ο κάτοχος της μελέτης που αναφέρετ
αι στην παράγραφο 1 αρνηθεί είτε να προσκ
ομίσει απόδειξη του κόστους της μελέτης εί
τε να παράσχει την ίδια τη μελέτη σε άλλο μ
έλος τότε το άλλο μέλος συνεχίζει σαν να μ
ην υπήρχε διαθέσιμη μελέτη στο πλαίσιο το
υ Φαπο, εκτός εάν έχει ήδη υποβληθεί κατα
χώριση από άλλον καταχωρίζοντα, η οποία
περιέχει την περίληψη ή την αυτοδύναμη πε
ρίληψη της μελέτης, κατά περίπτωση. Στην
περίπτωση αυτή ο Οργανισμός αποφασίζει ν
α θέσει στη διάθεση του άλλου μέλους την ε
ν λόγω περίληψη ή την αυτοδύναμη περίλη
ψη της μελέτης, κατά περίπτωση. Ο άλλος κ
αταχωρίζων θα πρέπει να διεκδικήσει στα εθ
νικά δικαστήρια την καταβολή  μεριδίου του
κόστους σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγρ
αφος 8α, από το άλλο μέλος ή μέλη του Φα
πο. 

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμίζει το άρθρο 28 με την τροπολογία επί του άρθρου 25.

Τροπολογία 114
Άρθρο 29, παράγραφος 1, εδάφιο 1 α (νέο)

1α. Αυτό δεν ισχύει για ουσίες και παρασκε
υάσματα που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σε
ποσότητες κάτω του ενός κιλού κατ' έτος ή
στο πλαίσιο μιας μοναδικής παράδοσης γι
α σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ανά
πτυξης.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι λογικό να απαιτείται η κατάρτιση δελτίου δεδομένων ασφαλείας για μικρές ποσότητες
ή εφάπαξ προμήθειες.

Τροπολογία 115
Άρθρο 29, παράγραφος 1 α (νέα) 
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1a. Κατ’ εξαίρεση, τα δελτία δεδομένων α
σφαλείας που συντάσσονται σύμφωνα με τ
ο παράρτημα Ια δεν είναι αναγκαία για τα
παρασκευάσματα στις περιπτώσεις μεταφο
ράς παρασκευασμάτων μεταξύ δύο εργοστ
ασίων της ίδιας εταιρείας (holding) στην Ε
Ε, τα οποία δεν συνιστούν ενιαία νομική ον
τότητα.

Αιτιολόγηση

Η μεταφορά μεταξύ δύο εργοστασίων της ίδιας εταιρείας (holding) στην ΕΕ, που δεν αποτελού
ν ενιαία νομική οντότητα δεν θα πρέπει να θεωρείται εμπορική διάθεση του παρασκευάσματος.  
Δεδομένου ότι το παρασκεύασμα βρίσκεται πάντα υπό τον έλεγχο της εταιρείας, δεν προσφέρει
κανένα όφελος στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον η απαίτηση για ιδιαίτερο δελτίο δεδομέν
ων ασφαλείας για τέτοιου είδους παρασκευάσματα.

Τροπολογία 116
Άρθρο 29, παράγραφος 6, σημείο 15 α (νέο)

15 α. Προδιαγραφές και λόγους για τους ο
ποίους έχει αρθεί η διανέργεια δοκιμών σύ
μφωνα με το Παράρτημα IX, όπου τούτο ι
σχύει.

Τροπολογία 117
Άρθρο 29, παράγραφος 6, τελευταίο εδάφιο

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

Όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικής ασφ
άλειας, τα σχετικά σενάρια έκθεσης περιγρά
φονται στα αντίστοιχα τμήματα του δελτίο
υ δεδομένων ασφαλείας.

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα που θα επισυνάπτεται στα ΔΔΑ, όπου θα περιγράφονται τα σενάρια έκθεσης στις
περιπτώσεις διεξαγωγής αξιολογήσεων χημικής ασφαλείας δεν είναι αναγκαίο. Τα δελτία δεδομ
ένων ασφαλείας πρέπει να είναι προσιτά και κατανοητά στους μετέπειτα χρήστες. Δεν υπάρχει
ανάγκη περιγραφής του σεναρίου έκθεσης στο παράρτημα, δεδομένου ότι:

- η δεδηλωμένη χρήση που καλύπτεται από το δελτίο δεδομένων ασφαλείας αναφέρεται σε αυτό
(τμήματα 1-2)·
- Εξ άλλου, το ΔΔΑ θα πρέπει να παραμείνει ευθυγραμμισμένο προς τις απαιτήσεις του GHS.

Τροπολογία 118
Άρθρο 29, παράγραφος 8
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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, εκ
τός αν είχε υποβληθεί σύμφωνα με τις παρ
ούσες διατάξεις πριν από την έναρξη ισχύο
ς του παρόντος κανονισμού.. Οι προμηθευτ
ές το επικαιροποιούν αμέσως στις ακόλουθε
ς περιπτώσεις:

α) μόλις καταστούν διαθέσιμα νέα δεδομένα
τα οποία είναι απαραίτητα για τον εντοπισμ
ό και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων δια
χείρισης του κινδύνου·

α) μόλις καταστούν διαθέσιμα νέα δεδομένα
τα οποία είναι απαραίτητα για τον εντοπισμ
ό και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων δια
χείρισης του κινδύνου·

β) μόλις καταχωριστεί η ουσία· β) αν έχει καταχωριστεί η ουσία·
γ) μόλις χορηγηθεί ή απορριφθεί άδεια για τ
ην ουσία·

γ) αν έχει χορηγηθεί ή απορριφθεί άδεια για
την ουσία·

δ) μόλις επιβληθεί ένας περιορισμός. δ) αν έχει επιβληθεί ένας περιορισμός.
Η νέα έκδοση των πληροφοριών που φέρει
ημερομηνία και η οποία προσδιορίζεται ως
«Αναθεώρηση: (ημερομηνία)» παρέχεται δω
ρεάν σε όλους τους προηγούμενους αποδέκ
τες στους οποίους παρασχέθηκε η ουσία ή τ
ο παρασκεύασμα κατά τους προηγούμενους
δώδεκα μήνες.

Η νέα έκδοση των πληροφοριών που φέρει
ημερομηνία και η οποία προσδιορίζεται ως
«Αναθεώρηση: (ημερομηνία)» παρέχεται δω
ρεάν σε όλους τους προηγούμενους αποδέκ
τες στους οποίους παρασχέθηκε η ουσία ή τ
ο παρασκεύασμα κατά τους προηγούμενους
δώδεκα μήνες.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να συμμορφωθούν προς ορισμένες από τις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού στο πλαίσιο της προσωρινής στρατηγικής του REACH, θα πρέπει να μην χρειάζετα
ι να επαναλάβουν την εργασία μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Τροπολογία 119
Άρθρο 30, παράγραφος 2

2. Οι πληροφορίες γνωστοποιούνται γραπτώ
ς το αργότερο κατά την πρώτη παράδοση τη
ς ουσίας μετά την έναρξη ισχύος του παρόντ
ος κανονισμού. Οι προμηθευτές επικαιροποι
ούν τις πληροφορίες αυτές και τις μεταδίδου
ν χωρίς καθυστέρηση στους επόμενους κρίκ
ους της αλυσίδας εφοδιασμού στις ακόλουθ
ες περιπτώσεις:

2. Οι πληροφορίες γνωστοποιούνται γραπτώ
ς ή σε ηλεκτρονική μορφή το αργότερο κατ
ά την πρώτη παράδοση της ουσίας μετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ο
ι προμηθευτές επικαιροποιούν τις πληροφορ
ίες αυτές και τις μεταδίδουν χωρίς καθυστέρ
ηση στους επόμενους κρίκους της αλυσίδας
εφοδιασμού στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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α) μόλις καταστούν διαθέσιμα νέα δεδομένα
τα οποία είναι απαραίτητα για τον εντοπισμ
ό και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων δια
χείρισης του κινδύνου·

α) μόλις καταστούν διαθέσιμα νέα δεδομένα
τα οποία είναι απαραίτητα για τον εντοπισμ
ό και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων δια
χείρισης του κινδύνου·

β) μόλις καταχωριστεί η ουσία· β) αν έχει καταχωριστεί η ουσία·
γ) μόλις χορηγηθεί ή απορριφθεί άδεια για τ
ην ουσία·

γ) αν έχει χορηγηθεί ή απορριφθεί άδεια για
την ουσία·

δ) μόλις επιβληθεί ένας περιορισμός. δ) αν έχει επιβληθεί ένας περιορισμός.
Οι νέες αυτές πληροφορίες παρέχονται δωρε
άν σε όλους τους προηγούμενους αποδέκτες
στους οποίους παρασχέθηκε η ουσία ή το π
αρασκεύασμα κατά τους προηγούμενους δώ
δεκα μήνες.

Οι νέες αυτές πληροφορίες παρέχονται δωρε
άν σε όλους τους προηγούμενους αποδέκτες
στους οποίους παρασχέθηκε η ουσία ή το π
αρασκεύασμα κατά τους προηγούμενους δώ
δεκα μήνες.

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες.

Τροπολογία 120
Άρθρο 31

Κάθε φορέας της αλυσίδας εφοδιασμού μιας
ουσίας ή ενός παρασκευάσματος γνωστοποι
εί τις ακόλουθες πληροφορίες στον αμέσως
προηγούμενο φορέα ή διανομέα της αλυσίδ
ας εφοδιασμού: 

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες τ
ούτο θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκά
λυψη εμπιστευτικών πληροφοριών προστα
τευόμενων βάσει του άρθρου 116, κάθε φο
ρέας της αλυσίδας εφοδιασμού μιας ουσίας
ή ενός παρασκευάσματος γνωστοποιεί τις α
κόλουθες πληροφορίες στον αμέσως προηγο
ύμενο φορέα ή διανομέα της αλυσίδας εφοδι
ασμού:

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλεφτεί εξαίρεση των μετέπειτα χρηστών από τη διαβίβαση πληροφοριών στα αν
άντη της αλυσίδας εφοδιασμού, αν τούτο αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με το
χρήστη ή τη συγκεκριμένη χρήση της χημικής ουσίας. Έτσι θα αποφεύγονταν περιπτώσεις στις
οποίες ο παραγωγός θα μπορούσε να διαβιβάσει τις σχετικές πληροφορίες σε ανταγωνιστές μετ
αγενέστερου χρήστη.

Τροπολογία 121
Άρθρο 31 α (νέο)

Άρθρο 31 α
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1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας ουσ
ίας εγγεγραμμένης στο Παράρτημα XIII ή
παρασκευάσματος ή προϊόντος που περιέχ
ει την εν λόγω ουσία παρέχει, εφόσον αυτό
ζητηθεί από μεταγενέστερο χρήστη και εφ
όσον το εν λόγω αίτημα μπορεί να θεωρηθ
εί εύλογο, τις πληροφορίες που είναι απαρ
αίτητες για να αξιολογηθεί η επίδραση της
ουσίας στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλ
λον, όσον αφορά τις ενέργειες και χρήσεις
που αναφέρονται στην εν λόγω αίτηση.
2. Οι απαιτήσεις για πληροφορίες που ορίζ
ονται στην παράγραφο 1 ως άνω ισχύουν τ
ηρουμένων των αναλογιών και για προηγο
ύμενα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού.

Αιτιολόγηση

Πληροφορίες σχετικά με επικίνδυνες (επιτρεπόμενες) ουσίες μόνες τους, σε παρασκευάσματα κ
αι σε προϊόντα πρέπει να κατανέμονται σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού (τότο προγεν
έστερα όσο και μεταγενέστερα στάδια) για να παρέχεται στις εταιρείες η δυνατότητα να προβαίν
ουν στις δέουσες ενέργειες και να λαμβάνουν αποφάσεις κατόπιν ενημέρωσης. Το δικαίωμα τω
ν μεταγενέστερων χρηστώννα λαμβάνουν πληροφορίες περί αυτών των ουσιών έχει ζωτική σημ
ασία για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να ξανακερδηθεί η καλοπιστί
α.

Τροπολογία 122
Άρθρο 32, τίτλος

Πρόσβαση των εργαζομένων στις πληροφορ
ίες του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Πρόσβαση των εργαζομένων στις πληροφορ
ίες σχετικά με την ασφάλεια

Αιτιολόγηση

Δεν μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνει το δελτίο δεδομέν
ων ασφαλείας. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθε
ί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙV: Πληροφορίες μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού.

Τροπολογία 123
Άρθρο 33
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33. Όλοι οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμο
ύ συγκεντρώνουν και διατηρούν διαθέσιμες
όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη
ν εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει
του παρόντος κανονισμού για περίοδο δέκα
ετών μετά την τελευταία φορά που παρήγαγ
αν, εισήγαγαν, προμήθευσαν ή χρησιμοποίη
σαν την ουσία υπό καθαρή μορφή ή σε παρα
σκεύασμα. Κάθε φορέας υποβάλλει τις πληρ
οφορίες αυτές ή τις θέτει στη διάθεση του Ο
ργανισμού ή κάθε αρμόδιας αρχής κράτους
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο φ
ορέας της αλυσίδας εφοδιασμού αμέσως μό
λις του τις ζητήσουν, με την επιφύλαξη των
τίτλων ΙΙ και VI.

33. Όλοι οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμο
ύ συγκεντρώνουν και διατηρούν διαθέσιμες
όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη
ν εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει
του παρόντος κανονισμού για περίοδο πέντε
ετών μετά την τελευταία φορά που παρήγαγ
αν, εισήγαγαν, προμήθευσαν ή χρησιμοποίη
σαν την ουσία υπό καθαρή μορφή ή σε παρα
σκεύασμα. Κάθε φορέας υποβάλλει τις πληρ
οφορίες αυτές ή τις θέτει στη διάθεση του Ο
ργανισμού αμέσως μόλις του τις ζητήσουν,
με την επιφύλαξη των τίτλων ΙΙ και VI

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση για διαθεσιμότητα των πληροφοριών στο πλαίσιο του REACH δέκα χρόνια μετά
την τελευταία παραγωγή, εισαγωγή, προμήθεια και χρήση των ουσιών θέτει σοβαρά γραφειοκρ
ατικά εμπόδια στις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό, η προθεσμία θ
α πρέπει να περιοριστεί σε πέντε έτη.

Τροπολογία 124
Άρθρο 34, παράγραφος 1

1. Ο μεταγενέστερος χρήστης μπορεί να παρ
άσχει πληροφορίες για να βοηθήσει στην πρ
οετοιμασία μιας καταχώρισης.

1. Ο μεταγενέστερος χρήστης μπορεί να παρ
άσχει πληροφορίες για να βοηθήσει στην πρ
οετοιμασία μιας καταχώρισης. Οι πληροφορ
ίες μπορεί να υποβάλλονται άμεσα στον Ορ
γανισμό. Οι διατάξεις του τίτλου ΙΙΙ εφαρμ
όζονται κατ’ αναλογία.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση του REACH δεν επιτρέπει ρητώς στους μεταγενέστερους χρήστες την καταχώριση ο
υσιών ή τη συμμετοχή σε ομίλους. Οι μεταγενέστεροι χρήστες κινδυνεύουν να καθυστερήσουν σ
ημαντικά στη διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά, λόγω των γραφειοκρατικών απαιτήσεω
ν καταχώρισης που μπορεί να απαιτούν δοκιμές και άλλες διοικητικές διαδικασίες πριν από τη
χρήση της νέας χημικής ουσίας. Αν δεν έχουν δυνατότητα καταχώρισης ή συμμετοχής σε ομίλου
ς, οι μεταγενέστεροι χρήστες αδυνατούν να επιταχύνουν τη δοκιμή και τη διαδικασία καταχώρισ
ης.

Τροπολογία 125
Άρθρο 34, παράγραφος 2
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2. Κάθε μεταγενέστερος χρήστης έχει το δι
καίωμα 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 στ
ην αξιολόγηση χημικής ασφάλειας του προμ
ηθευτή. 

Κάθε μεταγενέστερος χρήστης έχει το δικαί
ωμα να γνωστοποιήσει γραπτώς μια χρήση
στον παραγωγό, στον εισαγωγέα, στο μεταγ
ενέστερο χρήστη, στο διανομέα ή σε οιονδή
ποτε άλλο φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού
από τον οποίο προμηθεύεται την ουσία που
χρησιμοποιεί, με σκοπό να καταστήσει τη χ
ρήση προσδιοριζόμενη. Με τη γραπτή γνωσ
τοποίηση παρέχει πληροφορίες στον προμηθ
ευτή του ώστε να του δώσει τη δυνατότητα
να υποβάλει ένα σενάριο έκθεσης για τη χρή
ση του στην αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
του προμηθευτή.
Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 26, ο
παραγωγός, ο εισαγωγέας ή ο μετέπειτα χρ
ήστης μπορεί να αρνηθεί να υποβάλει σενά
ριο έκθεσης.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται
στις μη εγκεκριμένες χρήσεις.

Αιτιολόγηση

Ένας προμηθευτής δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένος να εγκρίνει όλες τις χρήσεις που προσδιο
ρίζει ένας μεταγενέστερος χρήστης και να προετοιμάζει σενάρια έκθεσης για χρήσεις τις οποίες
δεν εγκρίνει. Η παράγραφος 2 δεν θα πρέπει να αντιβαίνει στον τίτλο 16 του δελτίου δεδομένω
ν ασφαλείας (επίσης μέρος του GHS).

Η τροπολογία αποσαφηνίζει ότι οι προμηθευτές επιτρέπεται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
να αρνούνται να παρέχουν στους μετέπειτα χρήστες το αναγκαίο σενάριο έκθεσης από μία χρήσ
η. Η αποσαφήνιση αυτή έχει ιδιαίτερη αξία για τις ΜΜΕ, δεδομένου ότι παρέχει νομική βεβαιό
τητα και διευκολύνει στον υπολογισμό του κόστους.

Τροπολογία 126
Άρθρο 34, παράγραφος 4, εδάφιο 1

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. Κάθε μεταγενέστερος χρήστης μιας ουσία
ς υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα κα
ταρτίζει έκθεση χημικής ασφάλειας, σύμφων
α με το παράρτημα ΧΙ για κάθε χρήση, για π
οσότητες από ένα τόνο και άνω ετησίως, ε
κτός των συνθηκών που περιγράφονται στο
σενάριο έκθεσης που του έχει διαβιβαστεί μ
ε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Αιτιολόγηση
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Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ισότιμη μεταχείριση των καταχωριζόντων και των μεταγεν
έστερων χρηστών όσον αφορά τις χρήσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στις αξιολογήσεις χη
μικής ασφάλειας, οι οποίες -για πρακτικούς λόγους- θα πρέπει να απαιτούνται μόνο για χρήσεις
σε ποσότητες άνω του ενός τόνου ετησίως.

Τροπολογία 127
Άρθρο 34 α (νέο)

Άρθρο 34α

Σύμφωνα με το στόχο της προώθησης εναλ
λακτικών μεθόδων στις δοκιμές με πειραμ
ατόζωα, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και η
βιομηχανία θα πρέπει να εντείνουν τις προ
σπάθειές τους για την επιτάχυνση της ανάπ
τυξης και της επικύρωσης δοκιμών εναλλα
κτικών στις δοκιμές με πειραματόζωα

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του συγκεκριμένου κανονισμού, για την προώθηση εναλλακτικών δοκιμών στις δοκιμ
ές με πειραματόζωα θα πρέπει να φαίνεται στο κείμενο του κανονισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά
την σημερινή πόρων και προσπαθειών και την αργοπορία στην ανάπτυξη και την έγκριση εναλλ
ακτικών μεθόδων.

Τροπολογία 128
Άρθρο 35, παράγραφος 1

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.

Αιτιολόγηση

Σχετική προσαρμογή και αναφορά στο ότι οι μεταγενέστεροι χρήστες δεν διαθέτουν συνήθως γν
ώσεις τοξικολογίας που να τους επιτρέπουν την υποβολή προτάσεων ελέγχου.
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Τροπολογία 129
Άρθρο 36, παράγραφοι 1 και 2

1. Οι μεταγενέστεροι χρήστες οφείλουν να σ
υμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του άρθρου
34 το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την παρ
αλαβή αριθμού καταχώρισης που τους έχου
ν διαβιβάσει οι προμηθευτές τους με το δελτ
ίο δεδομένων ασφαλείας.

1. Οι μεταγενέστεροι χρήστες οφείλουν να σ
υμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του άρθρου
34 το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την παρ
αλαβή επιβεβαίωσης της καταχώρισης που
τους έχουν διαβιβάσει οι προμηθευτές τους
με το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

2. Οι μεταγενέστεροι χρήστες οφείλουν να σ
υμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του άρθρου
35 το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την παρ
αλαβή αριθμού καταχώρισης που τους έχου
ν διαβιβάσει οι προμηθευτές τους με το δελτ
ίο δεδομένων ασφαλείας.

2. Οι μεταγενέστεροι χρήστες οφείλουν να σ
υμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του άρθρου
35 το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την παρ
αλαβή επιβεβαίωσης της καταχώρισης που
τους έχουν διαβιβάσει οι προμηθευτές τους
με το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για την αποκάλυψη στους μεταγενέστερους χρήστες των αριθμών καταχώρισης όλ
ων των ουσιών που περιέχονται σε μια ουσία συνεπάγεται απώλεια της εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία 130
Τίτλος VI, όνομα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αιτιολόγηση

Η ονομασία του τίτλου VI θα πρέπει να αντανακλά το γεγονός ότι οι διατάξεις του δεν καλύπτο
υν μόνο την αξιολόγηση ουσιών.

Τροπολογία 131
Άρθρο 37

Τα πολυμερή εξαιρούνται από την αξιολόγη
ση, βάσει του παρόντος τίτλου.

Τα πολυμερή και οι σταδιακά εισαγόμενες
ουσίες που αναφέρονται στη διαδικασία πρ
οκαταχώρισης του άρθρου 26 από την αξιο
λόγηση, βάσει του παρόντος τίτλου.

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση των σταδιακά εισαγόμενων ουσιών ρυθμίζεται αυτοτελώς στο πλαίσιο της διαδικ
ασίας προκαταχώρισης. Όταν, ωστόσο, οι ουσίες καταχωριστούν, υπόκεινται σε αξιολόγηση χη
μικής ασφάλειας.
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Τροπολογία 132
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. Για τους σκοπούς των άρθρων 39 έως 44, 
αρμόδια αρχή είναι ο Οργανισμός. Για την
εκτέλεση των καθηκόντων που περιγράφον
ται στα εν λόγω άρθρα, ο Οργανισμός βασί
ζεται στις αρμόδιες αρχές που αναφέροντα
ι στο άρθρο 118. 

Αιτιολόγηση
Για να επιτευχθεί ένα πραγματικό ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού, πρέπει να ανατεθούν στον Οργ
ανισμό ευρύτερα καθήκοντα και αρμοδιότητες. Επομένως, ο Οργανισμός πρέπει να έχει την ευθ
ύνη της αξιολόγησης σε κοινοτικό επίπεδο, με την επικουρία και τη συμβουλευτική στήριξη των
αρχών των κρατών μελών και της επιτροπής των κρατών μελών που είναι το τεχνικό συμβουλε
υτικό όργανο στο πλαίσιο του συστήματος REACH.

Τροπολογία 133
Άρθρο 38, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Για τους σκοπούς των άρθρων 39 έως
43 μπορεί να ζητηθεί η γνωμοδότηση της
Επιτροπής του κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός θα λειτουργεί υπό την καθοδήγηση και σε συνεργασία με την Επιτροπή του κράτ
ους μέλους, αλλά διατηρεί την πλήρη ευθύνη για κάθε λαμβανόμενη απόφαση. Ωστόσο, για να
αποφευχθεί μια βεβαρυμένη διαδικασία διαβούλευσης για όλα τα ζητήματα, δεν πρέπει να είναι
υποχρεωτική η γνωμοδότηση της Επιτροπής του κράτους μέλους.

Τροπολογία 134
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

Αιτιολόγηση

Η ανωτέρω τροπολογία επί του άρθρου 38.1 καθιστά περιττή τη διαδικασία αυτή.



PE 353.595v03-00 78/156 AD\579754EL.doc

EL

Τροπολογία 135
Άρθρο 38, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Η επικοινωνία μεταξύ του Οργανισμού
και του καταχωρίζοντος μπορεί να γίνεται
σε γλώσσα της επιλογής του καταχωρίζοντ
ος.

Αιτιολόγηση

Η εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει ότι όλες οι αποφάσεις και οι γνωμοδοτήσεις
θα λαμβάνονται και θα εκδίδονται από έναν κεντρικό φορέα, τον Οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτ
ό, ωστόσο, πρέπει ο Οργανισμός να μπορεί να αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη των αρμόδιων
αρχών και να ζητεί την τεχνική τους υποστήριξη για την προετοιμασία των αποφάσεων και των
γνωμοδοτήσεών του. 

Για την ελάφρυνση των ΜΜΕ, θα πρέπει η επικοινωνία με τον Οργανισμό να είναι δυνατή και
στην γλώσσα του εκάστοτε κράτους έδρας.

Τροπολογία 136
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 διαδικασί
α των άρθρων 48 και 49.

2. Εάν, με βάση την εξέταση που γίνεται σύ
μφωνα με την παράγραφο 1, απαιτούνται πε
ραιτέρω πληροφορίες για τη συμμόρφωση
του φακέλου προς τις απαιτήσεις του παρό
ντος κανονισμού, ο Οργανισμός καταρτίζει
σχέδιο απόφασης εντός δώδεκα μηνών από
τη δημοσίευση του προγράμματος ετήσιας
αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγρ
αφο 3α, κατωτέρω, με την οποία απαιτείται
από τον καταχωρίζοντα ή τους καταχωρίζον
τες να υποβάλουν τυχόν πληροφορίες για τη
συμμόρφωση των καταχωρίσεων με τις σχετ
ικές απαιτήσεις πληροφοριών και η απόφασ
η αυτή λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο
48.

Τροπολογία 137
Άρθρο 40, παράγραφος 3
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3. Ο καταχωρίζων υποβάλλει τις πληροφορί
ες που απαιτούνται στον Οργανισμό.

3. Ο καταχωρίζων υποβάλλει τις πληροφορί
ες που απαιτούνται στον Οργανισμό μέσα σ
ε εύλογη προθεσμία που καθορίζει ο Οργαν
ισμός. Η προθεσμία αυτή δεν πρέπει να υπ
ερβαίνει το εξάμηνο. Αν ο καταχωρίζων δε
ν υποβάλει τις σχετικές πληροφορίες μέσα
στην καθορισμένη προθεσμία ο Οργανισμό
ς αποσύρει τον αριθμό καταχώρισης.

Αιτιολόγηση

Οι καταχωρίζοντες μπορεί να έχουν περάσει τον έλεγχο πληρότητας του άρθρου 18, χωρίς ωστ
όσο να πληρούν τις προϋποθέσεις πληροφόρησης. Η μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ενημ
έρωσης θα πρέπει να έχουν σαφείς συνέπειες. Οι καταχωρίζοντες δεν πρέπει να έχουν πάνω απ
ό μία ευκαιρία σε διάστημα έξι μηνών για τη διόρθωση λανθασμένων καταχωρίσεων. Τούτο θα
διασφάλιζε την ποιότητα, για την αποφυγή ατερμόνων αντιδικιών μεταξύ των αρχών και των κ
αταχωριζόντων.

Τροπολογία 138
Άρθρο 40, παράγραφος 3 α (νέα)

3a. Ο Οργανισμός καταρτίζει ετήσιο πρόγρ
αμμα αξιολόγησης για τους φακέλους κατα
χώρισης, προκειμένου να εκτιμήσει τη συν
ολική τους ποιότητα. Το πρόγραμμα περιλ
αμβάνει ελάχιστο ποσοστό φακέλων καταχ
ώρισης προς αξιολόγηση και δημοσιεύεται
στον ιστότοπο του Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η αξιολόγηση ελάχιστου αριθμού φακέλων καταχώρισης, πρ
οκειμένου ιδιαίτερα να επιτυγχάνεται ένα επίπεδο εμπιστοσύνης στο βάσιμο των μέτρων διαχεί
ρισης κινδύνου της βιομηχανίας.

Τροπολογία 139
Άρθρο 40, παράγραφος 3 β (νέα)
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3β. Ο Οργανισμός εκπονεί ετήσια έκθεση σ
χετικά με τα αποτελέσματα των αξιολογήσ
εων των φακέλων που διενήργησε. Η εν λό
γω έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συ
στάσεις προς τους καταχωρίζοντες και προ
τείνει τρόπους για τη βελτίωση της ποιότητ
ας των φακέλων καταχώρισης στο μέλλον.   
Η έκθεση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα το
υ Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση
του κοινού και στην παροχή συμβουλών προς τους καταχωρίζοντες σχετικά με την ποιότητα τω
ν φακέλων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού REACH.

Τροπολογία 140
Άρθρο 42, παράγραφος 1

1. Όταν μια αρμόδια αρχή αρχίζει να αξιολ
ογεί μια πρόταση δοκιμής βάσει του άρθρο
υ 39, το κοινοποιεί στον Οργανισμό.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η ανωτέρω τροπολογία επί του άρθρου 38.1 καθιστά περιττή τη διαδικασία αυτή.

Τροπολογία 141
Άρθρο 42, παράγραφος 2

2. Η αρμόδια αρχή καταρτίζει σχέδιο απόφ
ασης, σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφο
ς 2, εντός εκατόν είκοσι ημερών από την πα
ραλαβή από τον Οργανισμό καταχώρισης ή
έκθεσης μεταγενέστερου χρήστη η οποία πε
ριλαμβάνει πρόταση δοκιμής.

2. Ο Οργανισμός καταρτίζει σχέδιο απόφασ
ης, σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφος
2, εντός εκατόν είκοσι ημερών από την παρ
αλαβή από τον Οργανισμό καταχώρισης ή έ
κθεσης μεταγενέστερου χρήστη η οποία περ
ιλαμβάνει πρόταση δοκιμής.

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμίζει το άρθρο 42, παράγραφος 2, .με την ανωτέρω τροπολογία επί του άρθρου 38.

Τροπολογία 142
Άρθρο 42, παράγραφος 4
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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.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η ανωτέρω τροπολογία επί του άρθρου 38.1 καθιστά περιττή τη διαδικασία αυτή.

Τροπολογία 143
Άρθρο 42, παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Η κατάσταση των φακέλων καταχώρισ
ης που αξιολογούνται βάσει των άρθρων
39 και 40 τίθεται στη διάθεση των κρατών
μελών.

Αιτιολόγηση

Αποσκοπεί στην επίτευξη ορατότητας μέσα στο δίκτυο, όσον αφορά το έργο του Οργανισμού σε
σχέση με τις προτάσεις δοκιμών.

Τροπολογία 144
Άρθρο 43

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

διαγράφεται.

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.

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.

Τροπολογία 145
Άρθρο 43 α (νέο)
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1. Ο Οργανισμός εξετάζει τις πληροφορίες
που υποβλήθηκαν βάσει του άρθρου 9(α
iii) και του άρθρου 11(1 α), για να διαπιστ
ώσει εάν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορ
ίες.
2. Βάσει εξετάσεως που διενεργείται σύμφ
ωνα με την παράγραφο 1 και εντός 12μήνο
υ μετά την παραλαβή των πληροφοριών ο
Οργανισμός ετοιμάζει απόφαση περί του ε
άν ο/οι καταχωρίζων/οντες πρέπει να υποβ
άλει/ουν οιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίε
ς.
3. Πρόσθετες πληροφορίες μπορεί να ζητη
θούν μόνον εάν πληρούνται δύο ή περισσότ
ερα από τα εξής κριτήρια:
(α) ουσίες για τις οποίες έχουν υποβληθεί ε
λάχιστες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότ
ητές τους σε σχέση με την ανθρώπινη υγεί
α ή το περιβάλλον·και όταν ουδεμία αρχή κ
ράτους μέλους έχει αυτές τις πληροφορίες·
(β) ουσίες για τις οποίες υπάρχουν επιστημ
ονικά στοιχεία που δείχνουν ότι είναι πιθαν
όν να πληρούν τα κριτήρια κατάταξης στις
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές γι
α την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2, ή τα
κριτήρια του παραρτήματος XII, για τις οπ
οίες υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία σχετικά μ
ε την αναφερόμενη επικινδυνότητα·
(γ) ουσίες με χρήσεις ως μέσο διασποράς ή
διαδόσεως, όπου η έκθεση δεν μπορεί να υ
πολογισθεί με αξιοπιστία, ιδίως όταν οι ου
σίες αυτές ενσωματώνονται σε προϊόντα κ
αταναλώσεως·
(δ) ουσίες που έχουν καταχωρίσει τουλάχισ
τον 20 καταχωρίζοντες, υπό την προϋπόθε
ση ότι οι εν λόγω καταχωρίζοντες δεν έχου
ν αποδείξει ότι δεν υπάρχει έκθεση, ή δεν υ
πάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να συν
ηγορούν στο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος·
(ε) ουσίες για τις οποίες τα αποτελέσματα
των δραστηριοτήτων επιβολής ή εποπτείας
στα κράτη μέλη δείχνουν ότι υπάρχουν υπο
ψίες για κινδύνους για την ανθρώπινη υγεί
α ή το περιβάλλον.
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Οι πρόσθετες πληροφορίες μπορεί να συνισ
τανται μόνον στις πληροφορίες που ορίζον
ται στο Παράρτημα V.
4. Απόφαση του Οργανισμού να ζητήσει πρ
όσθετες πληροφορίες υπόκειται σε προσφυ
γή βάσει του άρθρου 87 του παρόντος κανο
νισμού.
5. Ο Οργανισμός ενημερώνει την Επιτροπή
και τις σχετικές αρχές των κρατών μελών
περί του εάν συνιστά την έναρξη της αξιολ
όγησης της ουσίας ή τη διαχείριση του κιν
δύνου σε κοινοτικό επίπεδο.

Τροπολογία 146
Άρθρο 43α

Με σκοπό την εφαρμογή μιας εναρμονισμέν
ης προσέγγισης ο Οργανισμός θεσπίζει κριτ
ήρια ιεράρχησης των ουσιών για την περαιτέ
ρω αξιολόγησή τους. Η ιεράρχηση θα γίνετα
ι με βάση τον κίνδυνο. Τα κριτήρια για την
αξιολόγηση συνεκτιμούν τα δεδομένα σχετι
κά με την επικινδυνότητα, τα δεδομένα σχετ
ικά με την έκθεση και τις ποσοτικές κατηγο
ρίες. Ο Οργανισμός λαμβάνει απόφαση σχετ
ικά με τα κριτήρια ιεράρχησης των ουσιών γ
ια περαιτέρω αξιολόγηση. Τα κράτη μέλη χ
ρησιμοποιούν αυτά τα κριτήρια για την κα
τάρτιση των κυλιόμενων σχεδίων τους.

Με σκοπό την εφαρμογή μιας εναρμονισμέν
ης προσέγγισης ο Οργανισμός θεσπίζει κριτ
ήρια ιεράρχησης των ουσιών για την περαιτέ
ρω αξιολόγησή τους. Η ιεράρχηση θα γίνετα
ι με βάση τον κίνδυνο. Τα κριτήρια για την
αξιολόγηση συνεκτιμούν τα δεδομένα σχετι
κά με την επικινδυνότητα, τα δεδομένα σχετ
ικά με την έκθεση και τις ποσοτικές κατηγο
ρίες. Ο Οργανισμός λαμβάνει απόφαση σχετ
ικά με τα κριτήρια ιεράρχησης των ουσιών γ
ια περαιτέρω αξιολόγηση.

Τροπολογία 147
Άρθρο 43α α - τίτλος

Αρμόδια αρχή Κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα

Τροπολογία 148
Άρθρο 43α, παράγραφος 1, εδάφιο 1 
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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 απ
ό άλλη σχετική πηγή, καθώς και από τις πλ
ηροφορίες στο φάκελο ή στους φακέλους κ
αταχώρισης έχει λόγους να υποπτεύεται ότι
η ουσία ενέχει κίνδυνο για την υγεία ή για τ
ο περιβάλλον, ιδίως με βάση ένα από τα εξή
ς:

Ο Οργανισμός καταρτίζει σχέδιο κοινοτικο
ύ κυλιομένου προγράμματος για την αξιολό
γηση ουσιών. Μια ουσία περιλαμβάνεται σ
το σχέδιο κυλιομένου προγράμματος βάσει
των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 43
α, εάν συντρέχουν λόγοι υποψίας, είτε ως α
ποτέλεσμα της αξιολόγησης φακέλου η οποί
α αναφέρεται στο άρθρο 38, είτε από άλλη σ
χετική πηγή, ότι η ουσία ενέχει κίνδυνο για
την υγεία ή για το περιβάλλον, ιδίως με βάσ
η ένα από τα εξής:

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
νικές αρχές βάσει τεχνογνωσίας. Έτσι διασφαλίζεται η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθεσίμων πό
ρων σε κοινοτικό επίπεδο.

Τροπολογία 149
Άρθρο 43α α, 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 κρ
άτη μέλη υποβάλλουν το κυλιόμενο πρόγρα
μμα στον Οργανισμό και στα υπόλοιπα κρά
τη μέλη πριν από τις 28 Φεβρουαρίου κάθε
χρόνο. Ο Οργανισμός μπορεί να διατυπώσε
ι 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 σχέδιο κοινοτικού κυλιομένου προγρά
μματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
καλύπτει τριετή περίοδο, που επικαιροποιείτ
αι κάθε χρόνο, και προσδιορίζει τις ουσίες π
ου πρόκειται να αξιολογηθούν κάθε χρόνο. 
Ο Οργανισμός υποβάλλει το σχέδιο κοινοτι
κού κυλιομένου προγράμματος στις αρχές
των κρατών μελών πριν από τις 28 Φεβρου
αρίου κάθε χρόνο. 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.

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
νικές αρχές βάσει τεχνογνωσίας. Έτσι διασφαλίζεται η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθεσίμων πό
ρων σε κοινοτικό επίπεδο.
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Τροπολογία 150
Άρθρο 43 α α, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Τα κράτη μέλη δύνανται στις παρατηρ
ήσεις τους σχετικά με το σχέδιο κοινοτικού
κυλιομένου προγράμματος: 
- να προτείνουν την ενσωμάτωση πρόσθετ

ων ουσιών·
- να προτείνουν τη διαγραφή ενσωματωμέ

νων ουσιών·
- να δηλώσουν το ενδιαφέρον της εθνικής

αρμόδιας αρχής τους, σύμφωνα με το άρθρ
ο 118, να διεξαγάγει αξιολόγηση μιας ή περ
ισσοτέρων ουσιών που περιλαμβάνονται στ
ο σχέδιο κοινοτικού κυλιόμενου προγράμμ
ατος και/ή στην πρότασή τους που αναφέρ
εται στο στοιχείο α)·

Τροπολογία 151
Άρθρο 43α α, παράγραφος 3

3. Εάν δεν διατυπωθούν παρατηρήσεις επί
του κυλιόμενου προγράμματος ή δεν εκδηλ
ώσει ενδιαφέρον κανένα άλλο κράτος μέλο
ς, το κράτος μέλος εγκρίνει το κυλιόμενο π
ρόγραμμά του. Αρμόδια αρχή είναι η αρμό
δια αρχή του κράτους μέλους που περιέλαβ
ε την ουσία στο οριστικό κυλιόμενο πρόγρα
μμά του.

3. Αν μετά την παρέλευση 30 ημερών τα κρ
άτη μέλη δεν έχουν υποβάλει παρατηρήσει
ς επί του σχεδίου κυλιόμενου προγράμματο
ς, το πρόγραμμα θεωρείται εγκριθέν.

3. Εάν ο Οργανισμός έχει λάβει παρατηρήσ
εις από κράτη μέλη, τις υποβάλλει από κοιν
ού με το σχέδιο κυλιομένου προγράμματος
στην επιτροπή των κρατών μελών που προ
βλέπεται στο άρθρο 72, παράγραφος 1, στο
ιχείο (ε), καλούμενη εφεξής «επιτροπή των
κρατών μελών».
Αυτό το σχέδιο κοινοτικού κυλιομένου προ
γράμματος ορίζει επίσης τις ουσίες που θα
κληθεί να αξιολογήσει έκαστο κράτος μέλο
ς κάθε χρόνο. 
Η κατανομή των ουσιών μεταξύ κρατών μ
ελών αντικατοπτρίζει:
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i) το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στο σ
υνολικό κοινοτικό ακαθάριστο εγχώριο προ
ϊόν· και
ii) την εμπειρία τους με ίδιες ή συναφείς ου
σίες από προηγούμενες αξιολογήσεις σύμφ
ωνα με τα άρθρα 39 έως 46·  και
iii) την ικανότητα της αρμόδιας αρχής του
κράτους μέλους να διενεργεί τέτοιες αξιολο
γήσεις.

Τροπολογία 152
Άρθρο 43α α, παράγραφος 4

4. Εάν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη έχου
ν περιλάβει την ίδια ουσία στο σχέδιο κυλι
όμενου προγράμματός τους ή, μετά την υπ
οβολή των κυλιόμενων προγραμμάτων, εκδ
ήλωσαν ενδιαφέρον για την αξιολόγηση τη
ς ίδιας ουσίας, η αρμόδια αρχή για τους σκ
οπούς των άρθρων 44, 45 και 46 καθορίζετ
αι με τη διαδικασία που ορίζεται στο δεύτε
ρο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο.

διαγράφεται.

Ο Οργανισμός παραπέμπει το ζήτημα στην
επιτροπή των κρατών μελών, που προβλέπ
εται στο άρθρο 72, παράγραφος 1, στοιχείο
ε), η οποία στο εξής αναφέρεται ως «επιτρ
οπή των κρατών μελών» προκειμένου αυτή
να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με το π
οια αρχή θα είναι η αρμόδια αρχή, με βάσ
η την αρχή ότι η κατανομή των ουσιών μετ
αξύ των κρατών μελών αντικατοπτρίζει το
ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στο συνολι
κό κοινοτικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. 
Όποτε είναι δυνατό, θα δίνεται προτεραιότ
ητα στα κράτη μέλη που έχουν ήδη διενεργ
ήσει αξιολογήσεις φακέλου της επίμαχης ο
υσίας βάσει των άρθρων 39 έως 43.

διαγράφεται

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, αντιστοί
χως, τα οριστικά κυλιόμενα προγράμματά
τους. Αρμόδια αρχή είναι η αρμόδια αρχή
του κράτους μέλους που περιέλαβε την ουσ
ία στο οριστικό κυλιόμενο πρόγραμμά του.

4. Εάν, εντός εξήντα ημερών από την παραπ
ομπή του σχεδίου, η επιτροπή των κρατών μ
ελών καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση σχετι
κά με το κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα, 
η Επιτροπή εγκρίνει, αντιστοίχως, το οριστι
κό κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα.
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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 εί
ναι η αρμόδια αρχή, με τη διαδικασία που α
ναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 3, τ
α δε κράτη μέλη εγκρίνουν αναλόγως τα ορ
ιστικά 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 εγκρίνει το οριστικό κυλιόμ
ενο πρόγραμμα με τη διαδικασία που αναφέ
ρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 3.

Τροπολογία 153
Άρθρο 43α α, παράγραφος 5

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

5. Ο Οργανισμός δημοσιεύει το οριστικό κυ
λιόμενο πρόγραμμά του και τις ετήσιες ενη
μερώσεις του στον ιστότοπό του.

Τροπολογία 154
Άρθρο 43α α, παράγραφος 6

6. Η αρμόδια αρχή που καθορίζεται σύμφων
α με τις παραγράφους 1 έως 4 αξιολογεί όλ
ες τις ουσίες που περιλαμβάνονται στο κυλι
όμενο πρόγραμμά της, σύμφωνα με το παρ
όν κεφάλαιο.

6. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που
καθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους
3 και 4 αξιολογεί όλες τις ουσίες που της έχ
ουν ανατεθεί, σύμφωνα με το παρόν κεφάλ
αιο.

Αιτιολόγηση
Αυτεξήγητη.

Τροπολογία 155
Άρθρο 43α α, παράγραφος 6 α (νέα)

6a. Η Επιτροπή καταρτίζει, μετά από αίτη
μα οποιουδήποτε κράτους μέλους και σύμφ
ωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 130(2), με βάση σύσταση του Οργαν
ισμού, σχέδιο αντιστάθμισης για τις αξιολο
γήσεις, το οποίο εφαρμόζουν οι αρχές των
κρατών μελών.

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
νικές αρχές βάσει οικονομικής επιδόσεως, εμπειρίας και ικανότητας. Εάν κράτος μέλος πιστεύε
ι ότι είναι άνιση η κατανομή του κόστους αξιολογήσεων, πρέπει να εφαρμοστεί σχέδιο αντιστάθ
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μισης, προκειμένου να κατανέμεται δίκαια στη συνέχεια το οικονομικό βάρος των αξιολογήσεω
ν .

Τροπολογία 156
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, εά
ν είναι σκόπιμο, πληροφοριών οι οποίες δεν
απαιτούνται από τα παραρτήματα V έως
VIII, καταρτίζει σχέδιο απόφασης, στο οποί
ο αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους απ
αιτείται από τον καταχωρίζοντα ή τους κατα
χωρίζοντες να υποβάλουν τις περαιτέρω πλη
ροφορίες. Η απόφαση λαμβάνεται με τη δια
δικασία που ορίζεται στα άρθρα 48 και 49.

1. Εάν Ο Οργανισμός θεωρήσει ότι απαιτού
νται περαιτέρω πληροφορίες για να διαλυθο
ύν οι υποψίες που αναφέρονται στο άρθρο
43αα, παράγραφος 1, περιλαμβανομένων, εά
ν είναι σκόπιμο, πληροφοριών οι οποίες δεν
απαιτούνται από τα παραρτήματα V έως
VIII, καταρτίζει σχέδιο απόφασης, στο οποί
ο αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους απ
αιτείται από τον καταχωρίζοντα ή τους κατα
χωρίζοντες να υποβάλουν τις περαιτέρω πλη
ροφορίες και ταυτοχρόνως ορίζει μια εύλογ
η προθεσμία για την υποβολή τους. Η απόφ
αση λαμβάνεται με τη διαδικασία που ορίζετ
αι στα άρθρα 48 και 49.

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν προθεσμίες εντός των οποίων οι καταχωρίζοντες πρέπει να υπο
βάλουν τις πληροφορίες που λείπουν και τις οποίες αναφέρει ο καταχωρίζων στην πρόταση δοκ
ιμής, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και την ποιότητα του κειμένου που λείπει. Ο καθορισμός
προθεσμιών είναι απαραίτητος για να αποφευχθούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην αξιολό
γηση των ουσιών, και θα βελτιώσει τη διαχείριση των κυλιομένων προγραμμάτων.

Τροπολογία 157
Άρθρο 44, παράγραφος 2

2. Ο καταχωρίζων υποβάλλει τις πληροφορί
ες που απαιτούνται στον Οργανισμό.

2. Ο καταχωρίζων υποβάλει τις πληροφορίε
ς που απαιτούνται στην τοπική αρμόδια αρ
χή η οποία εν συνεχεία τις διαβιβάζει στον
Οργανισμό.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τον Οργανισμό μέσω τοπικών αρχών.

Τροπολογία 158
Άρθρο 44 α (νέο)

Υποβολή περαιτέρω πληροφοριών σε περίπ
τωση πολλαπλών καταχωριζόντων
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1. Αν επιβάλλεται η υποβολή των πληροφο
ριών που καθορίζονται στο άρθρο 43α (νέ
ο) ή το άρθρο 44 από πολλούς καταχωρίζο
ντες για την ίδια ουσία, ο Οργανισμός ενημ
ερώνει κάθε καταχωρίζοντα για τις ταυτότ
ητες όλων των υπολοίπων.
2. Όλοι οι καταχωρίζοντες από τους οποίου
ς ζητείται να υποβάλουν την ίδια πληροφορ
ία πρέπει μέσα σε προθεσμία τριών μηνών
να συμφωνήσουν ποιος θα συλλέξει τις πλη
ροφορίες εξ ονόματος όλων των καταχωριζ
όντων. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο Οργ
ανισμός αναθέτει σε έναν από τους καταχω
ρίζοντες τη συλλογή των πληροφοριών.
3. Το κόστος της συλλογής των περαιτέρω
πληροφοριών που ζητεί ο Οργανισμός κατ
ανέμεται εξ ίσου μεταξύ όλων των καταχω
ριζόντων την ουσία, εκτός αν υπάρχει διαφ
ορετική συμφωνία.

Αιτιολόγηση

Εάν ζητούνται περαιτέρω πληροφορίες για ουσία για την οποία υπάρχουν πολλοί καταχωρίζοντ
ες, είναι περιττό να λάβει ο Οργανισμός περισσότερα του ενός σύνολα προσθέτων στοιχείων. Π
έραν τούτου το κόστος της παραγωγής των προσθέτων πληροφοριών πρέπει στις περιπτώσεις α
υτές να κατανέμεται μεταξύ όλων των καταχωριζόντων την ουσία, εκτός εάν μεταξύ τους οι κατ
αχωρίζοντες έχουν αποφασίσει άλλως.

Τροπολογία 159
Άρθρο 47

Για τα απομονώσιμα ενδιάμεσα στις εγκατα
στάσεις παραγωγής δεν εφαρμόζεται ούτε α
ξιολόγηση φακέλου ούτε αξιολόγηση ουσία
ς. Ωστόσο στις περιπτώσεις που μπορεί να κ
αταδειχθεί ότι ο κίνδυνος που προκύπτει απ
ό τη χρήση απομονώσιμου ενδιάμεσου στις
εγκαταστάσεις παραγωγής αντιστοιχεί στο ε
πίπεδο ανησυχίας που προκαλείται από τη χ
ρήση ουσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο
παράρτημα ΧΙΙΙ, βάσει του άρθρου 54, η αρ
μόδια αρχή του κράτους μέλους στου οποίο
υ το έδαφος βρίσκονται οι εγκαταστάσεις π
αραγωγής ενδέχεται:

Για τα απομονώσιμα ενδιάμεσα στις εγκατα
στάσεις παραγωγής δεν εφαρμόζεται ούτε α
ξιολόγηση φακέλου ούτε αξιολόγηση ουσία
ς. Ωστόσο στις περιπτώσεις που μπορεί να κ
αταδειχθεί ότι ο κίνδυνος που προκύπτει απ
ό τη χρήση απομονώσιμου ενδιάμεσου στις
εγκαταστάσεις παραγωγής αντιστοιχεί στο ε
πίπεδο ανησυχίας που προκαλείται από τη χ
ρήση ουσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο
παράρτημα ΧΙΙΙ, βάσει του άρθρου 54, ο Ορ
γανισμός ενδέχεται: 
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α) να απαιτήσει από τον καταχωρίζοντα να
υποβάλει περαιτέρω πληροφορίες άμεσα συ
νδεόμενες με τον κίνδυνο που προσδιορίστη
κε. Το αίτημα αυτό πρέπει να συνοδεύεται α
πό γραπτή αιτιολόγηση·

α) να απαιτήσει από τον καταχωρίζοντα να
υποβάλει περαιτέρω πληροφορίες άμεσα συ
νδεόμενες με τον κίνδυνο που προσδιορίστη
κε. Το αίτημα αυτό πρέπει να συνοδεύεται α
πό γραπτή αιτιολόγηση·

β) να εξετάσει κάθε πληροφορία που υποβλ
ήθηκε και, ενδεχομένως, να λάβει όλα τα δέ
οντα μέτρα μείωσης του κινδύνου για την α
ντιμετώπιση του κινδύνου που προσδιορίστ
ηκε σε σχέση με τις εν λόγω εγκαταστάσεις
παραγωγής. 

β) να εξετάσει κάθε πληροφορία που υποβλ
ήθηκε και, ενδεχομένως, να λάβει όλα τα δέ
οντα μέτρα μείωσης του κινδύνου για την α
ντιμετώπιση του κινδύνου που προσδιορίστ
ηκε σε σχέση με τις εν λόγω εγκαταστάσεις
παραγωγής. 

Η διαδικασία που προβλέπεται στο πρώτο ε
δάφιο μπορεί να κινηθεί μόνο από την αρμό
δια αρχή που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφι
ο.

Η διαδικασία που προβλέπεται στο πρώτο ε
δάφιο μπορεί να κινηθεί μόνο από την αρμό
δια αρχή που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφι
ο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία δικαιολογείται με βάση την επιλογή να συγκεντρωθεί όλη η διαχείριση της διαδικ
ασίας αξιολόγησης στον Οργανισμό. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίε
ς που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ: Αξιολόγηση ουσιών.

Τροπολογία 160
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 ισχ
ύει και να μην μπορούν να ζητηθούν περαιτ
έρω πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω ου
σία, εκτός εάν υποβάλει νέα καταχώριση.

2. Εάν ένας καταχωρίζων παύσει οριστικά
την παραγωγή ή την εισαγωγή της ουσίας το
υ, ενημερώνει τον Οργανισμό για το γεγονό
ς, με συνέπεια η καταχώρισή του να παύσει
να ισχύει και να μην μπορούν να ζητηθούν
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εν λ
όγω ουσία, εκτός εάν υποβάλει νέα καταχώρ
ιση.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διευκρινισθεί ότι η καταχώριση παύει να ισχύει, όταν παύσει οριστικά η παρα
γωγή. Υπό δεδομένες συνθήκες, η παραγωγή μπορεί να παύσει προσωρινά, γεγονός το οποίο δε
ν πρέπει να οδηγήσει στην απώλεια της καταχώρισης.

Τροπολογία 161
Άρθρο 48, παράγραφος 3



AD\579754EL.doc 91/156 PE 353.595v03-00

EL

3. Ο καταχωρίζων μπορεί να παύσει την παρ
αγωγή ή την εισαγωγή της ουσίας του μόλις
λάβει το σχέδιο απόφασης. Σε τέτοιες περιπ
τώσεις, ενημερώνει την αρμόδια αρχή για τ
ο γεγονός, με συνέπεια η καταχώρισή του ν
α παύσει να ισχύει και να μην μπορούν να ζ
ητηθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με
την εν λόγω ουσία, εκτός εάν υποβάλει νέα
καταχώριση.

3. Ο καταχωρίζων μπορεί να παύσει οριστικ
ά την παραγωγή ή την εισαγωγή της ουσίας
του μόλις λάβει το σχέδιο απόφασης. Σε τέτ
οιες περιπτώσεις, ενημερώνει τον Οργανισμ
ό για το γεγονός, με συνέπεια η καταχώρισή
του να παύσει να ισχύει και να μην μπορούν
να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικ
ά με την εν λόγω ουσία, εκτός εάν υποβάλει
νέα καταχώριση.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διευκρινισθεί ότι η καταχώριση παύει να ισχύει, όταν παύσει οριστικά η παρα
γωγή. Η παραγωγή μπορεί να παύσει υπό δεδομένες συνθήκες.

Τροπολογία 162
Άρθρο 49, παράγραφος 1

1. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους κοι
νοποιεί το σχέδιο απόφασής της σύμφωνα μ
ε τα άρθρα 39, 40 ή 44 στον Οργανισμό, μα
ζί με τυχόν παρατηρήσεις του καταχωρίζοντ
ος ή του μεταγενέστερου χρήστη, προσδιορί
ζοντας τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη
της αυτές τις παρατηρήσεις. Ο Οργανισμός
κυκλοφορεί το εν λόγω σχέδιο απόφασης, μ
αζί με τις παρατηρήσεις, στις αρμόδιες αρχέ
ς των υπόλοιπων κρατών μελών.

1. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους κοι
νοποιεί το σχέδιο απόφασής της σύμφωνα μ
ε το άρθρο 44 στον Οργανισμό, μαζί με τυχ
όν παρατηρήσεις του καταχωρίζοντος ή του
μεταγενέστερου χρήστη, προσδιορίζοντας τ
ον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη της αυτ
ές τις παρατηρήσεις. Ο Οργανισμός κυκλοφ
ορεί το εν λόγω σχέδιο απόφασης, μαζί με τι
ς παρατηρήσεις, στις αρμόδιες αρχές των υπ
όλοιπων κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να απλουστευθεί και να συγκεντρωθεί η διαδικασία, ο Οργανισμός ή ο φορέας κρ
άτους μέλους που είναι αρμόδιος για την υποβολή έκθεσης πρέπει να είναι υπεύθυνος για την κ
ατάρτιση του σχεδίου απόφασης.  

Τροπολογία 163
Άρθρο 50, παράγραφος 1

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 σύμφωνα με τη διαδικασία του άρ
θρου 25, παράγραφος 8α.

Αιτιολόγηση
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Ευθυγραμμίζει το άρθρο 28 με την τροπολογία επί του άρθρου 25.

Τροπολογία 164
Άρθρο 52

Σκοπός του παρόντος τίτλου είναι να εγγυη
θεί την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγο
ράς ουσιών εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως ό
τι οι κίνδυνοι από τις ουσίες που προκαλούν
πολύ μεγάλη ανησυχία ελέγχονται επαρκώς
ή ότι αυτές οι ουσίες αντικαθίστανται από κ
ατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογί
ες.

Σκοπός του παρόντος τίτλου είναι να εγγυη
θεί την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγο
ράς ουσιών εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως ό
τι οι κίνδυνοι από τις ουσίες που προκαλούν
πολύ μεγάλη ανησυχία ελέγχονται επαρκώς
ή ότι αυτές οι ουσίες αντικαθίστανται από κ
ατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογί
ες με αποδεδειγμένα χαμηλότερο κίνδυνο.

Αιτιολόγηση

Κατά την αντικατάσταση ουσιών που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία από κατάλληλες εναλλακτι
κές ουσίες πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι τελευταίες αντιπροσωπεύουν χαμηλότερο κίνδυνο.

Τροπολογία 165
Άρθρο 53, παράγραφος 1

1. Ένας παραγωγός, ένας εισαγωγέας ή ένας
μεταγενέστερος χρήστης δεν διαθέτει μια ου
σία στην αγορά για χρήση ούτε τη χρησιμοπ
οιεί ο ίδιος, εάν η ουσία περιλαμβάνεται στο
παράρτημα XIII, εκτός εάν:

1. Ένας παραγωγός, ένας εισαγωγέας ή ένας
μεταγενέστερος χρήστης δεν διαθέτει μια ου
σία στην αγορά για χρήση ούτε τη χρησιμοπ
οιεί ο ίδιος, εάν η ουσία περιλαμβάνεται στο
παράρτημα XIII, εκτός εάν:

(α) η χρήση (-εις) της ουσίας υπό καθαρή μ
ορφή ή σε παρασκεύασμα ή η ενσωμάτωσή
της σε προϊόν, για την οποία η ουσία διατίθε
ται στην αγορά ή για την οποία τη χρησιμοπ
οιεί ο ίδιος, έχει αδειοδοτηθεί, σύμφωνα με
τα άρθρα 57 έως 61· ή

(α) η χρήση (-εις) ή η κατηγορία χρήσης κα
ι 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 αδειοδοτηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα
57 έως 61· ή

(β) η χρήση(-εις) της ουσίας υπό καθαρή μο
ρφή ή σε παρασκεύασμα ή η ενσωμάτωσή τ
ης σε προϊόν, για την οποία η ουσία διατίθετ
αι στην αγορά ή για την οποία τη χρησιμοπο
ιεί ο ίδιος, έχει εξαιρεθεί από την απαίτηση
αδειοδότησης του ίδιου του παραρτήματο
ς XIII, σύμφωνα με το άρθρο 55, παράγραφ
ος 2· ή

(β) η χρήση(-εις) ή η κατηγορία χρήσης και
έκθεσης της ουσίας υπό καθαρή μορφή ή σε
παρασκεύασμα ή η ενσωμάτωσή της σε προϊ
όν, για την οποία η ουσία διατίθεται στην αγ
ορά ή για την οποία τη χρησιμοποιεί ο ίδιος, 
έχει εξαιρεθεί από την απαίτηση αδειοδότησ
ης του ίδιου του παραρτήματος XIII, σύμφω
να με το άρθρο 55, παράγραφος 2· ή

(γ) η ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρ
ο 55, παράγραφος 1, στοιχείο γ), σημείο (i), 
δεν έχει έλθει ακόμη· ή

(γ) η ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρ
ο 55, παράγραφος 1, στοιχείο γ), σημείο (i), 
δεν έχει έλθει ακόμη· ή
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(δ) η ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρ
ο 55, παράγραφος 1, στοιχείο γ), σημείο (i), 
έχει έλθει και ο ίδιος έχει υποβάλει αίτηση α
δειοδότησης δεκαοκτώ μήνες πριν από αυτή
την ημερομηνία αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη
απόφαση σχετικά με την αίτηση αδειοδότησ
ης· ή

(δ) η ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρ
ο 55, παράγραφος 1, στοιχείο γ), σημείο (i), 
έχει έλθει και ο ίδιος έχει υποβάλει αίτηση α
δειοδότησης δεκαοκτώ μήνες πριν από αυτή
την ημερομηνία αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη
απόφαση σχετικά με την αίτηση αδειοδότησ
ης· ή

(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 166
Άρθρο 53, παράγραφος 3

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζοντα
ι στη χρήση ουσιών οι οποίες είναι απόβλη
τα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασία
ς σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτω
ν σύμφωνα με τους όρους άδειας που έχει χ
ορηγηθεί βάσει της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ τ
ου Συμβουλίου ή της οδηγίας 91//689/ΕΟΚ
του Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του καν
ονισμού (EΚ) αριθ. …/…{ΑΟΡ}.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται πλέον στο άρθρο 2, παράγραφος 1 (γα)(νέα.

Τροπολογία 167
Άρθρο 53, παράγραφοι 5 και 6

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

διαγράφεται

(a) χρήσεις σε προϊόντα φυτοπροστασίας, 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της οδηγί
ας 91/414/ΕΟΚ·
(β) χρήσεις σε καλλυντικά προϊόντα, σύμφ
ωνα με το πεδίο εφαρμογής της οδηγία
ς 98/8/ΕΟΚ·
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(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·
(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·
(ζ) χρήσεις ως απομονώσιμων ενδιάμεσων
στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή μεταφερ
όμενων·
(η) χρήσεις ως καυσίμων κινητήρων που κ
αλύπτονται από την οδηγία 98/70/ΕΚ του Ε
υρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου·
(θ) χρήσεις ως καυσίμων σε κινητές ή στα
θερές εγκαταστάσεις καύσης ορυκτελαίων
και χρήση ως καυσίμων σε κλειστά συστήμ
ατα.
6. Για τις ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδ
ότηση μόνο επειδή ανταποκρίνονται στα κ
ριτήρια του άρθρου 54, στοιχεία α), β) και
γ), ή επειδή προσδιορίζονται σύμφωνα με τ
ο άρθρο 54, στοιχείο στ), μόνο λόγω της επ
ικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία, οι
παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου
δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες χρήσεις
τους:
(a) χρήσεις σε καλλυντικά προϊόντα, σύμφ
ωνα με το πεδίο εφαρμογής της οδηγία
ς 76/768/ΕΟΚ·
(β) χρήσεις σε υλικά που έρχονται σε επαφ
ή με τρόφιμα, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμ
ογής της οδηγίας 89/109/ΕΟΚ.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται πλέον στο άρθρο 2, παράγραφος 2β (νέα).
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Τροπολογία 168
Άρθρο 54, παράγραφος 1, στοιχείο α)

(α) ουσίες που ανταποκρίνονται στα κριτήρ
ια ταξινόμησης ως καρκινογόνες κατηγορία
ς 1 ή 2, σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟ
Κ

(α) ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως καρκιν
ογόνες κατηγορίας 1 ή 2, σύμφωνα με την ο
δηγία 67/548/ΕΟΚ

Τροπολογία 169
Άρθρο 54, παράγραφος 1, στοιχείο β)

(β) ουσίες που ανταποκρίνονται στα κριτήρ
ια ταξινόμησης ως μεταλλαξιογόνες κατηγο
ρίας 1 ή 2, σύμφωνα με την οδηγία 67/548/
ΕΟΚ

(β) ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως μεταλ
λαξιογόνες κατηγορίας 1 ή 2, σύμφωνα με τ
ην οδηγία 67/548/ΕΟΚ

Τροπολογία 170
Άρθρο 54, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

(γ) ουσίες που ανταποκρίνονται στα κριτήρ
ια ταξινόμησης ως τοξικές για την αναπαρα
γωγή, κατηγορίας 1 ή 2, σύμφωνα με την οδ
ηγία 67/548/ΕΟΚ

(γ) ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως τοξικέ
ς για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2, σ
ύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ

Τροπολογία 171
Άρθρο 54, παράγραφος 1, στοιχείο ε)

ε) ουσίες που είναι άκρως ανθεκτικές και άκ
ρως βιοσυσσωρεύσιμες, βάσει των κριτηρίω
ν που καθορίζονται στο παράρτημα XII·

ε) ουσίες που είναι άκρως ανθεκτικές, άκρω
ς βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές, βάσει των
κριτηρίων που καθορίζονται στο παράρτημα
XII·

Τροπολογία 172
Άρθρο 54, παράγραφος 1, στοιχείο στ)
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(στ) ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής διατ
αραχής ή με ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμε
ς και τοξικές ιδιότητες ή με άκρως ανθεκτι
κές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες ιδιότητε
ς, οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια των σ
τοιχείων δ) και ε), ωστόσο προσδιορίζοντα
ι ως ουσίες που προκαλούν σοβαρές και μη
αναστρέψιμες βλάβες στον άνθρωπο ή στο
περιβάλλον, αντίστοιχες με εκείνες που προ
καλούν άλλες ουσίες που περιλαμβάνονται
στα στοιχεία α) έως ε) σε περιπτωσιολογική
βάση, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρο
υ 56.

(στ) ουσίες που προκαλούν σοβαρούς κινδύ
νους στον άνθρωπο ή στο περιβάλλον, αντί
στοιχες με εκείνες που προκαλούν άλλες ου
σίες που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α) έ
ως ε) σε περιπτωσιολογική βάση, σύμφωνα
με τη διαδικασία του άρθρου 56, με βάση μι
α ορθή επιστημονική αξιολόγηση.

Αιτιολόγηση

Χωρίς επιστημονική και με βάση τους κινδύνους αξιολόγηση των ουσιών που μπορούν να υπόκ
εινται στην αδειοδότηση, το στοιχείο αυτό θα εξέθετε ολόκληρη τη διαδικασία αδειοδότησης σε
αυθαίρετα κριτήρια, περιορίζοντας έτσι την ασφάλεια δικαίου και υπονομεύοντας τη σύνολη φι
λοσοφία του REACH.

Τροπολογία 173
Άρθρο 54 α (νέο)

Άρθρο 54a
Αναθεώρηση των ουσιών που πρέπει να πε
ριληφθούν στο παράρτημα XIII
1. Το νωρίτερο έξι χρόνια μετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Ευρωπ
αϊκή Επιτροπή ζητεί από την Επιστημονικ
ή Επιτροπή για την Υγεία και τους Περιβα
λλοντικούς Κινδύνους (ΕΕΥΠΚ) να γνωμοδ
οτήσει σχετικά με την ανάγκη ή μη προσθή
κης συμπληρωματικών επιστημονικών κρι
τηρίων στο άρθρο 54 του κανονισμού αυτο
ύ και τα παραρτήματά του και να υποδείξε
ι κατευθύνσεις για τα κριτήρια αυτά.
2. Με βάση τη γνωμοδότηση της ΕΕΥΠΚ, 
η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει πρόταση σ
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλ
ιο για την τροποποίηση των κατηγοριών πο
υ αναφέρονται στο άρθρο 54, έτσι ώστε να
καλύπτουν άλλες ουσίες που προκαλούν αν
τίστοιχο επίπεδο ανησυχίας όταν οι ιδιότητ
ές τους:
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(α) μπορούν να προσδιορισθούν με σαφή ε
πιστημονικά κριτήρια βάσει διεθνώς επικυ
ρωμένων μεθόδων και·
(β) έχει διαπιστωθεί ότι προξενούν σοβαρέ
ς και μη αναστρέψιμες βλάβες στην υγεία τ
ου ανθρώπου ή στο περιβάλλον. 

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να εξασφαλίζεται αφενός ασφάλεια δικαίου και αφετέρου ότι οι περιορισμοί στη δ
ιαδικασία αδειοδότησης επικεντρώνονται σε ουσίες οι οποίες, κατά την εξέτασή  τους βάσει σα
φώς καθορισμένων επιστημονικών κριτηρίων που έχουν επικυρωθεί σε διεθνές επίπεδο, όπως
ο ΟΟΣΑ, αποδείχτηκε ότι έχουν αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Τροπολογία 174
Άρθρο 55, παράγραφος 1, στοιχείο ε)

(ε) χρήσεις ή κατηγορίες χρήσεων που εξαιρ
ούνται από την απαίτηση αδειοδότησης, εάν
υπάρχουν τέτοιες, και όροι που ισχύουν για
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.

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.

Τροπολογία 175
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:

(α) η ισχύουσα ειδική κοινοτική νομοθεσία
που επιβάλλει ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά
με την προστασία της υγείας ή του περιβάλλ
οντος για τη χρήση της ουσίας, όπως είναι τ
α υποχρεωτικά όρια επαγγελματικής έκθεση
ς, τα όρια εκπομπών κτλ·
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(β) οι ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις για τη
λήψη κατάλληλων τεχνικών και διαχειριστικ
ών μέτρων που εξασφαλίζουν τη συμμόρφω
ση με τυχόν σχετικά πρότυπα υγείας, ασφάλ
ειας και προστασίας του περιβάλλοντος σε σ
χέση με τη χρήση της ουσίας.

(βα) Αναλογικότητα του κινδύνου για την α
νθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, που συνδέ
εται με τις φυσικές μορφές κατά τη χρήση, 
όπως τα μέταλλα σε συμπαγή μορφή.
ββ) ειδικά μέτρα διαχείρισης του κινδύνου
για την προστασία της υγείας και/ή του πε
ριβάλλοντος τα οποία περιλαμβάνονται στο
ν φάκελο καταχώρισης

Οι εξαιρέσεις μπορεί να υπόκεινται σε όρου
ς.

Οι εξαιρέσεις μπορεί να υπόκεινται σε όρου
ς.

Αιτιολόγηση

Ορισμένες ουσίες ή χρήσεις που υπόκεινται ήδη σε ενδεδειγμένο έλεγχο (π.χ. όρια έκθεσης, χρή
ση υπό αυστηρά ελεγχόμενες βιομηχανικές συνθήκες) πρέπει να εξαιρούνται. Οι κίνδυνοι για τη
ν ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που δημιουργούν τα μέταλλα/κράματα εξαρτώνται από τη
μορφή τους. Γενικά, η τοξικολογική τους δράση αξιολογείται με τη δοκιμή των μετάλλων υπό μ
ορφή λεπτής σκόνης. Ωστόσο, μέταλλα σε συμπαγή μορφή έχουν κανονικά ιδιότητες χαμηλότερ
ου κινδύνου, και για το λόγο αυτό δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με τον ίδιο τρόπο όπως τα
μέταλλα υπό μορφή λεπτής σκόνης. Η εφαρμογή των αυτών απαιτήσεων και στις δύο μορφές εί
ναι δυσανάλογη σε σχέση με τον δυνητικό κίνδυνο.

Τροπολογία 176
Άρθρο 55, παράγραφος 3, στοιχείο γ) α (νέο)

(γα) ΚΜΤ κατηγορίας 1 και 2

Αιτιολόγηση

ΚΜΤ κατηγορίας 1 και 2 πρέπει να ενταχθούν στο κατάλογο αυτό, δεδομένου ότι πρόκειται για
ουσίες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα ΧΙΙΙ (βλέπε άρθρο 54, στοιχεία α), β) 
και γ). Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρ
θρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ: Αδειοδότηση.

Τροπολογία 177
Άρθρο 55, παράγραφος 3 α (νέα)
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3a. Εντός έξι μηνών μετά την ολοκλήρωση
της καταχώρισης ορισμένων ουσιών που π
ληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο ά
ρθρο 54, ο Οργανισμός εξετάζει κατά πόσο
ν, σε σχέση με τις χρήσεις ή τις κατηγορίες
χρήσης και έκθεσης που έχει προσδιορίσει
ο καταχωρίζων, απαιτούνται νέοι περιορισ
μοί ή τροποποιήσεις των ισχυόντων περιορ
ισμών σύμφωνα με τον τίτλο VIII. Εάν ο Ο
ργανισμός εκτιμήσει ότι απαιτούνται νέοι π
εριορισμοί, συστήνει να κινηθεί διαδικασία
περιορισμού σύμφωνα με τα άρθρa 66 έως
70. Αντιθέτως, εάν ο Οργανισμός εκτιμήσε
ι ότι οι χρήσεις που έχει προσδιορίσει ο κα
ταχωρίζων υπόκεινται στον δέοντα έλεγχο, 
συστήνει εξαίρεση από αυτούς τους περιορ
ισμούς, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσ
εων που προβλέπονται στο άρθρο 55, παρά
γραφος 2. Οι εν λόγω εξαιρέσεις αποτελούν
αντικείμενο αποφάσεων που λαμβάνονται
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στ
ο άρθρο 130, παράγραφος 3.
Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο δεν εφ
αρμόζονται εάν ο Οργανισμός έχει ήδη συσ
τήσει να περιληφθεί η ουσία κατά προτερα
ιότητα σύμφωνα με το άρθρο 55, παράγρα
φος 3.
Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο δεν εφ
αρμόζονται εάν ο Οργανισμός διαπιστώσει
ότι ο φάκελος καταχώρισης που υποβλήθη
κε για τη συγκεκριμένη ουσία δεν παρέχει ε
παρκή στοιχεία για μια ταχεία διαδικασία
λήψεως αποφάσεως.  Η εν λόγω απόφαση
κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους κατα
χωρίζοντες. Οι καταχωρίζοντες καλούνται
να υποβάλουν παρατηρήσεις εντός τριών μ
ηνών. Ο Οργανισμός επικαιροποιεί την από
φασή του λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις πα
ρατηρήσεις.
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Οι χρήσεις που έχει προσδιορίσει ο καταχω
ρίζων, για τις οποίες ο Οργανισμός δεν έχει
διατυπώσει σύσταση σύμφωνα με το δεύτε
ρο ή τρίτο εδάφιο εντός της προθεσμίας τ
ων έξι μηνών, ή δεν έχει λάβει απόφαση σύ
μφωνα με την πρόταση 5, θεωρούνται  ως
εξαιρούμενες κατά την έννοια του άρθρου
55, παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι της διαδικασίας αδειοδότησης, διότι επιτ
ρέπουν να διασφαλισθεί ταχύτερα, συνεκτικότερα και ομοιόμορφα σε επίπεδο ΕΕ μεγαλύτερη α
σφάλεια για το περιβάλλον και τον καταναλωτή. Η διαδικασία αδειοδότησης που πραγματοποιε
ίται σε δύο φάσεις είναι χρονοβόρα και γραφειοκρατική. Η λήψη μεμονωμένων αποφάσεων στ
ο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης αποτελεί δυνατή εναλλακτική λύση, εάν δεν μπορεί να
διασφαλισθεί επαρκής ασφάλεια με τη διαδικασία περιορισμού.

Τροπολογία 178
Άρθρο 57, παράγραφος 3, στοιχείο (β)

(β) τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που προ
κύπτουν από τη χρήση της ουσίας και οι κοι
νωνικοοικονομικές συνέπειες από την άρνη
ση χορήγησης άδειας έτσι όπως καταδεικνύ
ονται από τον αιτούντα ή άλλα ενδιαφερόμε
να μέρη·

(β) τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που προ
κύπτουν από τη χρήση της ουσίας και οι κοι
νωνικοοικονομικές συνέπειες και άλλες συν
έπειες που συνδέονται με την αειφορία, απ
ό την άρνηση χορήγησης άδειας έτσι όπως κ
αταδεικνύονται από τον αιτούντα ή άλλα εν
διαφερόμενα μέρη·

Αιτιολόγηση

Ο όρος κοινωνικοοικονομικές δεν καλύπτει απαραίτητα την πλήρη αξιολόγηση των συνεπειών
που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οι συνέπειες που συνδέονται με την αειφορία θα μπορούσαν να
περιλαμβάνουν παράγοντες όπως απόδοση της ενεργειακής πηγής, ενεργειακή απόδοση, απόδο
ση σε επίπεδο αερίων θερμοκηπίου, ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και ανακύκλωση.

Τροπολογία 179
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 πληρούν τις προδιαγραφές
της επιστήμης και υποβάλλονται από τον αι
τούντα βάσει του άρθρου 59, παράγραφος 5, 
και από τυχόν τρίτα μέρη, βάσει του άρθρου
61, παράγραφος 2·
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Αιτιολόγηση

Η συμβολή τρίτων μερών μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη συνεισφορά αν πληρούνται οι προδιαγ
ραφές της επιστήμης.

Τροπολογία 180
Άρθρο 57, παράγραφος 3, στοιχείο δ)

(δ) οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το
υς κινδύνους για την υγεία ή για το περιβάλ
λον τυχόν εναλλακτικών ουσιών ή τεχνολογ
ιών.

(δ) οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το
υς κινδύνους για την υγεία ή για το περιβάλ
λον και τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειε
ς και άλλες συνέπειες που συνδέονται με τη
ν αειφορία, που αφορούν τη χρήση τυχόν ε
ναλλακτικών ουσιών ή τεχνολογιών.

Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις που σχετίζονται με την αειφορία περιλαμβάνουν αξιολόγηση παραγόντων, όπως
η αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων, η ενεργειακή απόδοση, η απόδοση όσον αφορά τα αέρ
ια θερμοκηπίου, η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και η ανακύκλωση. Για να ληφθούν πλήρεις
και ενδελεχείς αποφάσεις πρέπει να ζητείται ενημέρωση και για τους κινδύνους που ενέχει η ου
σία για την υγεία και το περιβάλλον, καθώς και οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και άλλες
συνέπειες που αφορούν την αειφορία από τη χρήση εναλλακτικών ουσιών ή τεχνολογιών.

Τροπολογία 181
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 υπόκεινται σε τακτική αναθεώρηση πο
υ λαμβάνει υπόψη την εφαρμογή συγκεκριμ
ένων χρόνων αναδρομικότητας και κύκλων
παραγωγής.

Αιτιολόγηση

Ο όρος «προθεσμία» δεν είναι σαφής. Δεν είναι σαφές αν αυτό στο οποίο αναφέρεται είναι η η
μερομηνία εξουσιοδοτημένης χρήσης (δηλαδή μια ρήτρα λήξης) ή η ημερομηνία κατά την οποία
θα αναθεωρηθεί η άδεια. Η παρούσα τροπολογία εξασφαλίζει ότι όλες οι άδειες που χορηγούντ
αι βάσει του άρθρου 57 (3), υπόκεινται σε αναθεώρηση η χρονική στιγμή της οποίας καθορίζετ
αι τη στιγμή της χορήγησής της, αλλά αφήνει τη δυνατότητα λήψης της απόφασης σχετικά με με
ταγενέστερη ή εξουσιοδοτημένη χρήση, κατά περίπτωση.

Τροπολογία 182
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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
χρήσης και έκθεσης για τις οποίες χορηγείτ
αι η άδεια·

Τροπολογία 183
Άρθρο 57, παράγραφος 8

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 8 είναι ασύμβατη με την αξιολόγηση των κινδύνων και πρέπει να απαλειφθεί. Η
άδεια χορηγείται αν η αξιολόγηση κινδύνων δείχνει ότι ο κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία κα
ι/ή το περιβάλλον, ο οποίος προκύπτει από την έκθεση στην ουσία, ελέγχεται δεόντως. Συνεπώ
ς, η υποχρέωση για περιορισμό της έκθεσης στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο θα οδηγήσει σε νομικ
ή και οικονομική ασάφεια.

Τροπολογία 184
Άρθρο 58, παράγραφος 1

1. Οι άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με τ
ο άρθρο 57, παράγραφος 3, και έχουν προθε
σμία θεωρούνται έγκυρες έως ότου η Επιτρ
οπή αποφασίσει σχετικά με νέα αίτηση, εφό
σον ο κάτοχος της άδειας υποβάλει τη νέα
αίτηση τουλάχιστον δεκαοκτώ μήνες πριν α
πό τη λήξη της προθεσμίας. Αντί να ξαναϋ
ποβάλει όλα τα στοιχεία της αρχικής αίτηση
ς για την ισχύουσα άδεια, ο αιτών μπορεί να
υποβάλει μόνο τον αριθμό της ισχύουσας άδ
ειας, με την επιφύλαξη του δεύτερου, τρίτου
και τέταρτου εδαφίου.

1. Οι άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με τ
ο άρθρο 57, παράγραφος 3, και υπόκεινται
σε τακτική αναθεώρηση θεωρούνται έγκυρ
ες έως ότου η Επιτροπή αποφασίσει σχετικά
με μία ημερομηνία λήξης της εγκεκριμένης
χρήσης. Οι άδειες επαναξιολογούνται κατά
την αναθεώρηση. Οι καταχωρίζοντες υποβ
άλλουν επικαιροποιημένη αίτηση τουλάχιστ
ον 18 μήνες πριν από την ημερομηνία αναθ
εώρησης. Αντί να ξαναϋποβάλει όλα τα στο
ιχεία της αρχικής αίτησης για την ισχύουσα
άδεια, ο αιτών μπορεί να υποβάλει μόνο τον
αριθμό της ισχύουσας άδειας, με την επιφύλ
αξη του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου εδαφ
ίου.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην απλούστευση της διαδικασίας αναθεώρησης/ανανέωσης της άδει
ας. Ο αριθμός άδειας θα καλύπτει την εξουσιοδοτημένη χρήση έως ότου η Επιτροπή αποφασίσε
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ι να ορίσει ημερομηνία λήξης αυτής της χρήσης. Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι όλες οι
άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 3 αποτελούν αντικείμενο αναθε
ώρησης σε χρονική στιγμή που καθορίζεται κατά την έκδοση της άδειας, αλλά η απόφαση για τ
ον καθορισμό της ημερομηνίας λήξης της εγκεκριμένης χρήσης λαμβάνεται κατά περίπτωση.

Τροπολογία 185
Άρθρο 58, παράγραφος 3

Με την απόφαση αναθεώρησης η Επιτροπή
μπορεί να τροποποιήσει την άδεια, λαμβάνο
ντας υπόψη την αναλογικότητα, ή να ανακα
λέσει την άδεια εάν, υπό τις νέες περιστάσει
ς, δεν θα είχε χορηγηθεί. 

Με την απόφαση αναθεώρησης η Επιτροπή
μπορεί να τροποποιήσει την άδεια, λαμβάνο
ντας υπόψη την αναλογικότητα, ή να ανακα
λέσει την άδεια εάν, υπό τις νέες περιστάσει
ς, δεν θα είχε χορηγηθεί. 

Όταν υπάρχει σοβαρός και άμεσος κίνδυνο
ς για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, 
η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει την άδεια
ενόσω εκκρεμεί η αναθεώρηση, λαμβάνοντα
ς υπόψη την αναλογικότητα.

Όταν υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υ
γεία ή το περιβάλλον, η Επιτροπή μπορεί να
αναστείλει την άδεια ενόσω εκκρεμεί η ανα
θεώρηση, λαμβάνοντας υπόψη την αναλογικ
ότητα.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν κριτήρια για τον προσδιορισμό του σοβαρού και άμεσου κινδύνου και εναπόκειτ
αι στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής η απόφαση, βάσει κριτηρίων, για την αναστολή της ά
δειας κατά την αναθεώρηση. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχ
ουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ: Αδειοδότηση.

Τροπολογία 186
Άρθρο 59, παράγραφοι 3 και 4

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.

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

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

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

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

(β) το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικο
ινωνίας του προσώπου ή των προσώπων πο
υ υποβάλλουν την αίτηση·

(β) το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικο
ινωνίας του προσώπου ή των προσώπων πο
υ υποβάλλουν την αίτηση·
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(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 ουσίας ή τ
ις κατηγορίες χρήσεων και έκθεσης 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·

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

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

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτελεί λογική συνέπεια προηγούμενης τροπολογίας.

Τροπολογία 187
Άρθρο 61, παράγραφος 4, στοιχεία α) και β)

(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 κινδύνο
υ: αξιολόγηση του κινδύνου για την υγεία ή/
και για το περιβάλλον που ενέχει η χρήση ή
οι χρήσεις ή οι κατηγορίες χρήσεων και έκ
θεσης της ουσίας όπως περιγράφονται στην
αίτηση·

(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 ή τις κατηγορίες χρήσεωνκαιι έ
κθεσης της ουσίας όπως περιγράφονται στη
ν αίτηση, όταν υποβάλλεται αίτηση σύμφων
α με το άρθρο 59, παράγραφος 5

Τροπολογία 188
Άρθρο 61, παράγραφος 5, εδάφιο 3
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Εάν ο αιτών επιθυμεί να υποβάλει παρατηρή
σεις, αποστέλλει γραπτώς την επιχειρηματολ
ογία του στον Οργανισμό εντός δύο μηνών
από την παραλαβή του σχεδίου γνωμοδότησ
ης. Οι επιτροπές εξετάζουν τις παρατηρήσει
ς και εκδίδουν τις τελικές γνωμοδοτήσεις το
υς εντός δύο μηνών από την παραλαβή της γ
ραπτής επιχειρηματολογίας, λαμβάνοντας δε
όντως υπόψη την επιχειρηματολογία. Εντός
δεκαπέντε επιπλέον ημερών ο Οργανισμός α
ποστέλλει τις γνωμοδοτήσεις στην Επιτροπ
ή, στα κράτη μέλη και στον αιτούντα επισυν
άπτοντας τα γραπτά επιχειρήματα.

Εάν ο αιτών επιθυμεί να υποβάλει παρατηρή
σεις, αποστέλλει γραπτώς την επιχειρηματολ
ογία του στον Οργανισμό εντός δύο μηνών
από την παραλαβή του σχεδίου γνωμοδότησ
ης. Οι επιτροπές εξετάζουν τις παρατηρήσει
ς και εκδίδουν τις τελικές γνωμοδοτήσεις το
υς εντός δύο μηνών από την παραλαβή της γ
ραπτής επιχειρηματολογίας, λαμβάνοντας υ
πόψη την επιχειρηματολογία. Εντός δεκαπέν
τε επιπλέον ημερών ο Οργανισμός αποστέλλ
ει τις γνωμοδοτήσεις στην Επιτροπή, στα κρ
άτη μέλη και στον αιτούντα επισυνάπτοντας
τα γραπτά επιχειρήματα

Αιτιολόγηση

(Η αιτιολόγηση αφορά τον όρο „gegebenenfalls“ που στα ελληνικά είχε μεταφρασθεί "δεόντω
ς").

Τροπολογία 189
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.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτελεί λογική συνέπεια προηγούμενης τροπολογίας.

Τροπολογία 190
Άρθρο 64, παράγραφοι 1 και 2
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1. Μια ουσία υπό καθαρή μορφή, σε παρασ
κεύασμα ή σε προϊόν για την οποία το παρά
ρτημα XVΙ περιέχει έναν περιορισμό δεν πρ
έπει να παράγεται ή να διατίθεται στην αγορ
ά ή να χρησιμοποιείται παρά μόνον σύμφων
α με τους όρους του προαναφερόμενου περι
ορισμού. Τούτο δεν ισχύει για την παραγωγ
ή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση μιας ο
υσίας για σκοπούς επιστημονικής έρευνας κ
αι ανάπτυξης ή έρευνας και ανάπτυξης προϊ
όντων και διαδικασιών παραγωγής σε ποσότ
ητες που δεν υπερβαίνουν τον ένα τόνο κα
τ' έτος.

1. Μια ουσία υπό καθαρή μορφή, σε παρασ
κεύασμα ή σε προϊόν για την οποία το παρά
ρτημα XVΙ περιέχει έναν περιορισμό δεν πρ
έπει να παράγεται ή να διατίθεται στην αγορ
ά ή να χρησιμοποιείται παρά μόνον σύμφων
α με τους όρους του προαναφερόμενου περι
ορισμού. Τούτο δεν ισχύει για την παραγωγ
ή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση μιας ο
υσίας για σκοπούς επιστημονικής έρευνας κ
αι ανάπτυξης ή έρευνας και ανάπτυξης προϊ
όντων και διαδικασιών παραγωγής σε ποσότ
ητες που απαιτούνται για τους σκοπούς της
έρευνας και της ανάπτυξης που είναι προσ
ανατολισμένες στα προϊόντα και τις διαδικ
ασίες.
Με την επιφύλαξη της πρώτης πρότασης τ
ης προηγούμενης παραγράφου, μια ουσία υ
πό καθαρή μορφή, σε παρασκεύασμα ή σε
προϊόν για την οποία το Παράρτημα XVI π
εριέχει περιορισμό μπορεί να τεθεί σε κυκλ
οφορία για να επιστραφεί στον παραγωγό, 
τον εισαγωγέα ή τον προμηθευτή.

2. Μια ουσία υπό καθαρή μορφή, σε παρασ
κεύασμα ή σε προϊόν για την οποία το παρά
ρτημα XVIΙ περιέχει έναν περιορισμό δεν π
ρέπει να παράγεται ή να διατίθεται στην αγο
ρά ή να χρησιμοποιείται παρά μόνον σύμφω
να με τους όρους του προαναφερόμενου πε
ριορισμού. Τούτο δεν ισχύει για την παραγω
γή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση μιας
ουσίας για σκοπούς έρευνας εργαστηριακής
κλίμακας ή για τη χρήση της ουσίας ως προτ
ύπου αναφοράς.  

2. Μια ουσία υπό καθαρή μορφή, σε παρασ
κεύασμα ή σε προϊόν για την οποία το παρά
ρτημα XVIΙ περιέχει έναν περιορισμό δεν π
ρέπει να παράγεται ή να διατίθεται στην αγο
ρά ή να χρησιμοποιείται παρά μόνον σύμφω
να με τους όρους του προαναφερόμενου πε
ριορισμού. Τούτο δεν ισχύει για την παραγω
γή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση μιας
ουσίας για σκοπούς έρευνας εργαστηριακής
κλίμακας ή για τη χρήση της ουσίας ως προτ
ύπου αναφοράς.
Η τρίτη πρόταση της παραγράφου 1 εφαρμ
όζεται ανάλογα με την περίπτωση.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να θεσπιστούν χρονικά όρια στην έρευνα και την ανάπτυξη, διότι θα μπορού
σαν να υπάρξουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Εφόσον πληρούνται οι όροι του παρόντος άρθρο
υ, δεν χρειάζεται η θέσπιση χρονικών ορίων.

Δεν είναι σκόπιμο να ορίζεται μέγιστη ποσότητα. Οι περιορισμοί στην ποσότητα πρέπει να καθ
ορίζονται ανάλογα με τη χρήση.

Ο κανονισμός REACH πρέπει να επιτρέπει και να ορίζει σαφείς διατάξεις που θα διέπουν την ε
πιστροφή προϊόντων που δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορούν στην αγορά λόγω περιορισμών τω



AD\579754EL.doc 107/156 PE 353.595v03-00

EL

ν ουσιών στο πλαίσιο δράσεων επανάκλησης.

Τροπολογία 191
Άρθρο 65, παράγραφος 2

2. Για τις ουσίες που ανταποκρίνονται στα
κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνες, με
ταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγω
γή, κατηγορίας 1 και 2 και για τις οποίες πρ
οτείνονται από την Επιτροπή περιορισμοί ό
σον αφορά τη χρήση τους από τους καταναλ
ωτές, το παράρτημα XVI τροποποιείται σύμ
φωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 130, παράγραφος 3. Δεν εφαρμόζοντ
αι τα άρθρα 66 έως 70.

2. Για τις ουσίες που ταξινομούνται ως καρ
κινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για τη
ν αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2 και για
τις οποίες προτείνονται από την Επιτροπή π
εριορισμοί όσον αφορά τη χρήση τους από τ
ους καταναλωτές, το παράρτημα XVI τροπο
ποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που ανα
φέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Για να συμβαδίζει με την τροπολογία στο άρθρο 54 (α)-(γ).

Τροπολογία 192
Άρθρο 65, παράγραφος 3

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 55, παράγ
ραφος 5, το αργότερο κατά τη συμπερίληψη
μιας ουσίας στη σύμβαση της Στοκχόλμης ή
στο πρωτόκολλο της ΟΕΕ/ΟΗΕ για τους αν
θεκτικούς οργανικούς ρύπους η Επιτροπή υ
ποβάλλει σχέδιο για τη συμπερίληψη της εν
λόγω ουσίας στο παράρτημα XVII. Τα προτ
εινόμενα μέτρα θα πρέπει τουλάχιστον να ε
νσωματώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέο
υν από τις διεθνείς αυτές δεσμεύσεις της Κο
ινότητας. Το παράρτημα XVII τροποποιείτα
ι σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται
στο άρθρο 130, παράγραφος 3. Δεν εφαρμό
ζονται τα άρθρα 66 έως 70.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 55, παράγ
ραφος 5, το αργότερο κατά τη συμπερίληψη
μιας ουσίας στη σύμβαση της Στοκχόλμης ή
στο πρωτόκολλο της ΟΕΕ/ΟΗΕ για τους αν
θεκτικούς οργανικούς ρύπους η Επιτροπή υ
ποβάλλει σχέδιο για τη συμπερίληψη της εν
λόγω ουσίας στο παράρτημα XVII. Τα προτ
εινόμενα μέτρα θα πρέπει να ενσωματώνουν
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθ
νείς αυτές δεσμεύσεις της Κοινότητας. Το π
αράρτημα XVII τροποποιείται σύμφωνα με
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο
130, παράγραφος 3. Δεν εφαρμόζονται τα ά
ρθρα 66 έως 70.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις της Κοινότητας που απορρέουν α
πό τις διεθνείς συμφωνίες και πρωτόκολλα. Η τροποποίηση του Παραρτήματος XVII πρέπει να
ανακλά απολύτως την ένταξη ορισμένων ουσιών στη Σύμβαση της Στοκχόλμης και το Πρωτόκο
λλο σχετικά με τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους.

Τροπολογία 193
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Άρθρο 66, παράγραφοι 1 και 2

1. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η παραγωγή, 
η διάθεση στην αγορά ή η χρήση μιας ουσία
ς υπό καθαρή μορφή, σε παρασκεύασμα ή σ
ε προϊόν ενέχει κίνδυνο για την ανθρώπινη υ
γεία ή για το περιβάλλον ο οποίος δεν ελέγχ
εται επαρκώς και χρειάζεται να αντιμετωπισ
τεί σε κοινοτικό επίπεδο, ζητεί από τον Οργ
ανισμό να προετοιμάσει έναν φάκελο σύμφ
ωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος
XIV. Εάν ο φάκελος αυτός καταδείξει ότι εί
ναι απαραίτητη η ανάληψη δράσης σε κοινο
τική βάση, πέρα από οποιαδήποτε μέτρα πο
υ εφαρμόζονται ήδη, ο Οργανισμός προτείν
ει περιορισμούς ώστε να κινηθεί η διαδικασί
α επιβολής περιορισμών.

1. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η παραγωγή, 
η διάθεση στην αγορά ή η χρήση μιας ουσία
ς υπό καθαρή μορφή, σε παρασκεύασμα ή σ
ε προϊόν ενέχει ανεπίτρεπτο κίνδυνο για την
ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον ο οποί
ος δεν ελέγχεται επαρκώς και χρειάζεται να
αντιμετωπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, ζητεί
από τον Οργανισμό να προετοιμάσει έναν φ
άκελο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρα
ρτήματος XIV. Εάν ο φάκελος αυτός καταδ
είξει ότι είναι απαραίτητη η ανάληψη δράση
ς σε κοινοτική βάση, πέρα από οποιαδήποτε
μέτρα που εφαρμόζονται ήδη, ο Οργανισμός
προτείνει περιορισμούς ώστε να κινηθεί η δι
αδικασία επιβολής περιορισμών.

Ο Οργανισμός αναφέρεται σε κάθε φάκελο
κράτους μέλους, έκθεση χημικής ασφάλειας
ή αξιολόγηση κινδύνου που του έχει υποβλη
θεί στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.
Αναφέρεται επίσης σε κάθε σχετική αξιολόγ
ηση κινδύνου που έχει υποβληθεί από τρίτο
υς για σκοπούς άλλων κοινοτικών κανονισμ
ών ή οδηγιών. Γι' αυτό το σκοπό, άλλοι φορ
είς, όπως είναι οι οργανισμοί που έχουν συσ
ταθεί βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας και έ
χουν παρόμοια καθήκοντα, παρέχουν πληρο
φορίες στον Οργανισμό μετά από αίτηση.

Ο Οργανισμός αναφέρεται σε κάθε φάκελο
κράτους μέλους, έκθεση χημικής ασφάλειας
ή αξιολόγηση κινδύνου που του έχει υποβλη
θεί στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.
Αναφέρεται επίσης σε κάθε σχετική αξιολόγ
ηση κινδύνου που έχει υποβληθεί από τρίτο
υς για σκοπούς άλλων κοινοτικών κανονισμ
ών ή οδηγιών. Γι' αυτό το σκοπό, άλλοι φορ
είς, όπως είναι οι οργανισμοί που έχουν συσ
ταθεί βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας και έ
χουν παρόμοια καθήκοντα, παρέχουν πληρο
φορίες στον Οργανισμό μετά από αίτηση.
Ο Οργανισμός ανακοινώνει αμέσως/χωρίς
χρονοτριβή/δια της ιστοθέσης του την πρό
θεση ενός κράτους μέλους ή της Επιτροπή
ς να κινήσει διαδικασία επιβολής περιορισ
μών και ενημερώνει εκείνους που καταχωρ
ίζουν την υπό εξέταση ουσία.
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2. Εάν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι η παραγ
ωγή, η διάθεση στην αγορά ή η χρήση μιας
ουσίας υπό καθαρή μορφή, σε παρασκεύασ
μα ή σε προϊόν ενέχει κίνδυνο για την ανθρ
ώπινη υγεία ή για το περιβάλλον ο οποίος δε
ν ελέγχεται επαρκώς και χρειάζεται να αντιμ
ετωπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, προετοιμάζ
ει έναν φάκελο σύμφωνα με τις απαιτήσεις τ
ου παραρτήματος XIV. Εάν ο φάκελος αυτό
ς καταδείξει ότι είναι απαραίτητη η ανάληψ
η δράσης σε κοινοτική βάση, πέρα από οποι
αδήποτε μέτρα που εφαρμόζονται ήδη, το κ
ράτος μέλος υποβάλλει το φάκελο στον Οργ
ανισμό στη μορφή που αναφέρεται στο παρ
άρτημα XIV, ώστε να κινηθεί η διαδικασία ε
πιβολής περιορισμών.

2. Εάν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι η παραγ
ωγή, η διάθεση στην αγορά ή η χρήση μιας
ουσίας υπό καθαρή μορφή, σε παρασκεύασ
μα ή σε προϊόν ενέχει ανεπίτρεπτο κίνδυνο
για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλο
ν ο οποίος δεν ελέγχεται επαρκώς και χρειάζ
εται να αντιμετωπιστεί σε κοινοτικό επίπεδ
ο, προετοιμάζει έναν φάκελο σύμφωνα με τι
ς απαιτήσεις του παραρτήματος XIV. Εάν ο
φάκελος αυτός καταδείξει ότι είναι απαραίτ
ητη η ανάληψη δράσης σε κοινοτική βάση, 
πέρα από οποιαδήποτε μέτρα που εφαρμόζο
νται ήδη, το κράτος μέλος υποβάλλει το φάκ
ελο στον Οργανισμό στη μορφή που αναφέρ
εται στο παράρτημα XIV, ώστε να κινηθεί η
διαδικασία επιβολής περιορισμών.

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες που επιλέγονται πρέπει να επιλέγονται αυστηρώς βάσεισυμπεφωνημένων επιστημονικ
ών κριτηρίων και οι περιορισμοί εφαρμόζονται σε περίπτωση 'ανεπίτρεπτου' κινδύνου και όχι ο
ιουδήποτε κινδύνου. 

Οι περιορισμοί εφαρμόζονται ακόμη και όταν οι ποσότητες δεν είναι περιορισμένες (δηλ." σε π
οσότητες που δεν υπερβαίνουν τον ένα τόνο κατ' έτος"). Οι εταιρείες που έχουν ήδη καταχωρίσ
ει ουσίες έχουν δικαίωμα σε ενημέρωση όπως επίσης οι εταιρείες οι οποίες είτε δεν υπόκεινται
σε υποχρέωση καταχώρισης ("ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τον ένα τόνο κατ' έτος") είτε δεν
υπόκεινται ακόμη σε τέτοια υποχρέωση λόγω των διαφορετικών προθεσμιών που ισχύουν για τ
ις ποσότητες.

Τροπολογία 194
Άρθρο 66, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Ο Οργανισμός ενημερώνει χωρίς καθυσ
τέρηση / δημοσιεύει στον ιστότοπό του, ότι
ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή προτίθεται
να κινήσει διαδικασία περιορισμού και ενη
μερώνει αυτούς που υπέβαλαν αίτηση κατα
χώρισης για την εν λόγω ουσία.  

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί πρέπει να ισχύουν χωρίς όριο βάρους, δηλαδή κάτω από 1 τόνο ανά έτος.  Υπά
ρχει δικαίωμα ενημέρωσης από τις εταιρείες που έχουν προβεί σε καταχώρηση αλλά και από α
υτές που είτε δεν υποχρεούνται να προβούν σε καταχώρηση (κάτω από ένα τόνο ανά έτος) είτε
δεν υπόκεινται ακόμα, στην υποχρέωση αυτή λόγω διαφορετικών προθεσμιών σε συνάρτηση με
το βάρος. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα
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άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙΙ: Περιορισμοί στην παραγωγή, εμπορία και χρήση
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων.

Τροπολογία 195
Άρθρο 66, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο

3. Ο Οργανισμός δημοσιεύει αμέσως στον ι
στότοπό του όλους τους φακέλους που τηρο
ύν τις απαιτήσεις του παραρτήματος XIV κ
αι τους περιορισμούς που προτάθηκαν σύμφ
ωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντ
ος άρθρου, με σαφή ένδειξη της ημερομηνία
ς δημοσίευσης. Ο Οργανισμός καλεί όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν χωριστά
ή από κοινού εντός τριών μηνών από την η
μερομηνία δημοσίευσης:

3. Ο Οργανισμός δημοσιεύει αμέσως στον ι
στότοπό του περιλήψεις των σχετικών φακ
έλων και τους περιορισμούς που προτάθηκα
ν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του
παρόντος άρθρου, με σαφή ένδειξη της ημε
ρομηνίας δημοσίευσης. Ο Οργανισμός καλεί
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν χ
ωριστά ή από κοινού εντός έξι μηνών από τ
ην ημερομηνία δημοσίευσης:

Αιτιολόγηση

Οι φάκελοι μπορεί να περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες για την επιχείρηση / πνευματικής ι
διοκτησίας. Το περιεχόμενό τους δεν αποκλείει τη λήψη τελικής απόφασης και μπορεί κατά συν
έπεια να παρερμηνευθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο κατάχρησης προτού ληφθεί τελική απόφα
ση.

Τρεις μήνες είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να διατυπωθούν παρατηρήσεις σε ένα τό
σο πολύπλοκο θέμα, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 196
Άρθρο 68, παράγραφος 1
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Εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία
δημοσίευσης που αναφέρεται στο άρθρο 66, 
παράγραφος 3, η επιτροπή κοινωνικοοικονο
μικής ανάλυσης διατυπώνει τη γνώμη της σχ
ετικά με τους προτεινόμενους περιορισμούς
με βάση τη δική της εξέταση των σχετικών τ
μημάτων του φακέλου και των κοινωνικοοι
κονομικών συνεπειών. Καταρτίζει σχέδιο γν
ωμοδότησης για τους προτεινόμενους περιο
ρισμούς και για τις συναφείς κοινωνικοοικο
νομικές επιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις
αναλύσεις ή τις πληροφορίες σύμφωνα με τ
ο άρθρο 66, παράγραφος 3, στοιχείο β), εφό
σον υπάρχουν. Ο Οργανισμός δημοσιεύει τ
ο σχέδιο γνωμοδότησης στον ιστότοπό του
αμέσως. Ο Οργανισμός καλεί τα ενδιαφερό
μενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις
τους για το σχέδιο γνωμοδότησης σε προθε
σμία που καθορίζει ο Οργανισμός.

Εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία δ
ημοσίευσης που αναφέρεται στο άρθρο 66, 
παράγραφος 3, η επιτροπή κοινωνικοοικονο
μικής ανάλυσης διατυπώνει τη γνώμη της σχ
ετικά με τους προτεινόμενους περιορισμούς
με βάση τη δική της εξέταση των σχετικών τ
μημάτων του φακέλου και των κοινωνικοοι
κονομικών συνεπειών. Καταρτίζει σχέδιο γν
ωμοδότησης για τους προτεινόμενους περιο
ρισμούς και για τις συναφείς κοινωνικοοικο
νομικές επιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις
αναλύσεις ή τις πληροφορίες σύμφωνα με τ
ο άρθρο 66, παράγραφος 3, στοιχείο β), εφό
σον υπάρχουν. Ο Οργανισμός διαβιβάζει το
σχέδιο γνωμοδότησης στα ενδιαφερόμενα
μέρη και τα καλεί να υποβάλουν τις παρατ
ηρήσεις τους σε προθεσμία που καθορίζει
ο ίδιος ο Οργανισμός.

Αιτιολόγηση

Η διαβίβαση του σχεδίου στα ενδιαφερόμενα μέρη δεν εμποδίζει την Επιτροπή να λάβει την ορι
στική απόφαση. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ή τουλάχιστον οι καταχωρίζοντες πρέπει να δύνανται ν
α υποβάλουν παρατηρήσεις. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχ
ουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙΙ: Περιορισμοί στην παραγωγή, 
εμπορία και χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων.

Τροπολογία 197
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. Οι δημοσιευόμενες παρατηρ
ήσεις δεν πρέπει να περιλαμβάνουν εμπιστ
ευτικές εμπορικές πληροφορίες.

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια δεν μπορεί να επιτυγχάνεται με αντίτιμο την απώλεια της προστασίας των εμπιστε
υτικών εμπορικών πληροφοριών.

Εδώ εφαρμόζεται επίσης το άρθρο 116.

Τροπολογία 198
Άρθρο 70, παράγραφος 2
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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 199
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 επισήμανσης
βάσει του τίτλου X και με προτάσεις προσδι
ορισμού ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλ
η ανησυχία και οι οποίες θα πρέπει να υπόκε
ινται στη διαδικασία αδειοδότησης βάσει το
υ 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 βάσει του τίτλου VI και για την προπαρασ
κευή της γνωμοδότησης του Οργανισμού σχ
ετικά με προτάσεις ταξινόμησης και επισήμ
ανσης βάσει του τίτλου X και με προτάσεις
προσδιορισμού ουσιών που προκαλούν πολ
ύ μεγάλη ανησυχία και οι οποίες θα πρέπει ν
α υπόκεινται στη διαδικασία αδειοδότησης β
άσει του τίτλου VII·

Τροπολογία 200
Άρθρο 72, παράγραφος 1, στοιχείο ζ)

ζ) μια γραμματεία, η οποία παρέχει τεχνική, 
επιστημονική και διοικητική υποστήριξη στι
ς επιτροπές και στο φόρουμ και εξασφαλίζει
τον κατάλληλο συντονισμό μεταξύ τους. Διε
κπεραιώνει επίσης τις εργασίες που ζητούντ
αι από τον Οργανισμό στο πλαίσιο των διαδ
ικασιών προκαταχώρισης, καταχώρισης και
αμοιβαίας αναγνώρισης της αξιολόγησης κ
αθώς και στο πλαίσιο της κατάρτισης οδηγι
ών, της συντήρησης της βάσης δεδομένων κ
αι της παροχής πληροφοριών·

ζ) μια γραμματεία, η οποία παρέχει τεχνική, 
επιστημονική και διοικητική υποστήριξη στι
ς επιτροπές και στο φόρουμ και εξασφαλίζει
τον κατάλληλο συντονισμό μεταξύ τους. Διε
κπεραιώνει επίσης τις εργασίες που ζητούντ
αι από τον Οργανισμό στο πλαίσιο των διαδ
ικασιών προκαταχώρισης, καταχώρισης και
αξιολόγησης καθώς και στο πλαίσιο της κατ
άρτισης οδηγιών, της συντήρησης της βάσης
δεδομένων και της παροχής πληροφοριών·
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Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 38: δεν τίθεται πλέον θέμα αμοιβαίας αναγ
νώρισης.

Τροπολογία 201
Άρθρο 72, παράγραφος 1, στοιχείο η α) (νέο)

(ηa) Επιτροπή εναλλακτικών μεθόδων δοκι
μών, η οποία είναι υπεύθυνη για την προώ
θηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την
ανάπτυξη, επικύρωση και αποδοχή μεθόδ
ων δοκιμών στις οποίες δεν χρησιμοποιούν
ται ζώα και για την κατανομή της χορηγού
μενης χρηματοδότησης η οποία παρέχεται
μέσω του τέλους καταχώρισης. Η επιτροπ
ή απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες που π
ροέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για
την Επικύρωση Εναλλακτικών Μεθόδων
(ECVAM), οργανώσεις που δραστηριοποιο
ύνται στον τομέα της ευημερίας των ζώων
και άλλους συναφείς φορείς. Η επιτροπή π
ρέπει να συμμορφώνεται στα χρονικά όρια
που ορίζουν παρών κανονισμός.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη, επικύρωση, νομική αποδοχή και χρήση εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών συχνά πα
ρεμποδίζεται από έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού. Κατά συνέπεια, ο Οργανι
σμός πρέπει να διαθέτει μια επιτροπή η οποία που θα απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες στον τ
ομέα των μεθόδων εναλλακτικών δοκιμών, με αποστολή να αναπτύξει και να εφαρμόσει τέτοιο
υ είδους στρατηγικό σχεδιασμό και να διασφαλίσει τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών σ
ε ευφυή και ευέλικτη αξιολόγηση κινδύνου. Η επιτροπή πρέπει να τηρεί τα χρονικά περιθώρια π
ου ορίζει ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία 202
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

Αυτή η προσθήκη χρησιμεύει στο να διευκρινισθεί ο ρόλος του Οργανισμού ως οργάνου που λα
μβάνει αποφάσεις όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Το πλαίσιο λει
τουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών" (COM(2002)0718).

Τροπολογία 203
Άρθρο 73, παράγραφος 1α (νέα)

1a. Εντός 12μήνου μετά την έναρξη ισχύο
ς του παρόντος κανονισμού ο Οργανισμός
συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές για τον
επιμερισμό του κόστους για να χρησιμοποι
ούνται οσάκις δεν έχει υπάρξει συμφωνία
μεταξύ καταχωριζόντων.
Οι κατευθυντήριες γραμμές διατίθενται στ
ο κοινό και πρέπει να αντικατοπτρίζουν το
υλάχιστον:
(α) τον αριθμό των καταχωριζόντων·
(β) τους όγκους παραγωγής εκάστου κατχ
ωρίζοντος που συμμετέχει·

Τροπολογία 204
Άρθρο 73, παράγραφος 1β (νέα)

1β. Εντός 12μήνου μετά την έναρξη ισχύο
ς του παρόντος κανονισμού ο Οργανισμός
συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές σύμφω
να με το Παράρτημα I για τον τρόπο εφαρ
μογής των κατηγοριών χρήσης και έκθεση
ς στις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών β
άσει του άρθρου 9 (α) (iii) του πα΄ροντος
κανονισμού.
Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές τίθεντ
αι στη διάθεση του κοινού.
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Τροπολογία 205
Άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο (στ)

(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. Αυτό το γρ
αφείο εξυπηρέτησης πρέπει να ευκόλως προσβάσιμο κατά προτίμηση με τη χρήση τεχνολογιών
πληροφορίας και επικοινωνιών.

Τροπολογία 206
Άρθρο 73, παράγραφος 1, στοιχείο θ α) (νέο)

(θa) τη σύσταση και διατήρηση ενός κέντρ
ου αριστείας για την ανακοίνωση κινδύνου.
Τη διάθεση συγκεντρωμένων και συντονισ
μένων πόρων σε σχέση με την ενημέρωση
για την ασφαλή χρήση χημικών ουσιών και
παρασκευασμάτων. Διευκόλυνση της αντα
λλαγής γνώσεων και βέλτιστης πρακτικής
στον τομέα της ανακοίνωσης κινδύνου.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη ενός κατάλληλου και ενιαίου συστήματος ανακοίνωσης κινδύνου θα παράσχει στου
ς καταναλωτές τις απαραίτητες πληροφορίες και συμβουλές ώστε να δύνανται να χρησιμοποιού
ν τις ουσίες, τα παρασκευάσματα και τα προϊόντα που περιέχουν χημικά  κατά τρόπο ασφαλή κ
αι αποτελεσματικό.

Τροπολογία 207
Άρθρο 73, παράγραφος 1, στοιχείο θ β) (νέο)
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(θ β) μετά από αίτηση των αναπτυσσομέν
ων χωρών, χορήγηση σε αυτές, σύμφωνα μ
ε αμοιβαίως αποδεκτούς όρους και προϋπο
θέσεις, τεχνικής βοήθειας και συμμετοχή σ
την ανάπτυξη υποδομών για την ορθή διαχ
είριση των χημικών και τη συμμόρφωση μ
ε τις προδιαγραφές ασφάλειας των χημικώ
ν ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
που εμφαίνονται στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να λάβουν υπόψη τις πιθανές δυσκολίες πο
υ μπορεί να αντιμετωπίσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες και να τις βοηθήσουν με τη χορήγηση τε
χνικής βοήθειας.

Τροπολογία 208
Άρθρο 73, παράγραφος 1, στοιχείο θ γ) (νέο)

(θ γ) παρακολούθηση της τεχνικής βοήθεια
ς και των δραστηριοτήτων ανάπτυξης υπο
δομών από την Κοινότητα και τα κράτη μέ
λη της για την ορθή διαχείριση των χημικώ
ν και τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές
ασφάλειας των χημικών στις αναπτυσσόμε
νες χώρες, και συμβολή στο συντονισμό με
ταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών κ
αι των διεθνών οργανισμών στους ανωτέρ
ω τομείς.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να λάβουν υπόψη τις πιθανές δυσκολίες πο
υ μπορεί να αντιμετωπίσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες και να τις βοηθήσουν με τη χορήγηση τε
χνικής βοήθειας. Τούτο πρέπει να παρακολουθείται δεόντως.

Τροπολογία 209
Άρθρο 73, παράγραφος 3, στοιχείο ε α) (νέο)

(εα) την παροχή συμβουλών στη Γραμματε
ία σχετικά με την τεχνική βοήθεια και τις δ
ραστηριότητες ανάπτυξης υποδομών για τ
ην ορθή διαχείριση των χημικών και τη συ
μμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφάλειας
των χημικών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Αιτιολόγηση
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να λάβουν υπόψη τις πιθανές δυσκολίες πο
υ μπορεί να αντιμετωπίσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες και να τις βοηθήσουν με τη χορήγηση τε
χνικής βοήθειας. Τούτο πρέπει να διευκρινισθεί στα καθήκοντα των επιτροπών. Τούτο απορρέε
ι από την τροπολογία 1 και 2.

Τροπολογία 210
Άρθρο 74, παράγραφος 2, στοιχείο δ)

δ) την κλίμακα των τελών του Οργανισμού. δ) την κλίμακα των τελών του Οργανισμού, 
κατά τρόπο διαφανή, που δεν εισάγει διακ
ρίσεις και είναι αναλογικός.

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός των τελών του Οργανισμό πρέπει να διέπεται από ελάχιστες προϋποθέσεις.

Τροπολογία 211
Άρθρο 74, στοιχείο δ α) (νέο)

δα) ένα πολυετές πρόγραμμα.

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση συνοχής με τις τροπολογίες στο άρθρο 43β, προκειμένου να ληφθεί υπόψη το γεγο
νός ότι το κυλιόμενο πρόγραμμα εμπίπτει πλέον στην αρμοδιότητα του Οργανισμού.

Τροπολογία 212
Άρθρο 75, παράγραφος 1

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από
έξι εκπροσώπους των κρατών μελών οι οποί
οι διορίζονται από το Συμβούλιο και έξι εκπ
ροσώπους οι οποίοι διορίζονται από την Επι
τροπή καθώς και από τρία πρόσωπα εκ μέρ
ους των ενδιαφερόμενων μερών τα οποία δι
ορίζονται από την Επιτροπή χωρίς δικαίωμ
α ψήφου.

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από
έξι εκπροσώπους των κρατών μελών οι οποί
οι διορίζονται από το Συμβούλιο και τρεις ε
κπροσώπους οι οποίοι διορίζονται από την
Επιτροπή καθώς και από τέσσερα πρόσωπα
εκ μέρους των ενδιαφερόμενων μερών τα ο
ποία διορίζονται από την Επιτροπή, μεταξύ
αυτών τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της β
ιομηχανίας, των συνδικάτων και της επιστ
ημονικής κοινότητας.

Αιτιολόγηση

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να είναι προσεκτικά ισορροπημένη. Ο αριθμός τ
ων εκπροσώπων που ορίζει η Επιτροπή δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των εκπροσώπων
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που διορίζονται από άλλους ενδιαφερόμενους.

Τροπολογία 213
Άρθρο 79, παράγραφος 2, στοιχείο ε) και στοιχείο ι α) (νέο)

(ε) σύναψη και διαχείριση των απαραίτητων
συμβάσεων με τους παρόχους υπηρεσιών·

(ε) σύναψη και διαχείριση των απαραίτητων
συμβάσεων με τους παρόχους υπηρεσιών κ
αι με τις επιτροπές που εμφαίνονται στο άρ
θρο 83·
(ι α) έγκριση των σχεδίων και των τελικών
κυλιόμενων προγραμμάτων αξιολόγησης ο
υσιών και της επικαιροποίησής της σύμφω
να με τον Τίτλο VI, εάν δεν υπάρχουν προτ
άσεις τροπολογιών.

Τροπολογία 214
Άρθρο 79, παράγραφος 3, στοιχείο (α)

(α) σχέδιο έκθεσης που καλύπτει τις δραστη
ριότητες του Οργανισμού κατά το προηγούμ
ενο έτος, περιλαμβανομένων των πληροφορ
ιών σχετικά με τον αριθμό των φακέλων κατ
αχώρισης που παρέλαβε ο Οργανισμός, με τ
ον αριθμό των ουσιών που αξιολόγησε, με τ
ον αριθμό των αιτήσεων αδειοδότησης, με τ
ον αριθμό των προτάσεων για την επιβολή π
εριορισμών που παρέλαβε ο Οργανισμός και
για τις οποίες αποφάνθηκε, με το χρόνο που
χρειάστηκε για την ολοκλήρωση των συναφ
ών διαδικασιών· τις καταγγελίες που παρέλα
βε και τις ενέργειες στις οποίες προέβη· μια
επισκόπηση των δραστηριοτήτων του φόρο
υμ·

(α) σχέδιο έκθεσης που καλύπτει τις δραστη
ριότητες του Οργανισμού κατά το προηγούμ
ενο έτος, περιλαμβανομένων των πληροφορ
ιών σχετικά με τον αριθμό των φακέλων κατ
αχώρισης που παρέλαβε ο Οργανισμός, με τ
ον αριθμό των ουσιών που αξιολόγησε, με τ
ον αριθμό των αιτήσεων αδειοδότησης, με τ
ον αριθμό των προτάσεων για την επιβολή π
εριορισμών που παρέλαβε ο Οργανισμός και
για τις οποίες αποφάνθηκε, με το χρόνο που
χρειάστηκε για την ολοκλήρωση των συναφ
ών διαδικασιών· τις καταγγελίες που παρέλα
βε και τις ενέργειες στις οποίες προέβη· τις
δραστηριότητες παροχής τεχνικής βοήθεια
ς και ανάπτυξης υποδομών που επιτελούντ
αι στις αναπτυσσόμενες χώρες· μια επισκό
πηση των δραστηριοτήτων του φόρουμ·

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να λάβουν υπόψη τις πιθανές δυσκολίες πο
υ μπορεί να αντιμετωπίσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες και να τις βοηθήσουν με τη χορήγηση τε
χνικής βοήθειας. Τούτο πρέπει να διευκρινισθεί στα καθήκοντα του γενικού διευθυντή.

Τροπολογία 215
Άρθρο 81, παράγραφος 4, εδάφιο 4
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Ο γενικός διευθυντής ή ο εκπρόσωπός του κ
αι οι εκπρόσωποι της Επιτροπής έχουν το δι
καίωμα να παρακολουθούν όλες τις συνεδρι
άσεις των επιτροπών και των ομάδων εργασ
ίας που συγκαλούνται από τον Οργανισμό ή
από τις επιτροπές του. Οι εμπλεκόμενοι παρ
άγοντες μπορούν επίσης να προσκαλούνται
σε συνεδριάσεις ως παρατηρητές, ενδεχομέ
νως, μετά από αίτηση μελών των επιτροπώ
ν ή του διοικητικού συμβουλίου.

Ο γενικός διευθυντής ή ο εκπρόσωπός του κ
αι οι εκπρόσωποι της Επιτροπής έχουν το δι
καίωμα να παρακολουθούν όλες τις συνεδρι
άσεις των επιτροπών και των ομάδων εργασ
ίας που συγκαλούνται από τον Οργανισμό ή
από τις επιτροπές του. Στις συνεδριάσεις μ
πορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές κα
ι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες, περιλαμβαν
ομένων των εκπροσώπων της βιομηχανίας/
ΜΜΕ.

Αιτιολόγηση

Η παρουσία ενός εκπροσώπου της βιομηχανίας στις συνεδριάσεις της επιτροπής δεν πρέπει να
περιορίζεται στις προσκλήσεις. Θα πρέπει να υπάρχει θέση παρατηρητή για τους εκπροσώπους
της βιομηχανίας και/ή των ΜΜΕ.

Τροπολογία 216
Άρθρο 82, παράγραφος 1

1. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα μέλος στ
ο φόρουμ με τριετή θητεία, η οποία είναι αν
ανεώσιμη. Τα μέλη επιλέγονται με βάση το
ρόλο που άσκησαν και την πείρα που αποκό
μισαν από τον έλεγχο εφαρμογής της χημική
ς νομοθεσίας, διατηρούν δε χρήσιμες επαφέ
ς με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

1. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα μέλος στ
ο φόρουμ με τριετή θητεία, η οποία είναι αν
ανεώσιμη. Τα μέλη επιλέγονται με βάση το
ρόλο που άσκησαν και την πείρα που αποκό
μισαν από τον έλεγχο εφαρμογής της χημική
ς νομοθεσίας, διατηρούν δε χρήσιμες επαφέ
ς με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. 

Το φόρουμ θα πρέπει να επιδιώκει να προέ
ρχονται τα μέλη του από ευρύ φάσμα εμπει
ρογνωμοσύνης. Γι’ αυτό το σκοπό, το φόρο
υμ μπορεί να διορίζει με εκλογή μεταξύ των
μελών του κατ' ανώτατο όριο πέντε επιπλέο
ν μέλη που επιλέγονται με βάση την ειδική τ
ους κατάρτιση. Τα μέλη αυτά διορίζονται γι
α τριετή θητεία η οποία είναι ανανεώσιμη.

Το φόρουμ πρέπει να επιδιώκει να καλύπτε
ται από τα μέλη του ευρύ φάσμα σχετικής ε
μπειρογνωμοσύνης. Γι' αυτό το σκοπό, οι επ
ιτροπές μπορούν να διορίζουν με εκλογή με
ταξύ των μελών τους κατ' ανώτατο όριο πέν
τε επιπλέον μέλη που επιλέγονται με βάση τ
ην ειδική τους κατάρτιση. Τα μέλη αυτά διο
ρίζονται για τριετή θητεία η οποία είναι ανα
νεώσιμη.

Τα μέλη του φόρουμ μπορούν να συνοδεύο
νται από επιστημονικούς και τεχνικούς σύμ
βουλους.

Τα μέλη του φόρουμ μπορούν να συνοδεύο
νται από επιστημονικούς και τεχνικούς σύμ
βουλους.
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Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού ή ο ε
κπρόσωπός του και οι εκπρόσωποι της Επιτ
ροπής έχουν το δικαίωμα να παρακολουθού
ν όλες τις συνεδριάσεις του φόρουμ και των
ομάδων εργασίας του. Οι εμπλεκόμενοι παρ
άγοντες μπορούν επίσης να προσκαλούνται
σε συνεδριάσεις ως παρατηρητές, ενδεχομέν
ως, μετά από αίτηση μελών του φόρουμ ή
του διοικητικού συμβουλίου.

Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού ή ο ε
κπρόσωπός του και οι εκπρόσωποι της Επιτ
ροπής έχουν το δικαίωμα να παρακολουθού
ν όλες τις συνεδριάσεις του φόρουμ και των
ομάδων εργασίας του. Στις συνεδριάσεις μ
πορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές κα
ι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες, περιλαμβαν
ομένων των εκπροσώπων της βιομηχανίας/
ΜΜΕ.

Αιτιολόγηση

Η παρουσία ενός εκπροσώπου της βιομηχανίας στις συνεδριάσεις της επιτροπής δεν πρέπει να
περιορίζεται στις προσκλήσεις. Θα πρέπει να υπάρχει θέση παρατηρητή για τους εκπροσώπους
της βιομηχανίας και/ή των ΜΜΕ.

Τροπολογία 217
Άρθρο 83, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στον Οργανι
σμό τα ονόματα των εμπειρογνωμόνων με α
ποδεδειγμένη πείρα στην εξέταση χημικών α
ξιολογήσεων κινδύνου ή/και κοινωνικοοικο
νομικών αναλύσεων ή με άλλη συναφή επισ
τημονική πείρα οι οποίοι είναι διατεθειμένοι
να συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας των
επιτροπών, δηλώνοντας παράλληλα τα προσ
όντα και τους ειδικούς τομείς εμπειρογνωμο
σύνης τους.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στον Οργανι
σμό τα ονόματα των ανεξάρτητων εμπειρογ
νωμόνων με αποδεδειγμένη πείρα στην εξέτ
αση χημικών αξιολογήσεων κινδύνου ή/και
κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων ή με άλλ
η συναφή επιστημονική πείρα οι οποίοι είνα
ι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν στις ομάδε
ς εργασίας των επιτροπών, δηλώνοντας παρ
άλληλα τα προσόντα και τους ειδικούς τομεί
ς εμπειρογνωμοσύνης τους.

Ο Οργανισμός τηρεί ενημερωμένο κατάλογ
ο εμπειρογνωμόνων. Ο κατάλογος αυτός πε
ριλαμβάνει τους εμπειρογνώμονες που αναφ
έρονται στο πρώτο εδάφιο καθώς και άλλου
ς εμπειρογνώμονες που ορίζονται απευθείας
από τη γραμματεία.

Ο Οργανισμός τηρεί ενημερωμένο κατάλογ
ο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Ο κατάλ
ογος αυτός περιλαμβάνει τους ανεξάρτητου
ς εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο πρ
ώτο εδάφιο καθώς και άλλους εμπειρογνώμ
ονες που ορίζονται απευθείας από τη γραμμ
ατεία.

Αιτιολόγηση

Οι εμπειρογνώμονες που στέλλονται στον Οργανισμό πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη ανεξα
ρτησία.

Τροπολογία 218
Άρθρο 83, παράγραφος 2α (νέα)
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2a. Το διοικητικό συμβούλιο, μετά από πρό
ταση του γενικού διευθυντή, καταρτίζει κα
τάλογο, ο οποίος δημοσιεύεται, των αρμόδι
ων οργανισμών τους οποίους έχουν ορίσει
τα κράτη μέλη, οι οποίοι, είτε ατομικά είτε
στο πλαίσιο δικτύου, μπορούν να επικουρο
ύν τον Οργανισμό στην άσκηση των καθηκ
όντων του, ιδίως αυτών που του αναθέτει ο
Τίτλος VΙ.

Τροπολογία 219
Άρθρο 83, παράγραφος 3

3. Η παροχή υπηρεσιών από τα μέλη των επι
τροπών ή από οποιονδήποτε εμπειρογνώμον
α ο οποίος συμμετέχει σε ομάδα εργασίας τ
ων επιτροπών ή του φόρουμ ή επιτελεί οποι
οδήποτε άλλο καθήκον για τον Οργανισμό δ
ιέπεται από γραπτή σύμβαση που συνάπτετα
ι μεταξύ του Οργανισμού και του εργοδότη
του ενδιαφερόμενου προσώπου.

3. Η παροχή υπηρεσιών από τα μέλη των επι
τροπών, τους οργανισμούς ή από οποιονδήπ
οτε εμπειρογνώμονα ο οποίος συμμετέχει σ
ε ομάδα εργασίας των επιτροπών ή του φόρ
ουμ ή επιτελεί οποιοδήποτε άλλο καθήκον γ
ια τον Οργανισμό διέπεται από γραπτή σύμβ
αση που συνάπτεται μεταξύ του Οργανισμο
ύ και  ενδιαφερόμενου προσώπου, του εργο
δότη του κατά περίπτωση ή των σχετικών
οργανισμών.

Ο ενδιαφερόμενος ή ο εργοδότης του αμείβ
εται σύμφωνα με πίνακα αμοιβών ο οποίος
πρέπει να περιλαμβάνεται στις δημοσιονομι
κές διατάξεις που θεσπίζει το διοικητικό συ
μβούλιο. Όταν το εν λόγω πρόσωπο δεν εκπ
ληρώνει τα καθήκοντά του, ο γενικός διευθυ
ντής έχει το δικαίωμα να λύσει ή να αναστεί
λει τη σύμβασή του ή να παρακρατήσει την
αμοιβή του.

Τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη που εμφαίνον
ται ανωτέρω αμείβονται σύμφωνα με πίνακ
α αμοιβών ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνετ
αι στις δημοσιονομικές διατάξεις που θεσπίζ
ει το διοικητικό συμβούλιο. Όταν το εν λόγ
ω πρόσωπο δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά τ
ου, ο γενικός διευθυντής έχει το δικαίωμα ν
α λύσει ή να αναστείλει τη σύμβασή του ή ν
α παρακρατήσει την αμοιβή του.

Τροπολογία 220
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 221
Άρθρο 85, παράγραφος 3

3. Ο πρόεδρος, τα μέλη και οι αναπληρωτές
τους διορίζονται από το διοικητικό συμβούλ
ιο με βάση τη σχετική πείρα και εμπειρογνω
μοσύνη τους στον τομέα της χημικής ασφάλ
ειας, των φυσικών επιστημών ή των ρυθμιστ
ικών και δικαστικών διαδικασιών από κατάλ
ογο υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα
που εγκρίνει η Επιτροπή.

3. Ο πρόεδρος, τα μέλη και οι αναπληρωτές
τους διορίζονται από το διοικητικό συμβούλ
ιο. Το τελευταίο επιλέγει υποψηφίους με τα
κατάλληλα προσόντα από κατάλογο που πρ
οτείνει η Επιτροπή βάσει διαδικασίας δημ
όσιας επιλογής με τη δημοσίευση αγγελίας
προς κάθε ενδιαφερόμενο στην Επίσημη Ε
φημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον
Τύπο και στο Διαδίκτυο. Τα μέλη του τμήμ
ατος προσφυγών διορίζονται από το διοικητ
ικό συμβούλιο με βάση τη σχετική πείρα και
εμπειρογνωμοσύνη τους στον τομέα της χημ
ικής ασφάλειας, των φυσικών επιστημών ή τ
ων ρυθμιστικών και δικαστικών διαδικασιών
από κατάλογο υποψηφίων με τα κατάλληλα
προσόντα που εγκρίνει η Επιτροπή. Τουλάχι
στον ένα μέλος του τμήματος προσφυγών π
ρέπει να πιστοποιεί επιπλέον πείρα στον το
μέα των δικαστικών διαδικασιών.

Αιτιολόγηση

Ενόψει του τομέα καθηκόντων του τμήματος προσφυγών πρέπει τουλάχιστον ένα μέλος να πιστ
οποιεί επιπλέον πείρα στον τομέα των νομικών διαδικασιών. Δεδομένου του χαρακτήρα των κ
αθηκόντων του τμήματος προσφυγών η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων πρέπει να είναι δ
ιαφανής.

Τροπολογία 222
Άρθρο 87, παράγραφος 1

1. Προσφυγή είναι δυνατόν να ασκηθεί κατά
αποφάσεων του Οργανισμού που έχουν ληφ
θεί σύμφωνα με το άρθρο 7, με το άρθρο
18, με το άρθρο 25, παράγραφος 4, τρίτο εδ
άφιο, με το άρθρο 28, παράγραφος 2, πρώτο
εδάφιο, με το άρθρο 49, με το άρθρο 115, π
αράγραφος 4 ή με το άρθρο 116.

1. Προσφυγή είναι δυνατόν να ασκηθεί κατά
αποφάσεων του Οργανισμού που έχουν ληφ
θεί σύμφωνα με το άρθρο 7, με το άρθρο
18, με το άρθρο 25, παράγραφος 4, τρίτο εδ
άφιο, με το άρθρο 28, παράγραφος 2, πρώτο
εδάφιο, με το άρθρο 43α (νέο), με το άρθρο
49, με το άρθρο 115, παράγραφος 4 ή με το
άρθρο 116.

Τροπολογία 223
Άρθρο 93, παράγραφος 2
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2. Οι δαπάνες του Οργανισμού περιλαμβάνο
υν τις αμοιβές του προσωπικού, τις διοικητι
κές δαπάνες, τις δαπάνες υποδομής και τις δ
απάνες λειτουργίας.

2. Οι δαπάνες του Οργανισμού περιλαμβάνο
υν τις αμοιβές του προσωπικού, τις διοικητι
κές δαπάνες, τις δαπάνες υποδομής και τις δ
απάνες λειτουργίας, περιλαμβανομένων εκε
ίνων που απορρέουν από συμβάσεις με τρίτ
ους, ιδιαίτερα τους οργανισμούς που διενερ
γούν αξιολογήσεις σύμφωνα με τον Τίτλο
VI.

Τροπολογία 224
Άρθρο 106

Με σκοπό την εξασφάλιση διαφάνειας, το δι
οικητικό συμβούλιο, μετά από πρόταση του
γενικού διευθυντή και σε συμφωνία με την
Επιτροπή, θεσπίζει κανόνες για τη διάθεση
στο κοινό κανονιστικών, επιστημονικών ή τ
εχνικών πληροφοριών σχετικά με την ασφάλ
εια των χημικών προϊόντων οι οποίες δεν έχ
ουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

Με σκοπό την εξασφάλιση διαφάνειας, το δι
οικητικό συμβούλιο, μετά από πρόταση του
γενικού διευθυντή και σε συμφωνία με την
Επιτροπή, θεσπίζει κανόνες και καταρτίζει
μητρώο για τη διάθεση στο κοινό κανονιστι
κών, επιστημονικών ή τεχνικών πληροφορι
ών σχετικά με την ασφάλεια των χημικών π
ροϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001. Ο κανονισμός του Οργανι
σμού, των επιτροπών του και των ομάδων
εργασίας τίθεται στη διάθεση του κοινού σ
τον Οργανισμό και στον ιστότοπο του Οργ
ανισμού.

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια των εργασιών του Οργανισμού πρέπει να κατοχυρώνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Τροπολογία 225
Άρθρο 109

Πεδίο εφαρμογής διαγράφεται
Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται σε:
(a) ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση α
πό παραγωγό ή εισαγωγέα·
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(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

Αυτό μετεφέρθη στο άρθρο 2.2γ (νέο).

Τροπολογία 226
Άρθρο 110.1, πρώτη παράγραφος

1. Κάθε εισαγωγέας ή παραγωγός ή όμιλος ε
ισαγωγέων ή παραγωγών, που διαθέτει μια ο
υσία στην αγορά, κατά την έννοια του άρθρ
ου 109, θα πρέπει να κοινοποιεί στον Οργαν
ισμό τις ακόλουθες πληροφορίες με σκοπό ν
α συμπεριληφθούν στον κατάλογο, σύμφων
α με το άρθρο 111, εκτός εάν έχουν ήδη υπο
βληθεί στο πλαίσιο της καταχώρισης:

1. Κάθε εισαγωγέας ή παραγωγός ή όμιλος ε
ισαγωγέων ή παραγωγών, που διαθέτει μια ο
υσία στην αγορά, η οποία πληροί τα κριτήρ
ια ταξινόμησης ως επικίνδυνης ουσίας σύμ
φωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ, αφεαυτή
ς, ή σε σκεύασμα πέραν των ορίων συγκέντ
ρωσης που ορίζονται στην Οδηγία
1999/45/ΕΚ που καταλήγει σε ταξινόμηση
του σκευάσματος ως επικίνδυνου, θα πρέπε
ι να κοινοποιεί στον Οργανισμό τις ακόλουθ
ες πληροφορίες με σκοπό να συμπεριληφθο
ύν στον κατάλογο, σύμφωνα με το άρθρο
111, εκτός εάν έχουν ήδη υποβληθεί στο πλ
αίσιο της καταχώρισης:

Αιτιολόγηση

Απορρέει από τις ως άνω τροπολογίες επί του άρθρου 2.2γ (νέο) και τη διαγραφή του άρθρου
109.

Τροπολογία 227
Άρθρο 112
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1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κα
νονισμού στο παράρτημα Ι της οδηγίας
67/548/ΕΟΚ θα προστίθεται εναρμονισμέν
η σε κοινοτικό επίπεδο ταξινόμηση και επι
σήμανση μόνον για την ταξινόμηση μιας ου
σίας 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.

διαγράφεται

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 228
Άρθρο 113

Για τις ουσίες που εισάγονται σταδιακά, οι υ
ποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 110 ε
φαρμόζονται μετά την πρώτη προθεσμία πο
υ ορίζεται από το άρθρο 21, παράγραφος 1.

Για τις ουσίες που εισάγονται σταδιακά, οι υ
ποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 110 ε
φαρμόζονται μετά την πρώτη προθεσμία πο
υ ορίζεται από το άρθρο 21.

Αιτιολόγηση

Αν ο κατάλογος πρόκειται να καταρτιστεί βάσει της διαδικασίας προκαταχώρισης, οι προθεσμίε
ς πρέπει να είναι ίδιες. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υ
ποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο Χ: Ο κατάλογος ταξινόμησης και επισήμ
ανσης.

Τροπολογία 229
Άρθρο 114
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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 ένα
χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισμού.

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

2. Κάθε διετία ο Οργανισμός θα υποβάλλει
στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρ
μογή του παρόντος κανονισμού.

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.

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 διετία η Επιτροπή δημοσιεύει γενικ
ή έκθεση σχετικά με την πείρα που αποκομί
στηκε 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

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 230
Άρθρο 115α (νέο)

Άρθρο 115α - Ειδικές διατάξεις για την πα
ροχή πληροφοριών στο κοινό:



AD\579754EL.doc 127/156 PE 353.595v03-00

EL

1. Για τη διευκόλυνση της ασφαλούς και αε
ιφόρου χρήσης από τους καταναλωτές ουσι
ών και παρασκευασμάτων, οι κατασκευασ
τές κοινοποιούν τις κατάλληλες πληροφορί
ες σχετικά με τον κίνδυνο με την επικόλλησ
η σήμανσης στη συσκευασία όλων των εμπ
ορευμάτων που διατίθενται στην αγορά πρ
ος πώληση στον καταναλωτή, η οποία περι
λαμβάνει ένδειξη για τους κινδύνους σε συν
δυασμό με τη συνιστώμενη χρήση ή τις πρ
οβλεπόμενες συνέπειες μιας ακατάλληλης χ
ρήσης.   Η σήμανση αυτή συνοδεύεται επίσ
ης, αν χρειάζεται, με την αξιοποίηση και ά
λλων διαύλων επικοινωνίας, όπως ιστοθέσε
ων στο Διαδίκτυο, όπου θα είναι δυνατή η
αναζήτηση λεπτομερέστερων πληροφοριών
ασφάλειας και χρήσης σχετικά με την ουσί
α ή το παρασκεύασμα.
2. Οι οδηγίες 1999/45/ΕΚ και 1967/548/ΕΟ
Κ τροποποιούνται κατάλληλα.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη ενός κατάλληλου και ενιαίου συστήματος ανακοίνωσης κινδύνου θα παράσχει στου
ς καταναλωτές τις απαραίτητες πληροφορίες και συμβουλές ώστε να δύνανται να χρησιμοποιού
ν τις ουσίες, τα παρασκευάσματα και τα προϊόντα που περιέχουν χημικά κατά τρόπο ασφαλή κ
αι αποτελεσματικό.

Τροπολογία 231
Άρθρο 116, παράγραφος 1

1. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής: 1. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής, σε
σχέση με τις ουσίες υπό καθαρή μορφή:

Αιτιολόγηση

Διευκρινιστική τροπολογία: οι πληροφορίες που δεν θεωρούνται εμπιστευτικές αφορούν μόνο τι
ς ουσίες αυτές υπό καθαρή μορφή και όχι τα παρασκευάσματα και τα προϊόντα που περιέχουν τ
ις ουσίες αυτές. Οι νομικές συνέπειες μιας υποχρέωσης κοινοποίησης δεν πρέπει να υποτιμόντα
ι σε σχέση με την έρευνα.

Τροπολογία 232
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο ια)α (νέο) 

ια)α οι κατηγορίες χρήσεων της ουσίας ή τ
ου παρασκευάσματος.
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Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητα εμπιστευτικές και θα πρέπει να αναγράφονται στον
κατάλογο αυτό.

Τροπολογία 233
Άρθρο 116, παράγραφος 2, στοιχείο (δ α) (νέο)

(δα) χρήσεις που καταχωρίζονται απευθεία
ς από μεταγενέστερο χρήστη·

Αιτιολόγηση

Σε πολλές βιομηχανίες τα χημικά συστατικά θεωρούνται πνευματική ιδιοκτησία. Η αποκάλυψη
ενός χημικού συστατικού θα μπορούσε να ισοδυναμεί με διάδοση απόρρητων εμπορικών πληρο
φοριών και να βλάψει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.  Η ταυτότητα προηγούμενων κα
ταχωρισάντων σε σχέση με νέους καταχωρίζοντες πρέπει να διατηρείται μυστική. Το ίδιο πρέπε
ι να ισχύει για τους μεταγενέστερους χρήστες που δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να αποκαλ
ύπτουν τα χημικά συστατικά στα προηγούμενα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού έως τον παραγ
ωγό χημικών.

Τροπολογία 234
Άρθρο 116, παράγραφος 2, στοιχείο δ)α (νέο)

δα) οι αναλυτικές μέθοδοι, εφόσον ζητούντ
αι σύμφωνα με το παράρτημα VII ή VIII μ
ε τις οποίες μπορεί να ανιχνευθεί μια επικί
νδυνη ουσία όταν ελευθερώνεται στο περιβ
άλλον καθώς και να καθοριστεί η άμεση έκ
θεση των ανθρώπων·

Αιτιολόγηση

Οι μέθοδοι ανάλυσης συνιστούν εμπιστευτικές πληροφορίες και δεν έχουν αξία για το ευρύ κοιν
ό. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα
που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΧΙ: Πληροφορίες.

Τροπολογία 235
Άρθρο 117
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Με την επιφύλαξη των άρθρων 115 και 116, 
οι πληροφορίες που λαμβάνει ο Οργανισμός
βάσει του παρόντος κανονισμού μπορούν ν
α αποκαλυφθούν σε οποιαδήποτε κυβέρνησ
η ή φορέα τρίτης χώρας ή σε διεθνή οργανισ
μό, μετά από συμφωνία που συνάπτεται μετ
αξύ της Κοινότητας και του τρίτου ενδιαφερ
όμενου μέρους βάσει του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 304/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί
ου και του Συμβουλίου ή του άρθρου 181α, 
παράγραφος 3, της Συνθήκης, εφόσον πληρ
ούνται και οι δύο ακόλουθοι όροι:

Με την επιφύλαξη των άρθρων 115 και 116, 
οι πληροφορίες που λαμβάνει ο Οργανισμός
βάσει του παρόντος κανονισμού μπορούν ν
α αποκαλυφθούν σε οποιαδήποτε κυβέρνησ
η ή κυβερνητικό οργανισμό τρίτης χώρας ή
σε διεθνή οργανισμό, μετά από συμφωνία π
ου συνάπτεται μεταξύ της Κοινότητας και τ
ου τρίτου ενδιαφερόμενου μέρους βάσει του
κανονισμού (EΚ) αριθ. 304/2003 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή
του άρθρου 181α, παράγραφος 3, της Συνθή
κης, εφόσον πληρούνται και οι δύο ακόλουθ
οι όροι:

α) σκοπός της συμφωνίας είναι η συνεργασί
α για την εφαρμογή ή τη διαχείριση της νομ
οθεσίας για τα χημικά που καλύπτονται από
τον παρόντα κανονισμό·

α) σκοπός της συμφωνίας είναι η κυβερνητι
κή συνεργασία για την εφαρμογή ή τη διαχεί
ριση της νομοθεσίας για τα χημικά που καλύ
πτονται από τον παρόντα κανονισμό·

β) το τρίτο μέρος προστατεύει τις εμπιστευτι
κές πληροφορίες, όπως έχει συμφωνηθεί αμ
οιβαία.

β) το τρίτο μέρος προστατεύει τις εμπιστευτι
κές πληροφορίες, όπως έχει συμφωνηθεί αμ
οιβαία.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προλαμβάνεται η δόλια χρήση πληροφοριών, πρέπει να ορίζεται σαφώς ότι η σ
υνεργασία του άρθρου 117 καλύπτει αποκλειστικά τα εθνικοί και διεθνείς κυβερνητικοί οργανισ
μοί.

Τροπολογία 236
Άρθρο 120

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.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές π
ου οφείλει να καταρτίσει ο Οργανισμός, οι
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ενημερώ
νουν το ευρύ κοινό σχετικά με τους κινδύνο
υς που ενέχουν οι ουσίες εφόσον κρίνεται α
παραίτητο για την προστασία της ανθρώπινη
ς 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 237
Άρθρο 121
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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 238
Άρθρο 122

Γι' αυτό το σκοπό, διατηρούν σύστημα επίσ
ημων ελέγχων και άλλων δραστηριοτήτων α
νάλογα με τις περιστάσεις.

Γι' αυτό το σκοπό, διατηρούν σύστημα επίσ
ημων ελέγχων και άλλων δραστηριοτήτων α
νάλογα με τις περιστάσεις. Ο Οργανισμός ε
ξουσιοδοτείται να απαιτεί τη διενέργεια ελ
έγχου και άλλων δραστηριοτήτων στα κρά
τη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση του συστήματος REACH εξαρτάται από την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων σε ο
λόκληρη την κοινή αγορά. Συνεπώς, ο Οργανισμός πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί από τα κ
ράτη μέλη να διενεργούν ορισμένους ελέγχους οι άλλες δραστηριότητες.

Τροπολογία 239
Άρθρο 123, παράγραφος 1
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1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις γι
α τις ποινικές κυρώσεις που εφαρμόζονται ό
ταν παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντο
ς κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα απαραί
τητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμ
ογή των κυρώσεων. Οι ποινικές κυρώσεις π
ου προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελεσμ
ατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Tα κρ
άτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις
στην Επιτροπή το αργότερο δεκαοκτώ μήνε
ς μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος καν
ονισμού και επίσης κοινοποιούν αμέσως κά
θε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρ
εάζει.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύμφωνα με τι
ς κατευθυντήριες γραμμές που θα καταρτί
σει ο Οργανισμός, τις διατάξεις για τις ποινι
κές κυρώσεις που εφαρμόζονται όταν παραβ
ιάζονται οι διατάξεις του παρόντος κανονισ
μού και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρ
α για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των κ
υρώσεων. Οι ποινικές κυρώσεις που προβλέ
πονται πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανα
λογικές και αποτρεπτικές. Tα κράτη μέλη κο
ινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτρο
πή το αργότερο δεκαοκτώ μήνες μετά την έν
αρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και ε
πίσης κοινοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστ
ερη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Αιτιολόγηση

Εάν το σύστημα επιβολής κυρώσεων αφεθεί μόνον στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, 
θα υπάρξουν διαφορετικές κυρώσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οι στόχοι του REACH θ
α επιτευχθούν μόνον με εναρμονισμένο σύστημα κυρώσεων και εναρμονισμένη εκτέλεση.

Τροπολογία 240
Τίτλος XIV, Άρθρο 128

Τα παραρτήματα τροποποιούνται με τη διαδ
ικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, παρά
γραφος 3.

Τα παραρτήματα τροποποιούνται με τη διαδ
ικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, παρά
γραφος 3.
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 εξαίρεσης ουσιών και/ή ομάδων ουσιώ
ν.

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 241
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Άρθρο 132 α (νέο)

Άρθρο 132α

Ενδιάμεση εκ των υστέρων αξιολόγηση αν
τικτύπου

1. Πέντε έτη από της ενάρξεως της ισχύος
του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξ
η των διατάξεων του άρθρου 133, η Επιτρ
οπή διενεργεί ενδιάμεση εκ των υστέρων α
ξιολόγηση του αντικτύπου του παρόντος κα
νονισμού.  Η εκ των υστέρων αξιολόγηση α
ντικτύπου αναλύει την κατάσταση προόδου
της εκτέλεσης του παρόντος κανονισμού, σ
υγκρίνει τα επιτευχθέντα αποτελέσματα με
τα προσδοκώμενα και αποτιμά τον αντίκτυ
πο του παρόντος κανονισμού στη λειτουργί
α της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνι
σμού σε αυτήν.
2. Η Επιτροπή υποβάλλει την εκ των υστέρ
ων αξιολόγηση αντικτύπου στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στις [έκτο
έτος από την έναρξη της ισχύος του παρόν
τος κανονισμού] το αργότερο. Η Επιτροπή
υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του παρ
όντος κανονισμού που θεωρείται απαραίτη
τη βάσει της εκ των υστέρων αξιολόγησης
αντικτύπου.

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τη σημασία του ρυθμιστικού συστήματος που θεσπίζει το REACH, είναι αναγκ
αίο να αποτιμηθούν τα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν τα πρώτα έτη της εφαρμογής με σκοπ
ό να ελεγχθεί εάν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν οι αρχικοί στόχοι και εάν όχι, να γίνουν οι απ
αραίτητες προσαρμογές.

Τροπολογία 242
Άρθρο 134

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.

Οι οδηγίες 76/769/EΟΚ, 90/394/ΕΟΚ, 
91/155/EΟΚ, 93/67/EΚ, 93/105/EΚ, 
2000/21/EΚ, 2002/95/ΕΚ και 2004/37/ΕΚ κ
αι οι κανονισμοί (EΟΚ) αριθ. 793/93 και (E
Κ) αριθ. 1488/94 καταργούνται.

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

Τροπολογία 243
Άρθρο 135 α (νέο)

Το άρθρο 1, παρ. 2 της οδηγίας 98/24/ΕΚ σ
υμπληρώνεται ως εξής:
Οι απαιτήσεις της οδηγίας δεν ισχύουν εφό
σον υφίστανται υποχρεώσεις βάσει του καν
ονισμού (ΕΚ) αριθ.  xxx [κανονισμός
REACH].

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 244
Άρθρο 135 β (νέο)

Το άρθρο 1(1) της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ συ
μπληρώνεται ως εξής:
Τα οικοδομικά προϊόντα δεν υπόκεινται στ
ις βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγί
ας όσον αφορά την υγιεινή, την υγεία και τ
ην προστασία του περιβάλλοντος, εφόσον υ
φίστανται σχετικά υποχρεώσεις στον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ.  xxx [κανονισμός
REACH].

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 245
Παράρτημα I, μέρος 0, σημείο 0.2.
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0.2. Η αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας α
φορά όλες τις προσδιοριζόμενες χρήσεις. Εξ
ετάζει τη χρήση της ουσίας υπό καθαρή μορ
φή (μαζί με τις βασικές προσμείξεις και τα π
ρόσθετα) σε παρασκεύασμα ή σε προϊόν. Η
αξιολόγηση θα πρέπει να εξετάζει όλα τα στ
άδια του κύκλου ζωής της ουσίας, όπως καθ
ορίζονται από τις προσδιοριζόμενες χρήσει
ς. Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας βασίζετ
αι σε μια σύγκριση των πιθανών αρνητικών
επιπτώσεων μιας ουσίας με τις επιπτώσεις α
πό τη γνωστή ή την ευλόγως προβλέψιμη έκ
θεση του ανθρώπου ή/και του περιβάλλοντο
ς στην εν λόγω ουσία.

0.2. Η αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας α
φορά όλες τις προσδιοριζόμενες χρήσεις σε
ποσότητες που υπερβαίνουν τον 1 τόννο ετ
ησίως. Εξετάζει τη χρήση της ουσίας υπό κ
αθαρή μορφή (μαζί με τις βασικές προσμείξ
εις και τα πρόσθετα) σε παρασκεύασμα ή σε
προϊόν. Η αξιολόγηση θα πρέπει να εξετάζει
όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της ουσίας, 
όπως καθορίζονται από τις προσδιοριζόμενε
ς χρήσεις. Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
βασίζεται σε μια σύγκριση των πιθανών αρν
ητικών επιπτώσεων μιας ουσίας με τις επιπτ
ώσεις από τη γνωστή ή την ευλόγως προβλέ
ψιμη έκθεση του ανθρώπου ή/και του περιβ
άλλοντος στην εν λόγω ουσία.

Τροπολογία 246
Παράρτημα I, μέρος 4, σημείο 4.2.

4.2 Εάν η ουσία πληροί τα κριτήρια διενεργ
είται χαρακτηρισμός των εκπομπών που περ
ιλαμβάνει τα σχετικά μέρη της αξιολόγησης
της έκθεσης όπως περιγράφεται στο σημείο
5. Ειδικότερα περιλαμβάνει μια εκτίμηση τω
ν ποσοτήτων της ουσίας που εκλύεται στα δ
ιάφορα περιβαλλοντικά συστήματα κατά τη
διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων του παρ
αγωγού ή του εισαγωγέα και άλλες προσδιο
ριζόμενες χρήσεις, και προσδιορισμό των πι
θανών οδών μέσω των οποίων εκτίθενται στ
ην ουσία ο άνθρωπος και το περιβάλλον.

4.2 Εάν η ουσία πληροί τα κριτήρια διενεργ
είται χαρακτηρισμός των εκπομπών που περ
ιλαμβάνει τα σχετικά μέρη της αξιολόγησης
της έκθεσης όπως περιγράφεται στο σημείο
5. Ειδικότερα περιλαμβάνει μια εκτίμηση τω
ν ποσοτήτων της ουσίας που εκλύεται στα δ
ιάφορα περιβαλλοντικά συστήματα κατά τη
διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων του παρ
αγωγού ή του εισαγωγέα και άλλες προσδιο
ριζόμενες χρήσεις σε ποσότητες 1 τόννου κ
αι άνω ετησίως, και προσδιορισμό των πιθα
νών οδών μέσω των οποίων εκτίθενται στην
ουσία ο άνθρωπος και το περιβάλλον.

Τροπολογία 247
Παράρτημα I, μέρος 5,1, σημείο 5.1.1, πρώτο εδάφιο
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5.1.1. Σενάρια έκθεσης αναπτύσσονται για τ
ην παραγωγή στην Κοινότητα, τις ίδιες χρήσ
εις του παραγωγού και του εισαγωγέα και ά
λλες προσδιοριζόμενες χρήσεις. Ένα σενάρι
ο 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 ά
λλες προσδιοριζόμενες χρήσεις σε ποσότητε
ς 1 τόννου και άνω ετησίως. Ένα σενάριο έ
κθεσης είναι το σύνολο των συνθηκών που
περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η ουσί
α παράγεται ή χρησιμοποιείται κατά τη διάρ
κεια του κύκλου ζωής της και τον τρόπο με
τον οποίο ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας ελέγ
χει ή συνιστά στους μεταγενέστερους χρήστ
ες να ελέγχουν την έκθεση του ανθρώπου κ
αι του περιβάλλοντος. Αυτά τα σενάρια έκθε
σης μπορεί να είναι ευρέος φάσματος ή συγ
κεκριμένα ανάλογα με την περίπτωση. Το σ
ενάριο έκθεσης παρουσιάζεται στον αντίστο
ιχο τίτλο της έκθεσης χημικής ασφάλειας κα
ι συνοψίζεται σε παράρτημα του δελτίου δε
δομένων ασφαλείας, χρησιμοποιώντας ένα σ
ύντομο τίτλο ο οποίος δίνει μια σύντομη γεν
ική περιγραφή της χρήσης. Ειδικότερα, ένα
σενάριο έκθεσης περιλαμβάνει, όπου χρειάζ
εται, μια περιγραφή:

Τροπολογία 248
Παράρτημα I, μέρος 5.2, σημείο 5.2.4, πρώτο εδάφιο

5.2.4 Γίνεται εκτίμηση των επιπέδων έκθεση
ς για όλους τους ανθρώπινους πληθυσμούς (
εργαζόμενοι, καταναλωτές και άτομα που εί
ναι πιθανόν να εκτεθούν έμμεσα μέσω του π
εριβάλλοντος) και για τα περιβαλλοντικά συ
στήματα για τα οποία η έκθεση στην ουσία ε
ίναι γνωστή ή ευλόγως προβλέψιμη. Εξετάζ
εται κάθε σχετική οδός έκθεσης του ανθρώπ
ου (αναπνευστική, στοματική, δερματική κα
ι ο συνδυασμός όλων των σχετικών οδών έκ
θεσης). Στις εκτιμήσεις αυτές λαμβάνονται
υπόψη οι διακυμάνσεις στο πρότυπο έκθεση
ς σε σχέση με το χώρο και το χρόνο. Ειδικό
τερα, στην εκτίμηση της έκθεσης λαμβάνοντ
αι υπόψη:

5.2.4 Γίνεται εκτίμηση των επιπέδων έκθεση
ς για ανθρώπινους πληθυσμούς (εργαζόμενο
ι, καταναλωτές και άτομα που είναι πιθανόν
να εκτεθούν έμμεσα μέσω του περιβάλλοντ
ος) και για τα περιβαλλοντικά συστήματα γι
α τα οποία η έκθεση στην ουσία προσδιορίζ
εται ως η μεγίστη.. Εξετάζεται η πλέον σχετ
ική οδός έκθεσης του ανθρώπου (αναπνευστ
ική, στοματική, δερματική και ο συνδυασμό
ς όλων των σχετικών οδών έκθεσης). Στις ε
κτιμήσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη οι διακ
υμάνσεις στο πρότυπο έκθεσης σε σχέση με
το χώρο και το χρόνο. Ειδικότερα, στην εκτί
μηση της έκθεσης λαμβάνονται υπόψη:

Αιτιολόγηση

Η πλήρης έκθεση και η αποτίμηση του κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη όλες τις χρήσεις είναι ανε
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φάρμοστη και υπερβολικά πολυσύνθετη, ιδίως για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσει
ς. Προτεραιότητα πρέπει να δίδεται στην έκθεση υψίστου κινδύνου, όπως συνιστά το Ευρωπαϊκ
ό Κέντρο Οικοτοξικολογίας και Τοξικολογίας Χημικών Ουσιών (ECETOC) στην Στοχοθετημέν
η Αξιολόγηση Κινδύνου Χημικών Ουσιών.

Τροπολογία 249
Παράρτημα I, μέρος 5.2, σημείο 5.2.4, νέο εδάφιο μετά τις παύλες

Εάν η έκθεση που απορρέει από το σενάριο
που οδηγεί στη μεγίστη έκθεση δεν είναι επ
αρκώς χαμηλότερη των προβλεπομένων χ
ωρίς επιπτώσεις επιπέδων για τον άνθρωπ
ο και το περιβάλλον, διενεργείται διεξοδικό
τερη εκτίμηση εκθέσεως.

Αιτιολόγηση

Η πλήρης έκθεση και η αποτίμηση του κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη όλες τις χρήσεις είναι ανε
φάρμοστη και υπερβολικά πολυσύνθετη, ιδίως για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσει
ς. Προτεραιότητα πρέπει να δίδεται στην έκθεση υψίστου κινδύνου, όπως συνιστά το Ευρωπαϊκ
ό Κέντρο Οικοτοξικολογίας και Τοξικολογίας Χημικών Ουσιών (ECETOC) στην Στοχοθετημέν
η Αξιολόγηση Κινδύνου Χημικών Ουσιών.

Τροπολογία 250
Παράρτημα I, μέρος 5.2, σημείο 5.2.5 α (νέο)

5.2.5 α. Εν ισχύι εκτιμήσεις επιπέδων εκθέ
σεως μπορεί να απλοποιούνται χάρις στην
χρήση ειδικών εργαλείων της τεχνολογίας τ
ης πληροφορίας, περιλαμβανομένων και ει
δικών κατά τομέα εργαλείων τεχνολογίας τ
ης πληροφορίας, οσάκις αυτά είναι διαθέσι
μα.

Αιτιολόγηση

Για να βοηθηθούν οι μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις να συμμορφώνονται προς τις υ
ποχρεώσεις τους υφίστανται ή μπορεί να αναπτυχθούν ειδικά και ειδικευμένα εργαλεία της τεχν
ολογίας της πληροφορίας για την αποτίμηση της εκθέσεως.

Τροπολογία 251
Παράρτημα Iβ, πρώτο εδάφιο μετά τον τίτλο
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Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για ένα π
αρασκεύασμα διενεργείται σύμφωνα με το π
αράρτημα Ι με τις ακόλουθες τροποποιήσει
ς:

Πλην των περιπτώσεων όπου ουσίες αποκλ
είονται κατ' εφαρμογήν του άρθρου 13(2), 
η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για ένα πα
ρασκεύασμα διενεργείται σύμφωνα με τους
στόχους του παραρτήματος Ι, παραδείγματ
ος χάριν με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

Αιτιολόγηση

Για την αξιολόγηση ασφαλείας παρασκευασμάτων σχετικά είναι μόνον τα δεδομένα που αφορο
ύν ουσίες οι οποίες υπερβαίνουν ορισμένες ελάχιστες συγκεντρώσεις. Δυνάμει του άρθρου
13(2) για μία ουσία η οποία απαντά σε παρασκεύασμα η αξιολόγηση χημικής ασφαλείας δεν χρ
ειάζεται να διενεργηθεί εάν η συγκέντρωση της ουσίας στο παρασκεύασμα είναι χαμηλότερη τω
ν τιμών που εμφαίνονται στα εδάφια (α) έως (ε). Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας αντίστοιχε
ς διατάξεις πρέπει να εγγραφούν στο Παράρτημα I β, επειδή οι διατυπώσεις στο Παράρτημα I
β, π.χ. ' κάθε ουσίας του παρασκευάσματος' ή 'όλες τις ουσίες του παρασκευάσματος' είναι παρ
απλανητικές.
Παρασκευάσματα όπως είναι τα αρώματα και οι γεύσεις είναι πάρα πολύ πολυσύνθετες αναμίξε
ις, πολυάριθμες παραλλαγές τους τυγχάνουν εμπορίας καθημερινώς και συχνά πολυσύνθετες αυ
τές αναμίξεις τροποποιούνται. Μία αξιολόγηση της χημικής ασφαλείας όπως ορίζει το Παράρτη
μα 1 β είναι πολύ ανεφάρμοστη. Οι στόχοι του Παραρτήματος 1 β μπορεί να επιτευχθούν επίση
ς κατ' άλλους, πρακτικότερους τρόπους οι οποίοι να είναι στα μέτρα συγκεκριμένων κατηγοριώ
ν παρασκευασμάτων ενώ θα λαμβάνουν υπόψη τη γενική φύση αυτών των παρασκευασμάτων κ
αι θα διατηρούν τους στόχους του Παραρτήματος 1 β.

Τροπολογία 252
Παράρτημα II, προσθήκη στον κατάλογο (νέα)

αριθ. EINECS  Ονομασία/Ομάδα  αριθ. 
CAS

αριθ. EINECS  Ονομασία/Ομάδα  αριθ. CAS

231-096-4         Σίδηρος 7439-89-6
265-995-8     Πολτός κυτταρίνης 65996-61-4
232-350-7 Τερεβινθέλαιο/τερεβινθέλαιο ξύλου 80006-64-
2
232-304-6  Ακατέργαστο ταλλέλαιο 8002-26-4
232-50-64   Λιγνινοσουλφονικό Ca    8061-52-7
232-50-59 Λιγνινοσουλφονικό Na      8061-51-6
232-50-85 Λιγνινοσουλφονική NH4     8061-53-8
232-51-06  Ξυλοσουλφονικό οξύ 8062-15-5
295-731-7      Άνευ οξειδίων - ύαλος 92128-37-5
305-415-3    Ύαλος, οξείδια 94551-67-4
305-416-9     Ύαλος, οξείδια 94551-68-5
266-046-0     Ύαλος, οξείδια 65997-17-3
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215-171-9     Μαγνησία 1309-48-4
200-578-6     Αιθυλική αλκοόλη 64-17-5
231-959-9      Οξυγόνο O2 7782-44-7
231-098-5      Κρυπτόν Kr           7439-90-9
231-110-9      Νέον Ne                7440-01-9
231-168-5      Ήλιο He                7440-59-7
231-172-7      Ξένον Xe              7440-63-3
200-812-7      Μεθάνιο CH4        78-82-8

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες που προστίθενται στο παράρτημα II είτε καλύπτονται ήδη από την υφιστάμενη νομοθ
εσία, δεν θεωρούνται επικίνδυνες ή είναι συστατικά ουσιών που περιλαμβάνονται στο παράρτη
μα III του κανονισμού.  Επίσης, ουσίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για αρκετές εκατοντάδες χρό
νια σε διάφορες εφαρμογές με ελάχιστη επικινδυνότητα αποκλείονται από την υποχρέωση κατα
χώρισης προκειμένου να γίνει το σύστημα πιο λειτουργικό.

Τροπολογία 253
Παράρτημα III, σημείο 1 α (νέο)

Ουσίες που καταγράφονται στο Παράρτημ
α II και παράγονται μέσω εναλλακτικής δι
εργασίας παραγωγής·

Αιτιολόγηση

Δεν είναι λογικό να εξαιρείται μία ουσία εάν παράγεται με έναν τρόπο αλλά όχι εάν παράγεται
με άλλον τρόπο. Εάν η ουσία που απαντά στη φύση δεν χρήζει καταχωρίσεως, η κατασκευασθεί
σα εκδοχή της ιδίας ουσίας πρέπει επίσης να εξαιρείται. Η διεργασία παραγωγής καθ' εαυτήν κ
αλύπτεται από άλλη νομοθεσία.

Τροπολογία 254
Παράρτημα III, σημείο 8

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που υπά
ρχουν στη φύση εάν δεν έχουν τροποποιηθε
ί χημικώς κατά την παραγωγή τους, εκτός ε
άν πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης των επ
ικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με την οδηγία
67/548·

8. Ουσίες που υπάρχουν στη φύση, περιλαμ
βανομένων των φυτικής προελεύσεως ουσι
ών των οποίων μνεία γίνεται στο άρθρο 3, 
εάν δεν έχουν τροποποιηθεί χημικώς κατά τ
ην παραγωγή τους, εκτός εάν πληρούν τα κρ
ιτήρια ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών
σύμφωνα με την οδηγία 67/548·

Αιτιολόγηση

Ο τρόπος με τον οποίον περιλαμβάνονται τώρα τα μεταλλεύματα στο Παράρτημα III δεν είναι π
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ρακτικός. Τα μεταλλεύματα είναι δύσκολο να ταξινομηθούν λόγω της φύσεως του υλικού και τη
ς ποικιλίας στη σύνθεσή τους. Η καταχώριση μεταλλευμάτων ή συμπυκνωμάτων μεταλλευμάτω
ν ('καθαρότερης' μορφής των μεταλλευμάτων) περιττεύει, καθόσον εν ισχύι νομοθεσία (π.χ. η ο
δηγία περί αποβλήτων των ορυχείων, η οδηγία σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγ
χο της ρύπανσης (οδηγία IPPC)) τα καλύπτει επαρκώς.

Τροπολογία 255
Παράρτημα III, σημείο 9 α (νέο)

9a. Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα που
παράγονται από αυτά με ορυκτολογικές κα
τεργασίες ή φυσικές διεργασίες μετατροπή
ς·

Αιτιολόγηση

Ο τρόπος με τον οποίον περιλαμβάνονται τώρα τα μεταλλεύματα στο Παράρτημα III δεν είναι π
ρακτικός. Τα μεταλλεύματα είναι δύσκολο να ταξινομηθούν λόγω της φύσεως του υλικού και τη
ς ποικιλίας στη σύνθεσή τους Η καταχώριση μεταλλευμάτων ή συμπυκνωμάτων μεταλλευμάτων
('καθαρότερης' μορφής των μεταλλευμάτων) περιττεύει, καθόσον εν ισχύι νομοθεσία (π.χ. η οδ
ηγία περί αποβλήτων των ορυχείων, η οδηγία σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχ
ο της ρύπανσης (οδηγία IPPC)) τα καλύπτει επαρκώς.

Τροπολογία 256
Παράρτημα III, σημείο 9 α. (νέο)

9 a. Συμπυκνώματα φυσικού αερίου, υγροπ
οιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο), κωκ
και μεθάνιο.

Αιτιολόγηση

Αυτές οι ουσίες ήδη διέπονται από κανονιστικές διατάξεις της εν ισχύι νονοθεσίας. Οι κίνδυνοι
από αυτές είναι γνωστοί και κανονικά οι ουσίες πριν από τη χρήση μετατρέπονται σε άλλες ουσ
ίες, οι οποίες υπόκεινται σε υποχρέωση καταχωρίσεως. Το υγραέριο (LPG) πρέπει να συμπεριλ
ηφθεί στο Παράρτημα III του κανονισμού REACH δεδομένου ότι απαντά στη φύση, είναι παρό
μοιο με άλλα φυσικά προϊόντα που καταγράφονται στο Παράρτημα III και είναι γνωστές οι επι
πτώσεις του όσον αφορά την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον. Το κωκ αποτελεί καθαρότ
ερη μορφή γαιάνθρακα (χωρίς προσμείξεις), ο οποίος ήδη εξαιρείται από την υποχρέωση καταχ
ωρίσεως.

Τροπολογία 257
Παράρτημα III, σημείο 9 β (νέο)

9 β. Μέταλλα και κράματα σε συμπαγή μο
ρφή
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Αιτιολόγηση

Είναι δυσανάλογα μεγάλη η προσπάθεια που απαιτείται για την καταχώριση: η εμπειρία δεκαετ
ιών υποδεικνύει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον.

Τροπολογία 258
Παράρτημα III, σημείο 9 γ (νέο)

9 γ. Αέρια διεργασιών (αέριο κλιβάνων παρ
αγωγής κωκ, αέριο στο άνω μέρος υψικαμί
νου και αέριο καύσιμο σε διυλιστήρια πετρ
ελαίου) και συστατικά τους.

Αιτιολόγηση

Αέρια διεργασιών (αέριο κλιβάνων παραγωγής κωκ, αέριο στο άνω μέρος υψικαμίνου και αέρι
ο καύσιμο σε διυλιστήρια πετρελαίου) εξαιρούνται επί του παρόντος από την υποχρέωση καταχ
ώρισης εάν χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις. Όταν όμως τα αέρια διεργασιών εξέρχονται
των εγκαταστάσεων τότε υπόκεινται σε καταχώριση. Τούτο δημιουργεί νομική αβεβαιότητα και
διαταράσσει το περιβάλλον θεμιτού ανταγωνισμού με άλλα μείζονα καύσιμα, όπως το φυσικό α
έριο, το αργό πετρέλαιο και τον γαιάνθρακα που εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισης.  
Αυτό θα εμπόδιζε επίσης την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση πόρων. Ως εκ τούτου το κ
ωκ έχει ολιγότερες εγγενείς επικίνδυνες ιδιότητες από τον γαιάνθρακα και πρέπει κατά συνέπει
αν να εξαιρεθεί της καταχωρίσεως, όπως εξαιρείται και ο γαιάνθρακας.

Τροπολογία 259
Παράρτημα III, σημείο 9 δ. (νέα)

9δ. Λίπη και έλαια φυτικής και ζωικής προ
ελεύσεως

Αιτιολόγηση

Αυτές οι ουσίες έχουν φυσική προέλευση. Οι πληροφορίες περί αυτών είναι ήδη αρκετές και η ε
μπειρία στη χρήση τους τεράστια ώστε να συνάγει κανείς ότι οι ιδιότητές τους και οι κίνδυνοι α
πό τις ουσίες είναι γνωστοί. Οι ουσίες θεωρούνται ασφαλείς για την υγεία του ανθρώπου και το
περιβάλλον. Διάφορα έλαια εγγράφονται ήδη στο Παράρτημα II και εξαιρούνται από την υποχρ
έωση καταχωρίσεως.

Τροπολογία 260
Παράρτημα III, σημείο 9 ε (νέο)

9ε Χαρτοπολτός

Αιτιολόγηση
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Κίνδυνος για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον μπορεί να αποκλεισθεί.

Τροπολογία 261
Παράρτημα IV, σημείο 6α (νέο)

6α. Πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες
χρήσεως και εκθέσεως
6α.1 Κατηγορίες χρήσεως
6α.1.1 (α) βιομηχανική χρήση

(β) επαγγελματική χρήση
(γ) καταναλωτική χρήση

6α.1.2 Χαρακτηρισμός για τη χρήση σε εκά
στη κατηγορία:
(α) χρήση σε κλειστό σύστημα
(β) χρήση που έχει ως αποτέλεσμα τ

ην εγγραφή εντός ή επί πίνακα
(γ) μη χρήση ως μέσο διασποράς
(δ) χρήση ως μέσο διασποράς

6α.2 Κατηγίες έκθεσης
6α.2.1 Έκθεση του ανθρώπου:

(α) διά του στόματος,
(β) διά του δέρματος
(γ) διά της εισπνοής

6α.2.2 Έκθεση του περιβάλλοντος:
(α) νερό,
(β) αέρας,
(γ) απόβλητα

6α.3 Διάρκεια έκθεσης
(α) συμπτωματική
(β) αραιή / σύντομη
(γ) συνεχής / συχνή

Αιτιολόγηση

Οι πρόσθετες βασικές πληροφορίες σχετικά με την έκθεση βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναπτύξ
ουν τα δελτία δεδομένων ασφάλειας ή τις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, παρέχουν δε στον Οργ
ανισμό τη δυνατότητα να εξετάζει τους κατατεθέντες φακέλους για να προσδιορισθούν ουσίες π
ροτεραιότητας στην ποσοτική τάξη μεταξύ 1 και 10 τόννων για τις οποίες θα χρειασθεί να παρα
σχεθούν οι πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτημα V.

Τροπολογία 262
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Παράρτημα V, τμήμα 5.1.1

5.1.1. Σενάρια έκθεσης αναπτύσσονται για τ
ην παραγωγή στην Κοινότητα, τις ίδιες χρήσ
εις του παραγωγού και του εισαγωγέα και ά
λλες προσδιοριζόμενες χρήσεις. Ένα σενάρι
ο 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 ά
λλες προσδιοριζόμενες χρήσεις ποσοτήτων
ενός τόνου και άνω ετησίως. Ένα σενάριο έ
κθεσης είναι το σύνολο των συνθηκών που
περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η ουσί
α παράγεται ή χρησιμοποιείται κατά τη διάρ
κεια του κύκλου ζωής της και τον τρόπο με
τον οποίο ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας ελέγ
χει ή συνιστά στους μεταγενέστερους χρήστ
ες να ελέγχουν την έκθεση του ανθρώπου κ
αι του περιβάλλοντος. Αυτά τα σενάρια έκθε
σης μπορεί να είναι ευρέος φάσματος ή συγ
κεκριμένα ανάλογα με την περίπτωση. Το σ
ενάριο έκθεσης παρουσιάζεται στον αντίστο
ιχο τίτλο της έκθεσης χημικής ασφάλειας κα
ι συνοψίζεται σε παράρτημα του δελτίου δε
δομένων ασφαλείας, χρησιμοποιώντας ένα σ
ύντομο τίτλο ο οποίος δίνει μια σύντομη γεν
ική περιγραφή της χρήσης. Ειδικότερα, ένα
σενάριο έκθεσης περιλαμβάνει, όπου χρειάζ
εται, μια περιγραφή:

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι περιλαμβάνονται χρήσεις όπου εμπλέκονται ποσότητες ενός τόνου κ
αι άνω ετησίως.

Τροπολογία 263
Παράρτημα V, σημείο 7 - Οικοτοξικολιγικές πληροφορίες, στήλη 1, υποδιαίρεση 1.1α (νέα)

7.1.1a. Μελέτη αναστολής της ανάπτυξης
στα φύκια

Τροπολογία 264
Παράρτημα V, σημείο 7α - Βιο-αποικοδομησιμότητα (νέο)

7α. βιο-αποικοδομησιμότητα
7.1 Άμεση βιοαποικοδομησιμότητα

Τροπολογία 265
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Παράρτημα V, σημείο 7.1.1, αριστερή στήλη

7.1.1. Δοκιμή βραχυπρόθεσμης τοξικότητας
σε δαφνίδες (νερόψυλλους):

7.1.1. Δοκιμή βραχυπρόθεσμης τοξικότητας
σε δαφνίδες (νερόψυλλους) ή ψάρια:

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ελεύθερες να υποβάλουν υφιστάμενες δοκιμές βραχυπρόθεσμης
τοξικότητας σε ψάρια αντί της τοξικότητας σε δαφνίδες.

Τροπολογία 266
Παράρτημα V, σημείο 6 - Τοξικολογικές πληροφορίες, στήλη 1, σημείο 6., υποδιαίρεση -1 (ν

έα)

-1. Οξεία τοξικότητα

Μία από τις ακόλουθες οδούς:

- διά της στοματικής οδού
- διά της εισπνοής

- διά της δερματικής οδού

Τροπολογία 267
Παράρτημα VI, σημεία 6.1.-6.4.3, στήλη 1

6.1. Ερεθισμός του δέρματος (όλα τα τμήμ
ατα αυτού του σημείου)

διαγράφεται

6.2. Ερεθισμός των ματιών (όλα τα τμήματα
αυτού του σημείου)
6.4. Μεταλλαξιογένεση (όλα τα τμήματα αυτο
ύ του σημείου)

(διαγράφεται και μετακινείται στο Παράρτημα VII)

Αιτιολόγηση

Είναι η πρώτη μιας σειράς τροπολογιών (43-49) που ορίζουν τις απαιτήσεις πληροφοριών για
ποσότητα 10 έως 100 τόννων οι οποίες ζητούν από τις επιχειρήσεις να παράσχουν τα απαραίτη
τα στοιχεία για τον αρμόζοντα έλεγχο των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλο
ν οι οποίοι προέρχονται από τη των ουσιών τους και σε μία κατάσταση όπου οι απαιτήσεις που
ορίζει η πρόταση της Επιτροπής κατά πάσαν πιθανότητα θα είναι δυσανάλογες.

Ταυτοχρόνως αυτές οι τροπολογίες θα μειώσουν τις απαιτήσεις για ποσότητες 10 έως 100 τόνν
ων, όπου η πιθανότητα να αποσυρθούν ουσίες θα είναι μάλλον υψηλή, με αρνητικές συνέπειες
για του μεταγενέστερους χρήστες, ιδίως τις μικρές και μεσαίου μεγάθους επιχειρήσεις. Κατά συ
νέπειαν οι τροπολογίες αυτές διατηρούν έναν ουσιαστικό δίαυλο καινοτομίας μειώνοντας τον κί
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νδυνο αποσύρσεως ουσιών με συνεπαγόμενο υψηλό κόστος.

Προτείνεται το Παράρτημα VI, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες πέραν των πληροφοριών π
ου απαιτούνται σύμφωνα με το Παράρτημα V, να περιορίζεται σε πληροφορίες σχετικά με την ο
ξεία τοξικότητα και τη βιοαποικοδόμηση. Οι άλλες απαιτήσεις πληροφοριών που ορίζονται στο
Παράρτημα VI της προτάσεως της Επιτροπής μεταφέρονται στο Παράρτημα VII, ήτοι οι απαιτή
σεις για ουσίες σε μεγαλύτερες ποσότητες (100 τόννοι και άνω).

Σε αυτές τις τροπολογίες πρέπει κανείς να δει ότι παρέχουν συνέχεια με την προσέγγιση που πρ
οτείνεται για το πεδίο πολύ χαμηλών ποσοτήτων 1-10 τόννων, όπου προτείνονται ειδικές διευθ
ετήσεις, και για το πεδίο μεγαλυτέρων ποσοτήτων άνω των 100 τόννων, όπου δεν προτείνεται η
παραμικρή μείωση των απαιτήσεων για πληροφορίες, εντός του συνολικού στόχου της βιώσιμη
ς ανάπτυξης.

Η πρώτη τροπολογία, 21, εστιάζεται σε αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες είναι υψίστης σημασία
ς προς ανάπτυξη των καταλλήλων μέτρων διαχειρίσεως του κινδύνου ενώ επιλαμβάνεται του σ
ημαντικού κινδύνου αποσύρσεως ουσίας στην τάξη ποσοτήτων μεταξύ 10 και 100 τόννων που έ
χει δημιουργήσει η πρόταση της Επιτροπής. Η προτεινόμενη τροπολογία συνεπώς μρταφέρει τις
απαιτήσεις των πληροφοριών βάσει των σημείων 6.1 – 6.4 στο Παράρτημα VII.

Τροπολογία 268
Παράρτημα VII, σημεία 6.1 έως 6.4.3, στήλες 1 και 2 (προσθήκη στο τμήμα 6, πριν από το σ

ημείο 6.4)

6.1. Ερεθισμός του δέρματος·
6.1.1. Ερεθισμός του δέρματος in vivo 6.1.1. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργη

θεί εάν
η ουσία είναι διαβρωτική· ή
η ουσία είναι ισχυρό οξύ (pH < 2,0) ή βάση
(pH > 11,5)· ή
η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε θερμο
κρασία δωματίου· ή
η ουσία είναι πολύ τοξική σε επαφή με το δ
έρμα· ή
η μελέτη οξείας τοξικότητας δια του δέρμα
τος δεν μαρτυρεί ερεθισμό του δέρματος έ
ως το οριακό επίπεδο δόσης (2000 mg/kg σ
ωματικού βάρους)· ή
τα διαθέσιμα δεδομένα από τη στρατηγική
δοκιμών που προβλέπεται στο παράρτημα
V, σημείο 6.1. αρκούν για να ταξινομηθεί η
ουσία ως διαβρωτική ή ερεθιστική για το δ
έρμα.

6.2. Ερεθισμός των οφθαλμών
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6.2.1. Ερεθισμός των οφθαλμών in vivo 6.2.1. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργη
θεί εάν
η ουσία είναι διαβρωτική· ή
η ουσία είναι ισχυρό οξύ (pH < 2,0) ή βάση
(pH > 11,5)· ή
η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε θερμο
κρασία δωματίου· ή
η ουσία έχει ταξινομηθεί ως ερεθιστική σε
επαφή με τα μάτια και εάν ο καταχωρίζων
ταξινομεί την ουσία ως ερεθιστική για τα μ
άτια· ή
τα διαθέσιμα δεδομένα από τη στρατηγική
δοκιμών που προβλέπεται στο παράρτημα
V, σημείο 6.2., αρκούν για να ταξινομηθεί
η ουσία ως ερεθιστική για τα μάτια.

6.4. Μεταλλαξιογένεση
6.4.2. In vitro μελέτη κυτταρογένεσης σε κ
ύτταρα θηλαστικών

6.4.2. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργη
θεί
εάν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα
από in vivo δοκιμή κυτταρογένεσης ή
είναι γνωστό ότι η ουσία είναι καρκινογόνα
κατηγορίας 1 ή 2.

6.4.3. In vitro μελέτη μετάλλαξης γονιδίων
σε κύτταρα θηλαστικών, εάν το αποτέλεσμ
α είναι αρνητικό στο παράτημα V, 6.4.1. κ
αι στο παράρτημα VI, 6.4.2.

6.4.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργη
θεί εάν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομ
ένα από αξιόπιστη in vivo δοκιμή μετάλλαξ
ης γονιδίων θηλαστικών.
6.4. Θα ληφθούν υπόψη οι κατάλληλες in 
vivo μελέτες μεταλλαξιογένεσης όταν το απ
οτέλεσμα είναι θετικό σε οποιαδήποτε μελέ
τη μεταλλαξιογένεσης του παραρτήματος
V ή VI.

(Κείμενο που μετακινήθηκε από το Παράρτημα VI· η παρούσα στήλη 2 και γραμμή 6.4 αμετάβλ
ητες)

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι συνέπεια της τροπολογίας στο Παράρτημα VI. Χρειάζεται για να διατη
ρηθούν οι αυτές απαιτήσεις όσον αφορά τις ποσότητες άνω των 100 τόννων με εκείνες στην πρ
όταση της Επιτροπής. Για τη μεταλλαξιογένεση εξασφαλίζει ότι, εάν το αποτέλεσμα από την in 
vitro μελέτη είναι θετικό, θα διερευνηθεί περαιτέρω.

Τροπολογία 269
Παράρτημα VII, τμήμα 6, σημείο 6.4, στήλη 2
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6.4. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό σε οποι
αδήποτε μελέτη μεταλλαξιογένεσης του παρ
αρτήματος V ή VI και δεν υπάρχουν διαθέσι
μα αποτελέσματα από in vivo μελέτη, ο κατ
αχωρίζων προτείνει μια ενδεδειγμένη in vivo 
μελέτη μεταλλαξιογένεσης. Εάν το αποτέλε
σμα οποιασδήποτε in vivo μελέτης είναι θετι
κό, προτείνονται περαιτέρω ενδεδειγμένες in 
vivo μελέτες.

6.4. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό σε οποι
αδήποτε μελέτη μεταλλαξιογένεσης του παρ
αρτήματος V ή στις ως άνω δοκιμές και δε
ν υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα από in 
vivo μελέτη, ο καταχωρίζων προτείνει μια ε
νδεδειγμένη in vivo μελέτη μεταλλαξιογένεσ
ης. Εάν το αποτέλεσμα οποιασδήποτε in 
vivo μελέτης είναι θετικό, προτείνονται περ
αιτέρω ενδεδειγμένες in vivo μελέτες.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι συνέπεια της τροπολογίας στο Παράρτημα VI. Χρειάζεται για να διατη
ρηθούν οι αυτές απαιτήσεις όσον αφορά τις ποσότητες άνω των 100 τόννων με εκείνες στην πρ
όταση της Επιτροπής. Για τη μεταλλαξιογένεση εξασφαλίζει ότι, εάν το αποτέλεσμα από την in 
vitro μελέτη είναι θετικό, θα διερευνηθεί περαιτέρω.

Τροπολογία 270
Παράρτημα VI, σημεία 6.1.1-6.4., στήλη 2

6.1.1. (ολόκληρο το κείμενο αυτού του σημ
είου)

διαγράφεται

6.2.1. (ολόκληρο το κείμενο αυτού του σημ
είου)

διαγράφεται

6.4.2. (ολόκληρο το κείμενο αυτού του σημ
είου)

διαγράφεται

6.4.3. (ολόκληρο το κείμενο αυτού του σημ
είου)

διαγράφεται

6.4. (ολόκληρο το κείμενο αυτού του σημεί
ου)

διαγράφεται

(διαγράφεται και μετακινείται στο παράρτημα VII)

Τροπολογία 271
Παράρτημα VI, σημείο 6.5, στήλη 1

6.5. Οξεία τοξικότητα 6.5. Οξεία τοξικότητα
Η μελέτη διεξάγεται για μία οδό, κατά προ
τίμηση τη στοματική εκτός εάν ο καταχωρ
ίζων θεωρεί άλλη οδό προσφορότερη.

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

Για αέρια και πτητικά υγρά (με τάση ατμών
άνω των 10-2 Pa στους 20°C) οι πληροφορίε
ς παρέχονται για την αναπνευστική οδό
(6.5.2).
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Για ουσίες εκτός των αερίων, οι πληροφορίε
ς που αναφέρονται στα σημεία 6.5.1. έως
6.5.3. παρέχονται για δύο τουλάχιστον οδού
ς, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι η στο
ματική οδός. Η επιλογή της δεύτερης οδού θ
α εξαρτηθεί από τη φύση της ουσίας και την
πιθανή οδό έκθεσης του ανθρώπου. Εάν υπά
ρχει μόνο μία οδός έκθεσης, αρκεί να παρασ
χεθούν πληροφορίες μόνο για την οδό αυτή.

Για ουσίες εκτός των αερίων σε ποσότητες
100 τόννων και άνω ετησίως ανά παραγωγ
ό ή εισαγωγέα οι πληροφορίες που αναφέρο
νται στα σημεία 6.5.1. έως 6.5.3. παρέχονται
για δύο τουλάχιστον οδούς, από τις οποίες η
μία πρέπει να είναι η στοματική οδός. Η επι
λογή της δεύτερης οδού θα εξαρτηθεί από τ
η φύση της ουσίας και την πιθανή οδό έκθε
σης του ανθρώπου. Εάν υπάρχει μόνο μία ο
δός έκθεσης, αρκεί να παρασχεθούν πληροφ
ορίες μόνο για την οδό αυτή.

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος αποσύρσεως ουσίας στην τάξη ποσοτήτων μεταξύ 10 και 100 τόννων που δημιουργ
εί η πρόταση της Επιτροπής απαιτεί μείωση των απαιτήσεων για πληροφορίες. Ως εκ τούτου η τ
ροπολογία αυτή εστιάζεται στις πληροφορίες υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη των δεόντων
μέτρων διαχειρίσεως του κινδύνου και ούτως διασφαλίζει την υγεία και το περιβάλλον.

Τροπολογία 272
Παράρτημα VI, σημεία 6.5.-6.5.3, στήλη 1

6.5. Οξεία τοξικότητα (ολόκληρο το κείμεν
ο και τα σημεία 6.5, στήλη 1))

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Επειδή αυτή η απαίτηση πληροφοριών εγγράφεται τώρα στο Παράρτημα V, μπορεί να διαγραφε
ί από εδώ.

Τροπολογία 273
Παράρτημα VI, σημεία 6.5.-6.5.3, στήλη 2

6.5. (ολόκληρο το κείμενο και τα σημεία
6.5, στήλη 2))

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Επειδή αυτή η απαίτηση πληροφοριών εγγράφεται τώρα στο Παράρτημα V, μπορεί να διαγραφε
ί από εδώ.

Τροπολογία 274
Παράρτημα VI, σημεία 6.6.-6.8.1, στήλη 1
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6.6. Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόση
ς (ολόκληρο το κείμενο και τα σημεία 6.6, σ
τήλη 1))

διαγράφεται

6.7. Αναπαραγωγική τοξικότητα (ολόκληρ
ο το κείμενο και τα σημεία 6.7, στήλη 1))

διαγράφεται

6.8. Τοξικοκινητικότητα (επίσης τα σημεία
6.8, στήλη 1)

διαγράφεται

(διαγράφεται και μετακινείται στο Παράρτημα VII)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εστιάζεται σε αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες είναι υψίστης σημασίας προ
ς ανάπτυξη των δεόντων μέτρων διαχειρίσεως του κινδύνου ενώ επιλαμβάνεται του σημαντικού
κινδύνου αποσύρσεως ουσίας στην ποσοτική τάξη μεταξύ 10 και 100 τόννων που έχει δημιουργ
ήσει η πρόταση της Επιτροπής. Η προτεινόμενη τροπολογία συνεπώς μρταφέρει τις απαιτήσεις
των πληροφοριών βάσει των σημείων 6.6 -6.8 στο Παράρτημα VII.

Τροπολογία 275
Παράρτημα VI, σημεία 6.6.1-6.7.2, στήλη 2

6.6.1. (ολόκληρο το κείμενο, στήλη 2) διαγράφεται
6.7. (ολόκληρο το κείμενο και τα σημεία
6.7, στήλη 2))

διαγράφεται

(διαγράφεται και μετακινείται στο Παράρτημα VII)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εστιάζεται σε αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες είναι υψίστης σημασίας προ
ς ανάπτυξη των δεόντων μέτρων διαχειρίσεως του κινδύνου ενώ επιλαμβάνεται του σημαντικού
κινδύνου αποσύρσεως ουσίας στην ποσοτική τάξη μεταξύ 10 και 100 τόννων που έχει δημιουργ
ήσει η πρόταση της Επιτροπής. Η προτεινόμενη τροπολογία συνεπώς μρταφέρει τις απαιτήσεις
των πληροφοριών βάσει των σημείων 6.6 -6.8 στο Παράρτημα VII.

Τροπολογία 276
Παράρτημα VII, σημείο 6.6.1, στήλη 1 και 2 (νέο, μετακινήθηκε από το Παράρτημα VI, αντι

καθιστά το υπάρχον σημείο 6.6.1)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
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6.6.1. Μελέτη βραχυπρόθεσμης τοξικότητα
ς επαναλαμβανόμενης δόσης (28 ημερών), έ
να είδος, αρσενικό και θηλυκό, πλέον ενδεδ
ειγμένη οδός χορήγησης, σε σχέση με την πι
θανή οδό έκθεσης του ανθρώπου, εκτός εάν
έχει ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο των απαι
τήσεων του παραρτήματος VI ή εάν προτεί
νονται δοκιμές σύμφωνα με το σημείο
6.6.2. Σε αυτή την περίπτωση δεν εφαρμόζ
εται το σημείο 3 του παραρτήματος ΙΧ.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

6.6.1. Μελέτη βραχυπρόθεσμης τοξικότητα
ς επαναλαμβανόμενης δόσης (28 ημερών), έ
να είδος, αρσενικό και θηλυκό, πλέον ενδεδ
ειγμένη οδός χορήγησης, σε σχέση με την πι
θανή οδό έκθεσης του ανθρώπου.

6.6.1. Η μελέτη βραχυπρόθεσμης τοξικότη
τας (28 ημερών) δεν χρειάζεται να διενεργ
ηθεί εάν:

- υπάρχει διαθέσιμη μια αξιόπιστη μελέτη
υποχρόνιας (90 ημερών) ή χρόνιας τοξικότ
ητας, υπό τον όρο ότι έχει χρησιμοποιηθεί
το κατάλληλο είδος και η κατάλληλη οδός
χορήγησης· ή
η ουσία αποικοδομείται αμέσως και υπάρχ
ουν επαρκή δεδομένα για τα προϊόντα της
αποικοδόμησης· ή
- μπορεί να αποκλεισθεί σχετική έκθεση το
υ ανθρώπου.
Η ενδεδειγμένη οδός επιλέγεται με βάση τα
εξής:
Η διενέργεια δοκιμής δια της δερματικής ο
δού ενδείκνυται εάν:
(1) είναι πιθανή η επαφή με το δέρμα κατά
την παραγωγή ή/και τη χρήση· και
(2) οι φυσικοχημικές ιδιότητες υποδηλώνο
υν σημαντικό βαθμό απορρόφησης από το
δέρμα· και
(3) πληρούται ένας από τους ακόλουθους ό
ρους:
- παρατηρείται τοξικότητα σε δοκιμή οξεία
ς δερματικής τοξικότητας σε χαμηλότερες
δόσεις απ' ό,τι στη δοκιμή στοματικής τοξι
κότητας· ή
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- παρατηρούνται συστημικές επιδράσεις ή
άλλα στοιχεία απορρόφησης σε μελέτες για
τον ερεθισμό του δέρματος ή/και των ματι
ών· ή
- in vitro δοκιμές δηλώνουν σημαντική απο
ρρόφηση από το δέρμα· ή
αναγνωρίζεται σημαντική δερματική τοξικ
ότητα ή δερματική διείσδυση σε ουσίες με
ανάλογη χημική δομή.
Η διενέργεια δοκιμής δια της δερματικής ο
δού αντενδείκνυται εάν δεν είναι πιθανή η
απορρόφηση από το δέρμα, όπως δηλώνετ
αι από το μοριακό βάρος (MΒ > 800 ή μορι
ακή διάμετρος > 15 A) και τη χαμηλή λιπο
διαλυτότητα (log Kow < -1 ή > 4).
Η διενέργεια δοκιμής δια της αναπνευστικ
ής οδού ενδείκνυται εάν:
(1) είναι πιθανή η έκθεση του ανθρώπου με
την εισπνοή· και
(2) πληρούται ένας από τους ακόλουθους ό
ρους:
η ουσία έχει τάση ατμών άνω των 10-2 Pa 
στους 20 °C· ή
- η ουσία είναι σκόνη που περιέχει σωματίδ
ια σε συγκέντρωση άνω του 1% κατά βάρο
ς, με μέγεθος σωματιδίων εκφραζόμενο ως
MMAD κάτω των 100 μm· ή
η ουσία θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο που δ
ημιουργεί αερολύματα, σωματίδια ή σταγο
νίδια σε εισπνεύσιμη κατηγορία μεγέθους (
συγκέντρωση > 1% κατά βάρος σωματιδίω
ν με MMAD < 100 μm). Εάν δεν υπάρχουν
αντενδείξεις, προτιμότερη είναι η στοματικ
ή οδός.
Η μελέτη υποχρόνιας τοξικότητας (90 ημε
ρών) (παράρτημα VII, 6.6.2) προτείνεται α
πό τον καταχωρίζοντα εάν:
- η συχνότητα και η διάρκεια της έκθεσης
του ανθρώπου δηλώνει ότι ενδείκνυται μια
πιο μακροπρόθεσμη μελέτη· και συντρέχει
ένας από τους ακόλουθους όρους:
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- άλλα διαθέσιμα στοιχεία δηλώνουν ότι η
ουσία είναι δυνατόν να έχει μια επικίνδυνη
ιδιότητα που δεν μπορεί να προσδιοριστεί
με μελέτη βραχυπρόθεσμης τοξικότητας· ή
- κατάλληλα σχεδιασμένες μελέτες τοξικοκ
ινητικότητας αποκαλύπτουν συσσώρευση τ
ης ουσίας ή των μεταβολιτών σε ορισμένου
ς ιστούς ή όργανα που πιθανώς δεν θα εντο
πιζόταν από μελέτη βραχυπρόθεσμης τοξικ
ότητας αλλά που θα είχε αρνητικές επιπτώ
σεις μετά από παρατεταμένη έκθεση.
Περαιτέρω μελέτες προτείνονται από τον κ
αταχωρίζοντα ή είναι δυνατόν να απαιτηθο
ύν από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλ
ους που διενεργεί την αξιολόγηση, σύμφων
α με τα άρθρα 39, 40 ή 44 σε περίπτωση:
- αδυναμίας προσδιορισμού NOAEL (επιπέ
δου μη παρατήρησης δυσμενών επιδράσεω
ν) στη μελέτη των 28 ημερών, εκτός εάν ο
λόγος της αδυναμίας προσδιορισμού
NOAEL είναι η απουσία δυσμενών τοξικώ
ν επιδράσεων· ή
- ιδιαίτερα ανησυχητικής τοξικότητας (π.χ. 
σοβαρές/πολύ σοβαρές επιπτώσεις)· ή
- ενδείξεων μιας επίπτωσης για την οποία τ
α διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία είναι αν
επαρκή για τον τοξικολογικό χαρακτηρισμ
ό ή/και για τον χαρακτηρισμό κινδύνου· Σε
τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι σκοπι
μότερο να διενεργηθούν ειδικές τοξικολογι
κές μελέτες που προορίζονται ειδικά για τη
διερεύνηση τέτοιων επιπτώσεων (π.χ. ανοσ
οτοξικότητας, νευροτοξικότητας)· ή
- η οδός έκθεσης που χρησιμοποιήθηκε στ
ην αρχική μελέτη επαναλαμβανόμενης δόσ
ης ήταν ακατάλληλη σε σχέση με την αναμ
ενόμενη οδό έκθεσης του ανθρώπου και δε
ν μπορεί να γίνει παρέκταση των αποτελεσ
μάτων της στην έκθεση του ανθρώπου· ή
- ιδιαίτερης ανησυχίας όσον αφορά την έκθ
εση (π.χ. χρήση σε καταναλωτικά προϊόντα
η οποία οδηγεί σε επίπεδα έκθεσης που πλ
ησιάζουν τα επίπεδα δόσης τα οποία θεωρ
ούνται τοξικά για τον άνθρωπο)· ή
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αποδεδειγμένες επιπτώσεις ουσιών με σαφ
ή σχέση ως προς τη μοριακή δομή με τη με
λετώμενη ουσία δεν διαπιστώθηκαν στη με
λέτη των 28 ημερών.

(νέο, μετακινήθηκε από το Παράρτημα VI)

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι συνέπεια της τροπολογίας στο Παράρτημα VI. Χρειάζεται για να διατη
ρηθούν οι αυτές απαιτήσεις όσον αφορά τις ποσότητες άνω των 100 τόννων με εκείνες στην πρ
όταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 277
Παράρτημα VII, τμήμα 6.7, στήλες 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

6.7. Αναπαραγωγική τοξικότητα 6.7. Οι μελέτες δεν χρειάζεται να διενεργηθ
ούν εάν:
- η ουσία είναι γνωστό γονιδιοτοξικό καρκιν
ογόνο και εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα δ
ιαχείρισης του κινδύνου· ή
- η ουσία είναι γνωστό μεταλλαξιογόνο των
γεννητικών κυττάρων και εφαρμόζονται κατ
άλληλα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου.

6.7.2. Μελέτη για την τοξικότητα στην ανάπ
τυξη, ένα είδος, πλέον ενδεδειγμένη οδός χο
ρήγησης, σε σχέση με την πιθανή οδό έκθεσ
ης του ανθρώπου (παράρτημα X B. 31 ή OΟ
ΣΑ 414), εκτός εάν έχει ήδη παρασχεθεί στο
πλαίσιο του παραρτήματος VI.

6.7.2 Η μελέτη διεξάγεται αρχικά σε ένα είδ
ος. Η απόφαση για την ανάγκη διεξαγωγής
μελέτης σε δεύτερο είδος θα πρέπει να στηρ
ίζεται στο αποτέλεσμα της πρώτης δοκιμής.

6.7.3. Μελέτη τοξικότητας στην αναπαραγω
γή σε δύο γενεές, ένα είδος, αρσενικό και θη
λυκό, πλέον ενδεδειγμένη οδός χορήγησης, 
σε σχέση με την πιθανή οδό έκθεσης του αν
θρώπου, εάν η μελέτη των 28 ημερών ή των
90 ημερών μαρτυρεί αρνητικές επιπτώσεις σ
τα όργανα αναπαραγωγής ή στους αναπαραγ
ωγικούς ιστούς.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

6.7. Αναπαραγωγική τοξικότητα 6.7. Οι μελέτες δεν χρειάζεται να διενεργηθο
ύν εάν:
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- η ουσία είναι γνωστό γονιδιοτοξικό καρκιν
ογόνο και εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα δι
αχείρισης του κινδύνου· ή
η ουσία είναι γνωστό μεταλλαξιογόνο των γε
ννητικών κυττάρων και εφαρμόζονται κατάλ
ληλα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου· ή
- μπορεί να αποκλεισθεί σχετική έκθεση του
ανθρώπου.

6.7.1. Έλεγχος για τοξικότητα στην αναπαρ
αγωγή/ανάπτυξη, σε ένα είδος (ΟΟΣΑ 421), 
εάν δεν αποδεικνύεται ότι η ουσία μπορεί ν
α είναι τοξική στην ανάπτυξη με βάση διαθ
έσιμες πληροφορίες για ουσίες με ανάλογη χ
ημική δομή, με εκτιμήσεις (Q)SAR ή με in 
vitro μεθόδους.

6.7.1. Ένα θετικό αποτέλεσμα στον έλεγχο ε
πιβεβαιώνεται σε αυτό το επίπεδο από μελέ
τη για τοξικότητα στην ανάπτυξη, σε ένα εί
δος, για την πλέον ενδεδειγμένη οδό χορήγη
σης, σε σχέση με την πιθανή οδό έκθεσης τ
ου ανθρώπου (παράρτημα VII, 6.7.2).

6.7.2. Μελέτη για την τοξικότητα στην ανάπτ
υξη, πλέον ενδεδειγμένη οδός χορήγησης, σε
σχέση με την πιθανή οδό έκθεσης του ανθρώ
που (παράρτημα X B. 31 ή OΟΣΑ 414).

6.7.2. Η μελέτη διεξάγεται αρχικά σε ένα είδ
ος. Η απόφαση για την ανάγκη διεξαγωγής μ
ελέτης σε δεύτερο είδος θα πρέπει να στηρίζε
ται στο αποτέλεσμα της πρώτης δοκιμής.
Η μελέτη τοξικότητας στην αναπαραγωγή σ
ε δύο γενεές (6.7.3) προτείνεται από τον κατ
αχωρίζοντα εάν υπάρχουν ενδείξεις πιθανής
τοξικότητας στην αναπαραγωγή από μελέτη
τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης (90 
ημερών) (π.χ. ιστοπαθολογικές επιπτώσεις
στις γονάδες) ή η ουσία έχει σε μεγάλο βαθ
μό ανάλογη χημική δομή με γνωστή τοξική
για την αναπαραγωγή ουσία.

6.7.3. Μελέτη τοξικότητας στην αναπαραγωγ
ή σε δύο γενεές, ένα είδος, αρσενικό και θηλ
υκό, πλέον ενδεδειγμένη οδός χορήγησης, σε
σχέση με την πιθανή οδό έκθεσης του ανθρώ
που, εάν η μελέτη των 28 ημερών ή των 90 η
μερών μαρτυρεί αρνητικές επιπτώσεις στα όρ
γανα αναπαραγωγής ή στους αναπαραγωγικο
ύς ιστούς.

(νέο, μετακινήθηκε από το Παράρτημα VI)

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι συνέπεια της τροπολογίας στο Παράρτημα VI. Χρειάζεται για να διατη
ρηθούν οι αυτές απαιτήσεις όσον αφορά τις ποσότητες άνω των 100 τόννων με εκείνες στην πρ
όταση της Επιτροπής.



PE 353.595v03-00 154/156 AD\579754EL.doc

EL

Τροπολογία 278
Παράρτημα VII, σημείο 6.8, στήλη 1 (νέο, μετακινήθηκε από το Παράρτημα VI)

6.8 Τοξικοκινητικότητα 6.8 Τοξικοκινητικότητα
6.8.1. Αξιολόγηση της τοξικοκινητικής συμ
περιφοράς της ουσίας στο βαθμό που αυτή
μπορεί να συναχθεί από τις σχετικές διαθέ
σιμες πληροφορίες

6.8.1. Αξιολόγηση της τοξικοκινητικής συμ
περιφοράς της ουσίας στο βαθμό που αυτή
μπορεί να συναχθεί από τις σχετικές διαθέ
σιμες πληροφορίες

(νέο, μετακινήθηκε από το Παράρτημα VI)

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι συνέπεια της τροπολογίας στο Παράρτημα VI. Χρειάζεται για να διατη
ρηθούν οι αυτές απαιτήσεις όσον αφορά τις ποσότητες άνω των 100 τόννων με εκείνες στην πρ
όταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 279
Παράρτημα VI, σημείο 7.1, σημεία 7.2.2-7.3.1, Στήλη 1

7.1. Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον διαγράφεται
7.2.2. Αβιοτική (ολόκληρο το κείμενο και τ
α σημεία 7.2.2, στήλη 1))

διαγράφεται

7.3. Τύχη και συμπεριφορά στο περιβάλλο
ν(το κείμενο και τα σημεία 7.3, στήλη 1)

διαγράφεται

(διαγράφεται και μετακινείται στο Παράρτημα VII)

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος αποσύρσεως ουσίας στην τάξη ποσοτήτων μεταξύ 10 και 100 τόννων που δημιουργ
εί η πρόταση της Επιτροπής απαιτεί μείωση των απαιτήσεων για πληροφορίες. Η προτεινόμενη
τροπολογία συνεπώς μρταφέρει τις απαιτήσεις των πληροφοριών βάσει των σημείων 7.1, 7.2.2 
και 7.3 στο Παράρτημα VII.

Τροπολογία 280
Παράρτημα VI, σημείο 7.1.2, σημεία 7.2.2.1-7.3.1, στήλη 2

7.1.2. (ολόκληρο το κείμενο, στήλη 2) διαγράφεται
7.2.2.1. (ολόκληρο το κείμενο, στήλη 2) διαγράφεται
7.3.1. (ολόκληρο το κείμενο, στήλη 2) διαγράφεται

(διαγράφεται και μετακινείται στο Παράρτημα VII)

Αιτιολόγηση
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Ο κίνδυνος αποσύρσεως ουσίας στην τάξη ποσοτήτων μεταξύ 10 και 100 τόννων που δημιουργ
εί η πρόταση της Επιτροπής απαιτεί μείωση των απαιτήσεων για πληροφορίες. Η προτεινόμενη
τροπολογία συνεπώς μρταφέρει τις απαιτήσεις των πληροφοριών βάσει των σημείων 7.1, 7.2.2 
και 7.3 στο Παράρτημα VII.

Τροπολογία 281
Παράρτημα VII, τμήμα 7,1, στήλες 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

7.1. Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον 7.1. Μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας π
ροτείνεται από τον καταχωρίζοντα εάν η αξι
ολόγηση χημικής ασφάλειας, σύμφωνα με τ
ο παράρτημα Ι, μαρτυρεί την ανάγκη περαιτ
έρω διερεύνησης των επιπτώσεων στους υδ
ρόβιους οργανισμούς. Η επιλογή των κατάλ
ληλων δοκιμών εξαρτάται από τα αποτελέσ
ματα της αξιολόγησης ασφάλειας.

7.1.5. Δοκιμές μακροπρόθεσμης τοξικότητα
ς σε δαφνίδες (νερόψυλλους), (εκτός εάν έχ
ουν ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο του παραρτ
ήματος V)

7.1.5. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθ
εί εάν

- η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από βιολο
γικές μεμβράνες (MW > 800 ή διάμετρος μο
ρίου > 15 A)· ή
- είναι απίθανη η άμεση ή έμμεση έκθεση το
υ υδάτινου συστήματος.

7.1.6. Δοκιμές μακροπρόθεσμης τοξικότητα
ς σε ψάρια, (εκτός εάν έχουν ήδη παρασχεθε
ί στο πλαίσιο του παραρτήματος VI)

7.1.6. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθ
εί εάν

- η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από βιολο
γικές μεμβράνες (MW > 800 ή διάμετρος μο
ρίου > 15 A)· ή
- είναι απίθανη η άμεση ή έμμεση έκθεση το
υ υδάτινου συστήματος.

Οι πληροφορίες παρέχονται για ένα από τα
σημεία 7.1.6.1, 7.1.6.2 ή 7.1.6.3.
7.1.6.1 Δοκιμή τοξικότητας κατά τα αρχικά
στάδια ζωής των ψαριών (FELS) (OΟΣΑ
210)

7.1.6.1. Η δοκιμή τοξικότητας FELS προτεί
νεται από τον καταχωρίζοντα ή είναι δυνατό
ν να απαιτηθεί από την αρμόδια αρχή του κρ
άτους μέλους που διενεργεί την αξιολόγησ
η, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 ή 44, εάν η
ουσία είναι δυνητικώς βιοσυσσωρεύσιμη.



PE 353.595v03-00 156/156 AD\579754EL.doc

EL

7.1.6.2 Δοκιμή βραχυπρόθεσμης τοξικότητα
ς στα έμβρυα και τα λεκιθοφόρα ιχθύδια (πα
ράρτημα X Γ.15 or OΟΣΑ 212)
7.1.6.3 Δοκιμή νεανικής ανάπτυξης ψαριών
(παράρτημα X Γ.14 ή OΟΣΑ 215)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

7.1. Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον 7.1. Μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας π
ροτείνεται από τον καταχωρίζοντα εάν η αξι
ολόγηση χημικής ασφάλειας, σύμφωνα με τ
ο παράρτημα Ι, μαρτυρεί την ανάγκη περαιτ
έρω διερεύνησης των επιπτώσεων στους υδ
ρόβιους οργανισμούς. Η επιλογή των κατάλ
ληλων δοκιμών εξαρτάται από τα αποτελέσ
ματα της αξιολόγησης ασφάλειας.

7.1.2. Μελέτη αναστολής της ανάπτυξης στ
α φύκια

7.1.2. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργη
θεί εάν
η ουσία είναι πολύ αδιάλυτη (υδατοδιαλυτό
τητα < 10 μg/l)· ή
η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από βιολο
γικές μεμβράνες (MW > 800 ή διάμετρος μ
ορίου > 15 Å).

7.1.3. Δοκιμή βραχυπρόθεσμης τοξικότητα
ς στα ψάρια: Ο καταχωρίζων μπορεί να πρ
αγματοποιήσει δοκιμές μακροπρόθεσμης τ
οξικότητας αντί της βραχυπρόθεσμης. 

7.1.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργη
θεί εάν

η ουσία είναι πολύ αδιάλυτη (υδατοδιαλυτό
τητα < 10 μg/l)· ή
η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από βιολο
γικές μεμβράνες (MW > 800 ή διάμετρος μ
ορίου > 15 Å)· ή
υπάρχει μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότη
τας.
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Η μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας σε
ψάρια (παράρτημα VII, 7.1.6) προτείνεται
από τον καταχωρίζοντα ή μπορεί να απαιτ
ηθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέ
λους που διενεργεί την αξιολόγηση, σύμφω
να με τα άρθρα 39, 40 ή 44, εάν η σύγκρισ
η της (προβλεπόμενης) περιβαλλοντικής έκ
θεσης με τα αποτελέσματα της βραχυπρόθ
εσμης τοξικότητας στο υδάτινο περιβάλλον
μαρτυρά την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησ
ης των επιπτώσεων στους υδρόβιους οργαν
ισμούς.
Η μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας σε
ψάρια (παράρτημα VII, 7.1.6) εξετάζεται ό
ταν η ουσία είναι ελάχιστα διαλυτή στο νερ
ό (υδατοδιαλυτότητα < 1 mg/l).

7.1.4. Δοκιμές αναστολής της αναπνοής απ
ό ενεργοποιημένη ιλύ, εκτός εάν υπάρχει μι
κρή πιθανότητα εκπομπών στο σύστημα επ
εξεργασίας λυμάτων

7.1.4. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργη
θεί εάν

η ουσία είναι πολύ αδιάλυτη (υδατοδιαλυτό
τητα < 10 μg/l)· ή
η ουσία είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμη κ
αι οι συγκεντρώσεις που εφαρμόστηκαν στι
ς δοκιμές περιλαμβάνονται στο φάσμα των
αναμενόμενων συγκεντρώσεων στα εισρέο
ντα λύματα σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτ
ων.
Η μελέτη μπορεί να αντικατασταθεί από δ
οκιμή αναστολής της νιτροποίησης, εάν υπ
άρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι η ουσία
είναι πιθανός αναστολέας της μικροβιακής
ανάπτυξης ή λειτουργίας.

7.1.5. Δοκιμές μακροπρόθεσμης τοξικότητα
ς σε δαφνίδες (νερόψυλλους), (εκτός εάν έχ
ουν ήδη παρασχεθεί στο πλαίσιο του παραρτ
ήματος V)

7.1.5. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθ
εί εάν

- η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από βιολο
γικές μεμβράνες (MW > 800 ή διάμετρος μο
ρίου > 15 Å)· ή
- είναι απίθανη η άμεση ή έμμεση έκθεση το
υ υδάτινου συστήματος.

7.1.6. Δοκιμές μακροπρόθεσμης τοξικότητα
ς σε ψάρια, (εκτός εάν έχουν ήδη παρασχεθε
ί στο πλαίσιο του παραρτήματος VI)

7.1.6. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθ
εί εάν
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- η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από βιολο
γικές μεμβράνες (MW > 800 ή διάμετρος μο
ρίου > 15 Å)· ή
- είναι απίθανη η άμεση ή έμμεση έκθεση το
υ υδάτινου συστήματος.

Οι πληροφορίες παρέχονται για ένα από τα
σημεία 7.1.6.1, 7.1.6.2 ή 7.1.6.3.
7.1.6.1 Δοκιμή τοξικότητας κατά τα αρχικά
στάδια ζωής των ψαριών (FELS) (OΟΣΑ
210)

7.1.6.1. Η δοκιμή τοξικότητας FELS προτεί
νεται από τον καταχωρίζοντα ή είναι δυνατό
ν να απαιτηθεί από την αρμόδια αρχή του κρ
άτους μέλους που διενεργεί την αξιολόγησ
η, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 ή 44, εάν η
ουσία είναι δυνητικώς βιοσυσσωρεύσιμη.

7.1.6.2 Δοκιμή βραχυπρόθεσμης τοξικότητα
ς στα έμβρυα και τα λεκιθοφόρα ιχθύδια (πα
ράρτημα X Γ.15 or OΟΣΑ 212)
7.1.6.3 Δοκιμή νεανικής ανάπτυξης ψαριών
(παράρτημα X Γ.14 ή OΟΣΑ 215)

(νέο, μετακινήθηκε από το Παράρτημα VI)

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι συνέπεια της τροπολογίας στο Παράρτημα VI. Χρειάζεται για να διατη
ρηθούν οι αυτές απαιτήσεις όσον αφορά τις ποσότητες άνω των 100 τόννων με εκείνες στην πρ
όταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 282
Παράρτημα VII, τμήμα 7.2.1 α (νέο), στήλες 1 και 2

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

7.2.1α Αβιοτική

7.2.1α.1. Υδρόλυση ως συνάρτηση του pH. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί εά
ν

η ουσία είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμη· ή
η υδατοδιαλυτότητα της ουσίας είναι κάτω
των 10 μg/l·

(νέο, μετακινήθηκε από το Παράρτημα VI)

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι συνέπεια της τροπολογίας στο Παράρτημα VI. Χρειάζεται για να διατη
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ρηθούν οι αυτές απαιτήσεις όσον αφορά τις ποσότητες άνω των 100 τόννων με εκείνες στην πρ
όταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 283
Παράρτημα VII, σημείο 7,3, στήλες 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

7.3. Τύχη και συμπεριφορά στο περιβάλλον
7.3.2. Βιοσυγκέντρωση σε (ένα) υδρόβιο είδ
ος, κατά προτίμηση ψάρι

7.3.2. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθ
εί εάν:
- η ουσία έχει μικρή πιθανότητα βιοσυσσώρ
ευσης (δηλαδή log Kow < 3)· ή
- η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από βιολο
γικές μεμβράνες (MW > 800 ή διάμετρος μο
ρίου > 15 A)· ή
- είναι απίθανη η άμεση ή έμμεση έκθεση το
υ υδάτινου συστήματος.

7.3.3. Περαιτέρω μελέτες προσρόφησης/εκρ
όφησης, ανάλογα με τα αποτελέσματα της μ
ελέτης που απαιτείται από το παράρτημα VI

7.3.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθ
εί εάν:

- με βάση τις φυσικοχημικές ιδιότητες της ο
υσίας η προσρόφησή της αναμένεται να είνα
ι μικρή (π.χ. η ουσία έχει χαμηλό συντελεστ
ή κατανομής οκτανόλης/νερού)· ή
η ουσία αποσυντίθεται γρήγορα.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

7.3. Τύχη και συμπεριφορά στο περιβάλλον
7.3.1. Μελέτη ελέγχου της προσρόφησης/εκ
ρόφησης

7.3.1. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργη
θεί εάν
- με βάση τις φυσικοχημικές ιδιότητες της
ουσίας η προσρόφησή της αναμένεται να εί
ναι μικρή (π.χ. η ουσία έχει χαμηλό συντελ
εστή κατανομής οκτανόλης/νερού)· ή
η ουσία αποσυντίθεται ταχέως.

7.3.2. Βιοσυγκέντρωση σε (ένα) υδρόβιο είδ
ος, κατά προτίμηση ψάρι

7.3.2. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθ
εί εάν:
- η ουσία έχει μικρή πιθανότητα βιοσυσσώρ
ευσης (δηλαδή log Kow < 3)· ή
- η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από βιολο
γικές μεμβράνες (MW > 800 ή διάμετρος μο
ρίου > 15 A)· ή
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- είναι απίθανη η άμεση ή έμμεση έκθεση το
υ υδάτινου συστήματος.

7.3.3. Περαιτέρω μελέτες προσρόφησης/εκρ
όφησης, ανάλογα με τα αποτελέσματα της μ
ελέτης που απαιτείται από το παράρτημα VI

7.3.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθ
εί εάν:

- με βάση τις φυσικοχημικές ιδιότητες της ο
υσίας η προσρόφησή της αναμένεται να είνα
ι μικρή (π.χ. η ουσία έχει χαμηλό συντελεστ
ή κατανομής οκτανόλης/νερού)· ή
η ουσία αποσυντίθεται γρήγορα.

(νέο, μετακινήθηκε από το Παράρτημα VI)

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι συνέπεια της τροπολογίας στο Παράρτημα VI. Χρειάζεται για να διατη
ρηθούν οι αυτές απαιτήσεις όσον αφορά τις ποσότητες άνω των 100 τόννων με εκείνες στην πρ
όταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 284
Παράρτημα IX, παράγραφος 3, εδάφιο 1

Οι δοκιμές σύμφωνα με τα παραρτήματα
VII και VIII μπορούν να παραλειφθούν, με
βάση τα σενάριο ή τα σενάρια έκθεσης που
αναπτύσσονται στην έκθεση χημικής ασφάλ
ειας.

3.1. Οι δοκιμές σύμφωνα με τα παραρτήματ
α VΙ έως VIII μπορούν να παραλειφθούν, μ
ε βάση τα σενάριο ή τα σενάρια ή με βάση τ
ις κατηγορίες χρήσης ή έκθεσης που αναπτ
ύσσονται στην έκθεση χημικής ασφάλειας.
3.2 Η παράλειψη πληροφοριών θεωρείται
δεκτή εάν:
i) σε τόπο εργασίας η συγκέντρωση στον α
έρα του περιβάλλοντος δεν υπερβαίνει 50 
µg/m³.
ii) οι χρήσεις παραγωγής και οι προσδιορι
σθείσες χρήσεις μιας ουσίας επέρχονται μό
νον σε αυτοδύναμες εγκαταστάσεις.
iii) η ουσία χρησιμοποιείται στον βιομηχαν
ικό ή τον εμπορικό τομέα σε παρασκεύασμ
α μεγίστης κατά μάζα συγκεντρώσεως 0,1 
%.
iv) η ουσία χρησιμοποιείται από τον ιδιώτ
η καταναλωτή σε συγκεντρώσεις που δεν υ
περβαίνουν 0,1 %.
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v) η ουσία χρησιμοποιείται στην παραγωγ
ή καταναλωτικών προϊόντων και:
(α) η ουσία εξαφανίζεται πλήρως κατά την
παραγωγή του προϊόντος· ή
(β) η ουσία ενσωματώνεται μονίμως σε έν
ωση στο προϊόν ή εμπεριέχεται κατ' άλλον
τρόπο πλήρως εντός του προϊόντος.

Σε κάθε περίπτωση παρέχεται επαρκής αιτιο
λόγηση και τεκμηρίωση.

3.3 Σε κάθε άλλη περίπτωση, παρέχεται επα
ρξής αιτιολόγηση και τεκμηρίωση, συμπεριλ
αμβανομένων των εξής:
i) των τύπων περιβαλλοντικών συστημάτω
ν·
ii) των πληθυσμών ανθρώπων που εκτίθεν
ται·
iii) των μέτρων διαχειρίσεως του κινδύνο
υ·
iv) των οδών έκθεσης
v) της διάρκεια και συχνότητας της εκθέσ
εως
vi) της προστασίας των ζωών ζώων.

Τροπολογία 285
Παράρτημα IX, τμήμα 1.1.2

Τα δεδομένα θεωρούνται ισοδύναμα προς τ
α δεδομένα που παράγονται από την αντίστ
οιχη δοκιμή στο παράρτημα Χ, εάν πληρούν
ται οι ακόλουθοι όροι: 

Τα δεδομένα από μία ή περισσότερες δοκιμ
ές θεωρούνται ισοδύναμα προς τα δεδομένα
που παράγονται από την αντίστοιχη δοκιμή
στο παράρτημα Χ, εάν πληρούνται οι ακόλο
υθοι όροι:

(1) τα δεδομένα είναι επαρκή για σκοπούς τ
αξινόμησης και επισήμανσης και αξιολόγησ
ης κινδύνου,

(1) τα δεδομένα είναι επαρκή για σκοπούς τ
αξινόμησης και επισήμανσης και αξιολόγησ
ης κινδύνου, όταν η παράμετρος είναι κρίσ
ιμη,

(2) καλύπτονται επαρκώς και αξιόπιστα οι β
ασικές παράμετροι που πρέπει να διερευνηθ
ούν κατά την αντίστοιχη δοκιμή στο παράρτ
ημα Χ,

(2) καλύπτονται επαρκώς και αξιόπιστα οι β
ασικές παράμετροι που πρέπει να διερευνηθ
ούν κατά την αντίστοιχη δοκιμή στο παράρτ
ημα Χ,

(3) η διάρκεια της έκθεσης είναι συγκρίσιμη
ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη δοκιμή στ
ο παράρτημα Χ εάν η διάρκεια της έκθεσης
είναι σημαντική παράμετρος και

(3) η διάρκεια της έκθεσης είναι συγκρίσιμη
ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη δοκιμή στ
ο παράρτημα Χ εάν η διάρκεια της έκθεσης
είναι σημαντική παράμετρος και
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(4) παρέχεται επαρκής και αξιόπιστη τεκμηρ
ίωση της μελέτης.

(4) παρέχεται επαρκής και αξιόπιστη τεκμηρ
ίωση της μελέτης. Σε κάθε περίπτωση παρέ
χεται επαρκής και αξιόπιστη τεκμηρίωση.

Αιτιολόγηση

Το παρόν κείμενο απαιτεί να πληρούν τα δεδομένα από οιαδήποτε μεμονωμένη δοκιμή τέσσερα
κριτήρια. Τούτο περιττεύει όταν υπάρχει βάρος αποδεικτικών στοιχείων κινδύνου από δοκιμές
που έχουν διενεργηθεί:

- υπό ολιγότερο αυστηρές συνθήκες, ή

- όταν μία παράμετρος δεικνύει απουσία επικινδυνότητας ή κινδύνου. 
Πολλαπλές δοκιμές μπορεί να επιτύχουν το σκοπό μιας δοκιμής όταν συνδυασθούν από κοινού.

Τροπολογία 286
Παράρτημα IX, τμήμα 1.5

Ουσίες οι οποίες είναι πιθανόν να έχουν τις
ίδιες φυσικοχημικές, τοξικολογικές και οικο
τοξολογικές ιδιότητες ή, λόγω της δομικής τ
ους ομοιότητας, ακολουθούν ένα σύνηθες π
ρότυπο μπορούν να θεωρούνται ως ομάδα ή
«κατηγορία» ουσιών. Η εφαρμογή της προσ
έγγισης της «ομάδας ουσιών» προϋποθέτει ό
τι οι φυσικοχημικές ιδιότητες, οι επιπτώσεις
στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ή
οι επιπτώσεις στη μελλοντική τύχη του περι
βάλλοντος μπορούν να προβλεφθούν με την
παρεμβολή δεδομένων που αφορούν μια ου
σία αναφοράς εντός της ομάδας σε άλλες ου
σίες της ομάδας (προσέγγιση «read-
across»). Με τον τρόπο αυτό, δεν είναι απαρ
αίτητο να εξετάζεται κάθε ουσία για κάθε σ
κοπό χρήσης.

Ουσίες οι οποίες είναι πιθανόν να έχουν τις
ίδιες φυσικοχημικές, τοξικολογικές και οικο
τοξολογικές ιδιότητες ή, λόγω της δομικής τ
ους ομοιότητας, ακολουθούν ένα σύνηθες π
ρότυπο μπορούν να θεωρούνται ως ομάδα ή
«κατηγορία» ουσιών. Η εφαρμογή της προσ
έγγισης της «ομάδας ουσιών» προϋποθέτει ό
τι οι φυσικοχημικές ιδιότητες, οι επιπτώσεις
στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ή
οι επιπτώσεις στη μελλοντική τύχη του περι
βάλλοντος μπορούν να προβλεφθούν με την
παρεμβολή δεδομένων που αφορούν μια ου
σία αναφοράς εντός της ομάδας σε άλλες ου
σίες της ομάδας (προσέγγιση «read-
across»). Με τον τρόπο αυτό, δεν είναι απαρ
αίτητο να εξετάζεται κάθε ουσία για κάθε σ
κοπό χρήσης.

Οι ομοιότητες μπορούν να βασίζονται στα ε
ξής:

Οι ομοιότητες μπορούν να βασίζονται στα ε
ξής:

(1) κοινή λειτουργική ομάδα, (1) κοινή λειτουργική ομάδα,
(2) κοινές πρόδρομες ουσίες ή/και πιθανότη
τα κοινών προϊόντων ανάλυσης μέσω φυσικ
ών και βιολογικών διαδικασιών, από τις οπο
ίες προκύπτουν ουσίες με ανάλογη χημική δ
ομή ή

(2) κοινές πρόδρομες ουσίες ή/και πιθανότη
τα κοινών προϊόντων ανάλυσης μέσω φυσικ
ών και βιολογικών διαδικασιών, από τις οπο
ίες προκύπτουν ουσίες με ανάλογη χημική δ
ομή ή
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(3) μεταβολή της δραστικότητας των ιδιοτήτ
ων σε όλη την κατηγορία σύμφωνα με σταθ
ερό πρότυπο.

(3) μεταβολή της δραστικότητας των ιδιοτήτ
ων σε όλη την κατηγορία σύμφωνα με σταθ
ερό πρότυπο καθώς και κοινό μηχανισμό δ
ράσης.

Εάν εφαρμόζεται η έννοια της ομάδας, οι ου
σίες ταξινομούνται και επισημαίνονται σε α
υτή τη βάση. 

Εάν εφαρμόζεται η έννοια της ομάδας, οι ου
σίες ταξινομούνται και επισημαίνονται σε α
υτή τη βάση. Οι παράμετροι για ταξινόμησ
η και επισήμανση και για αξιολόγηση του κ
ινδύνου ουσιών που είναι σύνθετες και μετ
αβλητής συνθέσεως μπορεί να προσδιορίζο
νται από δεδομένα σχετικά με τις σημαντικ
ές συνιστώσες τους χρησιμοποιώντας τις ύ
ψιστες συγκεντρώσεις τους στην ουσία. Ο
Οργανισμός και έκαστος από τους σχετικο
ύς τομείς της βιομηχανίας θα συμφωνήσου
ν λεπτομερή μεθοδολογία εντός 2ετίας από
της εγκρίσεως της νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση παρέχεται επαρκής και α
ξιόπιστη τεκμηρίωση.

Σε κάθε περίπτωση παρέχεται επαρκής και α
ξιόπιστη τεκμηρίωση.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα του REACH.  Επιτρέπει τη συγκρό
τηση ομάδων ουσιών με τα ίδια χαρακτηριστικά τοξικότητας και τη χρησιμοποίηση της προσέγγ
ισης read-across. Πέραν τούτων βελτιώνει το αναγνώσιμο δεδομένων που αφορούν ουσίες που
είναι σύνθετες και μεταβλητής συνθέσεως.

Τροπολογία 287
Παράρτημα XI, εισαγωγή, πρώτη παράγραφος
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Σκοπός του παρόντος παραρτήματος είναι ν
α καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι μετα
γενέστεροι χρήστες θα πρέπει να αξιολογού
ν τους κινδύνους που ενέχει η ουσία ή οι ου
σίες που χρησιμοποιούν και να τεκμηριώνου
ν ότι οι κίνδυνοι αυτοί ελέγχονται επαρκώς
κατά τη χρήση που κάνουν οι ίδιοι και η οπ
οία δεν καλύπτεται από το δελτίο δεδομένω
ν ασφαλείας που τους έχει παρασχεθεί και ό
τι άλλοι χρήστες που αποτελούν μεταγενέστ
ερους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασμού μπ
ορούν να ελέγξουν επαρκώς τους κινδύνου
ς. Η αξιολόγηση θα πρέπει να καλύπτει τον
κύκλο ζωής της ουσίας από τη στιγμή που τ
ην παραλαμβάνει ο μεταγενέστερος χρήστης
για δικές του χρήσεις και για τις προσδιοριζ
όμενες από αυτόν χρήσεις στη συνέχεια της
αλυσίδας εφοδιασμού. Η αξιολόγηση εξετάζ
ει τη χρήση της ουσίας υπό καθαρή μορφή, 
σε παρασκεύασμα ή σε προϊόν.

Σκοπός του παρόντος παραρτήματος είναι ν
α καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι μετα
γενέστεροι χρήστες θα πρέπει να αξιολογού
ν τους κινδύνους που ενέχει η ουσία ή οι ου
σίες που χρησιμοποιούν και να τεκμηριώνου
ν ότι οι κίνδυνοι αυτοί ελέγχονται επαρκώς
κατά τη χρήση που κάνουν οι ίδιοι και η οπ
οία δεν καλύπτεται από το δελτίο δεδομένω
ν ασφαλείας που τους έχει παρασχεθεί και ό
τι άλλοι χρήστες που αποτελούν μεταγενέστ
ερους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασμού μπ
ορούν να ελέγξουν επαρκώς τους κινδύνου
ς. Η αξιολόγηση θα πρέπει να καλύπτει τον
κύκλο ζωής της ουσίας από τη στιγμή που τ
ην παραλαμβάνει ο μεταγενέστερος χρήστης
για δικές του χρήσεις και για τις προσδιοριζ
όμενες από αυτόν χρήσεις σε ποσότητες 1 τ
όννου και άνω ετησίως στη συνέχεια της αλ
υσίδας εφοδιασμού. Η αξιολόγηση εξετάζει
τη χρήση της ουσίας υπό καθαρή μορφή, σε
παρασκεύασμα ή σε προϊόν.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία βελτιώνει την δυνατότητα εφαρμογής της διάταξης περιορίζοντας τις χρ
ήσεις που πρέπει να εξετάζονται στην έκθεση χημικής ασφάλειας στις ποσότητες 1 τόννου και ά
νω. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής θα έπρεπε να εξετάζεται χρήση ακόμη και σε πολύ
μικρές ποσότητες.
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