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1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπε
ριλάβει στο σχέδιο έκθεσής της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1

(1). Η ελεύθερη κυκλοφορία των ουσιών, υπ
ό καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα και σ
ε προϊόντα, αποτελεί ουσιώδη πτυχή της εσ
ωτερικής αγοράς και συμβάλλει σε μεγάλο β
αθμό στην υγεία και στην ευημερία των κατ
αναλωτών και των εργαζομένων και στα κοι
νωνικά και οικονομικά τους συμφέροντα κα
θώς και στην ανταγωνιστικότητα της χημική
ς βιομηχανίας.

(1). Η ελεύθερη, ασφαλής, απαλλαγμένη απ
ό γραφειοκρατία και οικονομική κυκλοφορί
α των ουσιών, υπό καθαρή μορφή, σε παρα
σκευάσματα και σε προϊόντα, αποτελεί ουσι
ώδη πτυχή της εσωτερικής αγοράς και συμβ
άλλει σε μεγάλο βαθμό στην υγεία και στην
ευημερία των καταναλωτών και των εργαζο
μένων και στα κοινωνικά και οικονομικά το
υς συμφέροντα καθώς και στην ανταγωνιστι
κότητα της χημικής βιομηχανίας.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός για το REACH δεν πρέπει να παραβλάπτει άσκοπα την ασφαλή χρήση των ουσι
ών αλλά ούτε και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3
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(3). Θα πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπ
εδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλ
οντος με την προσέγγιση των νομοθεσιών γι
α τις ουσίες με στόχο την επίτευξη βιώσιμης
ανάπτυξης· η νομοθεσία αυτή θα πρέπει να ε
φαρμόζεται με τρόπο που να μην εισάγει δια
κρίσεις είτε το εμπόριο των χημικών ουσιών
γίνεται στην εσωτερική αγορά είτε στη διεθν
ή αγορά.

(3). Θα πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπ
εδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλ
οντος με την προσέγγιση των νομοθεσιών γι
α τις ουσίες με στόχο την επίτευξη βιώσιμης
ανάπτυξης και τη διασφάλιση της ικανότητ
ας ανάπτυξης καινοτομίας και της ανταγω
νιστικότητας.· η νομοθεσία αυτή θα πρέπει
να εφαρμόζεται με τρόπο που να μην εισάγε
ι διακρίσεις και να είναι συμβατός με τον Π
ΟΕ, είτε το εμπόριο των χημικών ουσιών γί
νεται στην εσωτερική αγορά είτε στη διεθνή
αγορά.

Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση της ικανότητας ανάπτυξης καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας αποτελεί επί
σης σημαντικό στόχο. Είναι αυτονόητο ότι οι νομικές διατάξεις πρέπει να είναι συμβατές με τον
ΠΟΕ.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

(4α) Το REACH πρέπει να οργανωθεί και ν
α εφαρμοστεί κατά τρόπο που να μην αποδ
υναμώνει την ανταγωνιστικότητα των ευρ
ωπαϊκών επιχειρήσεων και να μην επηρεάζ
ει αρνητικά το εμπόριο με τρίτες χώρες. Στ
ο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να ιεραρχ
ηθούν οι κίνδυνοι και να διασφαλιστεί ότι ο
ι κανόνες δεν θα θέτουν στους εμπορικούς
μας εταίρους απαιτήσεις ασυμβίβαστες πρ
ος τις ισχύουσες αρχές του ελεύθερου εμπο
ρίου σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8Α (νέα)
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(8α) Κάθε παραγωγός, εισαγωγέας ή μεταγ
ενέστερος χρήστης που προβαίνει ή σκοπεύ
ει να προβεί σε ενέργειες που συνεπάγονται
τη χρήση ουσίας, παρασκευάσματος ή προϊ
όντος που περιέχει την εν λόγω ουσία ή το
παρασκεύασμα, περιλαμβανομένης της κα
τασκευής, εισαγωγής και εφαρμογής αυτο
ύ, ο οποίος γνωρίζει ή θα μπορούσε ευλόγω
ς να είχε προβλέψει ότι οι εν λόγω ενέργειε
ς θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπε
ιες για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλο
ν, καταβάλλει κάθε προσπάθεια που μπορε
ί ευλόγως να απαιτηθεί από αυτόν για να α
ποτρέψει, να περιορίσει ή να επανορθώσει
τις συνέπειες αυτές.

Αιτιολόγηση

Η αρχή του «καθήκοντος μέριμνας» θα πρέπει να υπογραμμίζεται περισσότερο ως γενική αρχή
παρά ως υποχρέωση.

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 17

Για την ουσιαστική διενέργεια αξιολογήσεω
ν χημικής ασφάλειας των ουσιών, οι παραγ
ωγοί και οι εισαγωγείς ουσιών θα πρέπει να
αποκτούν πληροφορίες γι’αυτές τις ουσίες ε
ν ανάγκη διεξάγοντας νέες δοκιμές.

Για την ουσιαστική διενέργεια αξιολογήσεω
ν χημικής ασφάλειας των ουσιών, οι παραγ
ωγοί και οι εισαγωγείς ουσιών θα πρέπει να
αποκτούν πληροφορίες γι’αυτές τις ουσίες, 
και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αξιολογούν
ται επίσης η εκτίμηση του κινδύνου και η α
σφαλής εφαρμογή με βάση την πραγματική
έκθεση. Οι διαθέσιμες πληροφορίες πρέπει
να διατίθενται υπό την επιφύλαξη της τήρη
σης του εμπορικού απορρήτου, πριν διεξαχ
θούν νέες δοκιμές, ιδιαίτερα με πειραματό
ζωα.

Αιτιολόγηση

Η χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών επιταχύνει τη διαδικασία των δοκιμών και προλαμβάνε
ι δοκιμές με πειραματόζωα.

Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 34Α (νέα)
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(34a) Για την προώθηση των δοκιμών χωρ
ίς πειραματόζωα, η Επιτροπή τα κράτη μέ
λη και η βιομηχανία θα πρέπει να διαθέσου
ν περισσότερους πόρους στην ανάπτυξη, τη
ν επικύρωση και την αποδοχή δοκιμών χω
ρίς πειραματόζωα.

Αιτιολόγηση

Στην αιτιολογική έκθεση η προώθηση των δοκιμών χωρίς πειραματόζωα συγκαταλέγεται στου
ς στόχους της πρότασης, ωστόσο το νομοθετικό κείμενο δεν περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξ
ή της.  Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνεται καμιά αναφορά σε αύξηση της χρηματοδότησης για προγρ
άμματα αντικατάστασης των δοκιμών με πειραματόζωα.

Τροπολογία 7
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 47Β (νέα)

(47β) Για την πρόληψη των δοκιμών με πει
ραματόζωα και την εξοικονόμηση του κόσ
τους, οι αρμόδιες εθνικές αρχές καλούν σε
διαβούλευση το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικύρ
ωσης Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM) ό
ποτε εξετάζουν προτάσεις δοκιμών που πε
ριλαμβάνουν σπονδυλωτά πειραματόζωα.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της ραγδαίας εξέλιξης του συγκεκριμένου επιστημονικού τομέα, κατά την αξιολόγησ
η προτάσεων δοκιμών θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών ενημερωμένες γ
νώσεις ειδικών, πείρα και ενημέρωση για την ανάπτυξη εναλλακτικών δοκιμών.

Τροπολογία 8
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 62

(62) Για να καταρτιστεί μια νομοθετική πρό
ταση επιβολής περιορισμών και για να λειτο
υργήσει αποτελεσματικά ως νομοθεσία θα π
ρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία, συντονι
σμός και πληροφόρηση μεταξύ των κρατών
μελών, του Οργανισμού, άλλων κοινοτικών
φορέων, της Επιτροπής και των ενδιαφερόμ
ενων μερών.

(62) Για να καταρτιστεί μια νομοθετική πρό
ταση επιβολής περιορισμών και για να λειτο
υργήσει αποτελεσματικά ως νομοθεσία θα π
ρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία, συντονι
σμός και πληροφόρηση μεταξύ των κρατών
μελών, του Οργανισμού, άλλων κοινοτικών
φορέων, της Επιτροπής και των ενδιαφερόμ
ενων μερών. Ο Οργανισμός χημικών προϊό
ντων θα αναλάβει την ευθύνη της διαδικασ
ίας.
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτελεί λογική συνέπεια προηγούμενης τροπολογίας.

Τροπολογία 9
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 104 Α (νέα)

(104α) Ο αντίκτυπος της πρότασης του
REACH έχει μελετηθεί ανεπαρκώς σε ό,τι
αφορά τον αντίκτυπο της διεθνούς ανταγω
νιστικότητας της βιομηχανίας που εδρεύει
στην Ευρώπη. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα σε σχ
έση με τους μεταγενέστερους χρήστες των
χημικών ουσιών, τις ΜΜΕ και τις παραγω
γικές δραστηριότητες που δεν έχουν ισχυρ
ή βάση.

Αιτιολόγηση

Πιθανότατα το βασικό ελάττωμα των μελετών αντικτύπου του REACH είναι η έμμεση υπόθεση
ότι η βιομηχανία λειτουργεί σε κλειστή οικονομία και αγνοεί όλες τις μεταβολές της σχετικής α
νταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ (χημικής και μη) που απορρέουν από την εισαγωγή
προϊόντων που δεν υπάγονται στο REACH από το εξωτερικό. Δεν θα έπρεπε να έχουν παραγνω
ριστεί οι επιπτώσεις των γεωγραφικών επιλογών των βιομηχανικών επενδυτών και ο συνακόλο
υθος αντίκτυπος στην ανεργία στην ΕΕ. Η απουσία τέτοιων προβληματισμών στο αρχικό σχέδι
ο πρότασης της Επιτροπής και η έλλειψη οποιασδήποτε αξιόπιστης μελέτης στις επόμενες φάσει
ς συνιστούν μια από τις σοβαρότερες και αξεπέραστες αδυναμίες της παρούσας πρότασης.

Τροπολογία 10
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 104 Β (νέα)

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

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

Τροπολογία 11
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 104 Γ (νέα)

(104 γ) Τα άρθρα 6, 21 και 26 πρέπει να αν
αθεωρηθούν με βάση το συνδυασμό της βρ
ετανικής, της ουγγρικής, της μαλτέζικης κ
αι της σλοβενικής πρότασης, καθώς επίσης
τις προτάσεις του κλάδου και των εμπορικ
ών φορέων, προκειμένου να μειωθούν το π
εριττό κόστος και η γραφειοκρατία στο ελά
χιστο δυνατό επίπεδο, να διασφαλιστεί η ε
πίτευξη των στόχων υγιεινής και προστασί
ας του περιβάλλοντος του REACH και να δ
ημιουργηθούν πραγματικά ίσοι όροι ανταγ
ωνισμού μεταξύ της εγχώριας παραγωγής
και των εισαγόμενων τελικών προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Αυτεξήγητη.

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Ο παρών κανονισμός βασίζεται στην αρ
χή ότι αποτελεί ευθύνη των παραγωγών, τ
ων εισαγωγέων και των μεταγενέστερων χ
ρηστών να εξασφαλίζουν ότι οι ουσίες που
παράγουν, διαθέτουν στην αγορά, εισάγουν
ή χρησιμοποιούν δεν βλάπτουν την ανθρώπ
ινη υγεία ούτε το περιβάλλον.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η αρχή του «καθήκοντος μέριμνας» θα πρέπει να υπογραμμίζεται περισσότερο ως γενική αρχή
παρά ως υποχρέωση.
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Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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 που περιέχουν τα εν λόγω
προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι όροι που α
κολουθούν:

(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·

(γα) 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

- 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 α) η ουσία δεν έχει καταχωριστεί για την
εν λόγω χρήση από φορέα σε προηγούμενο
στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού. και

(γγ) η ουσία δεν εξαιρείται από την υποχρέ
ωση καταχώρισης σύμφωνα με τα παραρτ
ήματα II και III
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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, παράγρ
αφος 1, στοιχείο (γα) είναι τα όρια που προβλέπονται στην υφιστάμενη οδηγία περί παρασκευα
σμάτων (1999/45/ΕΚ), σύμφωνα με την οποία ουσίες που ενυπάρχουν σε παρασκευάσματα δεν
θεωρούνται πλέον επικίνδυνες, εάν η συγκέντρωσή τους στο παρασκεύασμα είναι χαμηλότερη α
υτών των οριακών τιμών. Το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (γβ) αποσαφηνίζει ότι οι πληρο
φορίες για ουσίες σε προϊόντα κοινοποιούνται στο μεταγενέστερο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασ
μού, εάν η παραγωγή του προϊόντος γίνεται για συγκεκριμένο σκοπό.

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας προϊ
όντων κοινοποιεί στον Οργανισμό κάθε ου
σία που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα, σύ
μφωνα με την παράγραφο 3, εάν συντρέχου
ν όλοι 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 τ
αξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, σύμφ
ωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

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

(i) η ουσία ελευθερώνεται από το προϊόν, κ
αι

(ii) η ελευθέρωση της ουσίας από τα προϊό
ντα συνιστά κίνδυνο για την ανθρώπινη υγε
ία 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.
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(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 προϋποθέσε
ις 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 15
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 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·

(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

Η παράγραφος 3 δεν είναι ούτε εφικτή ούτε υλοποιήσιμη. Οι απαιτήσεις είναι υπερβολικά αόρι
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στες.

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 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

Απόρροια προηγούμενων τροπολογιών στο άρθρο 6(2).

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 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 στο άρθρο 6(2) και (3).

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 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.

Αιτιολόγηση

Απορρέει από τις προηγούμενες τροπολογίες επί του άρθρου 6 παρ. 2 έως 4.

Τροπολογία 19
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ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 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.

7. Για το σκοπό της καταχώρισης σύμφων
α με την παράγραφο 1, ισχύουν οι προθεσμ
ίες που καθορίζονται για τις καθαρές ουσίε
ς ή για τις ουσίες που χρησιμοποιούνται σε
παρασκευάσματα.

Αιτιολόγηση
Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι ουσίες που περιλαμβάνονται σε πα
ρασκευάσματα καταχωρίζονται μέσα στις ίδιες προθεσμίες που ισχύουν και για τους παραγωγο
ύς στην Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό θα προληφθεί τουλάχιστον η νόθευση του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 6 Β (νέο)

Άρθρο 6 β

Ευρωπαϊκό σήμα ποιότητος

Δημιουργείται ειδικό σήμα "Σύμφωνο προ
ς το REACH ", προκειμένου οι καταναλωτ
ές να έχουν δικαίωμα εκλογής. Το σήμα χο
ρηγείται στα εμπορεύματα που παράγονται
ή εισάγονται στην ΕΕ και συμμορφώνονται
προς όλες τις απαιτήσεις του REACH.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 6 Β (νέο), ΤΙΤΛΟΣ

Μεταβίβαση και χωρισμός καταχωρίσεων, 
"ομαδικές καταχωρήσεις"

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 22
ΑΡΘΡΟ 6 (Β) (νέο), ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
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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.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 6 (Β) (νέο), ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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

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 24
ΑΡΘΡΟ 6 (Β) (νέο), ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται επίσης, ε
άν η μητρική εταιρεία ή η θυγατρική εταιρ
εία δεν έχουν την έδρα τους στην ΕΕ.
Το νομικό πρόσωπο που ορίζεται ως ο κατ
αχωρίζων της ομάδας πρέπει να έχει την έ
δρα του στην Ένωση.

Αιτιολόγηση

Μέσα στα συγκροτήματα τα προϊόντα παραδίνονται από μεταβαλλόμενες μονάδες παραγωγής σ
ε μεταγενέστερους χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικές θυ
γατρικές. Η παράδοση προϊόντων μέσα σε συγκροτήματα συντονίζεται συχνά από μια μονάδα π
ου μπορεί να αποτελεί μέρος είτε της μητρικής επιχείρησης είτε θυγατρικής της. Η προτεινόμεν
η συλλογική καταχώριση θα αποτελούσε κατάλληλο μέσο για τη μείωση του κόστους και της γρ
αφειοκρατίας.

Τροπολογία 25
ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΗΜΕΙΑ 1 ΕΩΣ 3

1. Όταν μια ουσία πρόκειται να παραχθεί στ
ην Κοινότητα από δύο ή περισσότερους παρ
αγωγούς ή/και να εισαχθεί από δύο ή περισσ
ότερους εισαγωγείς, αυτοί μπορούν να δημι
ουργήσουν κοινοπραξία για σκοπούς καταχ
ώρισης. Τμήματα της καταχώρισης μπορο
ύν τότε να υποβληθούν από έναν παραγωγό
ή εισαγωγέα ο οποίος ενεργεί, με τη σύμφω
νη γνώμη όλων, εξ ονόματος των υπόλοιπω
ν παραγωγών ή/και εισαγωγέων σύμφωνα
με το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο:

1. Όταν μια ουσία πρόκειται να παραχθεί στ
ην Κοινότητα από δύο ή περισσότερους παρ
αγωγούς ή/και να εισαχθεί από δύο ή περισσ
ότερους εισαγωγείς, αυτοί μπορούν να δημι
ουργήσουν κοινοπραξία για σκοπούς καταχ
ώρισης.

Για να στηρίξει τις εταιρείες που δημιουργ
ούν τέτοιες κοινοπραξίες, προκειμένου να τ
ηρούν δεόντως τις διατάξεις του περί αντα
γωνισμού δικαίου, η Επιτροπή πρέπει να ε
πεξεργασθεί δεσμευτικές κατευθυντήριες γ
ραμμές.

Κάθε μέλος της κοινοπραξίας υποβάλλει χ
ωριστά τις πληροφορίες που προσδιορίζον
ται στο άρθρο 9, στοιχείο α), σημεία (i), 
(ii) και (iii) και (viii).

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

Ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας εκείνος που ε
νεργεί εξ ονόματος των υπόλοιπων μελών τ
ης κοινοπραξίας υποβάλλει τις πληροφορίες
που αναφέρονται στο άρθρο 9, στοιχείο α), 
σημείο (iv), (vi), (vii), viii) και (ix). Κάθε κο
ινοπραξία δύναται να υποβάλει από κοινού
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθ
ρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο (a), αριθ. (i) 
έως (iii).

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

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

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι αναγκαίες, για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις αφενός στη δημι
ουργία κοινοπραξιών αφετέρου στις εργασίες εντός των κοινοπραξιών αυτών καθώς και για να
αποτραπούν τυχόν παραβιάσεις του δικαίου περί ανταγωνισμού. Όσον αφορά την από κοινού υ
ποβολή πληροφοριών, είναι αρκετό να καταθέτει ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας, ο οποίος ενεργε
ί για λογαριασμό των άλλων μελών της κοινοπραξίας, δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγρ
αφος 1, στοιχείο (α) (viii). Πέραν τούτου πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα από κοινού υποβολής
των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο (α), αριθ. (i) έως
(iii), όταν το επιθυμούν τα μέλη της κοινοπραξίας.  Δεν θα έπρεπε να προβλεφθεί άκαμπτο όρι
ο (ενός τρίτου) για τα έξοδα καταχώρισης, διότι το κίνητρο για τη δημιουργία κοινοπραξιών θα
περιοριζόταν τότε σε κοινοπραξίες με δύο μέρη. Μόνο τέτοιες κοινοπραξίες θα επωφελούνταν
από τη μείωση κόστους.  Η κατανομή κόστους χωρίς σταθερό όριο αντιθέτως δημιουργεί κίνητ
ρα που αφορούν το κόστος και για μεγαλύτερες κοινοπραξίες.

Τροπολογία 26
Άρθρο 10, παράγραφος 2

 2. Κάθε καταχωρίζων που είναι μέλος κοι
νοπραξίας καταβάλλει μόνο το ένα τρίτο το
υ τέλους καταχώρισης.

 2. Κάθε κοινοπραξία καθορίζει την καταν
ομή του τέλους καταχώρισης εσωτερικά. Κ
άθε καταχωρίζων ή κοινοπραξία που έχει κ
αταβάλει το τέλος καταχώρισης έχει τη δια
κριτική ευχέρεια να χρεώνει άλλους οι οποί
οι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην καταχ
ώριση της ουσίας, καθορίζοντας το ύψος τ
ου σχετικού τέλους. Πρέπει επομένως οι ίδι
ες οι επιχειρήσεις ή οι κοινοπραξίες να απο
φασίζουν για την κατανομή του τέλους κατ
αχώρισης.
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Αιτιολόγηση

 Αν μια κοινοπραξία συσταθεί σε εθελοντική βάση, θα πρέπει τα μέλη της να μπορούν να κατα
νέμουν κατά βούληση το κόστος μεταξύ τους.

Τροπολογία 27
ΑΡΘΡΟ 19, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21, δεν μπ
ορούν να παραχθούν ούτε να εισαχθούν στη
ν Κοινότητα ουσίες παρά μόνον εφόσον έχο
υν καταχωριστεί σύμφωνα με τις οικείες δια
τάξεις του παρόντος τίτλου.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21, δεν μπ
ορούν να παραχθούν ούτε να εισαχθούν στη
ν Κοινότητα ουσίες παρά μόνον εφόσον έχο
υν καταχωριστεί σύμφωνα με τις οικείες δια
τάξεις του παρόντος τίτλου.

Ο καταχωρίζων μπορεί να ξεκινήσει την παρ
αγωγή ή την εισαγωγή μιας ουσίας, εάν δεν
υπάρχουν αντίθετες υποδείξεις από τον Ορ
γανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγρ
αφος 2, εντός τριών εβδομάδων από την ημε
ρομηνία της καταχώρισης, με την επιφύλαξη
του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 4 το
υ άρθρου 25.

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

Όταν πρόκειται για καταχωρίσεις σταδιακά
εισαγόμενων ουσιών που υποβάλλονται δύο
μήνες πριν από τη σχετική προθεσμία του ά
ρθρου 21, όπως ορίζεται στο άρθρο 18, παρ
άγραφος 2, ο καταχωρίζων μπορεί να συνεχί
σει την παραγωγή ή την εισαγωγή της ουσία
ς επί τρεις μήνες μετά την προθεσμία αυτή
ή έως ότου απορρίψει την καταχώριση ο Ορ
γανισμός, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερ
α.

Όταν πρόκειται για καταχωρίσεις σταδιακά
εισαγόμενων ουσιών που υποβάλλονται δύο
μήνες πριν από τη σχετική προθεσμία του ά
ρθρου 21, όπως ορίζεται στο άρθρο 18, παρ
άγραφος 2, ο καταχωρίζων μπορεί να συνεχί
σει την παραγωγή ή την εισαγωγή της ουσία
ς επί τρεις μήνες μετά την προθεσμία αυτή ή
έως ότου απορρίψει την καταχώριση ο Οργα
νισμός, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

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

Αιτιολόγηση
Η παράγραφος 2 αναφέρει ότι ολόκληρη η παραγωγή πρέπει να διακοπεί επ’ αόριστο.  Τούτο θ
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α έχει ως πρακτικό αποτέλεσμα τη διατάραξη της αγοράς και των εμπορικών πολιτικών των επι
χειρήσεων. Η γραμμή παραγωγής πρέπει να συνεχιστεί έως ότου ο Οργανισμός δώσει διαφορετ
ική υπόδειξη.
Η αποεπιλογή από την αγορά ή η αποεπιλογή για συγκεκριμένες χρήσεις θα επηρέαζε μεγάλο α
ριθμό παρασκευασμάτων και συνταγών παραγωγής με αποτέλεσμα να απαιτούνται μακροπρόθε
σμες εργασίες αναδιατύπωσης και επικύρωσης. Συνεπώς, οι μεταγενέστεροι χρήστες χρειάζοντ
αι χρόνο για να αναδιατυπώσουν και να επικυρώσουν τις νέες συνταγές τους συνεχίζοντας παρ
άλληλα τις παραγωγικές τους δραστηριότητες. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν παραχωρηθ
εί στους προμηθευτές περίοδος χάριτος εν αναμονή του καθορισμού  προθεσμίας για τη σταδια
κή κατάργηση της ουσίας.

Τροπολογία 28
ΑΡΘΡΟ 23, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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 περιορισ
μό των περιττών επαναλήψεων άλλων δοκι
μών.

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 29
ΑΡΘΡΟ 23, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
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2. Η κοινοχρησία και η από κοινού υπο
βολή πληροφοριών, σύμφωνα με τον παρόν
τα κανονισμό αφορά τεχνικά δεδομένα και, 
ιδίως, πληροφορίες που συνδέονται με τις εγ
γενείς ιδιότητες των ουσιών. Οι καταχωρίζο
ντες δεν ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικ
ά με την εμπορική συμπεριφορά τους και συ
γκεκριμένα σχετικά με την ικανότητα παραγ
ωγής, με τον όγκο παραγωγής ή πωλήσεων, 
με τον όγκο των εισαγωγών ή με τα μερίδια
αγοράς.

2. Η κοινοχρησία και η από κοινού υπο
βολή πληροφοριών, σύμφωνα με τον παρόν
τα κανονισμό αφορά τεχνικά δεδομένα και, 
ιδίως, πληροφορίες που συνδέονται με τις εγ
γενείς ιδιότητες των ουσιών. Οι καταχωρίζο
ντες δεν ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικ
ά με την εμπορική συμπεριφορά τους και συ
γκεκριμένα σχετικά με την ικανότητα παραγ
ωγής, με τον όγκο παραγωγής ή πωλήσεων, 
με τον όγκο των εισαγωγών ή με τα μερίδια
αγοράς. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριε
ς γραμμές σχετικά με την τήρηση των διατ
άξεων περί ανταγωνισμού στην κοινοχρησί
α των δεδομένων.

Τροπολογία 30
ΑΡΘΡΟ 23, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

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

Η κοινοχρησία δεδομένων υπόκειται σε οικ
ονομική αντιστάθμιση. Με εξαίρεση περιλή
ψεις ή αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών με
δοκιμές επί σπονδυλωτών οι οποίες που έχ
ουν υποβληθεί στο πλαίσιο μιας καταχώρισ
ης τουλάχιστον πριν από 15 έτη μπορούν να
διατεθούν δωρεάν από τον Οργανισμό σε οπ
οιονδήποτε άλλο καταχωρίζοντα ή δυνητικό
καταχωρίζοντα υπό τους όρους του άρθρου
25 για τις μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες
και του άρθρου 28 για τις σταδιακά εισαγό
μενες ουσίες.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διατηρηθεί ένα κίνητρο για καινοτομία, η υποχρεωτική κοινοχρησία δεδομένω
ν θα πρέπει να περιορίζεται σε περιλήψεις και αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών ή σε μελέτες σχ
ετικά με δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα. Αυτό είναι και το πνεύμα του άρθρου 23(4). Η υποχρεωτ
ική κοινοχρησία δεδομένων θα πρέπει να υπόκειται πάντα σε οικονομική αντιστάθμιση, για λόγ
ους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Προκειμένου η συγκεκριμένη νομοθεσία να ευθυγρ
αμμιστεί με παρόμοια νομοθετικά μέτρα όπως αυτά για τα βιοκτόνα, το όριο κάτω από το οποί
ο πρέπει να προσφέρεται αντιστάθμιση θα πρέπει να επεκταθεί σε 15 έτη.

Τροπολογία 31
ΑΡΘΡΟ 23, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 (Α) (νέα)
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4a.  Κάθε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή μ
εταγενέστερος χρήστης μπορεί να ορίσει τ
ρίτο 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 για πρακτικούς λόγους.

Τροπολογία 32
Άρθρο 24, παράγραφοι 1 και 2

1. Πριν από τη διενέργεια δοκιμών σε σπον
δυλωτά ζώα για την κάλυψη των απαιτήσε
ων πληροφοριών για σκοπούς καταχώριση
ς, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4.

διαγράφεται

2. Ο δυνητικός καταχωρίζων συμβουλεύετ
αι τη βάση δεδομένων που αναφέρεται στο
άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο δ), για ν
α μάθει εάν υπάρχει ήδη καταχώριση της ο
υσίας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι συγκεκριμένες προτάσεις είναι περιττές, διότι με βάση την παράγραφο 3 ο καταχωρίζων πρέ
πει πάντα να υποβάλει αίτημα διερεύνησης στον Οργανισμό, ακόμη κι αν έχει ερευνήσει τη βάσ
η δεδομένων.

Τροπολογία 33
ΑΡΘΡΟ 24, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Ο δυνητικός καταχωρίζων ζητεί να μάθε
ι από τον Οργανισμό εάν έχει ήδη υποβληθ
εί καταχώριση της ίδιας ουσίας. Με το αίτ
ημα διερεύνησης υποβάλλει στον Οργανισμ
ό τις ακόλουθες πληροφορίες:

3. Πριν από τη διεξαγωγή πειραμάτων με σ
πονδυλωτά για την εκπλήρωση των απαιτή
σεων υποβολής πληροφοριών στο πλαίσιο τ
ης καταχώρισης, ο δυνητικός καταχωρίζω
ν πρέπει να ερωτά τον Οργανισμό αν διαθέ
τει πληροφορίες σχετικά με δοκιμές με σπο
νδυλωτά ζώα για την ίδια ουσία. Με το αίτ
ημα διερεύνησης υποβάλλει στον Οργανισμ
ό τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) την ταυτότητά του· α) την ταυτότητά του·
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β) την ταυτότητα της ουσίας, όπως αναφέρε
ται στα σημεία 2.1 και 2.3 του παραρτήματο
ς IV·

β) την ταυτότητα της ουσίας, όπως αναφέρε
ται στα σημεία 2.1 και 2.3 του παραρτήματο
ς IV·

γ) τις απαιτήσεις πληροφοριών που προϋποθ
έτουν την εκπόνηση νέων μελετών για τις ο
ποίες θα πρέπει να διεξαχθούν δοκιμές σε σ
πονδυλωτά ζώα από τον ίδιο·
δ) τις απαιτήσεις πληροφοριών που προϋπ
οθέτουν την εκπόνηση άλλων νέων μελετώ
ν από τον ίδιο.

γ) τις απαιτήσεις πληροφοριών που προϋποθ
έτουν την εκπόνηση νέων μελετών για τις ο
ποίες θα πρέπει να διεξαχθούν δοκιμές σε σ
πονδυλωτά ζώα από τον ίδιο·

Αιτιολόγηση
Δεν είναι βέβαιο ότι έχει γίνει καταχώριση για την ουσία. Πολύ δε περισσότερο, η έρευνα πρέπ
ει να αφορά τη διαθεσιμότητα στοιχείων από δοκιμές με σπονδυλωτά ζώα. Στο πλαίσιο αυτό ο
Οργανισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη στοιχεία από τέτοιες δοκιμές που είναι διαθέσιμα για ά
λλους λόγους (βλ. άρθρο 23, παρ. 1, σελ. 3).

Επιπλέον, η κοινοποίηση για το ότι μια ουσία έχει ήδη καταχωρηθεί προσφέρει στον ερωτώντα
δυνητικό καταχωρίζοντα πληροφορίες που θα τον ωφελήσουν στον ανταγωνισμό. Μια τέτοια δ
υνατότητα έρευνας αγοράς πρέπει να αποφευχθεί. Για τις μελέτες για δοκιμές με ασπόνδυλα βλ. 
άρθρο 23α (νέο).

Τροπολογία 34
ΑΡΘΡΟ 24, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Εάν δεν υπάρχει προηγούμενη καταχώρι
ση της ίδιας ουσίας, ο Οργανισμός ενημερ
ώνει σχετικά το δυνητικό καταχωρίζοντα.

4. Αν ο Οργανισμός γνωρίζει ότι ο δυνητικ
ός καταχωρίζων προτίθεται να παρασκευά
σει ή να εισαγάγει την ουσία, πρέπει να ελέ
γξει κατά πόσο η Επιτροπή έχει ήδη στη δι
άθεσή της τις πληροφορίες σχετικά με τις
μελέτες δοκιμών με σπονδυλωτά που προβ
λέπονται στην παράγραφο 1γ ή αν έχει υπο
βληθεί αίτημα διερεύνησης σύμφωνα με τη
ν παράγραφο 1. Σε αρνητική περίπτωση, ο
Οργανισμός υποβάλλει ερώτημα στις αρμό
διες αρχές των κρατών μελών σχετικά με τ
ο αν διαθέτουν τέτοια στοιχεία ή πληροφορ
ίες. Ο Οργανισμός κοινοποιεί στους δυνητι
κούς καταχωρίζοντες τα αποτελέσματα τη
ς έρευνάς του.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην παράγραφο 3 σ. 1. Πρέπει να αποφεύγεται η έρευνα αγοράς. Η ρύθμιση ε
πιβαρύνει τον Οργανισμό με περιττό γραφειοκρατικό φόρτο. Είναι σημαντικό, ο Οργανισμός να
διασφαλίζει ότι ο αιτών προτίθεται πραγματικά να παραγάγει την ουσία (αποφυγή έρευνας αγορ
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άς).

Διασφαλίζεται, πάντως, ότι ο αιτών πληροφορείται για το αν υπάρχουν ήδη μελέτες για δοκιμές
με σπονδυλωτά και αν έχουν τεθεί παρόμοια ερωτήματα από ανταγωνιστές. Η τελευταία αυτή π
ληροφορία είναι αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου 25α.

Τροπολογία 35
ΑΡΘΡΟ 24, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 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 τη
ς ίδιας ουσίας πριν από λιγότερο από μια δε
καετία, ο Οργανισμός πληροφορεί κατ’ αρχ
ήν τον(τους) προηγούμενο(ους) καταχωρίζ
οντα(ες) για να βεβαιωθεί εάν επιθυμούν ν
α γνωστοποιηθεί το όνομά τους. Εάν συμφ
ωνεί(ούν) ο(οι) προηγούμενος(οι) καταχωρ
ίζων(οντες), ο Οργανισμός γνωστοποιεί αμέ
σως στο δυνητικό καταχωρίζοντα τα ονόματ
α και τις διευθύνσεις του προηγούμενου ή τ
ων προηγούμενων καταχωριζόντων. Σε κά
θε περίπτωση ο Οργανισμός γνωστοποιεί α
μέσως τις σχετικές περιλήψεις ή αυτοδύναμ
ες περιλήψεις μελετών, κατά περίπτωση, πο
υ έχουν ήδη υποβάλει αυτοί και για τις οποί
ες είχαν γίνει δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα.

Οι μελέτες αυτές δεν επαναλαμβάνονται. Οι μελέτες αυτές δεν επαναλαμβάνονται.

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, εκτός εάν η αποκάλυψη των πληροφοριώ
ν υπόκειται στους περιορισμούς βάσει του
άρθρου 23, παρ. 4α (νέα).
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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 6
ΑΡΘΡΟ 24, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

(6) Εάν δεύτερος δυνητικός καταχωρίζων έχ
ει ξεκινήσει διερεύνηση για την ίδια ουσία, 
ο Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως στον κα
θένα από τους δύο δυνητικούς καταχωρίζον
τες την επωνυμία και τη διεύθυνση του άλλο
υ και τους ενημερώνει σχετικά με τις μελέτε
ς οι οποίες απαιτούνται από αυτούς και συνε
πάγονται τη διενέργεια δοκιμών σε σπονδυλ
ωτά ζώα.

(6) Εάν δεύτερος δυνητικός καταχωρίζων έχ
ει ξεκινήσει διερεύνηση για την ίδια ουσία κ
αι εάν η αποκάλυψη δεν περιορίζεται από τ
α άρθρα 102, 115(2) και 116, ο Οργανισμός
γνωστοποιεί αμέσως στον καθένα από τους
δύο δυνητικούς καταχωρίζοντες την επωνυμ
ία και τη διεύθυνση του άλλου και τους ενη
μερώνει σχετικά με τις μελέτες οι οποίες απ
αιτούνται από αυτούς και συνεπάγονται τη δ
ιενέργεια δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι η αποκάλυψη της ταυτότητας προηγούμενων καταχωρ
ισάντων χημικές ουσίες πρέπει να περιορίζεται από το καθήκον της εμπιστευτικότητας που ανα
φέρεται στο άρθρο 102, όπως ορίζεται λεπτομερέστερα στα άρθρα 115(2) και 116. Δεδομένου τ
ου ανταγωνιστικού χαρακτήρα του κλάδου των ηλεκτρονικών, πολλές από τις χημικές ουσίες π
ου χρησιμοποιούνται στη μεταποίηση είναι άκρως απόρρητες. Οι εν λόγω χημικές «συνταγές» θ
εωρούνται πνευματική ιδιοκτησία.  Η αποκάλυψη της χρήσης κρίσιμων χημικών ουσιών μπορεί
να προσφέρει σε ανταγωνιστές απόρρητες εμπορικές πληροφορίες σχετικά με τις διεργασίες που
εφαρμόζει ο κατασκευαστής, επιτρέποντάς τους ακόμη και να αναλύσουν το μηχανισμό της διερ
γασίας. Ως αποτέλεσμα, η ταυτότητα των προηγούμενων καταχωρισάντων πρέπει να διατηρείτα
ι μυστική. Μολονότι ο περιορισμός του αριθμού των δοκιμών με σπονδυλωτά ζώα είναι επιθυμ
ητός, δεν μπορεί να περιοριστεί με κόστος την αποκάλυψη εμπιστευτικών εμπορικών πληροφορ
ιών σχετικά με προηγούμενους καταχωρίσαντες.  Θα πρέπει να εναπόκειται στους προηγούμενο
υς καταχωρίσαντες η απόφαση σχετικά με την αποκάλυψη της ταυτότητάς τους και της τεκμηρί
ωσης των προηγούμενων δοκιμών σε νέους καταχωρίζοντες.  Με το ίδιο σκεπτικό, αν οι επόμε
νοι χρήστες υποβληθούν στη δαπάνη της καταχώρησης ιδιαίτερης περαιτέρω χρήσης, η χρήση α
υτή δεν θα πρέπει να αποκαλύπτεται ανάντι της αλυσίδας εφοδιασμού στον παραγωγό της χημικ
ής ουσίας δεδομένου ότι τούτο θα ακύρωνε το σκοπό της ιδιαίτερης καταχώρησης.

Τροπολογία 37
ΑΡΘΡΟ 25, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ - 1 (Α), -1(Β), -1 (Γ), ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
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-1)  Αν υπάρχουν ήδη μελέτες με σπονδυλω
τά ή αν έχει αρχίσει άλλος καταχωρίζων τη
διεξαγωγή των μελετών, ο δυνητικός κατα
χωρίζων δεν επιτρέπεται να τις επαναλάβει
ή να τις διεξαγάγει.

(-1α) Στις περιπτώσεις αυτές, ο Οργανισμό
ς ή οι εθνικές αρχές πρέπει να ερωτούν τον
ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες των δεδομένω
ν από δοκιμές με σπονδυλωτά ζώα αν επιθ
υμούν τη δημοσίευση της ταυτότητάς τους.
Αν ναι, ο Οργανισμός πρέπει να ενημερώνε
ι αμέσως τον δυνητικό καταχωρίζοντα σχε
τικά με το όνομα και τη διεύθυνση του ιδιο
κτήτη ή των ιδιοκτητών των δεδομένων τ
ων δοκιμών με πειραματόζωα και εκείνων
που εκπονούν τις μελέτες δοκιμών με σπον
δυλωτά, και για το αν έχουν ήδη υποβληθε
ί, και ποιες, σχετικές περιλήψεις ή αυτοδύν
αμες περιλήψεις μελετών δοκιμών με σπον
δυλωτά.

(-1β) Αν όχι, ο Οργανισμός πρέπει να κινεί
τη διαδικασίά των ακόλουθων παραγράφω
ν με την επιφύλαξη της εμπιστευτικότητας
βάσει του άρθρου 116.

1. Για ουσίες που έχουν καταχωριστεί παλ
αιότερα, πριν από διάστημα μικρότερο της
δεκαετίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24, 
παράγραφος 5, στοιχείο β), σημείο (ii), ο δ
υνητικός καταχωρίζων ζητεί από τους προ
ηγούμενους καταχωρίζοντες τις πληροφορί
ες για τις οποίες πρέπει να γίνουν δοκιμές
σε σπονδυλωτά ζώα και οι οποίες απαιτούν
ται για την καταχώριση. Μπορεί να ζητήσε
ι από τους καταχωρίζοντες κάθε πληροφορ
ία σχετικά με δοκιμές στις οποίες δεν είχαν
χρησιμοποιηθεί σπονδυλωτά ζώα για τις ο
ποίες οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες είχ
αν υποβάλει δήλωση ότι συμφωνούν να χρ
ησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του άρθρ
ου 9, στοιχείο α), σημείο (x).

1. Σε περίπτωση συμφωνίας του προηγούμ
ενου καταχωρίζοντος, ο δυνητικός καταχω
ρίζων του ζητεί τις πληροφορίες από μελέτ
ες δοκιμών με σπονδυλωτά, που χρειάζετα
ι.

Αιτιολόγηση
Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, κοινοποιείται πάντα στον αιτούντα δυνητικό καταχωρ
ίζοντα η ταυτότητα του προηγούμενου καταχωρίζοντος. Η συγκεκριμένη διάταξη παρακάμπτει τ
ην προστασία της ταυτότητας του προηγούμενου καταχωρίζοντος. Η αυτόματη δημοσίευση της
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ταυτότητας δεν προβλέπεται ούτε στο άρθρο 116. Πολλώ μάλλον, το ζήτημα της αποκάλυψης τ
ης ταυτότητας απαιτεί εξέταση κατά περίπτωση. Με τη ρύθμιση που προτείνεται εδώ, προσφέρε
ται στον ιδιοκτήτη των δεδομένων των δοκιμών η δυνατότητα να διατηρήσει μυστική την ταυτό
τητά του σε μεμονωμένες περιπτώσεις. 
Πρόκειται επιπλέον για τη διευκρίνιση ότι οι δοκιμές με σπονδυλωτά ζώα δεν επιτρέπεται να επ
αναλαμβάνονται. Η σημασία της βασικής αυτής αρχής δικαιολογεί ιδιαίτερη παράγραφο.
Οι επόμενες παράγραφοι περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για την κοινοχρησία εμπιστευτικών δεδομέν
ων και την κατανομή του κόστους. Η θέση αυτή παραπέμπει σε τούτο. Η σχετική ρύθμιση έχει
αποδείξει την αξία της στη Γερμανία από την πρακτική της ChemG.
Η ως τώρα προτεινόμενη δωρεάν πρόσβαση σε μελέτες υποβληθείσες τουλάχιστον πριν από μία
δεκαετία είναι απρόσφορη. Το ισχύον δικαίωμα δήλωσης νέων ουσιών περιλαμβάνει την ελεύθ
ερη χρήση δεδομένων που έχουν δηλωθεί μόνο για το βασικό σύνολο δεδομένων αλλά όχι για τ
ις δαπανηρές μελέτες.

Οι ρυθμίσεις για την κοινοχρησία δεδομένων δοκιμών χωρίς ζώα θα περιλαμβάνονται εφεξής σ
το άρθρο 23α (νέο).

Τροπολογία 38
ΑΡΘΡΟ 25, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 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 ποσό που ορίζεται στο άρθ
ρο 25, παράγραφος 8α.

Αιτιολόγηση

Είναι παράδοξο κάθε εν δυνάμει καταχωρίζων να καταβάλλει το 50% του αρχικού κόστους δοκ
ιμής ανεξαρτήτως τόσο της παραγόμενης ποσότητας όσο και του αριθμού των εν δυνάμει ή προ
ηγουμένων καταχωριζόντων. Το άρθρο 25.8 a (νέο) ορίζει ένα μηχανισμό για δικαιότερο επιμε
ρισμό του αρχικού κόστους μιας μελέτης.

Τροπολογία 39
ΑΡΘΡΟ 25, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 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(8α) στα εθνικά δικαστήρια.

Αιτιολόγηση

Απορρέει από την προηγούμενη τροπολογία επί του άρθρου 25.

Τροπολογία 40
ΑΡΘΡΟ 25, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

8. Η περίοδος αναμονής για την καταχ
ώριση, σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφ
ος 1, παρατείνεται για το νέο καταχωρίζοντ
α κατά τέσσερις μήνες, εφόσον αυτό ζητηθε
ί από τον προηγούμενο καταχωρίζοντα.

8. (8) Η περίοδος αναμονής για την κατ
αχώριση, σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγρ
αφος 1, παρατείνεται για το νέο καταχωρίζο
ντα κατά το χρονικό διάστημα που απαιτεί
ται για τη διεξαγωγή των σχετικών μελετώ
ν και της απαιτούμενης αξιολόγησης, εφόσ
ον αυτό ζητηθεί από τον προηγούμενο κατα
χωρίζοντα.

Αιτιολόγηση

Το χρονικό διάστημα πρέπει να αντιστοιχεί στην πραγματική χρονική διάρκεια της εκτέλεσης τ
ων δοκιμών και της συλλογής των σχετικών στοιχείων.

Τροπολογία 41
ΑΡΘΡΟ 25, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8 (Α) (νέα)
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Ο Οργανισμός καταρτίζει κατευθυντήριες
γραμμές για την καθιέρωση του μερισμού τ
ου κόστους στις περιπτώσεις όπου τα εμπλ
εκόμενα μέρη δεν καταλήγουν σε εσωτερικ
ή συμφωνία. Οι κατευθυντήριες γραμμές π
ρέπει να είναι δίκαιες και διαφανείς και να
αντανακλούν τόσο τον αριθμό των εμπλεκο
μένων όσο και τον όγκο της παραγωγής το
υς.

Τροπολογία 42
ΑΡΘΡΟ 26, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

(1) Για να επωφεληθεί από το μεταβατικό
καθεστώς του άρθρου 21 κάθε δυνητικός κ
αταχωρίζων μιας σταδιακά εισαγόμενης ο
υσίας υποβάλλει τις ακόλουθες πληροφορίε
ς στον Οργανισμό, σύμφωνα με το υπόδειγμ
α που ορίζεται από τον Οργανισμό, σύμφων
α με το άρθρο 108:

Για την προκαταχώριση μιας σταδιακά εισ
αγόμενης ουσίας, κάθε παραγωγός ή εισαγ
ωγέας μιας ουσίας σε ποσότητες άνω του ε
νός τόνου κατ' έτος υποβάλλει τις ακόλουθ
ες πληροφορίες στον Οργανισμό, σύμφωνα
με το υπόδειγμα που ορίζεται από τον Οργα
νισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108 για την κ
ατάρτιση των καταλόγων ουσιών και τη με
ρική περίληψη της ουσίας στη βάση δεδομ
ένων του Οργανισμού.

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

α) τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλ
ονται σύμφωνα με το άρθρο 9a) i), ii)  για τ
ον παραγωγό ή τον εισαγωγέα και για την ο
υσία

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

β) τις πληροφορίες που πρέπει να υποβληθ
ούν προς χρήση βάσει του άρθρου 9 a) iii)

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

γ) την κατάταξη των γνωστών χρήσεων στι
ς κατηγορίες χρήσης και έκθεσης βάσει το
υ παραρτήματος Ι αα)

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

δ) φυσικοχημικά δεδομένα που διαθέτει ή
γνωρίζει ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας, καθ
ώς επίσης τοξικολογικά δεδομένα που περι
λαμβάνουν τουλάχιστον στοιχεία σύμφωνα
με το παράρτημα V·



PE 355.467v03-00 28/46 AD\580143EL.doc

EL

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

ε) τις πληροφορίες που πρέπει να υποβληθο
ύν βάσει του άρθρου 9 a) iii) για την κατάτ
αξη και την επισήμανση της ουσίας

εα) προτάσεις περαιτέρω ελέγχων ουσιών γ
ια την αποσαφήνιση γνωστών ή μη αποκλει
όμενων κινδύνων, εφόσον τούτο είναι γνωσ
τό στον παραγωγό ή τον εισαγωγέα, και
εβ) πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 9γ, σχε
τικά με τις δυνατότητες κατάταξης της ου
σίας.

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

Διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Με βάση την προσέγγιση μια ουσία μια καταχώριση, πρέπει να τροποποιηθούν οι απαιτήσεις π
αροχής πληροφοριών για την προσανατολισμένη στους κινδύνους προκαταχώριση. Παράλληλα, 
όμως, λόγω του κεντρικού συνδετικού ρόλου του Οργανισμού, δεν είναι υποχρεωτική η υποβολ
ή όλων των πληροφοριών από κάθε παραγωγό και εισαγωγέα, γεγονός που ελαφρύνει σημαντικ
ά το φόρτο των παραγωγών και των εισαγωγέων, κυρίως δε των μικρών και μεσαίου μεγέθους
επιχειρήσεων. Ένα πρώτο τέλος ζητείται ήδη με την προκαταχώριση, διότι εδώ επιτελείται ήδη
έργο στον οργανισμό. Το ύψος του τέλους προκαταχώρισης μπορεί έτσι να αλλάξει υπό ορισμέν
ες συνθήκες. Οι πληροφορίες συγκεντρώνονται από τον Οργανισμό σε καταλόγους ουσιών κατά
είδος.

Τροπολογία 43
ΑΡΘΡΟ 26, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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

2. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η τήρη
ση των προθεσμιών του άρθρου 21, οι πλη
ροφορίες πρέπει να υποβάλλονται το αργότ
ερο ένα έτος από την έναρξη ισχύος του πα
ρόντος 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·
β) από την προθεσμία που ορίζεται στο άρ

θρο 21, παράγραφος 2

Αιτιολόγηση

Με βάση την προσέγγιση μια ουσία μια καταχώριση, πρέπει να τροποποιηθούν οι απαιτήσεις π
αροχής πληροφοριών για την προσανατολισμένη στους κινδύνους προκαταχώριση. Παράλληλα, 
όμως, λόγω του κεντρικού συνδετικού ρόλου του Οργανισμού, δεν είναι υποχρεωτική η υποβολ
ή όλων των πληροφοριών από κάθε παραγωγό και εισαγωγέα, γεγονός που ελαφρύνει σημαντικ
ά το φόρτο των παραγωγών και των εισαγωγέων, κυρίως δε των μικρών και μεσαίου μεγέθους
επιχειρήσεων. Ένα πρώτο τέλος ζητείται ήδη με την προκαταχώριση, διότι εδώ επιτελείται ήδη
έργο στον οργανισμό. Το ύψος του τέλους προκαταχώρισης μπορεί έτσι να αλλάξει υπό ορισμέν
ες συνθήκες. Οι πληροφορίες συγκεντρώνονται από τον Οργανισμό σε καταλόγους ουσιών κατά
είδος.

Τροπολογία 44
ΑΡΘΡΟ 26, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Οι καταχωρίζοντες που δεν υποβάλλουν
τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει τη
ς παραγράφου 1 δεν μπορούν να επικαλεστ
ούν το άρθρο 21.

3. Κατά την υποβολή των εγγράφων προκα
ταχώρισης καταβάλλεται τέλος για τον καθ
ορισμό του οποίου λαμβάνονται δεόντως υ
πόψη οι υποβαλλόμενες πληροφορίες.

Αιτιολόγηση

Με βάση την προσέγγιση μια ουσία μια καταχώριση, πρέπει να τροποποιηθούν οι απαιτήσεις π
αροχής πληροφοριών για την προσανατολισμένη στους κινδύνους προκαταχώριση. Παράλληλα, 
όμως, λόγω του κεντρικού συνδετικού ρόλου του Οργανισμού, δεν είναι υποχρεωτική η υποβολ
ή όλων των πληροφοριών από κάθε παραγωγό και εισαγωγέα, γεγονός που ελαφρύνει σημαντικ
ά το φόρτο των παραγωγών και των εισαγωγέων, κυρίως δε των μικρών και μεσαίου μεγέθους
επιχειρήσεων. Ένα πρώτο τέλος ζητείται ήδη με την προκαταχώριση, διότι εδώ επιτελείται ήδη
έργο στον οργανισμό. Το ύψος του τέλους προκαταχώρισης μπορεί έτσι να αλλάξει υπό ορισμέν
ες συνθήκες. Οι πληροφορίες συγκεντρώνονται από τον Οργανισμό σε καταλόγους ουσιών κατά
είδος.

Τροπολογία 45
ΑΡΘΡΟ 26, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4



PE 355.467v03-00 30/46 AD\580143EL.doc

EL

4. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς σταδιακ
ά εισαγόμενων ουσιών σε ποσότητες κάτω
του ενός τόνου κατ’ έτος καθώς και οι μετ
αγενέστεροι χρήστες μπορούν να υποβάλλο
υν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στον Οργανισμό, σύμφωνα μ
ε το υπόδειγμα που ορίζεται από τον Οργαν
ισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108.

Διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Με βάση την προσέγγιση μια ουσία μια καταχώριση, πρέπει να τροποποιηθούν οι απαιτήσεις π
αροχής πληροφοριών για την προσανατολισμένη στους κινδύνους προκαταχώριση. Παράλληλα, 
όμως, λόγω του κεντρικού συνδετικού ρόλου του Οργανισμού, δεν είναι υποχρεωτική η υποβολ
ή όλων των πληροφοριών από κάθε παραγωγό και εισαγωγέα, γεγονός που ελαφρύνει σημαντικ
ά το φόρτο των παραγωγών και των εισαγωγέων, κυρίως δε των μικρών και μεσαίου μεγέθους
επιχειρήσεων. Ένα πρώτο τέλος ζητείται ήδη με την προκαταχώριση, διότι εδώ επιτελείται ήδη
έργο στον οργανισμό. Το ύψος του τέλους προκαταχώρισης μπορεί έτσι να αλλάξει υπό ορισμέν
ες συνθήκες. Οι πληροφορίες συγκεντρώνονται από τον Οργανισμό σε καταλόγους ουσιών κατά
είδος.

Τροπολογία 46
ΑΡΘΡΟ 26, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

(5) Ο Οργανισμός εισάγει τις πληροφορίες π
ου υποβάλλονται βάσει των παραγράφων 1 
έως 4 σε βάση δεδομένων. Παρέχει πρόσβα
ση στα δεδομένα αυτά για κάθε ουσία στους
παραγωγούς και εισαγωγείς που έχουν υποβ
άλει πληροφορίες για την ουσία αυτή σύμφ
ωνα με τις παραγράφους 1 έως 4. Οι αρμόδι
ες αρχές των κρατών μελών έχουν επίσης πρ
όσβαση στα δεδομένα αυτά.

(5) Ο Οργανισμός εισάγει τις πληροφορίες π
ου υποβάλλονται βάσει των παραγράφων 1 
έως 4 σε βάση δεδομένων.  Εφόσον δεν περ
ιορίζεται η αποκάλυψή τους βάσει των άρθ
ρων 102, 115(2) και 116, παρέχει πρόσβαση
στα δεδομένα αυτά για κάθε ουσία στους πα
ραγωγούς και εισαγωγείς που έχουν υποβάλ
ει πληροφορίες για την ουσία αυτή σύμφων
α με τις παραγράφους 1 έως 4. Οι αρμόδιες
αρχές των κρατών μελών έχουν επίσης πρόσ
βαση στα δεδομένα αυτά.

Τροπολογία 47
ΑΡΘΡΟ 26Α (νέο)

Άρθρο 26Α
Αρμοδιότητα και νομική προστασία
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1. Με την επιφύλαξη διαφορετικών ρυθμίσ
εων, ο Οργανισμός λαμβάνει τις αποφάσεις
στο πλαίσιο του παρόντος Τίτλου.
2. Κατά των αποφάσεων του Οργανισμού, 
βάσει του παρόντος Τίτλου μπορεί να ασκη
θεί προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 87, 88 
και 89.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 48
ΑΡΘΡΟ 27

Άρθρο 27

Φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για ουσί
ες

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

διαγράφεται

2. Στόχος του Φαπο είναι να ελαχιστοποιή
σει τις επαναλήψεις δοκιμών σε σπονδυλω
τά ζώα με την ανταλλαγή πληροφοριών. Τ
α μέλη του Φαπο παρέχουν σε άλλα μέλη τι
ς υπάρχουσες μελέτες, απαντούν σε αιτήσει
ς πληροφοριών από άλλα μέλη, εντοπίζουν
συλλογικά τις ανάγκες διεξαγωγής περαιτέ
ρω μελετών και φροντίζουν για τη διεξαγω
γή τους.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Λόγω του κεντρικού ρόλου του Οργανισμού στη συγκέντρωση πληροφοριών για ουσίες το παρό
ν άρθρο μπορεί να απαλειφθεί. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται και τα πολυσυζητημένα προβλ
ήματα αστικού δικαίου στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Τροπολογία 49
ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1 A (νέο)
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1α) Αυτό δεν ισχύει για ουσίες και παρασκ
ευάσματα που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σ
ε ποσότητες κάτω του ενός κιλού κατ' έτος
ή στο πλαίσιο μιας μοναδικής παράδοσης γ
ια σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ανά
πτυξης.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 50
ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΗΜΕΙΟ 1

Όταν ένα παρασκεύασμα δεν ανταποκρίνετα
ι στα κριτήρια ταξινόμησης των επικίνδυνω
ν παρασκευασμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα
5, 6 και 7 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ, αλλά πε
ριέχει, σε επιμέρους συγκέντρωση % κατά
βάρος για τα μη αέρια παρασκευάσματα και
% κατ’ όγκο για τα αέρια παρασκευάσματα, 
τουλάχιστον μία ουσία επικίνδυνη για την υ
γεία ή το περιβάλλον ή μία ουσία για την οπ
οία οι κοινοτικές διατάξεις προβλέπουν ορια
κές τιμές όσον αφορά την έκθεση στο χώρο
εργασίας, ο υπεύθυνος για τη διάθεση του ε
ν λόγω παρασκευάσματος στην αγορά, είτε
αυτός είναι ο παραγωγός είτε ο εισαγωγέας
είτε ο μεταγενέστερος χρήστης είτε ο διανο
μέας του παρασκευάσματος, παρέχει, μετά
από αίτηση μεταγενέστερου χρήστη, δελτίο
δεδομένων ασφαλείας, σύμφωνα με το παρά
ρτημα Ια.

Όταν ένα παρασκεύασμα δεν ανταποκρίνετα
ι στα κριτήρια ταξινόμησης των επικίνδυνω
ν παρασκευασμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα
5, 6 και 7 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ, αλλά πε
ριέχει, σε επιμέρους συγκέντρωση > = 1 % 
κατά βάρος για τα μη αέρια παρασκευάσματ
α και > = 0,2 % κατ’ όγκο για τα αέρια παρα
σκευάσματα, τουλάχιστον μία ουσία επικίνδ
υνη για την υγεία ή το περιβάλλον ή μία ουσ
ία για την οποία οι κοινοτικές διατάξεις προ
βλέπουν οριακές τιμές όσον αφορά την έκθε
ση στο χώρο εργασίας, ο υπεύθυνος για τη δ
ιάθεση του εν λόγω παρασκευάσματος στην
αγορά, είτε αυτός είναι ο παραγωγός είτε ο ε
ισαγωγέας είτε ο μεταγενέστερος χρήστης εί
τε ο διανομέας του παρασκευάσματος, παρέ
χει δελτίο δεδομένων ασφαλείας, σύμφωνα
με το παράρτημα Ια.

Αιτιολόγηση

Για τις επικίνδυνες ουσίες θα πρέπει να αποστέλλεται αυτομάτως δελτίο δεδομένων ασφαλείας
στο μεταγενέστερο χρήστη.

Τροπολογία 51
ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6, ΣΗΜΕΙΟ 2
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Όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικής ασφ
άλειας, τα σχετικά σενάρια έκθεσης περιλαμ
βάνονται σε παράρτημα του δελτίου δεδομέ
νων ασφαλείας.

Όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικής ασφ
άλειας, οι σχετικές κατηγορίες χρήσης και
έκθεσης συμπεριλαμβανομένης της περιγρ
αφής των σχετικών σεναρίων έκθεσης περι
λαμβάνονται σε παράρτημα του δελτίου δεδ
ομένων ασφαλείας και διατίθενται σε ηλεκτ
ρονική μορφή.

Αιτιολόγηση

Οι κατηγορίες χρήσης και έκθεσης αποτελούν το βασικό μέσο για τη διαρθρωμένη διαβίβαση π
ληροφοριών των μέτρων διαχείρισης κινδύνου, των τιμών έκθεσης (π.χ.  DNEL, PNEC) και τω
ν όρων χρήσης κατά μήκος της αλυσίδας δημιουργίας προστιθέμενης αξίας.

Τροπολογία 52
ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

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

8. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχετ
αι σε χαρτί ή ηλεκτρονικά το αργότερο κατά
την πρώτη παράδοση της ουσίας μετά την έ
ναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, εφ
όσον, σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις, 
το δελτίο δεδομένων ασφαλείας δεν διατέθ
ηκε ήδη πριν από την έναρξη ισχύος του π
αρόντος κανονισμού. Οι προμηθευτές το επι
καιροποιούν αμέσως στις ακόλουθες περιπτ
ώσεις:

Αιτιολόγηση

Θα αποτελούσε περιττή επιβάρυνση να πρέπει στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού να πρέπει
να διαβιβαστούν εκ νέου δελτία δεδομένων ασφαλείας που έχουν ήδη διαβιβαστεί στους αποδέ
κτες τους.

Τροπολογία 53
ΑΡΘΡΟ 30, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Α)-(Δ)

α) τον αριθμό ή τους αριθμούς καταχώρισ
ης που αναφέρονται στο άρθρο 18, παράγρ
αφος 1, εάν υπάρχουν·
β) εάν η ουσία υπόκειται σε αδειοδότηση κα
ι λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση ή απ
όρριψη άδειας βάσει του τίτλου VII στο πλα
ίσιο της ίδιας αλυσίδας εφοδιασμού·

β) εάν η ουσία υπόκειται σε αδειοδότηση κα
ι λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση ή απ
όρριψη άδειας βάσει του τίτλου VII στο πλα
ίσιο της ίδιας αλυσίδας εφοδιασμού·
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γ) λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν περιορισμ
ούς που έχουν επιβληθεί βάσει του τίτλου
VIII·

γ) λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν περιορισμ
ούς που έχουν επιβληθεί βάσει του τίτλου
VIII·

δ) κάθε άλλη διαθέσιμη και σχετική πληροφ
ορία γύρω από την ουσία που είναι απαραίτ
ητη για τον εντοπισμό και την εφαρμογή κα
τάλληλων μέτρων διαχείρισης του κινδύνου.

δ) κάθε άλλη διαθέσιμη και σχετική πληροφ
ορία γύρω από την ουσία που είναι απαραίτ
ητη στους μεταγενέστερους χρήστες για το
ν εντοπισμό και την εφαρμογή κατάλληλων
μέτρων διαχείρισης του κινδύνου.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι συνεπές να πρέπει να περιλαμβάνονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας οι αριθμοί κ
αταχώρισης των αταξινόμητων ουσιών, τη στιγμή που τούτο δεν απαιτείται για τις ταξινομημέν
ες ουσίες. Μπορεί να πρόκειται για δεδομένα εμπιστευτικού χαρακτήρα, που αφορούν για παρά
δειγμα τα παρασκευάσματα.

Τροπολογία 54
ΑΡΘΡΟ 30, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ `

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:

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) εάν έχει καταχωριστεί η ουσία·

γ) μόλις χορηγηθεί ή απορριφθεί άδεια για τ
ην ουσία·

γ) εάν έχει χορηγηθεί ή απορριφθεί άδεια γι
α την ουσία·

δ) μόλις επιβληθεί ένας περιορισμός. δ) εάν έχει επιβληθεί ένας περιορισμός.

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες.

Τροπολογία 55
ΑΡΘΡΟ 31, ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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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 ανάντι
της αλυσίδας εφοδιασμού, αν τούτο θα μπορούσε να αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες σχ
ετικά με τους μετέπειτα χρήστες ή τη συγκεκριμένη χρήση της χημικής ουσίας.  Για παράδειγμα, 
αν ένας μετέπειτα χρήστης έχει εντοπίσει μια μοναδική χρήση μιας χημικής ουσίας και προσδιο
ρίσει ότι θα καταχωρίσει τη συγκεκριμένη χρήση ξεχωριστά, προκειμένου να μην επιτρέψει στο
ν παραγωγό της ουσίας να αντιληφθεί τη χρήση αυτή και ο τελευταίος να μην διαβιβάσει πληρο
φορίες σχετικά με αυτήν στους ανταγωνιστές του μετέπειτα χρήστη.

Τροπολογία 56
ΑΡΘΡΟ 31 Α (νέο)

Άρθρο 31Α
Υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών γι

α ουσίες σε προϊόντα
1. Φορέας που παρεμβαίνει στην αλυσίδα ε
φοδιασμού για ουσίες και παρασκευάσματ
α ο οποίος χρησιμοποιεί σε παρασκεύασμα
ουσία η οποία είτε πληροί τα κριτήρια του
άρθρου 54 (α-δ) ή έχει προσδιοριστεί σύμφ
ωνα με το άρθρο 54(στ) ή πληροί τα κριτή
ρια για τη σύνταξη δελτίων δεδομένων ασ
φαλείας και/ή πληροφοριών σύμφωνα με τ
α άρθρα 29 και 30 παρέχει τη σχετική πλη
ροφορία μαζί με το δελτίο δεδομένων ασφ
αλείας στους επαγγελματίες πελάτες που χε
ιρίζονται σε μεταγενέστερο στάδιο το προϊ
όν, εάν ο πελάτης τους την ζητήσει.
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2. Ο προμηθευτής προϊόντος παρέχει στον
πελάτη πληροφορίες περί της παρουσίας ο
υσίας στο προϊόν, εάν η ουσία πληροί τα κ
ριτήρια για αδειοδότηση σύμφωνα με το ά
ρθρο 54 ή τα κριτήρια για τη συγκέντρωση
πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 29 και
30 και τούτο εάν ο πελάτης ζητήσει τις εν λ
όγω πληροφορίες στη συγκεκριμένη περίπτ
ωση.

Αιτιολόγηση

Το REACH απαιτεί ροή πληροφοριών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού από τον παραγωγό των χ
ημικών ουσιών προς τους μεταγενέστερους χρήστες τους. Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει τ
ην αναγκαία πληροφόρηση κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού για τη βελτίωση της διαχείρισ
ης κινδύνου και τη συμμόρφωση με την υπόλοιπη κοινοτική νομοθεσία.

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 33

Όλοι οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού συ
γκεντρώνουν και διατηρούν διαθέσιμες όλες
τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκ
πλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει του
παρόντος κανονισμού για περίοδο δέκα ετώ
ν μετά την τελευταία φορά που παρήγαγαν, 
εισήγαγαν, προμήθευσαν ή χρησιμοποίησαν
την ουσία υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκε
ύασμα. Κάθε φορέας υποβάλλει τις πληροφ
ορίες αυτές ή τις θέτει στη διάθεση του Οργ
ανισμού ή κάθε αρμόδιας αρχής κράτους μ
έλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο φο
ρέας της αλυσίδας εφοδιασμού αμέσως μόλ
ις του τις ζητήσουν, με την επιφύλαξη των τ
ίτλων ΙΙ και VI.

Όλοι οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού συ
γκεντρώνουν και διατηρούν διαθέσιμες όλες
τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκ
πλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει του
παρόντος κανονισμού για περίοδο πέντε ετ
ών μετά την τελευταία φορά που παρήγαγα
ν, εισήγαγαν, προμήθευσαν ή χρησιμοποίησ
αν την ουσία υπό καθαρή μορφή ή σε παρασ
κεύασμα. Κάθε φορέας υποβάλλει τις πληρο
φορίες αυτές ή τις θέτει στη διάθεση του Ορ
γανισμού αμέσως μόλις του τις ζητήσουν, μ
ε 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 58
ΑΡΘΡΟ 34, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)
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1α. Πριν από την περίληψη της χρήσης μια
ς ουσίας ο μεταγενέστερος χρήστης διασφ
αλίζει ότι η χρήση που προτίθεται να κάνει
εμπίπτει σε μια από τις κατηγορίες χρήσης
και έκθεσης που παρατίθενται στον κατάλ
ογο ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 26α παρ.
3 έως 5.

Αιτιολόγηση

Για την παράγραφο 1α): Ο μεταγενέστερος χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι η χρήση που προ
τίθεται να κάνει εμπίπτει σε μια από τις καταχωρισμένες ή προκαταχωρισμένες κατηγορίες χρή
σης και έκθεσης.

Τροπολογία 59
ΑΡΘΡΟ 34, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

(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 σ
την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας του πρ
ομηθευτή.

Κάθε μεταγενέστερος χρήστης έχει το δικαί
ωμα να γνωστοποιήσει γραπτώς μια χρήση
στον παραγωγό, στον εισαγωγέα ή στο μετα
γενέστερο χρήστη από τον οποίο προμηθεύε
ται την ουσία που χρησιμοποιεί, η οποία δε
ν εμπίπτει σε μία αξιολογημένη ή προκατα
χωρισμένη κατηγορία χρήσης ή έκθεση, με
σκοπό να καταστήσει τη χρήση προσδιοριζό
μενη, υπό την έννοια του άρθρου 3(25) και
του άρθρου 3(30). Με τη γραπτή γνωστοποί
ηση παρέχει επαρκείς πληροφορίες στον πρ
ομηθευτή του ώστε να του δώσει τη δυνατό
τητα να κατατάξει τη χρήση σε μια από τις
κατηγορίες χρήσης και έκθεσης σύμφωνα
με το παράρτημα Ι αα), κατά την κατάρτισ
η του δελτίου δεδομένων ασφάλειάς του, κ
αι να διεξαγάγει αξιολόγηση έκθεσης για τη
χρήση του.

Αιτιολόγηση
Για την παράγραφο 2: Συνδέεται με την τροπολογία 12 επί του άρθρου 34 παρ. 1α.

Τροπολογία 60
ΑΡΘΡΟ 34, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 και 2
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4. Ο μεταγενέστερος χρήστης μιας ουσίας υ
πό καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα κατα
ρτίζει έκθεση χημικής ασφάλειας, σύμφων
α με το παράρτημα ΧΙ για κάθε χρήση εκτό
ς των συνθηκών που περιγράφονται στο σεν
άριο έκθεσης που του έχει διαβιβαστεί με τ
ο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

4. Ο μεταγενέστερος χρήστης μιας ουσίας υ
πό καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα κατα
ρτίζει ιδιαίτερο δελτίο δεδομένων ασφαλεί
ας σύμφωνα με το παράρτημα Ια για κάθε
χρήση που δεν υπάγεται σε κατηγορία χρήσ
ης ή έκθεσης υπό την έννοια του άρθρου
3(30), που του έχει διαβιβαστεί με το δελτίο
δεδομένων ασφαλείας, στο οποίο λαμβάνετ
αι υπόψη η εν λόγω παρέκκλιση. Στο δελτί
ο δεδομένων πρέπει να κατατάσσει την πα
ρεκκλίνουσα χρήση του σε κατηγορία χρήσ
ης ή έκθεσης σύμφωνα με το παράρτημα Ι
α. Τούτο ισχύει μόνον για ουσίες που χρησι
μοποιούνται σε ποσότητες όχι μικρότερες τ
ου 1 τόννου ετησίως.

Εάν ο μεταγενέστερος χρήστης εφαρμόζει ή
συνιστά ένα σενάριο έκθεσης το οποίο περι
λαμβάνει τουλάχιστον τις συνθήκες που περ
ιγράφονται στο σενάριο έκθεσης που του έχ
ει διαβιβαστεί, δεν χρειάζεται να καταρτίσει
έκθεση χημικής ασφάλειας.

Εάν ο μεταγενέστερος χρήστης χρησιμοποιε
ί μια ουσία στα πλαίσια μιας δεδομένης κα
τηγορίας έκθεσης ή αν συνιστά μία τέτοια
κατηγορία, δεν χρειάζεται να καταρτίσει έκ
θεση χημικής ασφάλειας

Αιτιολόγηση

Για την παράγραφο 4: Οι μεταγενέστεροι χρήστες επιβαρύνονται υπέρμετρα με την κατάρτιση έ
κθεσης χημικής ασφαλείας· η κατάρτιση δελτίου δεδομένων ασφαλείας επαρκεί.

Τροπολογία 61
ΑΡΘΡΟ 34, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

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

Κάθε μεταγενέστερος χρήστης προσδιορίζει, 
εφαρμόζει και, εάν είναι σκόπιμο, συνιστά κ
ατάλληλα μέτρα για τον επαρκή έλεγχο των
κινδύνων οι οποίοι προσδιορίζονται στο δελ
τίο δεδομένων ασφαλείας του:

στο δελτίο ή στα δελτία δεδομένων ασφαλε
ίας που του έχουν παρασχεθεί·

στη δική του αξιολόγηση χημικής ασφάλει
ας.

Αιτιολόγηση

Για τις παραγράφους 5 έως 7: Οι τροποποιήσεις συναρτώνται με την προαναφερθείσα τροπολο
γία 12 στο άρθρο 34 παρ. 4.
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Τροπολογία 62
ΑΡΘΡΟ 34, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι μεταγενέστεροι χρήστες διατηρούν την έ
κθεση χημικής ασφάλειάς τους επίκαιρη κα
ι διαθέσιμη.

Οι μεταγενέστεροι χρήστες διατηρούν το δε
λτίο δεδομένων ασφαλείας τους επίκαιρο κ
αι διαθέσιμο.

Αιτιολόγηση

Για τις παραγράφους 5 έως 7: Οι τροποποιήσεις συναρτώνται με την προαναφερθείσα τροπολο
γία 12 στο άρθρο 34 παρ. 4.

Τροπολογία 63
ΑΡΘΡΟ 34, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το άρθρο 13, παράγραφοι 2 και 5, εφαρμόζ
εται τηρουμένων των αναλογιών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Για τις παραγράφους 5 έως 7: Οι τροποποιήσεις συναρτώνται με την προαναφερθείσα τροπολο
γία 12 στο άρθρο 34 παρ. 4.

Τροπολογία 64
ΑΡΘΡΟ 34 Α (νέο)

Άρθρο 34 α

Προώθηση εναλλακτικών μεθόδων στις δο
κιμές με πειραματόζωα

(34 α) Σύμφωνα με το στόχο της προώθησ
ης εναλλακτικών μεθόδων στις δοκιμές με
πειραματόζωα, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη
και η βιομηχανία θα πρέπει να εντείνουν τι
ς προσπάθειές τους για την επιτάχυνση της
ανάπτυξης και της επικύρωσης δοκιμών εν
αλλακτικών 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
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ακτικών μεθόδων.

Τροπολογία 65
ΑΡΘΡΟ 35, ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Υποχρέωση των μεταγενέστερων χρηστών ν
α κοινοποιούν πληροφορίες

Υποχρέωση των μεταγενέστερων χρηστών ν
α κοινοποιούν πληροφορίες στον Οργανισμ

ό

(1) Πριν ξεκινήσει μια συγκεκριμένη χρήση
ουσίας η οποία έχει καταχωριστεί από προ
ηγούμενο φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού, 
σύμφωνα με τα άρθρα 5 ή 16, κάθε μεταγε
νέστερος χρήστης κοινοποιεί στον Οργανισ
μό τις πληροφορίες που ορίζονται στην πα
ράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον τ
ου έχει διαβιβαστεί δελτίο δεδομένων ασφ
αλείας το οποίο περιέχει σενάριο έκθεσης κ
αι εφόσον ο μεταγενέστερος χρήστης χρησι
μοποιεί την ουσία εκτός των συνθηκών που
περιγράφονται στο εν λόγω σενάριο έκθεση
ς.

(1) Εάν σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 2 π
ροβλέπεται μια χρήση εκτός εκείνων που π
εριλαμβάνονται στην κατηγορία χρήσης κα
ι έκθεσης στην οποία έχουν κατατάξει την
ουσία ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας, πρέπει
πριν αρχίσει η παρεκκλίνουσα χρήση της ο
υσίας να ενημερώνεται σχετικά ο Οργανισ
μός.

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία 12 επί του άρθρου 34.

Τροπολογία 66
ΑΡΘΡΟ 35, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι πληροφορίες τις οποίες κοινοποιεί ο μετα
γενέστερος χρήστης περιλαμβάνουν τις ακό
λουθες, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζ
εται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρ
θρο 108:

Οι πληροφορίες τις οποίες κοινοποιεί ο μετα
γενέστερος χρήστης περιλαμβάνουν τις ακό
λουθες, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζ
εται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρ
θρο 108:

α) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία επ
ικοινωνίας·

α) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία επ
ικοινωνίας·

(β) τον αριθμό ή τους αριθμούς καταχώριση
ς που αναφέρονται στο άρθρο 18, παράγραφ
ος 1, εάν υπάρχουν·

(β) τον αριθμό ή τους αριθμούς καταχώριση
ς που αναφέρονται στο άρθρο 18, παράγραφ
ος 1, ή τον αριθμό προκαταχώρισης σύμφ
ωνα με το άρθρο 26 παρ. 1, εάν υπάρχουν·

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

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

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

δ) την ταυτότητα του παραγωγού(-ών) ή του
εισαγωγέα(-έων), εάν είναι γνωστή·
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(ε) σύντομη γενική περιγραφή της χρήσης ή
των χρήσεων·

(ε) σύντομη γενική περιγραφή της χρήσης ή
των χρήσεων συμπεριλαμβανομένων των α
ντίστοιχων κατηγοριών χρήσης και έκθεση
ς σύμφωνα με το παράρτημα Ι αα·

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία 12 επί του άρθρου 34.

Τροπολογία 67
ΑΡΘΡΟ 64, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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.

Μια ουσία υπό καθαρή μορφή, σε παρασκεύ
ασμα ή σε προϊόν για την οποία το παράρτη
μα XVΙ περιέχει έναν περιορισμό δεν πρέπει
να παράγεται ή να διατίθεται στην αγορά ή ν
α χρησιμοποιείται παρά μόνον σύμφωνα με
τους όρους του προαναφερόμενου περιορισ
μού. Τούτο δεν ισχύει για την παραγωγή, τη
διάθεση στην αγορά ή τη χρήση μιας ουσίας
για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ανά
πτυξης ή για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντω
ν και διαδικασιών παραγωγής σε ποσότητες
που απαιτούνται για τους σκοπούς της έρευ
νας και της ανάπτυξης προϊόντων και διαδ
ικασιών παραγωγής.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 68
ΑΡΘΡΟ 66, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
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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 που προτάθηκαν σύμφωνα με τις παραγρά
φους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, με σαφ
ή ένδειξη της ημερομηνίας δημοσίευσης. Ο
Οργανισμός καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέ
ρη να υποβάλουν χωριστά ή από κοινού εντ
ός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευ
σης:

(α) παρατηρήσεις για τους φακέλους και για
τους προτεινόμενους περιορισμούς·

(α) παρατηρήσεις για τους φακέλους και για
τους προτεινόμενους περιορισμούς·

(β) μια κοινωνικοοικονομική ανάλυση των
προτεινόμενων περιορισμών - ή πληροφορίε
ς που μπορούν να συμβάλουν σε μια τέτοια
ανάλυση - εξετάζοντας τα πλεονεκτήματα κ
αι τα μειονεκτήματα των προτεινόμενων πε
ριορισμών. Η ανάλυση τηρεί τις απαιτήσεις
του παραρτήματος XV.

(β) μια κοινωνικοοικονομική ανάλυση των
προτεινόμενων περιορισμών - ή πληροφορίε
ς που μπορούν να συμβάλουν σε μια τέτοια
ανάλυση - εξετάζοντας τα πλεονεκτήματα κ
αι τα μειονεκτήματα των προτεινόμενων πε
ριορισμών. Η ανάλυση τηρεί τις απαιτήσεις
του παραρτήματος XV.
(βα) Ο Οργανισμός ενημερώνει αμέσως / χ
ωρίς καθυστέρηση / δημοσιεύει στον ιστότ
οπό του ότι ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπ
ή προτίθεται να κινήσει διαδικασία επιβολ
ής περιορισμών και ενημερώνει αυτούς πο
υ υπέβαλαν αίτηση καταχώρισης για την εν
λόγω ουσία.

Αιτιολόγηση

Οι φάκελοι μπορεί να περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες για την επιχείρηση / πληροφορίες π
ερί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενό τους δεν αποκλείει εκ των προτέρων την τελική α
πόφαση που μπορεί να ληφθεί και ενδέχεται κατά συνέπεια να παρερμηνευθεί το περιεχόμενό τ
ους ή να αποτελέσει αντικείμενο κατάχρησης προτού ληφθεί τελική απόφαση.
Οι περιορισμοί μπορούν να επιβάλλονται χωρίς ποσοτικό όριο, δηλ. κάτω του ενός τόνου κατ’
έτος. Οι εταιρείες που έχουν ήδη καταχωρίσει ουσίες έχουν δικαίωμα σε ενημέρωση όπως επίσ
ης οι εταιρείες οι οποίες είτε δεν υπόκεινται σε υποχρέωση καταχώρισης (ποσότητες που δεν υπ
ερβαίνουν τον ένα τόνο κατ' έτος) είτε δεν υπόκεινται ακόμη σε τέτοια υποχρέωση λόγω των δι
αφορετικών προθεσμιών που ισχύουν για τα ποσοτικά επίπεδα.

Τροπολογία 69
ΑΡΘΡΟ 69, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
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2. Ο Οργανισμός δημοσιεύει αμέσως τις γν
ωμοδοτήσεις των δύο επιτροπών στον ιστότ
οπό του.

2. Ο Οργανισμός δημοσιεύει αμέσως τις γν
ωμοδοτήσεις των δύο επιτροπών στον ιστότ
οπό του. Οι δημοσιευόμενες γνωμοδοτήσει
ς δεν περιέχουν ευαίσθητες εμπορικές πληρ
οφορίες.

Τροπολογία 70
ΑΡΘΡΟ 70, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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

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

Αιτιολόγηση

Το χρονοδιάγραμμα του περιορισμού / της αδειοδότησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προθεσ
μίες και τους κύκλους προϊόντος που συνδέονται με την εφαρμογή. Για ορισμένες χρήσεις οι νο
μικοί περιορισμοί σχετικά με τη χρήση ουσιών είναι δυνατόν να επιβάλλονται σε πρώιμο στάδι
ο, ενώ απαιτείται περισσότερος χρόνος για άλλες χρήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες κ
αι τους κύκλους προϊόντος. Επομένως για να περιορισθεί το κόστος και να μεγιστοποιηθούν τα
οφέλη, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αυτοί οι παράγοντες κατά τη λήψη αποφάσεων.

Τροπολογία 71
ΑΡΘΡΟ 116, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής: 1. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής, εκ
τός εάν ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας αποδ
είξει το αντίθετο, για κάθε περίπτωση χωρι
στά:

Αιτιολόγηση

Πρέπει να μπορούν να υπάρχουν μεμονωμένες εξαιρέσεις στον κανόνα της εμπιστευτικότητας.
Στις μεμονωμένες αυτές περιπτώσεις, ο παραγωγός/εισαγωγέας πρέπει να μπορεί να εκθέτει τα
επιχειρήματα που αιτιολογούν την εμπιστευτική μεταχείριση των πληροφοριών, σύμφωνα με το
άρθρο 116, παρ. 1.

Τροπολογία 72
ΑΡΘΡΟ 116, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)
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(γ) κατά περίπτωση, η ονομασία της ουσίας
όπως περιλαμβάνεται στο Einecs·

Διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Στοιχεία που αφορούν τον κατάλογο EINECS είναι ήδη προσβάσιμα στο κοινό. Δεν πρέπει να ε
ισαχθούν και σε δεύτερη βάση δεδομένων. Με την τροπολογία αποφεύγεται η επικάλυψη εργασι
ών.

Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 116, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ)

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

(δ) διασυνδέσεις μεταξύ του παραγωγού ή τ
ου εισαγωγέα και των μεταγενέστερων χρησ
τών του τόσο στον προγενέστερο όσο και σ
το μεταγενέστερο κρίκο της αλυσίδας εφοδ
ιασμού καθώς και μεταξύ όλων των φορέω
ν της αλυσίδας εφοδιασμού.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός REACH δεν προβλέπει εμπιστευτικότητα μεταξύ όλων των φορέων της αλυσίδας
εφοδιασμού.  Η πτυχή αυτή πρέπει να εξετασθεί και να προβλεφθεί.

Τροπολογία 74
ΑΡΘΡΟ 116, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ)α (νέο)

(δα) η ειδική ταυτότητα προηγούμενων κα
ταχωρισάντων χημική ουσία·

Τροπολογία 75
ΑΡΘΡΟ 116, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ)β (νέο)

(δβ) χρήσεις που καταχωρίζονται απευθεία
ς από μεταγενέστερο χρήστη·
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Τροπολογία 76
ΑΡΘΡΟ 117, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α

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 κρατικό οργανισμό τρίτης χώρας ή σε δι
εθνή κρατικό οργανισμό, μετά από συμφωνί
α που συνάπτεται μεταξύ της Κοινότητας κα
ι του τρίτου ενδιαφερόμενου μέρους βάσει τ
ου κανονισμού (EΚ) αριθ. 304/2003 του Ευ
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίο
υ ή του άρθρου 181α, παράγραφος 3, της Συ
νθήκης, εφόσον πληρούνται και οι δύο ακόλ
ουθοι 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 συνεργασί
α των κυβερνήσεων για την εφαρμογή ή τη
διαχείριση της νομοθεσίας για τα χημικά πο
υ καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό·

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η δόλια χρήση των πληροφοριών, πρέπει να δηλώνεται σαφώς ότι το άρθρο
117 - συνεργασία καλύπτει μόνον κυβερνητικούς εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Τροπολογία 77
ΑΡΘΡΟ 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 καταρτίζει ο Οργανισμός, οι  αρμόδιες α
ρχές των κρατών μελών ενημερώνουν το ευ
ρύ κοινό σχετικά με τους κινδύνους που ενέ
χουν οι ουσίες εφόσον κρίνεται απαραίτητο
για την προστασία της ανθρώπινης υγείας κ
αι του περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού μέσω των εθνικών αρμοδίων αρχών πρέπει πρώτον να μη
διενεργείται κατά τρόπο άναρχο επιτρέποντας σε κάθε μεμονωμένη αρμόδια αρχή να ενημερών
ει ξεχωριστά με τον δικό της τρόπο. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές πρ
ος τις αρμόδιες αρχές σχετικά με το πώς θα ενημερώνουν, σε ποιες καταστάσεις πρέπει να ενημ
ερώνουν και πώς θα περιγράφουν τα προς λήψη προστατευτικά μέτρα.  
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Τροπολογία 78
ΑΡΘΡΟ 121

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

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν συμβουλές σε
παραγωγούς, εισαγωγείς, μεταγενέστερους χ
ρήστες και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο σχε
τικά με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του
καθενός βάσει του παρόντος κανονισμού, π
έρα από τα έγγραφα οδηγιών εφαρμογής πο
υ παρέχει ο Οργανισμός, βάσει του άρθρου
73, παράγραφος 2, στοιχείο στ). Στην ενημέ
ρωση πρέπει να συμμετέχουν ιδίως οι μικρ
ές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) καθώς
και οι μεταγενέστεροι χρήστες.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του REACH εκείνοι που έχουν ανάγκη βοηθείας είναι κυρίως οι Μ
ΜΕ και οι μεταγενέστεροι χρήστες..
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