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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

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

Αδυναμίες της πρότασης της Επιτροπής

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

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

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

Βελτιώσεις που προτείνει ο εισηγητής

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

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

Πλεονεκτήματα της τροποποιημένης προσέγγισης

Με την προσέγγιση αυτή δεν έχει σημασία για το σύστημα καταχώρησης η ποσότητα της ου
σίας αλλά ο κίνδυνος που προέρχεται από αυτή. Κατ' αυτό τον τρόπο τα βάρη που συνδέοντα
ι με την καταχώρηση θα μειωθούν αισθητά χωρίς παραχωρήσεις όσον αφορά την προστασία
της υγείας και του περιβάλλοντος. Οι παραγωγοί και οι χρήστες πρέπει κατά την αξιολόγηση
του κινδύνου στην οποία προβαίνουν να μην προσανατολίζονται πλέον προς μια ατελείωτη σ
ειρά επιμέρους χρήσεων αλλά προς ένα ελεγχόμενο αριθμό κατηγοριών. Κατ' αυτό τον τρόπ
ο μειώνονται οι δηλώσεις των μεταγενέστερων χρηστών και διευκολύνεται η ροή πληροφορι
ών στην αλυσίδα παραγωγής αξίας. Συγχρόνως προστατεύονται αποτελεσματικότερα τα επαγ
γελματικά απόρρητα και οι οικονομικά σημαντικές πληροφορίες. Επιπλέον αυξάνεται η ευλυ
γισία όσον αφορά τη χρησιμοποίηση και διαθεσιμότητα των ουσιών και μειώνεται αισθητά τ
α ανεπιθύμητο αποτέλεσμα απόσυρσης από την αγορά ουσιών μόνο και μόνο επειδή οι δαπά
νες δοκιμής και καταχώρησης δεν είναι οικονομικά ανεκτές. Αλλά και οι δοκιμές σε ζώα μπο
ρούν κατ' αυτό τον τρόπο να μειωθούν σημαντικά. Ο συνδυασμός κατηγοριών έκθεσης και χ
ρήσης σε σύνδεση με μια δέσμη βασικών πληροφοριών αποτελεί κατ' αυτόν τον τρόπο ένα α
ποτελεσματικό μέσο για την στοχοθετημένη προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντο
ς - δηλαδή με βάση την πραγματική έκθεση - και συγχρόνως για τη συνολική μείωση των οικ
ονομικών και διοικητικών βαρών, στα οποία υποβάλλονται επιχειρήσεις και αρχές.

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

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

(3α) Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που εγ
κρίθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2002 στην Πα
γκόσμια Διάσκεψη του Γιοχάνεσμπουργκ γι
α την αειφόρο ανάπτυξη, από το 2020 οι χη
μικές ουσίες πρέπει να παράγονται και να χ
ρησιμοποιούνται κατά τρόπο που δεν θα π
ροξενεί βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και τ
ο περιβάλλον. 

Αιτιολόγηση

Η νέα νομοθεσία για τις χημικές ουσίες σχετικά με το REACH πρέπει να ενταχθεί στο γενικό π
λαίσιο της διεθνούς δέσμευσης για τις χημικές ουσίες όπως εγκρίθηκε στην Παγκόσμια Διάσκε
ψη για την αειφόρο ανάπτυξη το 2002.
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Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 8

(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.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Οι διατάξεις για την αξιολόγηση προβλ
έπουν, 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
ουσίες εάν έχουν λόγους να υποπτεύονται ό
τι ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή για το πε
ριβάλλον, αφού τις έχουν συμπεριλάβει στα
κυλιόμενα προγράμματά τους.

(10) Οι διατάξεις για την αξιολόγηση προβλ
έπουν, 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 οργα
νισμός αξιολογεί τις ουσίες εάν έχει λόγους
να υποπτεύεται ότι ενέχουν κίνδυνο για την
υγεία ή για το περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση των ουσιών πρέπει να διενεργείται κεντρικά από τον Οργανισμό, προκειμένου να
διασφαλιστούν ενιαία κριτήρια αξιολόγησης. Συνεπώς, η θέση του Οργανισμού πρέπει να ενισχ
υθεί ουσιαστικά και πρέπει να διατυπωθούν με σαφήνεια οι μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ αυ
τού και των εθνικών αρχών.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
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(15 α) Ο Οργανισμός οφείλει να εγγυάται τ
ην ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις κ
αι συνεπώς να προβαίνει στην αποκλειστικ
ώς αυτός στην τελική αξιολόγηση του κινδ
ύνου των ουσιών καθώς και των αποτελεσ
μάτων των δοκιμών. Αυτό σημαίνει συγχρό
νως ότι μια επιχείρηση ή ένα κράτος μέλος
που αμφισβητεί την αξιολόγηση του Οργαν
ισμού φέρει το βάρος της απόδειξης. 

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρξουν ενιαίες, φερέγγυες και νομικώς ασφαλείς συνθήκες αξιολόγησης
των ουσιών και εφαρμογής των αποφάσεων σε ολόκληρη την Ε.Ε.. Μόνο ένας ισχυρός Οργανι
σμός μπορεί να εγγυηθεί κάτι τέτοιο.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 16

(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 για την εκπλήρωση του
καθήκοντος μέριμνας θα πρέπει επομένως ν
α ανατεθεί κατ’αρχάς στις επιχειρήσεις που
παράγουν ή εισάγουν ουσίες αλλά μόνο για
ποσότητες που υπερβαίνουν ένα ορισμένο ό
ριο, ώστε να μπορούν να επωμιστούν το σχε
τικό φόρτο. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει
να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα διαχείρι
σης του κινδύνου, σύμφωνα με την αξιολόγ
ηση κινδύνου που διενεργούν για τις ουσίες
τους και να κοινοποιούν σχετικές συστάσει
ς στην αλυσίδα εφοδιασμού. Τούτο περιλα
μβάνει μέτρα όπως για παράδειγμα η διαφ
ανής και κατάλληλη περιγραφή, τεκμηρίωσ
η και κοινοποίηση των κινδύνων που προκ
αλεί η παραγωγή, η χρήση και η πώληση τ
ων ουσιών τους.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της αρχικής τροπολογίας 3. Οι παραγωγοί κοινοποιούν τις συστάσεις τους σχετικ
ά με τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου στην αλυσίδα εφοδιασμού, αλλά για την εφαρμογή των μέτρ
ων αποφασίζουν οι χρήστες. Η αναφορά στην επιλογή των ασφαλέστερων διαθέσιμων ουσιών
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περιττεύει, διότι τούτο προκύπτει ήδη από το εύλογο και αναγκαίο πλαίσιο των ανωτέρω μέτρω
ν.

Τροπολογία 6
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 για την αξιολόγηση του κινδύνου και την
ασφαλή εφαρμογή να αποκτούν πληροφορίε
ς γι’αυτές τις ουσίες βάσει της πραγματικής
έκθεσης, εν ανάγκη διεξάγοντας νέες δοκιμ
ές.

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθούν οι δοκιμές σε ζώα και να περιοριστεί το κόστος, πρέπει να διενεργούνται
οι δοκιμές σε ζώα που είναι πραγματικά απαραίτητες για την αξιολόγηση του κινδύνου, βάσει τ
ης πραγματικής έκθεσης και χρήσης. Συνεπώς, δεν είναι δόκιμο να υπάρξει κλίμακα όσον αφορ
ά τις απαιτήσεις για διενέργεια δοκιμών και συγκέντρωση στοιχείων σύμφωνα με τους όγκους π
αραγωγής ή εισαγωγών.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 20

(20) Επειδή οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς
προϊόντων θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για
τα προϊόντα τους, είναι σκόπιμο να επιβληθ
εί απαίτηση καταχώρισης ουσιών οι οποίες
πρόκειται να ελευθερωθούν από προϊόντα.
Όταν πρόκειται για ουσίες που είναι πιθανό
να ελευθερωθούν από προϊόντα σε αρκετά
υψηλές ποσότητες και με τέτοιο τρόπο που
να βλάπτεται η ανθρώπινη υγεία ή το περιβ
άλλον, πρέπει να στέλνεται κοινοποίηση στ
ον Οργανισμό, ο οποίος θα πρέπει να εξουσ
ιοδοτείται να ζητεί την υποβολή καταχώρι
σης.

(20) Επειδή οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς
προϊόντων θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για
τα προϊόντα τους, είναι σκόπιμο να επιβληθ
εί απαίτηση καταχώρισης επικίνδυνων ουσι
ών οι οποίες πρόκειται να ελευθερωθούν απ
ό προϊόντα.

Αιτιολόγηση

Προκαταρκτική της τροπολογίας επί του άρθρου 6 σχετικά με τις ουσίες σε προϊόντα. Συνδέεται
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με την τροπολογία 53.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 21

(21) Οι απαιτήσεις για τη διενέργεια αξιολ
ογήσεων χημικής ασφάλειας από παραγωγ
ούς και εισαγωγείς θα πρέπει να περιγράφο
νται αναλυτικά σε τεχνικό παράρτημα ώστ
ε να μπορούν αυτοί να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους. Για να μοιράζονται ισότ
ιμα το φόρτο με τους πελάτες τους, οι παρ
αγωγοί και οι εισαγωγείς θα πρέπει στην α
ξιολόγηση χημικής ασφάλειάς τους να ασχ
ολούνται όχι μόνο με τις δικές τους χρήσει
ς και με τις χρήσεις για τις οποίες διαθέτου
ν τις ουσίες τους στην αγορά αλλά επίσης μ
ε όλες τις χρήσεις με τις οποίες τους ζητού
ν να ασχοληθούν οι πελάτες τους.

(21) Προκειμένου να είναι επιτυχείς, η αξιο
λόγηση χημικής ασφάλειας και η κοινοποίη
σή της στην αλυσίδα εφοδιασμού καθώς επ
ίσης η ανάληψη ευθύνης κατά μήκος της β
ιολογικής αλυσίδας, η αξιολόγηση των ουσι
ών θα πρέπει να βασίζεται τόσο στις εγγενε
ίς ιδιότητες όσο και στην πραγματικά ανα
μενόμενη έκθεση για ορισμένες χρήσεις. Π
ρος τούτο πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατ
άλληλα κατηγορίες έκθεσης. Παρά τη θεώ
ρηση με βάση ομάδες και χρήσεις προϊόντ
ων, οι ουσίες προσδιορίζονται και κατατάσ
σονται ανεξάρτητα από τη χρήση τους, με
βάση τυπικές περιπτώσεις έκθεσης του ανθ
ρώπου και του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο
αυτό συνοψίζονται τυπικές καταστάσεις επ
ιβάρυνσης που επιβάλλουν τη λήψη των ίδι
ων μέτρων. Αυτές είναι οι κύριοι οδοί εισό
δου στον άνθρωπο (δια της στοματικής οδ
ού, δια της εισπνοής ή δια του δέρματος), 
ή τρόποι προσβολής του περιβάλλοντος (δι
α του ατμοσφαιρικού αέρος, δια του ύδατο
ς, δια του εδάφους) καθώς και η διάρκεια
της εκάστοτε έκθεσης (μοναδική ή βραχεί
α, περιστασιακή, επαναλαμβανόμενη ή μα
κροπρόθεσμη). Στις εν λόγω κατηγορίες έκ
θεσης ορίζονται και στη συνέχεια ομαδοπο
ιούνται: βασικοί τομείς χρήσης (βιομηχανι
κή, εμπορική, ιδιωτική) και ανεκτά ύψη /β
αθμίδες έκθεσης.

Αιτιολόγηση

Αναδιατύπωση της αρχικής τροπολογίας 5. Δεν είναι εφικτό ένας παραγωγός ουσιών να αναλα
μβάνει τη διενέργεια μεμονωμένων αξιολογήσεων για όλες τις πιθανές συνθήκες χρήσης. Επιπλ
έον, αυτό δεν είναι επιθυμητό και από τη σκοπιά των μεταγενέστερων χρηστών. Η υπερβολικά
λεπτομερής περιγραφή των συνθηκών χρήσης περιορίζει την ευελιξία που ενδέχεται να χρειάζετ
αι να έχει ο μεταγενέστερος χρήστης για τη χρήση της ουσίας Στις περιπτώσεις που το ειδικό σε
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νάριο έκθεσης δεν ταιριάζει στις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιείται η ουσί
α, θα χρειαστεί είτε μια πιο συνολική μεταφορά (ενδεχομένως ευαίσθητης) εφαρμοσμένης τεχνο
γνωσίας στον παραγωγό, είτε από οι μεταγενέστεροι χρήστες θα πρέπει να διενεργήσουν οι ίδιο
ι την αξιολόγηση της ουσίας. Το πρόβλημα μπορεί να ανακουφιστεί με την κοινοποίηση των κα
τηγοριών έκθεσης που δεν εξαρτώνται από τη χρήση, αντί των ειδικών σεναρίων έκθεσης σε συ
γκεκριμένες χρήσεις.

Τροπολογία 9
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 10
Αιτιολογική σκέψη 25
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(25) Όταν διεξάγονται δοκιμές θα πρέπει να
τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις προστασία
ς των ζώων εργαστηρίων, που περιλαμβάνο
νται στην οδηγία 86/609/ΕΟΚ του Συμβουλί
ου της 24ης Νοεμβρίου 1986 για την προσέ
γγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και δι
οικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχε
τικά με την προστασία των ζώων που χρησι
μοποιούνται για πειραματικούς και άλλους
σκοπούς, και η ορθή εργαστηριακή πρακτικ
ή, που περιλαμβάνεται στην οδηγία 87/18/Ε
ΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου
1986 για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχ
ετικά με την εφαρμογή των αρχών ορθής ερ
γαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της ε
φαρμογής τους κατά τις δοκιμές των χημικώ
ν ουσιών.

(25) Όταν διεξάγονται νέες δοκιμές σε σπον
δυλωτά ζώα θα πρέπει να τηρούνται οι σχετ
ικές απαιτήσεις προστασίας των ζώων εργασ
τηρίων, που περιλαμβάνονται στην οδηγία
86/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Νοε
μβρίου 1986 για την προσέγγιση των νομοθ
ετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατά
ξεων των κρατών μελών σχετικά με την προ
στασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για
πειραματικούς και άλλους σκοπούς, και η ο
ρθή εργαστηριακή πρακτική, που περιλαμβά
νεται στην οδηγία 87/18/ΕΟΚ του Συμβουλί
ου της 18ης Δεκεμβρίου 1986 για την προσέ
γγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και δι
οικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμο
γή των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικ
ής και τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά
τις δοκιμές των χημικών ουσιών.

Αιτιολόγηση

Η σημαντικά επαχθέστερες και πιο δαπανηρές απαιτήσεις όσον αφορά την καλή εργαστηριακή
πρακτική πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στις νέες δοκιμές που είναι απαραίτητες να διεξάγονται
σε σπονδυλωτά ζώα. Μολονότι παρέχουν τον ίδιο βαθμό ασφάλειας, μπορούν να βελτιώσουν σ
ημαντικά την αποτελεσματικότητα από πλευράς κόστους των απαιτήσεων περί καταχώρισης. 

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

(38α) Για την υποστήριξη επιχειρήσεων πο
υ συμμετέχουν σε κοινοπραξίες, η Επιτροπ
ή οφείλει να επεξεργαστεί κατευθυντήριες
γραμμές για την τήρηση του δικαίου του α
νταγωνισμού.

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 41α (νέα)
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(41 α) Η ανάπτυξη ενός κατάλληλου και συ
νεκτικού συστήματος επικοινωνίας που θα
βασίζεται στην εκτίμηση του κινδύνου, θα
παράσχει στους καταναλωτές τις αναγκαίε
ς πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τ
ην από πλευράς τους ασφαλή και αποτελεσ
ματική διαχείριση των κινδύνων που ενέχει
η χρήση προϊόντος που περιέχει επικίνδυνε
ς χημικές ουσίες. Πρέπει επίσης να αξιοποι
ηθεί η δυνατότητα παροχής συμπληρωματι
κών πληροφοριών μέσω ιστοθέσεων στο Δι
αδίκτυο και ενημερωτικών εκστρατειών, ο
ύτως ώστε να υπάρχει ανταπόκριση στο δι
καίωμα των καταναλωτών να είναι ενημερ
ωμένοι όσον αφορά τα προϊόντα που χρησι
μοποιούν. Κατ' αυτό τον τρόπο, θα αυξηθεί
η ασφαλής χρήση των χημικών προϊόντων
και των σκευασμάτων τους και θα ενισχυθ
εί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών όσον α
φορά τη χρήση προϊόντων που περιέχουν χ
ημικές ουσίες.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη συστήματος επικοινωνίας έχει ζωτική σημασία για την αύξηση της εμπιστοσύνης τ
ων καταναλωτών.

Τροπολογία 13
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, και άλλες μέθοδοι κοινοποίησης των πλη
ροφοριών σχετικά με την ασφαλή χρήση τ
ων ουσιών και των παρασκευασμάτων θα
πρέπει να εξετασθούν προς όφελος του κατ
αναλωτή.
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Τροπολογία 14
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 προκύπτουν με την εκάστοτε έκθεση
λόγω των δικών τους χρήσεων των ουσιών, 
εάν η έκθεση αυτή, τουλάχιστον όσον αφορ
ά την κατηγορία έκθεσης, δεν καλύπτεται
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.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι εφικτό ένας παραγωγός ουσιών να αναλαμβάνει τη διενέργεια μεμονωμένων αξιολογ
ήσεων για όλες τις πιθανές συνθήκες χρήσης. Επιπλέον, αυτό δεν είναι επιθυμητό και από τη σ
κοπιά των μεταγενέστερων χρηστών. Η υπερβολικά λεπτομερής περιγραφή των συνθηκών χρήσ
ης περιορίζει την ευελιξία που ενδέχεται να χρειάζεται να έχει ο μεταγενέστερος χρήστης για τη
χρήση της ουσίας Στις περιπτώσεις που το ειδικό σενάριο έκθεσης δεν ταιριάζει στις πραγματικ
ές συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιείται η ουσία, θα χρειαστεί είτε μια πιο συνολική μεταφο
ρά (ενδεχομένως ευαίσθητης) εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας στον παραγωγό, είτε οι μεταγενέστε
ροι χρήστες θα πρέπει να διενεργήσουν οι ίδιοι την αξιολόγηση της ουσίας. Το πρόβλημα μπορε
ί να ανακουφιστεί με την κοινοποίηση των κατηγοριών έκθεσης που δεν εξαρτώνται από τη χρή
ση, αντί των ειδικών σεναρίων έκθεσης σε συγκεκριμένες χρήσεις.

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 45
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(45) Για σκοπούς ελέγχου εφαρμογής του κ
ανονισμού και αξιολόγησης, οι μεταγενέστε
ροι χρήστες ουσιών θα πρέπει να αναφέρουν
υποχρεωτικά ορισμένες πληροφορίες, όταν
η χρήση τους δεν εμπίπτει στις συνθήκες το
υ σεναρίου έκθεσης που περιγράφεται στο δ
ελτίο δεδομένων ασφαλείας το οποίο τους έ
χει παρασχεθεί από τον αρχικό παραγωγό ή
εισαγωγέα, και θα πρέπει να επικαιροποιούν
τις πληροφορίες που ανέφεραν.

(45) Για σκοπούς ελέγχου εφαρμογής του κ
ανονισμού και αξιολόγησης, οι μεταγενέστε
ροι χρήστες ουσιών θα πρέπει να αναφέρουν
υποχρεωτικά ορισμένες πληροφορίες, όταν
η χρήση τους δεν εμπίπτει στις συνθήκες το
υ σεναρίου έκθεσης ή της κατηγορίας χρήσ
ης και έκθεσης που περιγράφεται στο δελτί
ο δεδομένων ασφαλείας το οποίο τους έχει
παρασχεθεί από τον αρχικό παραγωγό ή εισ
αγωγέα, και θα πρέπει να επικαιροποιούν τις
πληροφορίες που ανέφεραν.

Αιτιολόγηση

Αναδιατύπωση της αρχικής τροπολογίας 12 λόγω της εισαγωγής κατηγοριών χρήσης και έκθεσ
ης. Βλ. λεπτομερή αιτιολόγηση της τροπολογίας 1 στην αιτιολογική σκέψη 21.

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 47

(47) Εάν οι απαιτήσεις πληροφοριών ισχύσο
υν αυτόματα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί
σημαντικός αριθμός ζώων σε δοκιμές για να
εκπληρωθούν οι μεγαλύτερες απαιτήσεις πλ
ηροφοριών για ορισμένες ουσίες. Στην περί
πτωση αυτή το κόστος των δοκιμών μπορεί
να είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις. Γι’α
υτό, η παραγωγή τέτοιων πληροφοριών πρέ
πει να είναι προσαρμοσμένη στις πραγματικ
ές ανάγκες πληροφοριών· γι’ αυτό το σκοπ
ό, κατά την αξιολόγηση θα απαιτείται από
τα μεν κράτη μέλη να προπαρασκευάζουν
αποφάσεις από δε τον Οργανισμό να αποφ
ασίζει για τα προγράμματα δοκιμών που π
ροτείνουν οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς τέ
τοιων ουσιών. Το κράτος μέλος στο οποίο
γίνεται η παραγωγή ή η εισαγωγή της ουσί
ας θα πρέπει να είναι αρμόδιο για την αξιο
λόγηση των προτάσεων δοκιμών.

(47) Εάν οι απαιτήσεις πληροφοριών ισχύσο
υν αυτόματα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί
σημαντικός αριθμός ζώων σε δοκιμές για να
εκπληρωθούν οι μεγαλύτερες απαιτήσεις πλ
ηροφοριών για ορισμένες ουσίες. Στην περί
πτωση αυτή το κόστος των δοκιμών μπορεί
να είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις. Γι’α
υτό, η παραγωγή τέτοιων πληροφοριών πρέ
πει να είναι προσαρμοσμένη στις πραγματικ
ές ανάγκες πληροφοριών βάσει της έκθεση
ς. Ο Οργανισμός θα πρέπει να εξετάζει τα
έγγραφα καταχώρησης που υποβάλλουν οι
παραγωγοί και οι εισαγωγείς και εφόσον απ
αιτείται, να ζητεί τη διενέργεια περαιτέρω
ελέγχων.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογίες σχετικά με τις αιτιολογικές σκέψεις 10 και 15α (νέα) (κεντρικός ρόλος του
Οργανισμού) καθώς και επί των αιτιολογικών σκέψεων 29β (νέα) και 43 (ελάχιστα αρχικά δεδ
ομένα· συμπληρωματικές δοκιμές βάσει της πραγματικής έκθεσης). 
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Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 54α (νέα)

(54a) Η διαδικασία αδειοδότησης θα πρέπ
ει να βασίζεται γενικώς στην καταχώρηση
και να λαμβάνει υπόψη τα αναφερόμενα σε
αυτή, υφιστάμενα ήδη μέτρα διαχείρισης τ
ου κινδύνου για ορισμένες κατηγορίες χρήσ
ης και έκθεσης. Χρήσεις που έχουν ήδη ελε
γχθεί επαρκώς θα πρέπει να εξαιρούνται α
πό την αδειοδότηση με αποφάσεις γενικής
ισχύος ("θετικός κατάλογος"). Επιπλέον δε
ν θα πρέπει να ρυθμίζονται στο πλαίσιο τη
ς αδειοδότησης οι χρήσεις ουσιών που έχο
υν ήδη αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης σ
το πλαίσιο της οδηγίας για τους περιορισμ
ούς (οδηγία 76/769/ΕΟΚ) ή οι οποίες θα εμ
πίπτουν στο μέλλον στον τίτλο VIII (περιορ
ισμοί).

Αιτιολόγηση

Απορρέει από την καθιέρωση κατηγοριών έκθεσης και χρήσης.

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 55 α (νέα)
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(55 α) Όσον αφορά τις ουσίες που είναι υπ
οψήφιες για αδειοδότηση, ο Οργανισμός θ
α πρέπει μετά από την πραγματοποίηση τη
ς καταχώρησης να εξετάζει, εάν η χρήση έ
χει ήδη επαρκώς ελεγχθεί π.χ. μέσω ενός π
εριορισμού στο Παράρτημα XVI. Σε αντίθ
ετη περίπτωση και εφόσον υφίστανται οι π
ροϋποθέσεις για περιορισμούς σύμφωνα με
τον Τίτλο VIII, πρέπει να κινηθεί μια διαδι
κασία περιορισμού. Στη συνέχεια η περιορι
σμένη ουσία πρέπει να εξαιρεθεί από τις υπ
οχρεώσεις της αδειοδότησης. Σε περίπτωσ
η που από την εξέταση της Επιτροπής προ
κύπτει επαρκής έλεγχος η ουσία πρέπει ήδ
η να εξαιρεθεί από τις υποχρεώσεις της αδ
ειοδότησης. Η απόφαση για την εξαίρεση δ
εν πρέπει να αναβάλλεται έως ότου ληφθεί
απόφαση για τη συμπερίληψη στο Παράρτ
ημα XIII.

Αιτιολόγηση

Η χρήση ουσιών διέπεται τόσο από τη διαδικασία καταχώρισης όσο και από τη διαδικασία αδει
οδότησης. Οι δύο διαδικασίες δεν είναι επαρκώς ευθυγραμμισμένες και απέχουν μεταξύ τους. Υ
πάρχει κίνδυνος αναντιστοιχίας αποφάσεων και επικαλύψεων όσον αφορά τις εταιρείες και τις
αρχές.

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 69
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(69) Ο Οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί
κεντρικά ώστε να εξασφαλίζεται ότι η νομο
θεσία για τα χημικά όπως και η διαδικασία λ
ήψης αποφάσεων και η επιστημονική βάση
στην οποία στηρίζεται είναι αξιόπιστες μετα
ξύ των εμπλεκόμενων παραγόντων και του
κοινού. Συνεπώς, είναι βασικό στοιχείο η εμ
πιστοσύνη στον Οργανισμό από πλευράς κο
ινοτικών οργάνων, κρατών μελών, ευρέως κ
οινού και ενδιαφερόμενων μερών. Γι' αυτό τ
ο λόγο, έχει ζωτική σημασία να εξασφαλιστ
εί η ανεξαρτησία του, η υψηλή επιστημονικ
ή, τεχνική και ρυθμιστική του ικανότητα, η
διαφάνεια και η αποτελεσματικότητά του.

(69) Ο Οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί
κεντρικά ώστε να εξασφαλίζεται ότι η νομο
θεσία για τα χημικά όπως και η διαδικασία λ
ήψης αποφάσεων και η επιστημονική βάση
στην οποία στηρίζεται είναι αξιόπιστες μετα
ξύ των εμπλεκόμενων παραγόντων και του
κοινού. Θα πρέπει επίσης να διαδραματίζει
κεντρικό ρόλο στο συντονισμό της επικοιν
ωνίας σχετικά με το RΕΑCΗ (ιδίως της επι
κοινωνίας σχετικά με τους κινδύνους για τ
ον καταναλωτή) και στην εφαρμογή του. Σ
υνεπώς, είναι βασικό στοιχείο η εμπιστοσύν
η στον Οργανισμό από πλευράς κοινοτικών
οργάνων, κρατών μελών, ευρέως κοινού και
ενδιαφερόμενων μερών. Γι' αυτό το λόγο, έχ
ει ζωτική σημασία να εξασφαλιστεί η ανεξα
ρτησία του, η υψηλή επιστημονική, τεχνική
και ρυθμιστική του ικανότητα, καθώς και γ
ερές γνώσεις στην επικοινωνία, η διαφάνει
α και η αποτελεσματικότητά του.

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 90

(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.
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του κανονιστικού συστήματος που θεσπίζει το REACH, είναι
απαραίτητο να υπάρχει αξιολόγηση των επιτευγμάτων τα πρώτα χρόνια όσον αφορά την εφαρμ
ογή, προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσον επετεύχθησαν οι αρχικοί στόχοι και, σε αρνητική περ
ίπτωση, να υπάρξουν οι αναγκαίες προσαρμογές.

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη 91, υποπαράγραφος 1α (νέα)

Ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη πρέπει ν
α επιτρέπουν την πρόσβαση στην ενημέρω
ση σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας
2003/4/ΕΚ και του κανονισμού 1049/2001 γ
ια την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλον
τικές πληροφορίες και στη σύμβαση του Ο
ΗΕ/ΕΟΚ για την πρόσβαση σε πληροφορίε
ς, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφ
άσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη γ
ια περιβαλλοντικά θέματα (σύμβαση
Arhus) στην οποία η Κοινότητα είναι συμβ
αλλόμενο μέρος.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός REACH πρέπει να σέβεται τη σύμβαση Aarhus (άρθρο 2) που προβλέπει την πρό
σβαση στην ενημέρωση στον τομέα του περιβάλλοντος, με ειδική μνεία στις ουσίες και τις εκπο
μπές, καθώς και την ανθρώπινη υγεία.

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 100α (νέα)
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(100α) Απόβλητα, όπως ορίζονται στην Οδ
ηγία 75/442/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε, δε
ν είναι ουσία, παρασκεύασμα ή προϊόν κατ
ά την έννοια του άρθρου 3 του παρόντος κ
ανονισμού. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζε
ται μόνον σε ουσίες σε απόβλητα μέσω της
υποχρέωσης να λαμβάνονται υπόψη τα στά
δια των αποβλήτων μιας ουσίας υπό την κ
αθαρή μορφή της, σε παρασκεύασμα ή σε
προϊόν στην αξιολόγηση της χημικής ασφά
λειας. Ο πλήρης κύκλος ζωής μιας ουσίας
πρέπει να εξετάζεται στην καταχώριση, στ
ην αξιολόγηση χημικής ασφαλείας και να α
ντικατοπτρίζεται στα δελτία δεδομένων ασ
φαλείας. Το στάδιο αποβλήτων μιας ουσία
ς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην ανάπτ
υξη των σεναρίων έκθεσης. Πάντως, εάν η
ανάκτηση αποβλήτων καταλήγει στην παρ
αγωγή νέας ουσίας, παρασκευάσματος ή π
ροϊόντος μέσω διεργασίας μεταποίησης, οι
διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύου
ν για την νέα αυτή ουσία, παρασκεύασμα ή
προϊόν.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση των αιτιολογικών σκέψεων με τις αλλαγές για τα απόβλητα και την ανακύκλωση
που προτείνονται στα άρθρα 2 και 4. 

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη 104α (νέα)

104a. Για πρακτικούς λόγους, εξαιρούνται
τα απόβλητα και τα υλικά που χρησιμοποιο
ύνται ως δευτερογενείς πρώτες ύλες ή ως π
ηγή ενέργειας.
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Η δημιουργία αξίας ("αξιοποίηση") από α
πόβλητα και υλικά που χρησιμοποιούνται
ως δευτερογενείς πρώτες ύλες ή ως πηγή ε
νέργειας σε δραστηριότητες ανάκτησης, συ
μβάλλει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ γ
ια αειφόρο ανάπτυξη. Το REACH δεν πρέπ
ει να εισαγάγει απαιτήσεις που θα μπορούσ
αν ενδεχομένως να παρεμποδίσουν την ανα
κύκλωση και την ανάκτηση και, συνεπώς, 
να αυξήσουν την ανάγκη για μη ανανεώσιμ
ες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 24
Άρθρο 1, παράγραφος 1

(1) Ο παρών κανονισμός ορίζει διατάξεις σ
χετικά με τις ουσίες κατά την έννοια του ά
ρθρου 3, παράγραφος 1. Οι διατάξεις αυτέ
ς εφαρμόζονται στην παραγωγή, εισαγωγή, 
διάθεση στην αγορά ή χρήση των εν λόγω
ουσιών είτε είναι υπό καθαρή μορφή είτε σ
ε παρασκευάσματα είτε σε προϊόντα, εάν έ
τσι ορίζεται.

(1) Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι
να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία τ
ων χημικών ουσιών στην εσωτερική αγορ
ά. 

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός του κανονισμού πρέπει να περιγράφεται εξαρχής.

Τροπολογία 25
Άρθρο 1, παράγραφος 2
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(2) Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι
να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία τ
ων χημικών ουσιών στην εσωτερική αγορ
ά.

(2) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στην α
ρχή της προφύλαξης1. Συνεπώς, ισχύει η 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 τις προβλεπ
όμενες συνθήκες χρήσης την ανθρώπινη υγ
εία ούτε το περιβάλλον. Σε αυτή συγκαταλέ
γεται η υποχρέωση περιγραφής, τεκμηρίωσ
ης και κοινοποίησης, κατά τρόπο κατάλληλ
ο και διαφανή, των κινδύνων που συνδέοντ
αι με την παραγωγή και τη χρήση κάθε ου
σίας.
1Όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτ
ροπής για την αρχή της προφύλαξης, 
COM(2000) 1 τελικό.

Αιτιολόγηση

Γλωσσική βελτίωση της αρχικής τροπολογίας 17 με την εισαγωγή της έννοιας «προβλεπόμενες
συνθήκες χρήσης» ως καθιερωμένη νομική έννοια. Η λέξη «πώληση» διαγράφεται καθόσον ο
όρος «χρήση» καλύπτει το ουσιαστικό της περιεχόμενο.

Τροπολογία 26
Άρθρο 1, παράγραφος 3

(3) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στην α
ρχή 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. Οι διατάξεις
του στηρίζονται στην αρχή της προφύλαξη
ς.

(3) Ο παρών κανονισμός ορίζει διατάξεις σ
χετικά με τις ουσίες κατά την έννοια του ά
ρθρου 3, παράγραφος 1. Οι διατάξεις αυτέ
ς εφαρμόζονται στην παραγωγή, εισαγωγή, 
διάθεση στην αγορά ή χρήση των εν λόγω
ουσιών είτε είναι υπό καθαρή μορφή είτε σ
ε παρασκευάσματα είτε σε προϊόντα, εάν έ
τσι ορίζεται.

Όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτ
ροπής για την αρχή της προφύλαξης, 
COM(2000) 1 τελικό.
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(1) Ο παρών κανονισμός ορίζει διατάξεις σχ
ετικά με τις ουσίες κατά την έννοια του άρθ
ρου 3, παράγραφος 1. Οι διατάξεις αυτές εφ
αρμόζονται στην παραγωγή, εισαγωγή, διάθ
εση στην αγορά ή χρήση των εν λόγω ουσιώ
ν είτε είναι υπό καθαρή μορφή είτε σε παρα
σκευάσματα είτε σε προϊόντα, εάν έτσι ορίζ
εται.

(1) Ο παρών κανονισμός ορίζει διατάξεις σχ
ετικά με τις ουσίες, τα παρασκευάσματα κα
ι τα προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου
3. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται στην πα
ραγωγή, εισαγωγή, διάθεση στην αγορά ή χρ
ήση των εν λόγω ουσιών σε παρασκευάσματ
α ή για προϊόντα, εάν έτσι ορίζεται.

Τροπολογία 27
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ, γα) (νέο) και γβ) (νέο)

(γ) στα μη απομονώσιμα ενδιάμεσα. (γ) στα μη απομονώσιμα ενδιάμεσα.

(γα) στη μεταφορά ουσιών και παρασκευα
σμάτων σιδηροδρομικώς, οδικώς, μέσω πλ
ωτών οδών, δια θαλάσσης ή αεροπορικώς

(γβ) σε ουσίες, παρασκευάσματα ή προϊόντ
α που είναι απόβλητα όπως ορίζεται στην
οδηγία 75/442/ΕΟΚ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει και βελτιώνει την αναγνωσιμότητα του REACH. Όλες οι εξαι
ρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του REACH πρέπει να συγκεντρωθούν στο άρθρο 2, ούτως ώστ
ε οι επιχειρήσεις που δεν οφείλουν να εφαρμόζουν το REACH δεν θα υποχρεούνται να μελετήσ
ουν ολόκληρη την πρόταση.

Για να αποφευχθεί η επικάλυψη εργασιών των επιχειρήσεων και των αρχών, όλες αυτές οι ουσί
ες που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα που διέπονται από συγκεκριμένη κοινοτική νομοθεσία πρ
έπει να εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής των τίτλων σχετικά με την καταχώριση, αξιολόγηση, 
αδειοδότηση, κοινοχρησία δεδομένων, ενημέρωση στην αλυσίδα εφοδιασμού και τις υποχρεώσ
εις των μεταγενέστερων χρηστών.

Μια γενική αναφορά πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι επικρατεί η υφιστάμενη νομοθεσία στο χ
ώρο εργασίας. 

Οι συμβιβαστικές τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 100α και στα άρθρα 2, 4, 4α, 7, και 8 π
ρέπει να μελετηθούν από κοινού.

Τροπολογία 28
Άρθρο 2, παράγραφος 2
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2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με τη
ν επιφύλαξη:

2. Οι διατάξεις των Τίτλων του παρόντος κ
ανονισμού για την καταχώριση, αξιολόγησ
η, κοινοχρησία δεδομένων, πληροφορίες στ
ην αλυσίδα εφοδιασμού, μεταγενέστερους
χρήστες και αδειοδότηση δεν εφαρμόζοντα
ι στο βαθμό που μια ουσία χρησιμοποιείται
στα ακόλουθα προϊόντα ή ως τέτοιο προϊό
ν:

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

(α) σε φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπ
ινη ή κτηνιατρική χρήση σύμφωνα με το πε
δίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρ
ωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
και της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκ
ού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(β) της οδηγίας 90/394/EOK (β) Τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ
μογής του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κο
ινοβουλίου και του Συμβουλίου 178/2002/Ε
Κ, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων
τροφίμων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο
γής της οδηγίας του Συμβουλίου 89/107/Ε
ΟΚ και των αρτυμάτων που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας του Συμβουλ
ίου 88/388/ΕΚ και της αποφάσεως της Επι
τροπής 1999/217/ΕΚ

(γ) της οδηγίας 98/24/EΚ του Συμβουλίου· (γ) σε ζωοτροφές, συμπεριλαμβανομένων τ
ων πρόσθετων σε ζωοτροφές σύμφωνα με
το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1831/2003 σχετικά με τη χρήση προσ
θέτων στη διατροφή των ζώων και σε ζωο
τροφές σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής τη
ς οδηγίας 84/471/ΕΟΚ·

δ) της κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει τη
μεταφορά επικίνδυνων ουσιών και επικίνδυ
νων ουσιών σε παρασκευάσματα σιδηροδρ
ομικώς, οδικώς, δια πλωτών οδών, δια θαλ
άσσης ή αεροπορικώς.

(δ) σε ιατρικό εξοπλισμό σύμφωνα με το πε
δίο εφαρμογής των οδηγιών 90/385/ΕΟΚ, 
93/42/ΕΟΚ και 98/79/ΕΚ·

(ε) σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρό
φιμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρι
θ. 1935/2004·
(στ) σε φυτοπροστατευτικά μέσα σύμφωνα
με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίο
υ·
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(ζ) σε βιοκτόνα προϊόντα σύμφωνα με την
οδηγία 98/8/ΕΚ του Συμβουλίου·
(η) Σε ενέργειες εμφυτεύσιμες ιατρικές συσ
κευές κατά την έννοια της οδηγίας του Συμ
βουλίου 90/385/ΕΟΚ και της οδηγίας του Σ
υμβουλίου 93/68/ΕΟΚ·
(θ) σε in vitro διαγνωστικές ιατρικές συσκε
υές κατά την έννοια της οδηγίας 98/79/ΕΟ
Κ·

(ι) σερ μπαταρίες και συσσωρευτές κατά τ
ην έννοια της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ (ή … τ
ης νέας οδηγίας για συσσωρευτές).

Ο κατάλογος των εξαιρουμένων ουσιών μπ
ορεί να επανεξεταστεί βάσει μιας σύσταση
ς του Οργανισμού ή μιας πρωτοβουλίας τη
ς Επιτροπής μέσω απόφασης της Επιτροπ
ής που λαμβάνεται με τη διαδικασία του ά
ρθρου 130 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει και βελτιώνει την αναγνωσιμότητα του REACH. Όλες οι εξαι
ρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του REACH πρέπει να συγκεντρωθούν στο άρθρο 2, ούτως ώστ
ε οι επιχειρήσεις που δεν οφείλουν να εφαρμόζουν το REACH δεν θα υποχρεούνται να μελετήσ
ουν ολόκληρη την πρόταση.

Για να αποφευχθεί η επικάλυψη εργασιών των επιχειρήσεων και των αρχών, όλες αυτές οι ουσί
ες που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα που διέπονται από συγκεκριμένη κοινοτική νομοθεσία πρ
έπει να εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής των τίτλων σχετικά με την καταχώριση, αξιολόγηση, 
αδειοδότηση, κοινοχρησία δεδομένων, ενημέρωση στην αλυσίδα εφοδιασμού και τις υποχρεώσ
εις των μεταγενέστερων χρηστών.

Μια γενική αναφορά πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι επικρατεί η υφιστάμενη νομοθεσία στο χ
ώρο εργασίας. 

Οι συμβιβαστικές τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 100α και στα άρθρα 2, 4, 4α, 7, και 8 π
ρέπει να μελετηθούν από κοινού.

Τροπολογία 29
Άρθρο 2, παράγραφος 2α (νέα) και 2β (νέα)

(2α) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με
την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας
περί των χώρων εργασίας.
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(2β) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με
την επιφύλαξη των απαγορεύσεων και περι
ορισμών που ορίζονται στην οδηγία του Συ
μβουλίου 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 πέρα από αυτό π
ου επιτρέπει η οδηγία του Συμβουλίου
76/768/ΕΟΚ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει και βελτιώνει την αναγνωσιμότητα του REACH. Όλες οι εξαι
ρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του REACH πρέπει να συγκεντρωθούν στο άρθρο 2, ούτως ώστ
ε οι επιχειρήσεις που δεν οφείλουν να εφαρμόζουν το REACH δεν θα υποχρεούνται να μελετήσ
ουν ολόκληρη την πρόταση.

Για να αποφευχθεί η επικάλυψη εργασιών των επιχειρήσεων και των αρχών, όλες αυτές οι ουσί
ες που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα που διέπονται από συγκεκριμένη κοινοτική νομοθεσία πρ
έπει να εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής των τίτλων σχετικά με την καταχώριση, αξιολόγηση, 
αδειοδότηση, κοινοχρησία δεδομένων, ενημέρωση στην αλυσίδα εφοδιασμού και τις υποχρεώσ
εις των μεταγενέστερων χρηστών.

Μια γενική αναφορά πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι επικρατεί η υφιστάμενη νομοθεσία στο χ
ώρο εργασίας. 

Οι συμβιβαστικές τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 100α και στα άρθρα 2, 4, 4α, 7, και 8 π
ρέπει να μελετηθούν από κοινού.

Τροπολογία 30
Άρθρο 3, παράγραφος 1α (νέα)
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(1a) Oυσία 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

Η καθιέρωση ειδικού ορισμού για τις φυσικές ουσίες που προέρχονται από βότανα στο REACH 
είναι αναγκαία προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης που προβλέπ
εται στο παράρτημα ΙΙΙ για τις φυσικές ουσίες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου στην εφ
αρμογή των διατάξεων του REACH.

Αυτή η κατηγορία φυσικών ουσιών περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία ουσιών, που δεν ορίζονται επ
αρκώς με χημικά στοιχεία κατά την έννοια του ορισμού των «ουσιών» που περιλαμβάνεται στη
ν πρόταση της Επιτροπής. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει διάκριση των ουσιών βοτανικής από τις
λοιπές ουσίες που καλύπτει το REACH.

Τροπολογία 31
Άρθρο 3, παράγραφος 2

(2) παρασκεύασμα νοείται ένα μείγμα ή διάλ
υμα που αποτελείται από δύο ή περισσότερε
ς ουσίες·

(2) παρασκεύασμα νοείται ένα μείγμα ή διάλ
υμα που αποτελείται από δύο ή περισσότερε
ς ουσίες· τα κράματα συνιστούν ειδικές μο
ρφές παρασκευασμάτων.
Αν υπάρχει βάσιμη υποψία για την ύπαρξη
ιδιοτήτων άλλων από εκείνες των επιμέρου
ς συστατικών, πρέπει να υπάρχει δυνατότη
τα αξιολόγησης του κράματος με βάση τις
ιδιαίτερες ιδιότητές του.

Αιτιολόγηση

Τα κράματα είναι παρασκευάσματα και συνεπώς δεν πρέπει να καταχωρίζονται ως τέτοια, μολο
νότι τα μεμονωμένα συστατικά τους (μέταλλα) πρέπει. Ωστόσο, τα κράματα ενδέχεται να έχουν
ιδιότητες που δεν είναι προφανείς από τα συστατικά τους, καθόσον οι ουσίες που περιέχονται σ
ε αυτά (μέταλλα) τήκονται προκειμένου να δημιουργήσουν μια νέα, μη διαλυτή, κρυσταλλική δο
μή. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης του κράματος καθεαυτού εφόσον υπά
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ρχουν υποψίες ότι το κράμα ενέχει ιδιότητες πέρα από αυτές που είναι προφανείς από την εξέτα
ση των μεμονωμένων συστατικών του.

Τροπολογία 32
Άρθρο 3, παράγραφος 3

(3) προϊόν νοείται ένα αντικείμενο που αποτ
ελείται 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 που αποτ
ελείται 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· Σύνθετα είδη που αποτελούνται α
πό περισσότερα του ενός προϊόντα θεωρού
νται συλλογή προϊόντων. Υποχρεώσεις όσο
ν αφορά προϊόντα, που απορρέουν από τον
παρόντα κανονισμό, ισχύουν για προϊόντα
όταν πωλούνται μεταξύ ξεχωριστών νομικ
ών προσώπων·

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται σαφήνεια ως προς το τί είναι προϊόν, ιδιαίτερα όσον αφορά σύνθετα είδη τα οποία
στην πραγματικότητα αποτελούν συλλογή προϊόντων. Η προτεινόμενη διευκρίνιση θα εξασφαλί
σει ότι λαμβάνονται μέτρα το συντομότερο δυνατόν στην αλυσίδα εφοδιασμού για να προβληθο
ύν οι υποχρεώσεις του REACH και να προληφθεί η υποτίμηση των υποχρεώσεων.

Τροπολογία 33
Άρθρο 3, παράγραφος 4, στοιχεία α και β
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(4) πολυμερές νοείται μια ουσία η οποία απο
τελείται από μόρια χαρακτηριζόμενα από ακ
ολουθία ενός ή περισσότερων τύπων μονομ
ερών μονάδων. Τα μοριακά βάρη των εν λό
γω μορίων πρέπει να καλύπτουν ένα κάποιο
φάσμα μέσα στο οποίο οι διαφορές μοριακο
ύ βάρους να οφείλονται κυρίως στη διαφορά
του αριθμού των μονομερών μονάδων που τ
α απαρτίζουν. Ένα πολυμερές περιλαμβάνει
τα εξής:

(4) πολυμερές νοείται μια ουσία η οποία απο
τελείται από μόρια χαρακτηριζόμενα από ακ
ολουθία ενός ή περισσότερων τύπων μονομ
ερών μονάδων και μια απλή κατά βάρος πλ
ειοψηφία μορίων που περιέχουν τρεις τουλ
άχιστον μονομερείς μονάδες συνδεδεμένες
με τουλάχιστον άλλη μία μονομερή μονάδα
ή με άλλο αντιδρών συστατικό, η δε ουσία
αποτελείται από λιγότερο από μια απλή κα
τά βάρος πλειοψηφία μορίων ενός και του
αυτού μοριακού βάρους. Τα μοριακά βάρη
των εν λόγω μορίων πρέπει να καλύπτουν έ
να κάποιο φάσμα μέσα στο οποίο οι διαφορ
ές μοριακού βάρους να οφείλονται κυρίως σ
τη διαφορά του αριθμού των μονομερών μο
νάδων που τα απαρτίζουν.

(α) μια απλή κατά βάρος πλειοψηφία μορί
ων που περιέχουν τρεις τουλάχιστον μονομ
ερείς μονάδες συνδεδεμένες με ομοιοπολικ
ούς δεσμούς με τουλάχιστον άλλη μία μονο
μερή μονάδα ή με άλλο αντιδρών συστατικ
ό·
(β) λιγότερο από μια απλή κατά βάρος πλει
οψηφία μορίων ενός και του αυτού μοριακ
ού βάρους.

Αιτιολόγηση

Ο ανωτέρω ορισμός του πολυμερούς είναι κατά βάση ο ορισμός του ΟΟΣΑ, που περιέχεται επί
σης στην οδηγία 92/32/ΕΟΚ, θεωρείται πρότυπος ορισμός και, συνεπώς, πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 34
Άρθρο 3, παράγραφος 12 α) (νέα)

(12 α) κατηγορίες χρήσης νοούνται οι κατη
γοριοποιήσεις χρήσεων σύμφωνα με το Πα
ράρτημα Iγ με βάση την ακόλουθη διάκρισ
η: βιομηχανική χρήση, επαγγελματική χρή
ση και καταναλωτική χρήση.

Αιτιολόγηση

Η έννοια των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης θα καταστήσουν τις απαιτήσεις σχετικά με τα δε
δομένα πιο συστηματικές και επικεντρωμένες και θα διευκολύνουν την κοινοποίησή τους σε ολ
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όκληρη την αλυσίδα παραγωγής. Αντί να αναζητούνται ομάδες προϊόντων και χρήσεις, προσδιο
ρίζονται και ταξινομούνται χαρακτηριστικοί τύποι έκθεσης ανθρώπων και περιβάλλοντος, χωρί
ς μνεία της χρήσης ουσίας. Λεπτομερής περιγραφή μπορεί να αναζητηθεί στις τροπολογίες που
αναφέρονται στο παράρτημα Iβα (νέο).

Τροπολογία 35
Άρθρο 3, παράγραφος 12 β) (νέα)

(12 β) κατηγορίες έκθεσης νοούνται οι κατ
ηγοριοποιήσεις εκθέσεων σύμφωνα με τις
σχετικές οδούς πρόσληψης για τον άνθρωπ
ο (δια της στοματικής οδού, δια της εισπνο
ής και δια του δέρματος), τους τρόπους πρ
οσβολής του περιβάλλοντος (δια του ατμοσ
φαιρικού αέρος, δια του ύδατος, δια του εδ
άφους) και τη διάρκεια και τη συχνότητα τ
ης έκθεσης (μοναδική/βραχεία, περιστασια
κή, επαναλαμβανόμενη, μακροπρόθεσμη) 
σύμφωνα με το Παράρτημα IXa.

Αιτιολόγηση

Η έννοια των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης θα καταστήσουν τις απαιτήσεις σχετικά με τα δε
δομένα πιο συστηματικές και επικεντρωμένες και θα διευκολύνουν την κοινοποίησή τους σε ολ
όκληρη την αλυσίδα παραγωγής. Βλέπε εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση σχετικά με την παράγρα
φο 12a.

Τροπολογία 36
Άρθρο 3, παράγραφος 12 γ) (νέα)

(12 γ) σενάριο έκθεσης νοείται η περιγραφ
ή συγκεκριμένων μέτρων για την προστασί
α του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και
των ειδικών όρων παραγωγής και χρήσης
μιας ουσίας καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τη
ς,

Αιτιολόγηση

Αντίθετα με τις κατηγορίες χρήσης και έκθεσης, ένα σενάριο έκθεσης περιγράφει τις συγκεκριμέ
νες εξατομικευμένες συνθήκες χρήσης μιας ουσίας και ειδικότερα τα πρακτικά προστατευτικά μ
έτρα.
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Τροπολογία 37
Άρθρο 3, παράγραφος 14

(14) ενδιάμεσο νοείται μια ουσία η οποία πα
ρασκευάζεται και καταναλώνεται ή χρησιμο
ποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο χημικών
διεργασιών με σκοπό να μετατραπεί σε άλλη
ουσία (στο εξής σύνθεση)·

(14) ενδιάμεσο νοείται μια ουσία ή παρασκε
ύασμα που παρασκευάζεται και καταναλώνε
ται ή χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο πλα
ίσιο χημικών διεργασιών με σκοπό να μετατ
ραπεί σε άλλη ουσία (στο εξής σύνθεση)·

Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση πρέπει επίσης να εφαρμόζεται και για ουσίες που δεν χρησιμοποιούνται ως ενδιά
μεσες. 

Τροπολογία 38
Άρθρο 3, παράγραφος 14 α (νέα)

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

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός REACH εξαιρεί από την καταχώριση ουσίες "που απαντούν στη
φύση εάν δεν έχουν τροποποιηθεί χημικώς κατά την παραγωγή τους". Μολονότι οι ίνες κυτταρί
νης παράγονται με χημική διαδικασία, η δομή τους δεν τροποποιείται. Κατά συνέπεια, όλες οι μ
ορφές και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ινών κυτταρίνης πρέπει να καλ
ύπτονται από την παρούσα εξαίρεση.

Τροπολογία 39
Άρθρο 3, παράγραφος 20
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(20) σταδιακά εισαγόμενη ουσία νοείται μια
ουσία η οποία κατά τη δεκαπενταετία που
προηγείται της έναρξης ισχύος του παρόντ
ος κανονισμού ανταποκρίνεται σε ένα τουλ
άχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια:

(20) σταδιακά εισαγόμενη ουσία νοείται μια
ουσία η οποία ανταποκρίνεται σε ένα τουλά
χιστον από τα ακόλουθα 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 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 τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρ
κεια δεκαπέντε ετών από την έναρξη ισχύο
ς του παρόντος κανονισμού·

(γ) έχει διατεθεί στην αγορά της Κοινότητα
ς, ή των χωρών που προσχωρούν στην Ευρ
ωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004, και από
τις 18 Σεπτεμβρίου 1981 έως και τις 31 Οκτ
ωβρίου 1993 έχει επίσης διατεθεί στην αγορ
ά από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα και θε
ωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τ
ο άρθρο 8, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωσ
η, της οδηγίας 67/548/EΟΚ, όπως τροποποι
ήθηκε από την οδηγία 79/831/ΕΟΚ αλλά δε
ν ανταποκρίνεται στον ορισμό του πολυμερ
ούς βάσει της οδηγίας 67/548/EΟΚ, όπως τρ
οποποιήθηκε από την οδηγία 92/32/ΕΟΚ·

(γ) έχει διατεθεί στην αγορά της Κοινότητα
ς, ή των χωρών που προσχωρούν στην Ευρ
ωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004, και από
τις 18 Σεπτεμβρίου 1981 έως και τις 31 Οκτ
ωβρίου 1993 έχει επίσης διατεθεί στην αγορ
ά από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα και θε
ωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τ
ο άρθρο 8, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωσ
η, της οδηγίας 67/548/EΟΚ, όπως τροποποι
ήθηκε από την οδηγία 79/831/ΕΟΚ αλλά δε
ν ανταποκρίνεται στον ορισμό του πολυμερ
ούς βάσει της οδηγίας 67/548/EΟΚ, όπως τρ
οποποιήθηκε από την οδηγία 92/32/ΕΟΚ·

Αιτιολόγηση

Όλες οι ουσίες στο σύστημα ΕΙΝΕCS πρέπει να θεωρούνται ως εν δυνάμει σταδιακά εισαγόμεν
ες ουσίες. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει γραφειοκρατική απόδειξη η διαδικασία επιβεβαίωσης
ότι μια ουσία παρήχθη ή εισήχθη εντός 15 ετών στην Ε.Ε.. 

Οι παραγωγοί και εισαγωγείς μπορούν να διατηρήσουν το καθεστώς της σταδιακά εισαγόμενης
ουσίας και, συνεπώς, να χρησιμοποιήσουν μεταβατικές περίοδος σταδιακής εισαγωγής εφόσον
κοινοποιήσουν την ουσία σύμφωνα με το άρθρο 22α (νέο) στον κατάλογο ουσιών. 

Τροπολογία 40
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Άρθρο 3, παράγραφος 22

(22) έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και δια
δικασιών παραγωγής νοείται οποιαδήποτε επ
ιστημονική ανάπτυξη σε σχέση με την ανάπ
τυξη ενός προϊόντος ή με την περαιτέρω αν
άπτυξη μιας ουσίας για την οποία χρησιμοπ
οιείται πιλοτικό εργοστάσιο ή δοκιμές παρα
γωγής για την ανάπτυξη της διαδικασίας παρ
αγωγής ή/και για τη δοκιμή των τομέων εφα
ρμογής της ουσίας·

(22) έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και δια
δικασιών παραγωγής νοείται οποιαδήποτε επ
ιστημονική ανάπτυξη σε σχέση με την ανάπ
τυξη ενός προϊόντος ή με την περαιτέρω αν
άπτυξη μιας ουσίας, υπό καθαρή μορφή, σε
παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, για την ο
ποία χρησιμοποιείται πιλοτικό εργοστάσιο ή
δοκιμές παραγωγής για την ανάπτυξη της δι
αδικασίας παραγωγής ή/και για τη δοκιμή τ
ων τομέων εφαρμογής της ουσίας·

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία διευκρινίζει ότι προϊόντα και διεργασίες που σχετίζονται με έρευνα και ανά
πτυξη δύνανται να καλύπτουν ουσίες υπό καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα και σε προϊόντα

Τροπολογία 41
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 αποτελεί έναν αδικαιολόγητο περιορισμό της επιστημονικής ελευθερίας
και της ελευθερίας έρευνας.

Τροπολογία 42
Άρθρο 3, παράγραφος 25
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(25) προσδιοριζόμενη χρήση: νοείται η χρήσ
η μιας ουσίας υπό καθαρή μορφή ή σε παρα
σκεύασμα ή η χρήση ενός παρασκευάσματο
ς, η οποία προβλέπεται από φορέα της αλυσί
δας εφοδιασμού, περιλαμβανομένης της ιδία
ς χρήσης του φορέα, ή η οποία του έχει γνω
στοποιηθεί γραπτώς από αμέσως μεταγενέστ
ερο χρήστη, καλύπτεται δε από το δελτίο δε
δομένων ασφαλείας που έχει γνωστοποιηθεί
στον εν λόγω μεταγενέστερο χρήστη·

(25) προσδιοριζόμενη χρήση: νοείται η χρήσ
η μιας ουσίας υπό καθαρή μορφή ή σε παρα
σκεύασμα ή η χρήση ενός παρασκευάσματο
ς, η οποία προβλέπεται από φορέα της αλυσί
δας εφοδιασμού, περιλαμβανομένης της ιδία
ς χρήσης του φορέα, ή η οποία του έχει γνω
στοποιηθεί γραπτώς από αμέσως μεταγενέστ
ερο χρήστη, καλύπτεται δε από το δελτίο δε
δομένων ασφαλείας που έχει γνωστοποιηθεί
στον εν λόγω μεταγενέστερο χρήστη· η περι
γραφή της προσδιοριζόμενης χρήσης γίνετ
αι με την αναφορά των κατηγοριών χρήση
ς και έκθεσης·

Αιτιολόγηση

Αναδιατύπωση της αρχικής τροπολογίας 34. Η προσδιοριζόμενη χρήση αναφέρεται απλώς με μ
νεία της κατηγορίας χρήσης και της κατηγορίας έκθεσης. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις Μ
ΜΕ καθόσον επιτρέπει πιο ευέλικτη διαχείριση του συστήματος και διασφάλιση των εμπιστευτι
κών στοιχείων της παραγωγής και της εμπορίας.

Τροπολογία 43
Άρθρο 3, παράγραφος 29 α) (νέα)

(29 α) Βασικές πληροφορίες νοούνται τα β
ασικά στοιχεία για την ιεράρχηση των ουσι
ών με βάση τις εγγενείς ιδιότητές τους, την
έκθεση και χρήση σύμφωνα με το Παράρτ
ημα Iγ (κατηγορίες χρήσης), το Παράρτημ
α Iδ (Έκθεση) και τα Παραρτήματα IV κα
ι V·

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του καταλόγου ουσιών (βλ. άρθρο 3 (20), στη δεύτερη φάση η εται
ρείες θα υποβάλλουν επίσης και ζωτικές πληροφορίες (βλ. άρθρο 22γ). Σε αυτές περιλαμβάνον
ται οι σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες, την έκθεση και τη χρήση των ουσι
ών.

Τροπολογία 44
Άρθρο 3, παράγραφος 29α (νέα)

(29α) μικρομεσαίες επιχειρήσεις νοούνται
οι επιχειρήσεις όπως ορίζονται στη σύστασ
η 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003.



PE 357.851v02-00 34/194 AD\580429EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Χάριν της ορθής εφαρμογής των ρυθμίσεων, θεωρείται απαραίτητη η ενσωμάτωση του ορισμού
της μικρομεσαίας επιχείρησης, δεδομένου ότι είναι ο πλέον ευαίσθητος αποδέκτης της διαδικασ
ίας. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρ
α που περιλαμβάνονται στον Τίτλο Ι: Γενικά Θέματα.

Τροπολογία 45
Άρθρο 3, παράγραφος 29 β) (νέα)

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

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από το άρθρο 3(20). Ορισμός αποτελεί τη βάση για το άρθρο 22γ. 

Τροπολογία 46
Άρθρο 3, παράγραφος 29 γ) (νέα)

(29 γ) κράμα νοείται ένα μεταλλικό υλικό, 
ομοιογενές σε μακροσκοπικό επίπεδο, αποτ
ελούμενο από δύο ή περισσότερα χημικά σ
τοιχεία, τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξ
ύ τους έτσι ώστε να μην μπορούν να διαχω
ριστούν με μηχανικά μέσα.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός αντιστοιχεί στο Συνολικώς Εναρμονισμένο Σύστημα Χημικής Ταξινόμησης κ
αι Σήμανσης των ΗΕ (GHS) καθώς και την οδηγία περί παρασκευασμάτων (οδηγία 1999/45/E
Κ). Τα ανόργανα μεταλλικά συστατικά και τα μέταλλα είναι «ουσίες» σύμφωνα με το άρθρο 3,
αλλά δεν υπάρχει ορισμός των κραμάτων.

Τροπολογία 47
Άρθρο 4, παράγραφος 1
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Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν ισχύ
ουν στο βαθμό που μια ουσία χρησιμοποιεί
ται:

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) σε καλλυντικά προϊόντα, σύμφωνα με τ
ο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 82/471/ΕΟ
Κ του Συμβουλίου.
1 ΕΕ. L 311 της 28.11.2001, σελ. 1.
2 ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σελ. 67.
3 ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σελ. 27.
4 ΕΕ L 84 της 27.3.1999, σελ. 1.
5 ΕΕ L 270, 14.12.1970, σ. 1.
6 ΕΕ L 213 της 21.7.1982, σελ. 8.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει και βελτιώνει την αναγνωσιμότητα του REACH. Λόγω της με
ταφοράς των εξαιρέσεων στο άρθρο 2, το άρθρο 4 πρέπει να τροποποιηθεί.

Ορισμένες ουσίες που προκύπτουν από ειδικές διαδικασίες ανακύκλωσης πρέπει επίσης να εξαι
ρεθούν από την υποχρέωση καταχώρισης, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση που αναλαμβά
νει τη διαδικασία ανακύκλωσης διαθέτει πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω ουσία. 

H συμβιβαστική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 100a και στα άρθρα 2, 4, 4a, 7, 8 πρέπει ν
α εξεταστούν από κοινού.
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Τροπολογία 48
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο γ α) (νέο)

γ α) 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

Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει και βελτιώνει την αναγνωσιμότητα του REACH. Λόγω της με
ταφοράς των εξαιρέσεων στο άρθρο 2, το άρθρο 4 πρέπει να τροποποιηθεί.

Ορισμένες ουσίες που προκύπτουν από ειδικές διαδικασίες ανακύκλωσης πρέπει επίσης να εξαι
ρεθούν από την υποχρέωση καταχώρισης, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση που αναλαμβά
νει τη διαδικασία ανακύκλωσης διαθέτει πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω ουσία. 

H συμβιβαστική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 100a και στα άρθρα 2, 4, 4a, 7, 8 πρέπει ν
α εξεταστούν από κοινού.

Τροπολογία 49
Άρθρο 4 α (νέο)

(4α) Εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταχ
ώρισης για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντω
ν και διαδικασιών παραγωγής(PPORD)
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(1) Ουσίες που παράγονται στην Κοινότητα
ή εισάγονται για σκοπούς έρευνας και ανάπ
τυξης προϊόντων και διαδικασιών παραγω
γής εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχ
ώρισης που ορίζεται στα άρθρα 5, 6, 15, 
16 και 19 για περίοδο πέντε ετών, υπό την
προϋπόθεση ότι ο παραγωγός ή εισαγωγέα
ς παρέχει στην Οργανισμό τις ακόλουθες π
ληροφορίες με βάση υπόδειγμα που καταρτ
ίζει ο Οργανισμός 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· και

(ε) τον κατάλογο των πελατών του, εάν υπ
άρχει.

Οι ουσίες αυτές δεν διατίθενται ποτέ στο ε
υρύ κοινό ούτε υπό καθαρή μορφή ούτε σε
παρασκεύασμα ούτε σε προϊόν. Το προσωπ
ικό του(των) πελάτη/πελατών ή του κοινοπ
οιούντος χειρίζεται την ουσία υπό δεόντως
ελεγχόμενες συνθήκες. Οι ποσότητες της ο
υσίας που θα έχουν απομείνει θα επανασυλ
λεγούν και θα διατεθούν μετά τη λήξη της
περιόδου εξαίρεσης ή μετά το τέλος των ερ
ευνητικών δραστηριοτήτων, εάν οι δραστη
ριότητες περατωθούν νωρίτερα.
(2) Ο Οργανισμός χορηγεί έναν αριθμό στη
ν κοινοποίηση και μια ημερομηνία, που είν
αι η ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίη
σης από τον Οργανισμό, και τα γνωστοποιε
ί αμέσως στον ενδιαφερόμενο παραγωγό ή
εισαγωγέα και διαβιβάζει τις κοινοποιηθεί
σες πληροφορίες και τον αριθμό και την ημ
ερομηνία της κοινοποίησης στην αρμόδια
αρχή εκάστου κράτους μέλους στο οποίο η
ουσία έχει παραχθεί, εισαχθεί ή χρησιμοπο
ιηθεί για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης π
ροϊόντων και διαδικασιών παραγωγής.
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(3) Ο Οργανισμός δύναται να παρατείνει τ
ην πενταετή περίοδο εξαίρεσης για δέκα α
κόμη χρόνια κατ’ ανώτατο όριο, κατ’ απαί
τηση του παραγωγού ή εισαγωγέα, εφόσον
ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας μπορεί να κα
ταδείξει ότι η παράταση αυτή αιτιολογείτα
ι από το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξη
ς. Ο κοινοποιών μπορεί να ασκήσει προσφ
υγή κατά οιασδήποτε αρνητικής απόφασης
επί του θέματος αυτού σύμφωνα με τα άρθ
ρα 87 έως 89.

(4) Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές τ
ων αντίστοιχων κρατών μελών τηρούν πάν
τοτε εμπιστευτικές τις πληροφορίες που υπ
οβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ενθαρρύνει την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παραγ
ωγής απλοποιώντας τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην πρόταση της Επιτροπής και δημιουρ
γώντας ευκαιρίες για μεταγενέστερους χρήστες, διατηρώντας όμως ταυτόχρονα τη δυνατότητα τ
ων αρχών να παρεμβαίνουν. Αρκεί να είναι γνωστό πού λαμβάνει χώρα η έρευνα και ανάπτυξη
προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής, ούτως ώστε, σε περίπτωση ανησυχίας, να γνωρίζουν ο
ι αρχές σε ποιον να απευθυνθούν και έτσι να μπορούν να ενεργούν ταχέως.

Τροπολογία 50
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α) (νέα), στοιχεία α, β και γ

1α. Δεν χρειάζεται να διενεργείται καταχώ
ρηση βάσει της παραγράφου 1 για μια ουσί
α που περιέχεται σε παρασκεύασμα όταν η
συγκέντρωση της ουσίας στο παρασκεύασ
μα είναι χαμηλότερη από τις χαμηλότερες
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.
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Αιτιολόγηση

Υιοθετεί τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 13 για τις ουσίες και τα παρασκευάσματα. Αν δεν
χρειαζόταν να λαμβάνονται υπόψη όρια συγκέντρωσης, θα έπρεπε να καλύπτονται ακόμη και τ
α μικρότερα ίχνη. Αυτό δεν είναι λογικό.

Τροπολογία 51
Άρθρο 5, παράγραφος 2

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

2. 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· τέλος δεν καταβάλλετε επίσης κα
ι για την καταχώρηση ουσίας σε ποσότητες
μεταξύ 10 και 100 τόνων για τις οποίες ο φ
άκελος κινδύνων περιέχει όλες τις πληροφο
ρίες που αναφέρονται στα Παραρτήματα V 
και VI·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ενθαρρύνει την υποβολή πλήρων στοιχείων για ουσίες σε ποσότητες μεταξύ 1 και
100 τόνων, όπου περισσότερες πληροφορίες από αυτές που προβλέπει η πρόταση της Επιτροπή
ς θα συγκεντρώνονται για ουσίες μεταξύ 1 και 10 τόνων προς όφελος της υγείας και του περιβά
λλοντος, ενώ ταυτόχρονα θα περιοριστεί και το συνολικό κόστος το οποίο βαρύνει τις ΜΜΕ κα
θιστώντας το πιο αναλογικό.

Τα δύο αυτά στοιχεία στο φάκελο καταχώρισης:

- πρώτον, θα έχουν ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα στοιχεία τους, 
να τα αναθεωρούν και να συνάγουν κατάλληλα συμπεράσματα για τη διαχείριση του κινδύνου,
με αποτέλεσμα να υπάρχουν καλύτερα στοιχεία σχετικά με την ποιοτική ασφάλεια και ασφαλέστ
ερη χρήση των ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνες·
- κατά δεύτερον, θα βοηθήσει τον Οργανισμό στη διενέργεια ελέγχου για τον εντοπισμό ουσιών
που θα μπορούσαν να ενέχουν υψηλό κίνδυνο, και για τις οποίες θα πρέπει να συγκεντρωθούν
περισσότερες πληροφορίες.

Τροπολογία 52
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Άρθρο 5, παράγραφος 3

(3) Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας πολυμερ
ούς 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 πολυμερ
ούς 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, εάν συντρέχουν και οι δύ
ο όροι που ακολουθούν, με εξαίρεση την πε
ρίπτωση κατά την οποία τα μονομερή προ
κύπτουν κατά τη σύνθεση και δεν μπορούν
να απομονωθούν:

Αιτιολόγηση

Ορισμένα μονομερή προκύπτουν κατά τη διαδικασία επεξεργασίας και αμέσως αντιδρούν περαι
τέρω. Συνεπώς δεν μπορεί να υπάρξει καταχώριση με εύλογο κόστος.

Ωστόσο, αν ένα μονομερές ή άλλη μη καταχωρισμένη ουσία έχει ήδη καταχωριστεί από τον πα
ραγωγό ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, ο παραγωγός του πολυμερούς μπορεί να χρησιμο
ποιήσει την καταχώριση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι ο καταχωρίζων αναφέρει τη χρήση της
ουσίας κατά την παραγωγή του πολυμερούς.

Τροπολογία 53
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο (β) 1α (νέο)

Η καταχώριση του εν λόγω μονομερούς/ή τ
ης εν λόγω ουσίας περιλαμβάνει όλες τις πλ
ηροφορίες που ακολουθούν, με βάση το υπ
όδειγμα που ορίζεται από τον Οργανισμό, 
σύμφωνα με το άρθρο 108:

i) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία ε
πικοινωνίας του κατασκευαστή ή του εισαγ
ωγέα·
ii) τον προσδιορισμό του μονομερούς/της ο
υσίας, όπως ορίζεται στο τμήμα 2 του παρ
αρτήματος IV·
iii) την ταξινόμηση της ουσίας·
iv) σύντομη περιγραφή της χρήσης του πολ
υμερούς·

Αιτιολόγηση

Οι εισαγωγείς και παραγωγοί πολυμερών δεν διαθέτουν τα πολυμερή ή άλλες ουσίες που περιέχ
ουν αυτά στην αγορά της Ε.Ε.. Το γεγονός αυτό τους διαφοροποιεί από τους παραγωγούς και ει
σαγωγείς μονομερών και ουσιών μέσω των οποίων διατίθενται στην αγορά της Ε.Ε. μονομερή
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και ουσίες. Επίσης, γίνεται αποδεκτό ότι τα πολυμερή, εκ της φύσεως τους, ενέχουν περιορισμέ
νο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Τροπολογία 54
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο (βα) (νέο)

βα) Η καταχώριση, βάσει του παρόντος τίτ
λου, υποβάλλεται για τα μη καταχωρισμέν
α μονομερή που παράγονται ή εισάγονται σ
ε ποσότητες άνω των 1000 τόνων ετησίως.
Η καταχώριση περιλαμβάνει τις πληροφορ
ίες που ορίζονται στο παράρτημα V καθώς
και τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει
των ως άνω διατάξεων.

Αιτιολόγηση

Δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος που να υπαγορεύει την υποβολή των μονομερών που περιέχοντα
ι σε πολυμερή, σε διαδικασία πλήρους καταχώρισης στο πλαίσιο του REACH και, συνεπώς, κρί
νεται σκόπιμο τα εν λόγω μονομερή να υπόκεινται σε πιο περιορισμένες απαιτήσεις κοινοποίησ
ης και, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε απαιτήσεις καταχώρισης.

Τροπολογία 55
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.

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

Αιτιολόγηση

Για να διευκολυνθούν οι ΜΜΕ, το ποσό του τέλους που καθορίζει ο Οργανισμός για την καταχ
ώριση πρέπει να είναι αναλογικό των πληροφοριών που παρέχονται για την καταχώριση της ου
σίας. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθ
ρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙΙ: Καταχώριση ουσιών.

Τροπολογία 56
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (α)
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α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα αντι
προσωπεύει 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 αντι
προσωπεύει ποσότητα άνω του ενός τόνου
ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα κατ’ έτος·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαλειφθεί η αναφορά σε είδος προϊόντος. Στο άρθρο 6(1α)(νέο) υιοθετείται η αναφ
ορά της οδηγίας 67/548/EΟΚ.

Τροπολογία 57
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

Β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια τ
αξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, σύμφ
ωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

β) η περιεκτικότητα της ουσίας στο εκάστο
τε προϊόν υπερβαίνει το 0,1% κατά βάρος γ
ια τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας
ουσιών σε προϊόντα, πρέπει τα συστατικά τ
ου συντιθέμενου προϊόντος να εξετάζονται
ξεχωριστά. Το ίδιο ισχύει για επιστρώσεις
σε προϊόντα. Οι λεπτομέρειες ορίζονται στι
ς κατευθυντήριες γραμμές·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαλειφθεί η αναφορά σε είδος προϊόντος. Στο άρθρο 6(1α)(νέο) υιοθετείται η αναφ
ορά της οδηγίας 67/548/EΟΚ.

Τροπολογία 58
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (γ α) (νέο)

γ) η ουσία δεν εξαιρείται από την υποχρέω
ση καταχώρισης.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαλειφθεί η αναφορά σε είδος προϊόντος. Στο άρθρο 6(1α)(νέο) υιοθετείται η αναφ
ορά της οδηγίας 67/548/EΟΚ.

Τροπολογία 59
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (γ α) (νέο)

(γ α) η ουσία δεν έχει καταχωριστεί για την
εν λόγω χρήση από φορέα σε προηγούμενο
στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού.
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Τροπολογία 60
Άρθρο 6, παράγραφος 1α (νέα)

(1α) Δεν χρειάζεται να διενεργείται καταχ
ώριση βάσει της παραγράφου 1 για μια ου
σία που περιλαμβάνεται σε παρασκεύασμα
όταν η συγκέντρωση της ουσίας στο παρασ
κεύασμα είναι χαμηλότερη από τις χαμηλό
τερες 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·

Αιτιολόγηση

Εισαγωγή κριτηρίων περικοπής. 
Τροπολογία 61

Άρθρο 6, παράγραφος 1α (νέα)

(1α) Η Επιτροπή εγκρίνει κατευθυντήριες γ
ραμμές με τις οποίες διευκρινίζει το περιεχ
όμενο του όρου «είδος προϊόντος» το αργό
τερο 3 μήνες μετά την προθεσμία που ορίζ
εται στο άρθρο 21, παράγραφος 3.

Τροπολογία 62
Άρθρο 6, παράγραφοι 2, 3 και 4

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

διαγράφεται

(α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα α
ντιπροσωπεύει ποσότητα άνω του ενός τόν
ου ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα κατ' έτ
ος·
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(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια τ
αξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, σύμφ
ωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

(γ) ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας γνωρί
ζει ή έχει γνωστοποιηθεί στον κατασκευασ
τή ή στον εισαγωγέα ότι η ουσία είναι πιθα
νό να ελευθερωθεί υπό φυσιολογικές και εύ
λογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, ακόμ
η και αν η ελευθέρωσή της δεν αποτελεί πρ
οβλεπόμενη λειτουργία του προϊόντος·

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

(3) Εφόσον συντρέχουν οι όροι της παραγρ
άφου 2, οι πληροφορίες που πρέπει να κοιν
οποιούνται περιλαμβάνουν τις ακόλουθες, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται απ
ό τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο
108:

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 ουσιών, 
όπως ορίζεται στο σημείο 2 του παραρτήμ
ατος IV·

δ) την ταξινόμηση της ουσίας·

ε) σύντομη περιγραφή της χρήσης ή των χρ
ήσεων του προϊόντος·

στ) την ποσοτική κλίμακα της ουσίας, όπω
ς 1-10 τόνοι, 10-100 τόνοι και ούτω καθεξή
ς.
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(4) Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει απο
φάσεις με τις οποίες να απαιτεί από τους κ
ατασκευαστές και τους εισαγωγείς προϊόντ
ων να καταχωρίζουν, σύμφωνα με τον παρ
όντα τίτλο, κάθε ουσία που περιέχουν τα εν
λόγω προϊόντα και έχει κοινοποιηθεί σύμφ
ωνα με την παράγραφο 3.

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 2 έως 4 δεν έχουν πρακτική αξία και είναι δύσκολο να επιβληθούν. Πολλοί ορι
σμοί λείπουν ή είναι υπερβολικά ασαφείς (π.χ. «είδος προϊόντος», «έχει γνωστοποιηθεί», «είνα
ι πιθανό να ελευθερωθεί»). Επιπλέον, οι διατάξεις πρέπει να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη δι
ατάξεις των διεθνών εμπορικών συμφωνιών.

Τροπολογία 63
Άρθρο 6, παράγραφοι 5, 6 και 7

(5) Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζοντ
αι σε ουσίες που έχουν ήδη καταχωριστεί γι
α τη χρήση αυτή από φορέα προηγούμενου
σταδίου της αλυσίδας εφοδιασμού.

(5) Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε ο
υσίες που έχουν ήδη καταχωριστεί για τη χρ
ήση αυτή από φορέα προηγούμενου σταδίου
της αλυσίδας εφοδιασμού.

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

(6) Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται έξι μήνες
μετά την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο
21, παράγραφος 3.

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

(7) Τα μέτρα για την εφαρμογή των παραγρ
άφων 1 έως 1α θεσπίζονται με τη διαδικασί
α που αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφ
ος 3.

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 2 έως 4 δεν έχουν πρακτική αξία και είναι δύσκολο να επιβληθούν. Πολλοί ορι
σμοί λείπουν ή είναι υπερβολικά ασαφείς (π.χ. «είδος προϊόντος», «έχει γνωστοποιηθεί», «είνα
ι πιθανό να ελευθερωθεί»). Επιπλέον, οι διατάξεις πρέπει να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη δι
ατάξεις των διεθνών εμπορικών συμφωνιών.

Τροπολογία 64
Άρθρο 6 α (νέο)

Μεταβίβαση και χωρισμός καταχρήσεων, 
"ομαδικές καταχωρήσεις"
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Τροπολογία 65
Άρθρο 6 β (νέο), παράγραφος 1

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

Αιτιολόγηση

Αν ένας καταχωρίζων δεν επιθυμεί πλέον να αξιοποιήσει την καταχώρισή του, πρέπει να έχει δ
υνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων που απορρέουν απ' αυτή. Η διαιρετότητα των δικαιωμ
άτων που προκύπτουν από μια καταχώριση είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις στις οποίες στον ν
έο ιδιοκτήτη εκχωρείται μερίδιο μόνο της εταιρείας. Καθόσον κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας π
ρέπει να διαθέτει αριθμό καταχώρισης που να αποδεικνύει το καθεστώς καταχώρισης, στις περ
ιπτώσεις αυτές, ο Οργανισμός πρέπει να εκδίδει νέο αριθμό καταχώρισης στον νέο ιδιοκτήτη.

Τροπολογία 66
Άρθρο 6 β (νέο), παράγραφος 2

2. Εάν ο κατασκευαστής είναι θυγατρική ε
πιχείρηση ενός άλλου νομικού προσώπου (τ
ης λεγόμενης μητρικής εταιρείας), η μητρι
κή εταιρεία μπορεί εξ ονόματος της θυγατ
ρικής εταιρείας να πραγματοποιήσει και ν
α διατηρήσει μια καταχώρηση. Η θυγατρι
κή εταιρεία μπορεί επίσης να πραγματοποι
ήσει και να διατηρήσει μια καταχώρηση γι
α τη μητρική της εταιρεία ή για άλλες θυγα
τρικές εταιρείες. Στις περιπτώσεις αυτές α
παιτείται μόνο μια καταχώρηση. Το νομικ
ό πρόσωπο που ορίζεται για την καταχώρη
ση της ομάδας είναι υπεύθυνο για την εκπλ
ήρωση των υποχρεώσεων σύμφωνα με τον
παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 67
Άρθρο 6 β (νέο), παράγραφος 3
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3. Η παράγραφος 2 ισχύει και στην περίπτ
ωση κατά την οποία η έδρα της μητρικής ε
ταιρείας ή της θυγατρικής εταιρείας δεν β
ρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νομι
κό πρόσωπο που ορίζεται για την καταχώρ
ηση της ομάδας πρέπει να έχει την έδρα το
υ στην ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Σε περιπτώσεις ομίλων, τα προϊόντα παραδίδονται στους μεταγενέστερους χρήστες εντός της Ε.
Ε. από διάφορες εγκαταστάσεις παραγωγής που, ενδεχομένως, ανήκουν σε διαφορετικές θυγατ
ρικές. Η παράδοση των προϊόντων στο πλαίσιο ενός ομίλου, συχνά, συντονίζεται από μία μονά
δα που μπορεί να ανήκει είτε στη μητρική είτε στη θυγατρική εταιρεία. Ο κατάλληλος τρόπος γι
α τη μείωση του κόστους και της γραφειοκρατίας είναι η προτεινόμενη καταχώριση της ομάδα
ς.

Τροπολογία 68
Άρθρο 7

(1) Τα άρθρα 5 και 19 δεν εφαρμόζονται ε
πί πέντε χρόνια σε ουσίες που παράγονται
στην Κοινότητα ή εισάγονται για σκοπούς έ
ρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και διαδι
κασιών παραγωγής, με μικρό πελατολόγιο, 
σε ποσότητες οι οποίες εξυπηρετούν μόνο
σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων
και 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·

(ε) το πελατολόγιο που αναφέρεται στην πα
ράγραφο 1· και
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(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 παράγ
ραφο 1 αρχίζει να ισχύει από την παραλαβ
ή της κοινοποίησης από τον Οργανισμό.
(3) Ο Οργανισμός χορηγεί έναν αριθμό στη
ν κοινοποίηση και μια ημερομηνία, που είν
αι η ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίη
σης από τον Οργανισμό, και τα γνωστοποιε
ί αμέσως στον ενδιαφερόμενο παραγωγό ή
εισαγωγέα.

(4) Ο Οργανισμός ελέγχει την πληρότητα τ
ων πληροφοριών που του κοινοποιήθηκαν.
Παρέχει διασφαλίσεις ότι ο χειρισμός της
ουσίας ή του παρασκευάσματος ή του προϊ
όντος στο οποίο είναι ενσωματωμένη η ου
σία θα γίνει μόνο από το προσωπικό των π
ελατών που αναφέρονται στον κατάλογο σε
ελεγχόμενες συνθήκες και ότι η ουσία δεν θ
α διατεθεί στο ευρύ κοινό ποτέ ούτε υπό κα
θαρή μορφή ούτε σε παρασκεύασμα ούτε σ
ε προϊόν και ότι μετά τη λήξη της περιόδου
εξαίρεσης οι ποσότητες που θα έχουν απομ
είνει 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 συμμορφ
ώνεται με κάθε όρο που επιβάλλει ο Οργανι
σμός 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.
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(8) Ο Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως κά
θε απόφαση που λαμβάνει στις αρμόδιες α
ρχές κάθε κράτους μέλους στο οποίο πραγ
ματοποιείται η παραγωγή, η εισαγωγή ή η
έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικ
ασιών παραγωγής. Όταν λαμβάνει αποφάσ
εις, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 4 
και 7, ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τυχόν
παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί από τ
ις εν λόγω αρμόδιες αρχές.

(9) Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές τ
ων αντίστοιχων κρατών μελών τηρούν πάν
τοτε εμπιστευτικές τις πληροφορίες που υπ
οβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους
1 έως 8.

(10) Κατά των αποφάσεων του Οργανισμο
ύ βάσει των παραγράφων 4 και 7 μπορεί ν
α ασκηθεί προσφυγή, σύμφωνα με τα άρθρ
α 87, 88 και 89.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ενθαρρύνει την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παραγ
ωγής απλοποιώντας τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην πρόταση της Επιτροπής και δημιουρ
γώντας ευκαιρίες για μεταγενέστερους χρήστες, διατηρώντας όμως ταυτόχρονα τη δυνατότητα τ
ων αρχών να παρεμβαίνουν. Είναι αρκετό να είναι γνωστό πού λαμβάνει χώρα η έρευνα και αν
άπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής, ούτως ώστε, σε περίπτωση ανησυχίας, να γνωρ
ίζουν οι αρχές σε ποιον να απευθυνθούν και έτσι να μπορούν να ενεργούν ταχέως.

Οι διατάξεις που αφορούν την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής πρ
έπει να τοποθετηθούν στην αρχή του τίτλου III ως νέο άρθρο 4α, δεδομένου ότι προβλέπουν γε
νική εξαίρεση από την υποχρέωση καταχώρισης. Κατά συνέπεια, το άρθρο 7 πρέπει να διαγραφ
εί.

Τροπολογία 69
Άρθρο 8

Ουσίες σε φυτοπροστατευτικά και βιοκτόν
α προϊόντα

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

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

Συνεπακόλουθη τροπολογία, καθόσον η εξαίρεση μετακινήθηκε στο άρθρο 2.

Τροπολογία 70
Άρθρο 9
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Μια καταχώριση που απαιτείται βάσει του ά
ρθρου 5 ή του άρθρου 6, παράγραφοι 1 ή 4, 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σύ
μφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται από το
ν Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

Ο φάκελος καταχώρισης που υποβάλλεται
στον Οργανισμό βάσει του άρθρου 5 ή του
άρθρου 6, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληρ
οφορίες σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζ
εται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρ
θρο 108:

(α) τεχνικό φάκελο ο οποίος περιέχει: (α) ατομικό φάκελο ο οποίος περιέχει:

(i) την ταυτότητα του παραγωγού(-ών) ή το
υ εισαγωγέα(-ων), όπως ορίζεται στο σημείο
1 του παραρτήματος IV·

(i) την ταυτότητα του παραγωγού(-ών) ή το
υ εισαγωγέα(-ων), όπως ορίζεται στο σημείο
1 του παραρτήματος IV·

(ii) την ταυτότητα της ουσίας ή των ουσιών, 
όπως ορίζεται στο σημείο 2 του παραρτήματ
ος IV·

(ii) την ταυτότητα της ουσίας ή των ουσιών, 
όπως ορίζεται στο σημείο 2 του παραρτήματ
ος IV·

(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 περιλαμβάνουν όλες τις προ
σδιοριζόμενες χρήσεις του καταχωρίζοντος
και επισημαίνουν ιδιαίτερα τις χρήσεις που
αντενδείκνυνται σύμφωνα με τον καταχωρί
ζοντα

(iv) την ταξινόμηση και την επισήμανση τη
ς ουσίας, όπως ορίζεται στο σημείο 4 του π
αραρτήματος IV·

(iv) πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες
χρήσης και εκθέσεις όπως ορίζεται στο πα
ράρτημα IV, τμήμα 5·

(v) οδηγίες ασφαλούς χρήσης της ουσίας, ό
πως ορίζεται στο σημείο 5 του παραρτήμα
τος IV·

(vi) περιλήψεις των πληροφοριών που προκ
ύπτουν από την εφαρμογή των παραρτημά
των V έως IX·
(vii) αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών με τι
ς πληροφορίες που προκύπτουν από την εφ
αρμογή των παραρτημάτων V έως IX, εφό
σον απαιτείται από το παράρτημα I·
(viii) δήλωση ότι πραγματοποιήθηκαν ή ότ
ι δεν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε σπον
δυλωτά ζώα για την παραγωγή των πληρο
φοριών·

(ix) προτάσεις διενέργειας δοκιμών εφόσον
απαιτούνται από την εφαρμογή των παραρ
τημάτων V έως IX·
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(x) δήλωση εάν συμφωνεί να χρησιμοποιηθ
ούν από επόμενους καταχωρίζοντες, έναντι
αμοιβής, οι περιλήψεις του και οι αυτοδύν
αμες περιλήψεις μελετών του που περιέχου
ν τις πληροφορίες που προέκυψαν από την
εφαρμογή των παραρτημάτων V έως VIII 
σχετικά με δοκιμές στις οποίες δεν χρησιμ
οποιήθηκαν σπονδυλωτά ζώα·

β) έκθεση χημικής ασφάλειας, όταν απαιτε
ίται βάσει του άρθρου 13.

β) φάκελο κινδύνων ο οποίος περιέχει:

i) αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών με τις
πληροφορίες που προκύπτουν από την εφα
ρμογή των άρθρων 11 έως 13·

ii) περιλήψεις οιωνδήποτε άλλων πληροφο
ριών προκύψουν από την εφαρμογή των άρ
θρων 11 και 12·
iii) προτάσεις διενέργειας δοκιμών εφόσον
απαιτούνται από την εφαρμογή των άρθρω
ν 11 έως 13·

iv) δήλωση ότι πραγματοποιήθηκαν ή ότι δ
εν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε σπονδυ
λωτά ζώα για την παραγωγή των πληροφο
ριών·

(v) δήλωση εάν μπορούν να χρησιμοποιηθο
ύν από επόμενους καταχωρίζοντες, έναντι
αμοιβής, εντός δέκα ετών από την υποβολή
τους, οι περιλήψεις του και οι αυτοδύναμες
περιλήψεις μελετών του που περιέχουν τις
πληροφορίες που προέκυψαν από την εφαρ
μογή του άρθρου 11 σχετικά με δοκιμές στι
ς οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν σπονδυλωτ
ά ζώα·

vi) επιβεβαίωση ότι ο καταχωρίζων είναι ι
διοκτήτης των πρωτότυπων μελετών που υ
ποβλήθηκαν, ή απ’ όπου προκύπτουν και υ
ποβάλλονται περιλήψεις μελετών ή αυτοδύ
ναμες περιλήψεις μελετών, ή γραπτή συγκα
τάθεση του ιδιοκτήτη των πρωτότυπων με
λετών που αναφέρονται ( επιστολή πρόσβα
σης)
(γ) την ταξινόμηση και την επισήμανση τη
ς ουσίας, όπως ορίζεται στο σημείο 4 του π
αραρτήματος IV·
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δ) για ουσίες σε ποσότητες 10 τόνων και ά
νω κατ’ έτος έκθεση χημικής ασφάλειας σ
ύμφωνα με το άρθρο 13·
(ε) το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, εάν απ
αιτείται βάσει του άρθρου 29, ή οδηγίες γι
α την ασφαλή χρήση, όπως ορίζεται στο σ
ημείο 5 του παραρτήματος IV/παραρτήματ
ος IΓ (νέο)· στο δελτίο δεδομένων επισημα
ίνεται ποιες πληροφορίες θεωρεί ο καταχω
ρίζων εμπιστευτικές.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν:

1. Ο ατομικός φάκελος δεν αποτελεί νέο στοιχείο σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής, α
πλώς ενσωματώνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της επιχείρησης, τις ουσίες και τις χ
ρήσεις.

Θα χρειαστεί να υποβληθούν ορισμένες βασικές πληροφορίες σχετικά με την έκθεση, που θα βο
ηθήσουν τους κατασκευαστές και εισαγωγείς ουσιών, ιδίως σε ποσότητες μεταξύ 1 και 100 τόν
ων, να αναπτύξουν δελτίο δεδομένων ασφαλείας σχετικά με την ασφαλή χρήση.

2. Ο φάκελος κινδύνου δεν αποτελεί νέο στοιχείο σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής κ
αι το περιεχόμενο του προσδιορίζεται στο άρθρο 11, σε συνδυασμό με τα παραρτήματα σχετικά
με τις δοκιμές.

3. Η ταξινόμηση και σήμανση των επικίνδυνων ουσιών, όπως και στην πρόταση της Επιτροπή
ς, θα αποτελέσει χωριστό θέμα του καταλόγου καταχώρισης.

Τροπολογία 71
Άρθρο 9, στοιχείο (β α) (νέο)

βα) Για λόγους συμμόρφωσης προς την πα
ράγραφο (α), τα σύνολα δεδομένων σχετικ
ά με χημική ουσία ή ομάδα χημικών ουσιώ
ν που υποβάλλονται στο πλαίσιο του προγρ
άμματος HPV του Συμβουλίου του Οργανι
σμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτ
υξης, της πρωτοβουλίας HPV του
International Council of Chemical 
Associations ή της HPV Challenge του Οργ
ανισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος τ
ων ΗΠΑ θα θεωρείται ότι πληρούν τις απα
ιτήσεις των εδαφίων (a) (vi)-(x).
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Αιτιολόγηση

Τα χημικά προγράμματα HPV του ΟΟΣΑ παρέχουν τη βάση για επιτυχή συλλογή και αξιολόγησ
η των δεδομένων όσον αφορά τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον μεγάλων πο
σοτήτων ουσιών που παράγονται ή εισάγονται από τα μέλη του ΟΟΣΑ. Η χρήση δεδομένων πο
υ συλλέγονται στο πλαίσιο του συστήματος αυτού, είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις καταχώριση
ς του REACH, γεγονός που πρέπει να αποτρέπει την περιττή, επικαλυπτόμενη και δαπανηρή συ
λλογή στοιχείων, ιδίως στις περιπτώσεις που θα κατέληγε στη διενέργεια δοκιμών σε σπονδυλω
τά ζώα, και στην επιτάχυνση της ικανότητας ενημέρωσης που θα δοθεί στο ευρύ κοινό.

Τροπολογία 72
Άρθρο 10, Τίτλος

Κοινή υποβολή δεδομένων από μέλη κοινο
πραξιών

Προκαταχώριση και δημιουργία κοινοπραξ
ιών σε εθελοντική βάση

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία κοινοπραξιών δίνοντας νομική ισχύ στο λεγόμενο σ
τάδιο της προκαταχώρισης. Τα μέλη μιας κοινοπραξίας πρέπει να καταβάλλουν ένα δίκαιο μερί
διο του τέλους καταχώρισης.

Τροπολογία 73
Άρθρο 10, παράγραφος -1 (νέα)

(-1) Όταν δύο ή περισσότεροι παραγωγοί σ
την Κοινότητα και/ ή δύο ή περισσότεροι ει
σαγωγείς σκοπεύουν να παράγουν ή να εισ
άγουν μια ουσία, την καταχώρηση θα πρέπ
ει κατά προτίμηση να διενεργεί ο παραγωγ
ός ή εισαγωγέας.. 

Παρέχοντας την πληροφορία σύμφωνα με
το άρθρο 9 στοιχείο α (i) δύνανται οι άλλοι
παραγωγοί και/ή εισαγωγείς να επικαλούντ
αι πλήρως ή εν μέρει την καταχώρηση αυτ
ή, όταν υπάρχει έγγραφη έγκριση του παρα
γωγού/εισαγωγέα που έχει πραγματοποιήσε
ι την καταχώρηση. Η έγκριση χορηγείται ε
φόσον εφαρμόζεται το άρθρο 25..
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Οι πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 9 π
αράγραφος 1 α (vi) υποβάλλονται ξεχωριστ
ά μόνον εφόσον οι πληροφορίες αυτές έχου
ν ήδη υποβληθεί ή άλλοι σημαντικοί λόγοι
συνηγορούν κατά της αναφοράς στην πραγ
ματοποιηθείσα καταχώρηση.

Σε περίπτωση πλήρους αναφοράς, ο Οργαν
ισμός χορηγεί κατόπιν αιτήσεως στους σχε
τικούς παραγωγούς/εισαγωγείς τον ίδιο αρι
θμό καταχώρησης.

Σε περίπτωση μερικής αναφοράς, οι ελλείπ
ουσες πληροφορίες πρέπει να υποβληθούν
ξεχωριστά.

Αιτιολόγηση

Αυτό παρέχει στους παραγωγούς και εισαγωγής τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν παραπομπές
σε άλλες καταχωρίσεις, ούτως ώστε να απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δικών το
υς εγγράφων. Με τον τρόπο αυτό, θα ελαφρυνθεί η επιβάρυνση ιδίως των ΜΜΕ που θα έχουν τ
η δυνατότητα να απαλλαγούν από τη χρονοβόρα διαδικασία προετοιμασίας των φακέλων.

Η απαίτηση συγκατάθεσης σε παραπομπή, με επίκληση του άρθρου 25, θα διασφαλίσει ότι τα σ
τοιχεία που προέρχονται από δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα δεν θα επαναλαμβάνονται και ότι τα
δεδομένα αυτά υποβάλλονται μόνο μία φορά. Ουσιαστικά η διάταξη αυτή εφαρμόζει την αρχή «
μια ουσία - μια καταχώριση» (με τον ίδιο αριθμό καταχώρισης). 

Τροπολογία 74
Άρθρο 10, παράγραφος 1

(1) Όταν μια ουσία πρόκειται να παραχθεί
στην Κοινότητα από δύο ή περισσότερους
παραγωγούς ή/και να εισαχθεί από δύο ή π
ερισσότερους εισαγωγείς, αυτοί μπορούν ν
α δημιουργήσουν κοινοπραξία 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:

(1) Εναλλακτικά δύο ή περισσότεορι παραγ
ωγοί στην Κοινότητα και/ή δύο ή περισσότ
ερο εισαγωγείς μπορούν να δημιουργήσουν
κοινοπραξία για σκοπούς καταχώρισης. Τμή
ματα της καταχώρισης μπορούν τότε να υπο
βληθούν από έναν παραγωγό ή εισαγωγέα ο
οποίος ενεργεί, με τη σύμφωνη γνώμη όλω
ν, εξ ονόματος των υπόλοιπων παραγωγών
ή/και εισαγωγέων σύμφωνα με το δεύτερο, τ
ρίτο και τέταρτο εδάφιο:

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις σ
την προσπάθεια δημιουργίας και λειτουργίας κοινοπραξιών, καθώς επίσης και να αποτρέψουν



PE 357.851v02-00 56/194 AD\580429EL.doc

EL

ενδεχόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Τροπολογία 75
Άρθρο 10, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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

Τροπολογία 76
Άρθρο 10, παράγραφος 1, εδάφιο 3

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

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

Κάθε κοινοπραξία δύναται να υποβάλει απ
ό κοινού τις πληροφορίες του άρθρου 9 πα
ράγραφος 1 στοιχείο (a) αριθ. (i) έως (iii).

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις που οι πληροφορίες υποβάλλονται από κοινού, πρέπει να αρκούν σε έναν παρ
αγωγό ή εισαγωγέα που ενεργεί εξ ονόματος των υπολοίπων μελών της κοινοπραξίας, να υποβ
άλει δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 9(a)(viii).

Τροπολογία 77
Άρθρο 10, παράγραφος 1, εδάφιο 4

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

Τα μέλη της κοινοπραξίας μπορούν να αποφ
ασίσουν τα ίδια εάν θα υποβάλουν χωριστά
τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο ά
ρθρο 9, στοιχείο α), σημείο (v) και στοιχείο
β), ή εάν θα τις υποβάλει όλες ή μέρος αυτ
ών ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας ή ο τρίτος
που ενεργεί εξ ονόματος των υπολοίπων.
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Τροπολογία 78
Άρθρο 10, παράγραφος 1, εδάφιο 4 α (νέο)

Προς υποστήριξη των παραγωγών ή των ει
σαγωγέων που συμμετέχουν σε κοινοπραξίε
ς η Επιτροπή επεξεργάζεται κατευθυντήριε
ς γραμμές με σκοπό τη συμμόρφωση με το
δίκαιο του ανταγωνισμού.

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι απαραίτητες για να διευκολύνουν ή να επιτρέψουν τη δημιουρ
γία κοινοπραξιών από παραγωγούς και εισαγωγείς καθώς και το έργο αυτών των κοινοπραξιώ
ν. Επιπλέον οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές είναι απαραίτητες ως κίνητρο για τη δημιουργία κ
οινοπραξιών διότι διαφορετικά θα υπάρχει μεγάλη έλλειψη ασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία 79
Άρθρο 10, παράγραφος 1α (νέα)

(1α) Ο Οργανισμός δημοσιεύει, εντός τριώ
ν μηνών από τη λήξη του σταδίου της προκ
αταχώρισης, τον κατάλογο των ουσιών που
έχουν δηλωθεί σύμφωνα με την παράγραφ
ο 1.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία κοινοπραξιών δίνοντας νομική ισχύ στο λεγόμενο σ
τάδιο της προκαταχώρισης. Τα μέλη μιας κοινοπραξίας πρέπει να καταβάλλουν ένα δίκαιο μερί
διο του τέλους καταχώρισης.

Τροπολογία 80
Άρθρο 10, παράγραφος 1β) (νέα)

(1β) Οι κατασκευαστές και εισαγωγείς της
ίδιας ουσίας δημιουργούν κοινοπραξία, εφό
σον το επιθυμούν.
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Ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας εκείνος που ε
νεργεί εξ ονόματος των υπόλοιπων μελών τ
ης κοινοπραξίας υποβάλλει τις πληροφορίε
ς που αναφέρονται στο άρθρο 9, στοιχείο
α), σημείο (iv), (vi), (vii) και (ix).

Τα μέλη της κοινοπραξίας μπορούν να απο
φασίσουν τα ίδια εάν θα υποβάλουν χωριστ
ά τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στ
ο άρθρο 9, στοιχείο α), σημείο (v) και στοι
χείο β), ή εάν θα τις υποβάλει ο παραγωγός
ή ο εισαγωγέας που ενεργεί εξ ονόματος τω
ν υπολοίπων.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία κοινοπραξιών δίνοντας νομική ισχύ στο λεγόμενο σ
τάδιο της προκαταχώρισης. Τα μέλη μιας κοινοπραξίας πρέπει να καταβάλλουν ένα δίκαιο μερί
διο του τέλους καταχώρισης.

Τροπολογία 81
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διάταξη μεταφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 4.

Τροπολογία 82
Άρθρο 10, παράγραφος 2 α (νέα)

(2α) Απαιτούνται σαφείς κατευθυντήριες γ
ραμμές για τη λειτουργία των ομίλων. Οι ε
ν λόγω κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

α) τους κανόνες του ΠΟΕ
β) ορθή κατανομή του κόστους των δοκιμ
ών, της εκπόνησης των εκθέσεων και του κ
όστους λειτουργίας των ομίλων.
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γ) την εγγύηση της εμπιστευτικότητας ορισ
μένων ειδικών χρήσεων
δ) τη δυνατότητα των μεταγενέστερων χρη
στών να κοινοποιούν τη χρήση τους σε πρ
ώιμο στάδιο

ε) κώδικα συμπεριφοράς των τρίτων προσ
ώπων

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό για μεγάλες επιχειρήσεις και ΜΜΕ να εκπροσωπούνται από τρίτων, καθόσον
αυτό θα ενθαρρύνει ασφαλώς την συμμετοχή των ΜΜΕ σε κοινοπραξίες, καθώς συχνά δεν δια
θέτουν την αναγκαία εξειδικευμένη γνώση. Επιπλέον, είναι σημαντικό να θεσπιστούν σαφείς κα
νόνες σχετικά με τη λειτουργία των κοινοπραξιών:

- σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ·

- κοινοπραξίες που συστήνονται με εμπιστευτικό τρόπο·

- σαφείς ρυθμίσεις για τις ΜΜΕ εκ των προτέρων όσον αφορά τον επιμερισμό του κόστους ·

- οι εφαρμογές των μεταγενέστερων χρηστών μπορούν να ληφθούν υπόψη στην ανάλυση χημικ
ής ασφαλείας·

- εμπιστοσύνη στον τρίτο που προασπίζεται τα συμφέροντά τους.

Τροπολογία 83
Άρθρο 11, παράγραφος 1

(1) Ο τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στ
ο άρθρο 9, στοιχείο α), περιλαμβάνει, για τ
α σημεία (vi), (vii) και (viii) αυτής της διάτ
αξης, τουλάχιστον τα εξής:

(1) Ο φάκελος κινδύνων που αναφέρεται στ
ο άρθρο 9, στοιχείο (α), σημεία (i), (ii) και
(iii) περιλαμβάνει τις ακόλουθες

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

(α) για ουσίες σε ποσότητες τουλάχιστον εν
ός τόνου ετησίως ανά καταχωρίζοντα, του
λάχιστον πληροφορίες σχετικά με τις ψυχο
χημικές ιδιότητες που ορίζονται στο Παρά
ρτημα V, καθώς και κάθε άλλη πληροφορί
α για τον χαρακτηρισμό από πλευράς κινδύ
νου όσον αφορά τις ψυχοχημικές ιδιότητες
και τις ιδιότητες που επηρεάζουν την ανθρ
ώπινη υγεία και το περιβάλλον της ουσίας
που διαθέτει ο καταχωρίζων·
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(β) τις πληροφορίες που ορίζονται στα παρ
αρτήματα V και VI για ουσίες που παράγον
ται ή εισάγονται σε ποσότητες των 10 τόν
ων και άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή εισ
αγωγέα·

(β) για ουσίες σε ποσότητες τουλάχιστον δέ
κα τόνων ετησίως ανά καταχωρίζοντα, του
λάχιστον πληροφορίες σχετικά με τις ψυχο
χημικές ιδιότητες που ορίζονται στο Παρά
ρτημα V, καθώς και κάθε άλλη πληροφορί
α για τον χαρακτηρισμό από πλευράς κινδύ
νου όσον αφορά τις ψυχοχημικές ιδιότητες
και τις ιδιότητες που επηρεάζουν την ανθρ
ώπινη υγεία και το περιβάλλον της ουσίας
που διαθέτει ο καταχωρίζων, όπως ορίζοντ
αι στο παράρτημα VΙ, σύμφωνα με τους κα
νόνες που θεσπίζει το άρθρο 11α (νέο), παρ
άγραφοι 2 και 3·

(γ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα παρ
αρτήματα V, και VI και προτάσεις δοκιμώ
ν για την παροχή των πληροφοριών που ορί
ζονται στο παράρτημα VII για ουσίες που
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες των
100 τόνων και άνω κατ’ έτος, ανά παραγω
γό ή εισαγωγέα·

(γ) για ουσίες σε ποσότητες τουλάχιστον
100 τόνων ετησίως ανά καταχωρίζοντα, το
υλάχιστον πληροφορίες που ορίζονται στα
παραρτήματα V και VΙ, καθώς και κάθε ά
λλη πληροφορία για τον χαρακτηρισμό από
πλευράς κινδύνου όσον αφορά τις ψυχοχημ
ικές ιδιότητες και τις ιδιότητες που επηρεά
ζουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλ
ον της ουσίας που διαθέτει ο καταχωρίζω
ν, καθώς και προτάσεις σχετικά με δοκιμές
για τις οποίες δεν είναι ακόμη διαθέσιμες ο
ι πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημ
α VII, σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπί
ζει το άρθρο 11a (νέο), παράγραφοι 2 και 3
·

(δ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα παρ
αρτήματα V, και VI και προτάσεις δοκιμώ
ν για την παροχή των πληροφοριών που ορί
ζονται στα παραρτήματα VII και VIIΙ για
ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε πο
σότητες των 1.000 τόνων και άνω κατ’ έτο
ς, ανά παραγωγό ή εισαγωγέα.

(δ) για ουσίες σε ποσότητες τουλάχιστον
1000 τόνων ετησίως ανά καταχωρίζοντα, τ
ουλάχιστον πληροφορίες που ορίζονται στα
παραρτήματα V και VΙ, καθώς και κάθε ά
λλη πληροφορία για τον χαρακτηρισμό από
πλευράς κινδύνου όσον αφορά τις ψυχοχημ
ικές ιδιότητες και τις ιδιότητες που επηρεά
ζουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλ
ον της ουσίας που διαθέτει ο καταχωρίζω
ν, καθώς και προτάσεις σχετικά με δοκιμές
για τις οποίες δεν είναι ακόμη διαθέσιμες ο
ι πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημ
α VII, σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπί
ζει το άρθρο 11a (νέο), παράγραφοι 2 και 3
·

Αιτιολόγηση
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Η τροπολογία αυτή ορίζει ότι όλες οι πληροφορίες που διαθέτει ο καταχωρίζων πρέπει να υποβ
άλλονται στο φάκελο κινδύνων με σκοπό την καταχώριση της ουσίας. 

Για ουσίες σε ποσότητες από 10 έως 100 τόνους, πέρα από τις ήδη διαθέσιμες πληροφορίες, πρ
έπει να παρέχονται και όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις ψυχικές και χημικές ιδιότητες και όλ
ες οι τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα V(+). Συ
μπληρωματικές πληροφορίες όπως ορίζονται στο παράρτημα VI πρέπει να υποβληθούν για ουσί
ες που εντοπίζονται σε διαδικασία ελέγχου που διενεργεί ο Οργανισμός, ούτως ώστε επιπλέον κ
όστος να υπάρξει μόνο για τις ουσίες που ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους.

Η υποβολή ολοκληρωμένων δεσμών πληροφοριών για ουσίες σε ποσότητες από 1 έως 100 τόν
ους, διευκολύνεται και από την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής τέλους.

Η τροπολογία αυτή επεκτείνει το σύστημα για παροχή πληροφοριών, όπως ορίζει το παράρτημα
V+ ως αφετηρία και οι πληροφορίες που ορίζει το παράρτημα VI για ορισμένες ουσίες που ενδέ
χεται να έχουν σημαντικό κίνδυνο μετά από έλεγχο που διενεργεί ο Οργανισμός για ουσίες σε π
οσότητες μέχρι 100 τόνους. Για ουσίες σε ποσότητες από 100 έως 1000 τόνους, οι απαιτούμενε
ς πληροφορίες ορίζονται στα παραρτήματα V έως VII, και για τις ουσίες άνω των 1000 τόνων
οι απαιτήσεις περί πληροφοριών ορίζονται στα παραρτήματα V έως VIII.

Τροπολογία 84
Άρθρο 11, παράγραφος 2

(2) Μόλις η ποσότητα μιας ουσίας που έχει
ήδη καταχωριστεί αγγίζει το επόμενο ποσοτι
κό κατώφλι, υποβάλλονται στον Οργανισμό
οι δέουσες συμπληρωματικές πληροφορίες, 
βάσει της παραγράφου 1, καθώς και τυχόν
επικαιροποιήσεις των υπόλοιπων στοιχείων
της καταχώρισης βάσει των συμπληρωματ
ικών αυτών πληροφοριών.

(2) Μόλις η ποσότητα μιας ουσίας που έχει
ήδη καταχωριστεί αγγίζει το επόμενο ποσοτι
κό κατώφλι, ο κατασκευαστής οι εισαγωγές
ενημερώνει τον οργανισμό αμέσως και υπο
βάλλει σε αυτόν στο έντυπο που ορίζει ο Ο
ργανισμός πρόταση σχετικά με τις δέουσες
συμπληρωματικές πληροφορίες, βάσει της π
αραγράφου 1. Ο καταχωρίζων υποβάλλει σ
τον Οργανισμό τις συμπληρωματικές πληρ
οφορίες εντός χρονικού ορίου που ορίζει ο
Οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη τον απαρ
αίτητο για τη συγκέντρωση των πληροφορι
ών αυτών χρόνο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ορίζει ότι όλες οι πληροφορίες που διαθέτει ο καταχωρίζων πρέπει να υποβ
άλλονται στο φάκελο κινδύνων με σκοπό την καταχώριση της ουσίας. 

Για ουσίες σε ποσότητες από 10 έως 100 τόνους, από τις ήδη διαθέσιμες πληροφορίες, πρέπει ν
α παρέχονται και όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις ψυχικές και χημικές ιδιότητες και όλες οι
τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα V(+). Συμπλη
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ρωματικές πληροφορίες όπως ορίζονται στο παράρτημα VI πρέπει να υποβληθούν για ουσίες π
ου εντοπίζονται σε διαδικασία ελέγχου που διενεργεί ο Οργανισμός, ούτως ώστε επιπλέον κόστ
ος να υπάρξει μόνο για τις ουσίες που ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους.

Η υποβολή ολοκληρωμένων δεσμών πληροφοριών για ουσίες σε ποσότητες από 1 έως 100 τόν
ους, διευκολύνεται και από την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής τέλους.

Η τροπολογία αυτή επεκτείνει το σύστημα για παροχή πληροφοριών, όπως ορίζει το παράρτημα
V+ ως αφετηρία και οι πληροφορίες που ορίζει το παράρτημα VI για ορισμένες ουσίες που ενδέ
χεται να έχουν σημαντικό κίνδυνο μετά από έλεγχο που διενεργεί ο Οργανισμός για ουσίες σε π
οσότητες μέχρι 100 τόνους. Για ουσίες σε ποσότητες από 100 έως 1000 τόνους, οι απαιτούμενε
ς πληροφορίες ορίζονται στα παραρτήματα V έως VII, και για τις ουσίες άνω των 1000 τόνων
οι απαιτήσεις περί πληροφοριών ορίζονται στα παραρτήματα V έως VIII.

Τροπολογία 85
Άρθρο 11, παράγραφος 2 α (νέα)

(2α) Στην περίπτωση της σταδιακής εισαγ
ωγής ουσίας, η ποσότητα της ουσίας κατ’
έτος καθορίζεται βάσει της μέσης ποσότητ
ας που παρήχθη ή εισήχθη κατά τα τρία έτ
η πριν από την υποβολή του φακέλου κατα
χώρισης.

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις σχετικά με τις προς υποβολή πληροφορίες αυξάνονται, όταν ξεπεραστεί ποσοτικό
κατώτατο όριο. Οι συνέπειες είναι κατ’ αναλογίαν περισσότερο αισθητές, όταν ξεπεραστεί το ό
ριο του ενός τόνου και των 10 τόνων. Για το λόγο αυτό, πρέπει να εξασφαλισθεί ένας βαθμός ε
υελιξίας για τις ΜΜΕ, ιδιαίτερα κατά τη φάση της αγοράς. Η μέση ποσότητα σε περίοδο 3 ετών
θα διασφάλιζε ότι πλέον εκτεταμένες απαιτήσεις καταχώρισης θα ίσχυαν μόνον εάν ο καταχωρί
ζων υπερέβαινε συστηματικά συγκεκριμένο ποσοτικό κατώτατο όριο.

Τροπολογία 86
Άρθρο 11α (νέο)

Κατάργηση δοκιμών βάσει κινδύνων
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(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, οι κα
ταχωρίζοντες δεν οφείλουν να διενεργούν δ
οκιμές σύμφωνα με τα παραρτήματα VI, 
VII και VIII, σε περίπτωση που οι κίνδυνοι
τους οποίους ενέχει η ουσία ελέγχονται επα
ρκώς βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών
σχετικά με τις εγγενείς ιδιότητες και την πε
ριορισμένη έκθεση λόγω μέτρων διαχείρισ
ης του κινδύνου.

(2) Η Επιτροπή ορίζει στο παράρτημα ΙΧ τ
ις προϋποθέσεις για την κατάργηση των δο
κιμών βάσει κινδύνων, σύμφωνα με τη δια
δικασία που ορίζεται στο άρθρο 130 (3). Ο
ι προϋποθέσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη τις
διάφορες μορφές των εκτεθειμένων περιβα
λλοντικών διαμερισμάτων και ανθρωπίνων
πληθυσμών, τους διάφορους διαύλους έκθε
σης, τη διάρκεια και συχνότητα έκθεσης β
άσει του παραρτήματος IV, τμήμα 5 και τη
ν προστασία της ζωής των ζώων. Για να δι
ασφαλισθεί η αναλογικότητα μεταξύ κόστο
υς και ωφέλειας των εν λόγω δοκιμών, οι π
ροϋποθέσεις αυτές βασίζονται σε εύλογο επ
ίπεδο ασφαλείας για την επίδειξη επαρκούς
ελέγχου.

(3) Για να γίνει χρήση της κατάργησης δοκ
ιμών βάσει κινδύνων, ο καταχωρίζονται οφ
είλει να αποδείξει στο φάκελο κινδύνων είτ
ε ότι πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζοντ
αι στο παράρτημα IX, είτε ότι οι κίνδυνοι π
ου ενέχει η ουσία ελέγχονται δεόντως με αν
αφορά που θα υπάρχει στα σχετικά τμήματ
α της έκθεσης για τη χημική ασφάλεια.

Αιτιολόγηση

Οι δοκιμές πρέπει να επικεντρώνονται στις καταστάσεις έκθεσης που προβλέπει ο καταχωρίζω
ν. Συνεπώς, πέρα από τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την κατάργηση ορισμένων δοκιμών πο
υ καθορίζονται στα παραρτήματα για τις δοκιμές ( παραρτήματα VI έως VII), γενικώς, οι δοκιμ
ές μπορούν να παραλείπονται εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει επαρκής έλεγχος των κινδύ
νων, βάσει ήδη διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους και την κατάσταση έκθεση
ς, ή υπάρχουν μέτρα ελέγχου της έκθεσης. 

Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της διάταξης αυτής, η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει γενικές κ
ατευθυντήριες γραμμές, λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες έκθεσης που ορίζονται στην παράγ
ραφο 2. Επιπλέον, οι καταχωρίζοντες θα μπορούν να αποδεικνύουν την ύπαρξη επαρκούς ελέγχ
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ου των κινδύνων για τη συγκεκριμένη περίπτωση τους.

Τροπολογία 87
Άρθρο 12, παράγραφος 2, εδάφιο 1 α (νέο)

Οι μέθοδοι αυτές αναθεωρούνται και βελτι
ώνονται τακτικά με σκοπό τον περιορισμό
των δοκιμών σε σπονδυλωτά και του αριθμ
ού των ενεχομένων ζώων. Συγκεκριμένα, ε
άν το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Επικύρω
ση Εναλλακτικών Μεθόδων χαρακτηρίζει
μια εναλλακτική μέθοδο δοκιμών ως έγκυρ
η και κατάλληλη να περιληφθεί στο ρυθμισ
τικό πλαίσιο, τότε ο Οργανισμός εκδίδει εν
τός 14 ημερών σχέδιο απόφασης για την τρ
οποποίηση του(των) σχετικού(-ών) παραρτ
ήματος(-ημάτων) του παρόντος κανονισμο
ύ με σκοπό να αντικατασταθεί η μέθοδος δ
οκιμών σε ζώα με την εναλλακτική μέθοδ
ο. 

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 22 του σχεδίου έκθεσης. Οι μέθοδοι δοκιμών πρέπει να επικαιροπ
οιούνται αυτομάτως ευθύς ως μία εναλλακτική μέθοδος δοκιμών επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκ
ό Κέντρο για την Επικύρωση Εναλλακτικών Μεθόδων. 

Τροπολογία 88
Άρθρο 12, παράγραφος 3

(3) Οι εργαστηριακές δοκιμές και αναλύσει
ς διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές της ο
ρθής εργαστηριακής πρακτικής που ορίζοντ
αι στην οδηγία 87/18/ΕΟΚ και σύμφωνα με
τις διατάξεις της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ.

(3) Νέα εργαστηριακά πειράματα με σπονδ
υλωτά διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές
της ορθής εργαστηριακής πρακτικής που ορί
ζονται στην οδηγία 87/18/ΕΟΚ και σύμφων
α με τις διατάξεις της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ.

Αιτιολόγηση

Η επανάληψη δοκιμών που έχουν ήδη διενεργηθεί και οι οποίες δεν συμμορφώνονται στις αρχέ
ς της ορθής εργαστηριακής πρακτικής θα έχουν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των επαν
αλαμβανόμενων, περιττών δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα. Ακόμα και δοκιμές που έχουν ήδη διε
νεργηθεί και οι οποίες δεν συμμορφώνονται στις αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής πα
ρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα όσον αφορά την καταχώριση και αξιολόγηση. 
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Κατά συνέπεια, για λόγους κόστους - αποτελεσματικότητας της ορθής εργαστηριακής πρακτική
ς, μια δαπανηρή υποχρέωση θα πρέπει να υπάρξει για νέες δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα.

Άλλες πληροφορίες, όπως τα ψυχοχημικά δεδομένα, μπορούν να συγκεντρωθούν με λιγότερο δ
απανηρές μεθόδους χωρίς να υπολείπονται των απαραίτητων προδιαγραφών. 

Τροπολογία 89
Άρθρο 12, παράγραφος 4

(4) Εάν μια ουσία έχει ήδη καταχωριστεί, ο
νέος καταχωρίζων έχει το δικαίωμα να αναφ
ερθεί σε μελέτες και εκθέσεις δοκιμών, στο
εξής «μελέτες», που έχουν υποβληθεί προγε
νέστερα 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
νέος καταχωρίζων έχει το δικαίωμα να αναφ
ερθεί σε μελέτες και εκθέσεις δοκιμών, στο
εξής «μελέτες», που έχουν υποβληθεί προγε
νέστερα 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.

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 προσμίξεων ενδέχεται να διαφέρουν, χωρίς αυτό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εικόνα
τοξικότητας της ουσίας.

Τροπολογία 90
Άρθρο 12, παράγραφος 4
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(4) Εάν μια ουσία έχει ήδη καταχωριστεί, ο
νέος καταχωρίζων έχει το δικαίωμα να αναφ
ερθεί σε μελέτες και εκθέσεις δοκιμών, στο
εξής «μελέτες», που έχουν υποβληθεί προγε
νέστερα 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
νέος καταχωρίζων έχει το δικαίωμα να αναφ
ερθεί σε μελέτες και εκθέσεις δοκιμών, στο
εξής «μελέτες», που έχουν υποβληθεί προγε
νέστερα 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 προσκομίζει έγγραφο πρόσβασης από τ
ον προηγούμενο ή τους προηγούμενους κατ
αχωρίζοντες.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν δοκιμές που δεν πραγματοποι
ούνται χωρίς ζώα, όπως προβλέπεται ήδη για τις δοκιμές που πραγματοποιούνται σε ζώα. Η πα
ρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περ
ιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙΙ: Καταχώριση ουσιών.

Τροπολογία 91
Άρθρο 13, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος

(2) Δεν χρειάζεται να διενεργείται αξιολόγη
ση χημικής ασφάλειας, βάσει της παραγράφ
ου 1, για μια ουσία που περιέχεται σε παρασ
κεύασμα όταν η συγκέντρωση της ουσίας στ
ο παρασκεύασμα είναι χαμηλότερη από τις χ
αμηλότερες τιμές οποιουδήποτε από τα εξή
ς:

(2) Δεν χρειάζεται να διενεργείται αξιολόγη
ση χημικής ασφάλειας, βάσει της παραγράφ
ου 1, για μια ουσία που περιέχεται σε παρασ
κεύασμα ή προϊόν όταν η συγκέντρωση της
ουσίας στο παρασκεύασμα ή το προϊόν είναι
χαμηλότερη από τις χαμηλότερες τιμές οποι
ουδήποτε από τα εξής:

Τροπολογία 92
Άρθρο 13, παράγραφος 3, στοιχείο δ

(δ) αξιολόγηση των ΑΒΤ και των αΑαΒ. διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει χωριστή αξιολόγηση των ουσιών ΑΒΤ και αΑαΒ. Αξιολόγηση
των ιδιοτήτων τους είναι ήδη απαραίτητη στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνου που ορίζει η π
αράγραφος 3(a) και (γ).
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Τροπολογία 93
Άρθρο 13, παράγραφος 4, εδάφιο 2

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

Η εκτίμηση της έκθεσης και ο χαρακτηρισμ
ός του κινδύνου πρέπει να αφορούν όλες τις
προσδιοριζόμενες χρήσεις ή τις κατηγορίες
χρήσης/έκθεσης του παραγωγού και του εισ
αγωγέα και θα οδηγήσουν σε μια δέσμη μέ
τρων διαχείρισης του κινδύνου και επιχειρ
ησιακών συνθηκών που θα διασφαλίζουν ε
παρκή έλεγχο των κινδύνων.

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί ουσιών δεν είναι σε θέση να διενεργούν λεπτομερείς εξατομικευμένες αξιολογήσ
εις για όλες τις πιθανές συνθήκες χρήσης. Αυτό δεν είναι επίσης επιθυμητό για τους κάτωθι λόγ
ους: μια υπερβολικά λεπτομερής περιγραφή των ασφαλών συνθηκών χρήσης περιορίζει την αν
αγκαία ευελιξία χρήσης της ουσίας και επαφίεται στην εκτενή αναφορά πιθανώς ευαίσθητης τεχ
νογνωσίας εφαρμογής στον παραγωγό της ουσίας. Η έννοια των κατηγοριών χρήσης και έκθεσ
ης είναι ανεξάρτητη των εξατομικευμένων χρήσεων. Κατά συνέπεια, καθιστά την κοινοποίηση
στην αλυσίδα εφοδιασμού λειτουργική.

Τροπολογία 94
Άρθρο 13, παράγραφος 5, στοιχείο β

β) χρήση σε καλλυντικά προϊόντα, σύμφων
α με το πεδίο εφαρμογής της οδηγία
ς 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

διαγράφεται

1 ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σελ. 169

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία περιλαμβάνεται στον κατάλογο εξαιρέσεων που ορίζεται στο άρθρο 2(1a) (ν
έο).

Τροπολογία 95
Άρθρο 17, παράγραφος 1
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(1) Όταν ένα απομονώσιμο ενδιάμεσο στις ε
γκαταστάσεις παραγωγής ή μεταφερόμενο π
ρόκειται να παραχθεί στην Κοινότητα από δ
ύο ή περισσότερους παραγωγούς ή/και να ει
σαχθεί από δύο ή περισσότερους εισαγωγεί
ς, αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν κοινοπ
ραξία για σκοπούς καταχώρισης. Τμήματα τ
ης καταχώρισης μπορούν τότε να υποβληθο
ύν από έναν παραγωγό ή εισαγωγέα ο οποίο
ς ενεργεί, με τη σύμφωνη γνώμη όλων, εξ ο
νόματος των υπόλοιπων παραγωγών ή/και ει
σαγωγέων σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο
εδάφιο.

(1) Όταν ένα απομονώσιμο ενδιάμεσο στις ε
γκαταστάσεις παραγωγής ή μεταφερόμενο π
ρόκειται να παραχθεί στην Κοινότητα από δ
ύο ή περισσότερους παραγωγούς ή/και να ει
σαχθεί από δύο ή περισσότερους εισαγωγεί
ς, αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν κοινοπ
ραξία, σεβόμενοι πλήρως τους κανόνες αντ
αγωνισμού, για σκοπούς καταχώρισης. Τμή
ματα της καταχώρισης μπορούν τότε να υπο
βληθούν από έναν παραγωγό ή εισαγωγέα ο
οποίος ενεργεί, με τη σύμφωνη γνώμη όλω
ν, εξ ονόματος των υπόλοιπων παραγωγών
ή/και εισαγωγέων σύμφωνα με το δεύτερο κ
αι τρίτο εδάφιο.

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία κοινοπραξίας μεταξύ δύο παραγωγικών μονάδων ή εισαγωγέων για την ίδια ουσί
α με στόχο την καταχώριση, αποτελεί σημαντικό βήμα για την χάραξη μιας πιο αποτελεσματική
ς και ρεαλιστικής από απόψεως κόστους πολιτικής σχετικά με τις χημικές ουσίες. Ωστόσο, η δη
μιουργία κοινοπραξιών πρέπει να γίνεται με απόλυτο σεβασμό των κανόνων ανταγωνισμού και
ειδικότερα του άρθρου 81 της Συνθήκης, σχετικά με συμφωνίες και αποφάσεις που συνάπτοντα
ι μεταξύ επιχειρήσεων και τις πιθανές επιπτώσεις τους στις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορ
ά.

Τροπολογία 96
Άρθρο 17, παράγραφος 2

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

(2) Κάθε καταχωρίζων που είναι μέλος κοιν
οπραξίας υποχρεούται να καταβάλλει μόνο
ένα εύλογο ποσοστό του τέλους καταχώριση
ς.

Αιτιολόγηση

Το κόστος επιμερίζεται με ένα ευέλικτο σύστημα ούτως ώστε να ενθαρρύνει τους καταχωρίζοντ
ες να δημιουργούν κοινοπραξίες ( βλ. αιτιολόγηση στο άρθρο 10(2)).

Τροπολογία 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, Τίτλος
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Μεταβατικές διαταξεισ που εφαρμοζονται
στις

σταδιακα εισαγομενες και κοινοποιημενεσ
ουσιεσ

διαγράφεται

Τροπολογία 98
ΤΙΤΛΟΣ II α (νέος)

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ

Αιτιολόγηση

Ο νέος τίτλος IIa σημαίνει ότι θα θεσπιστεί, ως ένα βαθμό, ενιαία προκαταχώριση για όλες τις
ουσίες. Έτσι θα διασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια σχεδιασμού για τους παραγωγούς, τους μετ
αποιητές, τους χρήστες και τις αρχές. Λόγω της έγκαιρης συνεργασίας και της ευκολότερες σύμ
πηξης κοινοπραξιών (π.χ. OSOR), λιγότερες ουσίες θα εξαφανίζονται από την αγορά. Κατ’ αυτ
ό τον τρόπο θα ελαφρυνθεί ιδίως η επιβάρυνση των ΜΜΕ και των μεταγενέστερων χρηστών. Ο
ι σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητας των ουσιών και την έκθεση σε αυτές θα
διατίθενται μετά από πέντε μόνο έτη.

Τροπολογία 99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I (νέο)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Τροπολογία 100
Άρθρο 20 α (νέο), Τίτλος

Πεδίο εφαρμογής των μεταβατικών ρυθμίσ
εων

Τροπολογία 101
Άρθρο 21, παράγραφος 2α (νέα)
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(2α) Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρο
νική περίοδο εννέα ετών μετά την έναρξη ι
σχύος του παρόντος κανονισμού στις σταδι
ακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν παραχθε
ί ή εισαχθεί στην Κοινότητα τουλάχιστον μ
ία φορά μετά την έναρξη ισχύος του παρόν
τος κανονισμού σε ποσότητες που φτάνουν
ή υπερβαίνουν τους δέκα τόνους κατ’ έτος
ανά παραγωγό ή εισαγωγέα.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής παραμένει με εξαίρεση την ανωτέρω τροπολογία.

Η τροπολογία αυτή εισάγει συμπληρωματική προθεσμία καταχώρισης για ουσίες μεταξύ 10 και
100 τόνων, 9 έτη μετά την έναρξη ισχύος της. Με τον τρόπο αυτό κατανέμεται ο φόρτος εργασί
ας για την είσοδο στην αγορά ουσιών κατά τη μεταβατική περίοδο, τόσο για τις επιχειρήσεις όσ
ο και τον Οργανισμό.

Τροπολογία 102
Άρθρο 22, παράγραφος 1

(1) Μια κοινοποίηση που έχει υποβληθεί σύ
μφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ θεωρείτα
ι ως καταχώριση για τους σκοπούς του παρό
ντος τίτλου και ο Οργανισμός χορηγεί αριθμ
ό καταχώρισης σε ένα χρόνο από την έναρξ
η ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(1) Μια κοινοποίηση που έχει υποβληθεί σύ
μφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ θεωρείτα
ι ως καταχώριση και αξιολόγηση για τους σ
κοπούς των τίτλων ΙΙ και VΙ και ο Οργανισ
μός χορηγεί αριθμό καταχώρισης σε ένα χρό
νο από την έναρξη ισχύος του παρόντος καν
ονισμού.

Η αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε σύμ
φωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 793/93 ή με
μια άλλη, ισότιμη, διεθνώς αναγνωρισμένη
διαδικασία πριν από την έναρξη εφαρμογή
ς του παρόντος κανονισμού, ισχύει ως κατ
αχώρηση και αξιολόγηση για τους σκοπούς
του παρόντος τίτλου. Ο Οργανισμός οφείλε
ι εντός ενός έτους μετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος κανονισμού να χορηγήσει αρι
θμό καταχώρησης.

Αιτιολόγηση

Τέτοιου είδους ουσίες έχουν ήδη αξιολογηθεί στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας κοινοποίησης ο
υσιών ή των κανονισμών σχετικά με τις παλαιές ουσίες. Οι αξιολογήσεις αυτές πρέπει να αναγν
ωριστούν. Η εκ νέου υποβολή εγγράφων αποτελεί περιττή γραφειοκρατική διαδικασία.
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Τροπολογία 103
Κεφάλαιο - Ι (νέο) 

ΠΡΟΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αυτές εισάγουν ενιαία προθεσμία προκαταχώρισης για όλες τις ουσίες. Οι κατα
χωρίζοντες νέες ουσίες θα περιληφθούν σε μητρώο ουσιών που θα δημοσιοποιηθεί. Έτσι θα δι
ασφαλιστεί η διαφάνεια σχετικά με τις ουσίες που διατίθενται στην αγορά και θα αναφέρεται η
κοντινότερη προθεσμία καταχώρησης για κάθε ουσία.

Οι τροπολογίες αυτές θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία κοινοπραξιών και, κατά συνέπεια, θα σώ
σουν τις ζωές ζώων και θα περιορίσουν το κόστος των επιχειρήσεων. Διευκολύνουν επίσης και
την οργάνωση στο πλαίσιο του Οργανισμού κατά τη μεταβατική περίοδο.

Τροπολογία 104
Άρθρο 22α (νέο)

Υποχρέωση κοινοποίησης νέων ουσιών στο
μητρώο ουσιών

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

(2) Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να κ
οινοποιούνται σύμφωνα με το υπόδειγμα π
ου ορίζεται από τον Οργανισμό βάσει του ά
ρθρου 108:

α) Όνομα και διεύθυνση του παραγωγού ή
εισαγωγέα καθώς και ορισμός αρμοδίου επ
ικοινωνίας·
β) δήλωση εάν έχει χορηγηθεί έγκριση για
τη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 22 β
παρ. 2 του ονόματος και της διεύθυνσης το
υ παραγωγού ή του εισαγωγέα·
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γ) η ονομασία της ουσίας και, ενδεχομένω
ς, η ομάδα ουσιών, καθώς και ο αριθμός
CAS, εάν υπάρχει·

δ) ο ετήσιος όγκος παραγωγής σε ποσοτικέ
ς βαθμίδες (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t)·

ε) αναφορά στις τοξικολογικές ή οικοτοξικ
ολογικές ιδιότητες για τις οποίες ο παραγω
γός ή εισαγωγέας διαθέτει σχετικές μελέτε
ς από δικές του δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώ
α·

στ) δήλωση εάν η ουσία θα χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά ως απομονώσιμο ενδιάμεσο
σε εγκαταστάσεις παραγωγής ή μεταφερόμ
ενο·

ζ) δήλωση εάν ο παραγωγός ή εισαγωγέας
προτίθεται να συμμετάσχει σε μια κοινοπρ
αξία σύμφωνα με το άρθρο 10.

η) δήλωση σχετικά με το κατά πόσον ο πα
ραγωγός ή εισαγωγέας είναι διατεθειμένος
να συνεργαστεί στο πλαίσιο κοινοπραξίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 10. 

(3) Εφόσον παρέλθει η προθεσμία της παρ
αγράφου 1, ο Οργανισμός δύναται κατόπιν
αίτησης που υποβάλλεται εντός μιας προθε
σμίας για μεταγενέστερη κοινοποίηση 6 ακ
όμη μηνών να επιτρέψει σε αιτιολογημένες
περιπτώσεις τη μεταγενέστερη κοινοποίησ
η στο μητρώο ουσιών σύμφωνα με την παρ
άγραφο 2. Ακόμη και στην περίπτωση μιας
μεταγενέστερης κοινοποίησης ισχύει η προ
θεσμία για την κοινοποίηση των βασικών π
ληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 22 γ. Σε
περίπτωση που ο Οργανισμός απορρίπτει τ
η μεταγενέστερη κοινοποίηση, δύναται να
ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης αυτ
ής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
87, 88 και 89.

(4) Οι καταχωρίζοντες που δεν υποβάλλουν
τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει τη
ς παραγράφου 2 δεν μπορούν να επικαλεστ
ούν το άρθρο 21.
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(5) Ο Οργανισμός χορηγεί στην κοινοποίησ
η για το μητρώο ουσιών έναν αριθμό (αριθ
μός προκαταχώρησης) σύμφωνα με το άρθ
ρο 22 α και καταχωρεί την ημερομηνία εισ
όδου της κοινοποίησης στον Οργανισμό. Ο
Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως τον αριθ
μό και την ημερομηνία καταχώρισης στον
ενδιαφερόμενο παραγωγό ή εισαγωγέα. Ο
Οργανισμός ενημερώνει τον παραγωγό ή ει
σαγωγέα για την υποχρέωση κοινοποίησης
σύμφωνα με το άρθρο 22 γ και τις συνέπειε
ς της μη τήρησης ή παράλειψης των υποχρ
εώσεων αυτών. 

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αυτές εισάγουν ενιαία προθεσμία προκαταχώρισης για όλες τις ουσίες. Οι κατα
χωρίζοντες νέες ουσίες θα περιληφθούν σε μητρώο ουσιών που θα δημοσιοποιηθεί. Έτσι θα δι
ασφαλιστεί η διαφάνεια σχετικά με τις ουσίες που διατίθενται στην αγορά και θα αναφέρεται η
κοντινότερη προθεσμία καταχώρησης για κάθε ουσία.

Οι τροπολογίες αυτές θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία κοινοπραξιών και, κατά συνέπεια, θα σώ
σουν τις ζωές ζώων και θα περιορίσουν το κόστος επιχειρήσουν. Διευκολύνουν επίσης και τείν
ει να οργανώσει στο πλαίσιο του οργανισμού κατά τη μεταβατική περίοδο.

Τροπολογία 105
Άρθρο 22 β (νέο)

Μητρώο ουσιών

(1) Ο Οργανισμός τηρεί μητρώο ουσιών με
τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 22
α.

(2) Ο Οργανισμός δημοσιεύει από το μητρ
ώο ουσιών, 1 μήνα μετά τη λήξη προθεσμί
ας κοινοποίησης του άρθρου 22α παράγρα
φος 1, όλες τις κοινοποιηθείσες ουσίες με:
α) την ονομασία της ουσίας και, κατά περί
πτωση, της ομάδας ουσιών, καθώς και τον
αριθμό CAS, εάν υπάρχει·

β) ενδεχομένως το όνομα και τη διεύθυνση
του παραγωγού ή εισαγωγέα, εφόσον υπάρ
χει αντίστοιχη έγκριση σύμφωνα με το άρθ
ρο 22α, παράγραφος 2β·
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γ) μια ένδειξη για ποιες τοξικολογικές ή οικ
οτοξικολογικές παραμέτρους διατίθενται μ
ελέτες από δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα·

d) the earliest deadline for the registration 
of each substance in accordance with 
Article 21.

(4) Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις πληροφορ
ίες σύμφωνα με την παράγραφο 2 από τις ε
πιτραπείσες σύμφωνα με το άρθρο 22α, πα
ράγραφος 3 μεταγενέστερες κοινοποιήσεις
εντός ενός μηνός μετά τη λήξη της προθεσ
μίας μεταγενέστερης κοινοποίησης.

(5) Οι μεταγενέστεροι χρήστες ενημερώνου
ν τον Οργανισμός εντός 1 έτους μετά τη δη
μοσίευση του μητρώου ουσιών σύμφωνα μ
ε το άρθρο 22 β παράγραφος 2 για την ύπα
ρξη μελετών με δικές τους δοκιμές σε σπον
δυλωτά ζώα όσον αφορά τοξικολογικές ή ο
ικοτοξικολογικές παραμέτρους. Ο Οργανισ
μός συμπληρώνει το μητρώο ουσιών και δ
ημοσιεύει τη συμπλήρωση αυτή 13 μήνες μ
ετά τη δημοσίευση του μητρώου.

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αυτές εισάγουν ενιαία προθεσμία προκαταχώρισης για όλες τις ουσίες. Οι κατα
χωρίζοντες νέες ουσίες θα περιληφθούν σε μητρώο ουσιών που θα δημοσιοποιηθεί. Έτσι θα δι
ασφαλιστεί η διαφάνεια σχετικά με τις ουσίες που διατίθενται στην αγορά και θα αναφέρεται η
κοντινότερη προθεσμία καταχώρησης για κάθε ουσία.

Η έγκαιρη δημοσιοποίηση όλων των νέων ουσιών παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας τόσο μετα
ξύ παραγωγών και εισαγωγέων για την προετοιμασία των φακέλων καταχώρισης αλλά και μετα
ξύ προμηθευτών και μεταγενέστερων χρηστών. Οι μεταγενέστεροι χρήστες θα γνωρίζουν ποιες
ουσίες υποστηρίζονται από τους προμηθευτές τους. Σε περίπτωση που μια ουσία δεν έχει προκα
ταχωριστεί από τους προμηθευτές εντός 18 μηνών, οι μεταγενέστεροι χρήστες θα έχουν τη δυνα
τότητα είτε να αναζητήσουν νέο προμηθευτή είτε να παραγάγουν ή εισαγάγουν την ουσία οι ίδιο
ι, και διαθέτουν συμπληρωματική προθεσμία έξι μηνών για να προβούν σε προ καταχώριση τω
ν λόγω ουσιών. 

Τροπολογία 106
Άρθρο 23, παράγραφος 1
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(1) Για την αποφυγή περιττών δοκιμών σε ζ
ώα, οι δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα θα διεξά
γονται για τους σκοπούς του παρόντος κανο
νισμού μόνο ως έσχατη λύση. Είναι επίσης
απαραίτητη η λήψη μέτρων για τον περιορι
σμό των περιττών επαναλήψεων άλλων δο
κιμών.

(1) Για την αποφυγή περιττών δοκιμών σε ζ
ώα, οι δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα θα διεξά
γονται για τους σκοπούς του παρόντος κανο
νισμού μόνο ως έσχατη λύση. 

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αυτές (και οι συναφείς που καταγράφονται κατωτέρω) διασφαλίζουν ότι η κοιν
οχρησία δεδομένων επεκτείνεται για την ενημέρωση που προέρχεται από δοκιμές που διενεργού
νται σε μη σπονδυλωτά. Σκοπός του OSOR είναι να αυξηθεί η προστασία της υγείας και του πε
ριβάλλοντος, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων των βιομηχανιώ
ν, κατανέμοντας, με κάθε κόστος, όλα τα επικίνδυνα δεδομένα. 

Μέρος της δέσμης OSOR.

Τροπολογία 107
Άρθρο 23, παράγραφος 3

(3) Τυχόν περιλήψεις ή αυτοδύναμες περιλή
ψεις μελετών που έχουν υποβληθεί στο πλαί
σιο μιας καταχώρισης τουλάχιστον πριν από
μία δεκαετία μπορούν να διατεθούν δωρεάν
από τον Οργανισμό σε οποιονδήποτε άλλο κ
αταχωρίζοντα ή δυνητικό καταχωρίζοντα.

(3) Τυχόν περιλήψεις ή αυτοδύναμες περιλή
ψεις μελετών που έχουν υποβληθεί στο πλαί
σιο μιας καταχώρισης τουλάχιστον πριν από
μία δεκαπενταετία μπορούν να διατεθούν δ
ωρεάν από τον Οργανισμό σε οποιονδήποτε
άλλο καταχωρίζοντα ή δυνητικό καταχωρίζο
ντα.

Αιτιολόγηση

Η παράδοση των δεδομένων αποτελεί σημαντική καταπάτηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδ
ιοκτησίας. Συνεπώς η περίοδος πρέπει να πεταχτεί μέχρι τουλάχιστον τα 15. 

Τροπολογία 108
Άρθρο 23, παράγραφος 4
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(4) Όσον αφορά δοκιμές στις οποίες δεν χρ
ησιμοποιούνται σπονδυλωτά ζώα, ο παρών
τίτλος εφαρμόζεται στους δυνητικούς κατα
χωρίζοντες μόνον εφόσον οι προηγούμενοι
καταχωρίζοντες έχουν υποβάλει δήλωση ότ
ι συμφωνούν για τους σκοπούς του άρθρου
9, στοιχείο α), σημείο (x).

(4) Οι δυνητικοί καταχωρίζοντες μπορούν
να ορίζουν τρίτα πρόσωπα ως εκπροσώπου
ς τους στους ΦΑΠΟ. Το όνομα του εκπροσ
ώπου χρησιμοποιείται στη βάση δεδομένω
ν που δημιουργείται δυνάμει του παρόντος
τίτλου. Οι εκπρόσωποι πρέπει να έχουν επα
ρκή πείρα στην ερμηνεία πληροφοριών κιν
δύνου.

Αιτιολόγηση

Εισάγει την αρχή της μιας δέσμης δεδομένων ανά ουσία. Η παράγραφος 4 διαγράφεται λόγω το
υ ότι πλέον περιττεύει (Συνδέεται με την τροπολογία 77).

Τροπολογία 109
Άρθρο 23, παράγραφος 4α (νέα)

(4) Οι μεταγενέστεροι χρήστες μπορούν να
ορίζουν τρίτα πρόσωπα ως εκπροσώπους τ
ους στους ΦΑΠΟ.

Αιτιολόγηση

Εισάγει την αρχή της μιας δέσμης δεδομένων ανά ουσία. Η παράγραφος 4 διαγράφεται λόγω το
υ ότι πλέον περιττεύει ( Συνδέεται με την τροπολογία 77).

Τροπολογία 110
Άρθρο 24, παράγραφος 1

(1) Πριν από τη διενέργεια δοκιμών σε σπον
δυλωτά ζώα για την κάλυψη των απαιτήσεω
ν πληροφοριών για σκοπούς καταχώρισης, ε
φαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4.

(1) Πριν από τη διενέργεια δοκιμών σε σπον
δυλωτά ζώα για την κάλυψη των απαιτήσεω
ν πληροφοριών για σκοπούς καταχώρισης, ο
δυνητικός καταχωρίζων ζητεί να μάθει απ
ό τον Οργανισμό εάν έχει ήδη υποβληθεί κ
αταχώριση της ίδιας ουσίας. Με το αίτημα
διερεύνησης υποβάλλει στον Οργανισμό τις
ακόλουθες πληροφορίες:
α) την ταυτότητά του·
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β) την ταυτότητα της ουσίας, όπως αναφέρ
εται στα σημεία 2.1 και 2.3 του παραρτήμα
τος IV·

γ) τις απαιτήσεις πληροφοριών που προϋπο
θέτουν την εκπόνηση νέων μελετών για τις
οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν δοκιμές σε
σπονδυλωτά ζώα από τον ίδιο·

Αιτιολόγηση

Διατηρεί την υποχρέωση κοινοχρησίας όλων των στοιχείων των ζώων και τον επεκτείνει παρέχ
οντας στους καταχωρίζοντες δικαίωμα να ζητούν τον κοινοχρησία και άλλων πληροφοριών.

Τροπολογία 111
Άρθρο 24, παράγραφος 2

(2) Ο δυνητικός καταχωρίζων συμβουλεύετ
αι τη βάση δεδομένων που αναφέρεται στο
άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο δ), για να
μάθει εάν υπάρχει ήδη καταχώριση της ουσί
ας.

(2) Οποιοσδήποτε δυνητικός καταχωρίζων
μπορεί να υποβάλει κατάσταση απαιτήσεω
ν υποβολής πληροφοριών για τις οποίες απ
αιτείται να διεξαγάγει νέες μελέτες, προσδι
ορίζοντας τις πληροφορίες των παραγράφ
ων 1(α) και (β).

Αιτιολόγηση

Διατηρεί την υποχρέωση κοινοχρησίας όλων των στοιχείων των ζώων και τον επεκτείνει παρέχ
οντας στους καταχωρίζοντες δικαίωμα να ζητούν τον κοινοχρησία και άλλων πληροφοριών.

Τροπολογία 112
Άρθρο 24, παράγραφος 3

(3) Ο δυνητικός καταχωρίζων ζητεί να μάθ
ει από τον Οργανισμό εάν έχει ήδη υποβλη
θεί καταχώριση της ίδιας ουσίας. Με το αί
τημα διερεύνησης υποβάλλει στον Οργανισ
μό τις ακόλουθες πληροφορίες:

διαγράφεται

α) την ταυτότητά του·
β) την ταυτότητα της ουσίας, όπως αναφέρ
εται στα σημεία 2.1 και 2.3 του παραρτήμα
τος IV·
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γ) τις απαιτήσεις πληροφοριών που προϋπο
θέτουν την εκπόνηση νέων μελετών για τις
οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν δοκιμές σε
σπονδυλωτά ζώα από τον ίδιο·

(δ) τις απαιτήσεις πληροφοριών που προϋπ
οθέτουν την εκπόνηση άλλων νέων μελετώ
ν από τον ίδιο.

Αιτιολόγηση

Διατηρεί την υποχρέωση κοινοχρησίας όλων των στοιχείων των ζώων και τον επεκτείνει παρέχ
οντας στους καταχωρίζοντες δικαίωμα να ζητούν τον κοινοχρησία και άλλων πληροφοριών.

Τροπολογία 113
Άρθρο 24, παράγραφος 5

(5) Εάν υπάρχει προηγούμενη καταχώριση τ
ης ίδιας ουσίας πριν από λιγότερο από μια δ
εκαετία, 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
εκαπενταετία, ο Οργανισμός πρέπει να δια
πιστώνει αν οι προηγούμενοι καταχωρίζοντ
ες συμφωνούν να γνωστοποιηθεί η ταυτότη
τά τους. Στην περίπτωση αυτή, ο Οργανισμ
ός γνωστοποιεί αμέσως στο δυνητικό καταχ
ωρίζοντα τα ονόματα και τις διευθύνσεις το
υ προηγούμενου ή των προηγούμενων κατα
χωριζόντων και τις σχετικές περιλήψεις ή αυ
τοδύναμες περιλήψεις μελετών, κατά περίπτ
ωση, που έχουν ήδη υποβάλει αυτοί και για
τις οποίες είχαν γίνει δοκιμές σε σπονδυλωτ
ά ζώα.

Αιτιολόγηση

Η ταυτότητα του προηγούμενου καταχωρίζοντα είναι εμπιστευτική πληροφορία σύμφωνα με το
άρθρο 116. 

Τροπολογία 114
Άρθρο 25, παράγραφος 1
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(1) Για ουσίες που έχουν καταχωριστεί παλα
ιότερα, πριν από διάστημα μικρότερο της δε
καετίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24, πα
ράγραφος 5, στοιχείο β), σημείο (ii), ο δυνη
τικός καταχωρίζων ζητεί από τους προηγού
μενους καταχωρίζοντες τις πληροφορίες για
τις οποίες πρέπει να γίνουν δοκιμές σε σπον
δυλωτά ζώα και οι οποίες απαιτούνται για τ
ην καταχώριση. Μπορεί να ζητήσει από του
ς καταχωρίζοντες κάθε πληροφορία σχετικά
με δοκιμές στις οποίες δεν είχαν χρησιμοποι
ηθεί σπονδυλωτά ζώα για τις οποίες οι προη
γούμενοι καταχωρίζοντες είχαν υποβάλει δή
λωση ότι συμφωνούν να χρησιμοποιηθούν γ
ια τους σκοπούς του άρθρου 9, στοιχείο α), 
σημείο (x).

(1) Για ουσίες που έχουν καταχωριστεί παλα
ιότερα, πριν από διάστημα μικρότερο της δε
καπενταετίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο
24, παράγραφος 5, στοιχείο β), σημείο (ii), ο
δυνητικός καταχωρίζων ζητεί από τους προ
ηγούμενους καταχωρίζοντες τις πληροφορίε
ς για τις οποίες πρέπει να γίνουν δοκιμές σε
σπονδυλωτά ζώα και οι οποίες απαιτούνται
για την καταχώριση. Μπορεί να ζητήσει από
τους καταχωρίζοντες κάθε πληροφορία σχετ
ικά με δοκιμές στις οποίες δεν είχαν χρησιμ
οποιηθεί σπονδυλωτά ζώα για τις οποίες οι
προηγούμενοι καταχωρίζοντες είχαν υποβάλ
ει δήλωση ότι συμφωνούν να χρησιμοποιηθ
ούν για τους σκοπούς του άρθρου 9, στοιχεί
ο α), σημείο (x).

Τροπολογία 115
Άρθρο 25, παράγραφος 5

(5) Οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες έχουν
προθεσμία ενός μήνα από τη στιγμή που θα
ενημερωθούν, όπως αναφέρεται στην παράγ
ραφο 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
προθεσμία ενός μήνα από τη στιγμή που θα
ενημερωθούν, όπως αναφέρεται στην παράγ
ραφο 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 δίκαιο μερίδιο το οποίο καθόρ
ισε ο Οργανισμός.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητος ο δίκαιος και αναλογικός επιμερισμός του κόστους με βάση τις επιλογές του
Οργανισμού. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί
στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙΙΙ: Κοινοχρησία δεδομένων και διατάξεις για την
αποφυγή περιττών δοκιμών.
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Τροπολογία 116
Άρθρο 25, παράγραφος 6

(6) Εάν οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες δε
ν γνωστοποιήσουν το κόστος στο δυνητικό
καταχωρίζοντα και στον Οργανισμό εντός τ
ης προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφ
ο 5, ο Οργανισμός, μετά από αίτηση, αποφα
σίζει να θέσει στη διάθεση του δυνητικού κ
αταχωρίζοντος τις περιλήψεις ή τις αυτοδύν
αμες περιλήψεις των σχετικών μελετών, κατ
ά περίπτωση, τις οποίες αυτός έχει ζητήσει. 
Οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες θα πρέπει
να διεκδικήσουν από το δυνητικό καταχωρίζ
οντα την καταβολή του 50% του κόστους σ
τα εθνικά δικαστήρια.

(6) Εάν οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες δε
ν γνωστοποιήσουν το κόστος στο δυνητικό
καταχωρίζοντα και στον Οργανισμό εντός τ
ης προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφ
ο 5, ο Οργανισμός, μετά από αίτηση, αποφα
σίζει να θέσει στη διάθεση του δυνητικού κ
αταχωρίζοντος τις περιλήψεις ή τις αυτοδύν
αμες περιλήψεις των σχετικών μελετών, κατ
ά περίπτωση, τις οποίες αυτός έχει ζητήσει. 
Οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες μπορούν ν
α απαιτούν από το δυνητικό καταχωρίζοντα
δίκαιο μερίδιο το οποίο καθορίζει ο Οργανι
σμός και να διεκδικούν το δικαίωμα αυτό στ
α εθνικά δικαστήρια.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητος ο δίκαιος και αναλογικός επιμερισμός του κόστους με βάση τις επιλογές του
Οργανισμού. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί
στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙΙΙ: Κοινοχρησία δεδομένων και διατάξεις για την
αποφυγή περιττών δοκιμών.

Τροπολογία 117
Άρθρο 25, παράγραφος 6

(6) Εάν οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες δε
ν γνωστοποιήσουν το κόστος στο δυνητικό
καταχωρίζοντα και στον Οργανισμό εντός τ
ης προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφ
ο 5, ο Οργανισμός, μετά από αίτηση, αποφα
σίζει να θέσει στη διάθεση του δυνητικού κ
αταχωρίζοντος τις περιλήψεις ή τις αυτοδύν
αμες περιλήψεις των σχετικών μελετών, κατ
ά περίπτωση, τις οποίες αυτός έχει ζητήσει. 
Οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες θα πρέπει
να διεκδικήσουν από το δυνητικό καταχωρίζ
οντα την καταβολή του 50% του κόστους στ
α εθνικά δικαστήρια.

(6) Εάν οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες δε
ν γνωστοποιήσουν το κόστος στο δυνητικό
καταχωρίζοντα και στον Οργανισμό εντός τ
ης προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφ
ο 5, ο Οργανισμός, μετά από αίτηση, αποφα
σίζει να θέσει στη διάθεση του δυνητικού κ
αταχωρίζοντος τις περιλήψεις ή τις αυτοδύν
αμες περιλήψεις των σχετικών μελετών, κατ
ά περίπτωση, τις οποίες αυτός έχει ζητήσει. 
Οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες θα πρέπει
να διεκδικήσουν από το δυνητικό καταχωρίζ
οντα την καταβολή ενός δίκαιου μεριδίου τ
ου κόστους στα εθνικά δικαστήρια.
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Τροπολογία 118
Άρθρο 26

Υποχρέωση προκαταχώρισης για τις σταδι
ακά εισαγόμενες ουσίες

(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 υπόδειγ
μα που ορίζεται από τον Οργανισμό, σύμφ
ωνα με το άρθρο 108:

διαγράφεται

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

(γ) την προβλεπόμενη προθεσμία καταχώρι
σης και την ποσοτική κατηγορία·
(δ) μια ένδειξη των φυσικοχημικών, τοξικο
λογικών και οικοτοξικολογικών παραμέτρ
ων/ιδιοτήτων για τις οποίες έχει στη διάθε
σή του σχετικές μελέτες ή πληροφορίες με
σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων πληρο
φοριών για σκοπούς καταχώρισης, εάν υπά
ρχουν·

(ε) μια δήλωση σχετικά με το εάν οι μελέτε
ς που αναφέρονται στο στοιχείο δ) περιλαμ
βάνουν δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα και εφ
όσον δεν περιλαμβάνουν, εάν προτίθεται ν
α υποβάλει δήλωση, μαζί με την καταχώρι
σή του, ότι συμφωνεί να χρησιμοποιηθούν
οι μελέτες για τους σκοπούς του άρθρου 9, 
στοιχείο α), σημείο (x).

Ο δυνητικός καταχωρίζων μπορεί να περιο
ρίσει τις πληροφορίες που θα υποβάλει βάσ
ει του πρώτου εδαφίου σε εκείνες μόνο που
αφορούν τις παραμέτρους/ιδιότητες για τις
οποίες απαιτείται η διεξαγωγή δοκιμών.
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(2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 υποβάλλονται το αργότερο δε
καοκτώ μήνες πριν:

(α) από την προθεσμία που ορίζεται στο άρ
θρο 21, παράγραφος 1, για τις σταδιακά ει
σαγόμενες ουσίες που παράγονται ή εισάγο
νται σε ποσότητες των χιλίων τόνων και άν
ω κατ’ έτος·

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

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

(4) Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς σταδια
κά εισαγόμενων ουσιών σε ποσότητες κάτ
ω του ενός τόνου κατ’ έτος καθώς και οι μ
εταγενέστεροι χρήστες μπορούν να υποβάλ
λουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στη
ν παράγραφο 1 στον Οργανισμό, σύμφωνα
με το υπόδειγμα που ορίζεται από τον Οργ
ανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108.

(5) Ο Οργανισμός εισάγει τις πληροφορίες
που υποβάλλονται βάσει των παραγράφων
1 έως 4 σε βάση δεδομένων. Παρέχει πρόσ
βαση στα δεδομένα αυτά για κάθε ουσία σ
τους παραγωγούς και εισαγωγείς που έχουν
υποβάλει πληροφορίες για την ουσία αυτή
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4. Οι
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών έχουν ε
πίσης πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο καθίσταται πλέον περιττό λόγω των νέων άρθρων 22a έως δ.

Τροπολογία 119
Άρθρο 27, παράγραφος 1
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(1) Όλοι οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς πο
υ έχουν υποβάλει πληροφορίες στον Οργανι
σμό, σύμφωνα με το άρθρο 26, για την ίδια
σταδιακά εισαγόμενη ουσία αποτελούν μέλη
ενός φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για
την ουσία (Φαπο).

(1) Όλοι οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι
μεταγενέστεροι χρήστες που έχουν υποβάλ
ει πληροφορίες στον Οργανισμό, σύμφωνα
με το άρθρο 26α και όλοι οι καταχωρίζοντε
ς την ίδια σταδιακά εισαγόμενη ουσία αποτε
λούν μέλη ενός φόρουμ ανταλλαγής πληροφ
οριών για την ουσία (Φαπο), μέχρι τη λήξη
της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο
21(3)..

Αιτιολόγηση

Μαζί με τις τροπολογίες επί των άρθρων 5(4) και 43a και το υφιστάμενο κείμενο του άρθρου
111(2)(β), η τροπολογία αυτή ενθαρρύνει θερμά τους καταχωρίζοντες να συμφωνήσουν όσον α
φορά την ερμηνεία των επικίνδυνων δεδομένων, με στόχο τη δημιουργία μιας δέσμης δεδομένω
ν ανά ουσία. Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει επίσης τη διάρκεια του ΦΑΠΟ προκειμένου να
διασφαλιστεί η πρόσβαση των ΜΜΕ που καταχωρίζουν μικρές ποσότητες στα στοιχεία. 

Τροπολογία 120
Άρθρο 27, παράγραφος 2 α (νέα)

(2α) Οι συμμετέχοντες σε ΦΑΠΟ καταβάλ
λουν κάθε προσπάθεια να συμφωνήσουν στ
ην ερμηνεία των πληροφοριών που ανταλλ
άσσουν. Τούτο αφορά ιδιαίτερα τα στοιχεί
α που αναφέρονται στο άρθρο 110 (1) στοι
χεία γ), δ) και ε)·

Αιτιολόγηση

Μαζί με τις τροπολογίες επί των άρθρων 5(4) και 43a και το υφιστάμενο κείμενο του άρθρου
111(2)(β) η τροπολογία αυτή ενθαρρύνει θερμά τους καταχωρίζοντες να συμφωνήσουν όσον α
φορά την ερμηνεία των επικίνδυνων δεδομένων, με στόχο τη δημιουργία μιας δέσμης δεδομένω
ν ανά ουσία. Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει επίσης τη διάρκεια του ΦΑΠΟ προκειμένου να
διασφαλιστεί η πρόσβαση των ΜΜΕ που καταχωρίζουν μικρές ποσότητες στα στοιχεία.

Τροπολογία 121
Άρθρο 27, παράγραφος 2β) (νέα)
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(2β) Αν οι πληροφορίες που απαιτούνται σχ
ετικά με την εφαρμογή των παραρτημάτων
V και VI δεν είναι διαθέσιμες στο ΦΑΠΟ, 
εκπονείται μόνο μία μελέτη σε κάθε ΦΑΠ
Ο, από ένα μέλος του ΦΑΠΟ που ενεργεί ε
ξ ονόματος των άλλων μελών. 

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 27(2a) επιτρέπει τη δυνατότητα τρίτο μέρος να εκπροσωπεί ενδεχόμενους καταχωρίζ
οντες σε έναν ΦΑΠΟ. Έτσι παρέχει τη δυνατότητα στους ενδεχομένως καταχωρίζοντες να αποκ
ρύψουν την ταυτότητά τους από άλλους ενδεχόμενους καταχωρίζοντες. Ωστόσο, θα πρέπει να δ
ώσουν τα στοιχεία τους στον Οργανισμό. 

Εντάσσεται στη δέσμη OSOR.

Τροπολογία 122
Άρθρο 27, παράγραφος 2 γ (νέα)

(2γ) Αν οι πληροφορίες που απαιτούνται σχ
ετικά με την εφαρμογή των παραρτημάτων
VII και VIII δεν είναι διαθέσιμες στο ΦΑΠ
Ο, τυχόν προτάσεις για περαιτέρω δοκιμές
που υποβάλλονται για τους σκοπούς των π
αραρτημάτων VII και VIII πρέπει να αναφ
έρουν ποια επιχείρηση θα διεξαγάγει κάθε
δοκιμή σε περίπτωση που απαιτούνται δοκ
ιμές.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 27(2a) επιτρέπει τη δυνατότητα τρίτο μέρος να εκπροσωπεί ενδεχόμενους καταχωρίζ
οντες σε έναν ΦΑΠΟ. Έτσι παρέχει τη δυνατότητα στους ενδεχομένως καταχωρίζοντες να αποκ
ρύψουν την ταυτότητά τους από άλλους ενδεχόμενους καταχωρίζοντες. Ωστόσο, θα πρέπει να δ
ώσουν τα στοιχεία τους στον Οργανισμό. 

Εντάσσεται στη δέσμη OSOR.

Τροπολογία 123
Άρθρο 28, παράγραφος 1
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(1) Πριν από τη διεξαγωγή δοκιμών σε σπον
δυλωτά ζώα για την κάλυψη των απαιτήσεω
ν πληροφοριών για σκοπούς καταχώρισης, έ
να μέλος Φαπο διερευνά κατά πόσο υπάρχει
διαθέσιμη σχετική μελέτη συμβουλευόμενο
τη βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρ
θρο 26 και επικοινωνώντας με άλλα μέλη το
υ Φαπο. Εάν υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελ
έτη εντός του Φαπο, το μέλος του Φαπο πο
υ είναι υποχρεωμένο να διεξαγάγει τη δοκιμ
ή σε σπονδυλωτά ζώα ζητά να του παρασχε
θεί η μελέτη εντός δύο μηνών από την προ
θεσμία που ορίζεται στο άρθρο 26, παράγρ
αφος 2.

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

Αιτιολόγηση

Απορρέει από τις προηγούμενες τροπολογίες, καθόσον το άρθρο 26 απαλείφεται. Αντ’ αυτού, ο
ι πληροφορίες θα περιλαμβάνονται στο μητρώο ουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 22β. 

Οι αιτήσεις για υπάρχουσες μελέτες που εμπλέκουν πειράματα σε ζώα δεν πρέπει να έχουν χρον
ικό όριο, καθόσον μελέτες απαιτούνται είτε για την συγκέντρωση σημαντικών πληροφοριών κα
τά την έννοια του άρθρου 22γ είτε άλλων τη στιγμή της καταχώρησης. Επιπλέον, πρέπει να υπά
ρχει δυνατότητα να ζητούνται μελέτες σε προγενέστερο στάδιο αν, επί παραδείγματι, υπάρχει πρ
όθεση να υποβληθεί αίτηση καταχώρισης νωρίτερα.

Τροπολογία 124
Άρθρο 28, παράγραφος 1α (νέα)

(1α) Πριν από τη διεξαγωγή δοκιμών χωρί
ς σπονδυλωτά ζώα για την κάλυψη των απ
αιτήσεων πληροφοριών για σκοπούς καταχ
ώρισης, ένα μέλος Φαπο διερευνά κατά πό
σο υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελέτη συμβ
ουλευόμενο τη βάση δεδομένων που αναφέ
ρεται στο άρθρο 26 και επικοινωνώντας με
άλλα μέλη του Φαπο. Εάν υπάρχει διαθέσι
μη σχετική μελέτη εντός του Φαπο, το μέλ
ος του Φαπο που είναι υποχρεωμένο να διε
ξαγάγει δοκιμή μπορεί να ζητήσει να του π
αρασχεθεί η μελέτη.

Αιτιολόγηση
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Η τροπολογία αυτή δημιουργεί υποχρέωση κοινοχρησίας στοιχείων που δεν αναφέρονται σε ζώ
α, εφόσον ζητηθούν. Αποσαφηνίζει επίσης ποια μέλη ΦΑΠΟ οφείλουν να διενεργούν δοκιμές. 
Επιπλέον, αποσαφηνίζει ότι οι ΜΜΕ που καταχωρίζουν σε μικρές ποσότητες δεν οφείλουν να ζ
ητούν και να καταβάλλουν αντίτιμο για δεδομένα μέχρι τη στιγμή κατά την οποία η καταχώριση
πλέον επίκειται. 

Τροπολογία 125
Άρθρο 28, παράγραφος 1β) (νέα)

(1β) Δύο εβδομάδες μετά την αίτηση, ο κά
τοχος της μελέτης προσκομίζει απόδειξη τ
ου κόστους της στο μέλος που τη ζητά. Το
μέλος του Φαπο και ο κάτοχος της μελέτης
λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για την επίτε
υξη συμφωνίας σχετικά με τον επιμερισμό
του κόστους μεταξύ τους. Εάν δεν μπορούν
να καταλήξουν σε συμφωνία, το κόστος επι
μερίζεται εξίσου. Ο κάτοχος προμηθεύει τη
μελέτη εντός δύο εβδομάδων από την παρ
αλαβή της πληρωμής.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή δημιουργεί υποχρέωση κοινοχρησίας στοιχείων που δεν αναφέρονται σε ζώ
α, εφόσον ζητηθούν. Αποσαφηνίζει επίσης ποια μέλη ΦΑΠΟ οφείλουν να διενεργούν δοκιμές. 
Επιπλέον, αποσαφηνίζει ότι οι ΜΜΕ που καταχωρίζουν σε μικρές ποσότητες δεν οφείλουν να ζ
ητούν και να καταβάλλουν αντίτιμο για δεδομένα μέχρι τη στιγμή κατά την οποία η καταχώριση
πλέον επίκειται.

Τροπολογία 126
Άρθρο 28, παράγραφος 2
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(2) Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελέ
τη που να συνεπάγεται τη διενέργεια δοκιμώ
ν σε σπονδυλωτά ζώα εντός του Φαπο, το μ
έλος του Φαπο έρχεται σε επαφή με άλλα μέ
λη του Φαπο που υπέβαλαν πληροφορίες γι
α την ίδια ή παρόμοια χρήση της ουσίας κ
αι τα οποία θα πρέπει ενδεχομένως επίσης ν
α διεξαγάγουν τη μελέτη αυτή. Λαμβάνουν
κάθε εύλογο μέτρο για την επίτευξη συμφω
νίας σχετικά με το ποιος θα διεξαγάγει τη με
λέτη εκ μέρους των υπόλοιπων μελών.

(2) Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελέ
τη που να συνεπάγεται τη διενέργεια δοκιμώ
ν σε σπονδυλωτά ζώα για μια συγκεκριμένη
κατηγορία χρήσης και έκθεσης εντός του Φ
απο, το μέλος του Φαπο έρχεται σε επαφή μ
ε άλλα μέλη του Φαπο που υπέβαλαν σχετικ
ές πληροφορίες και τα οποία θα πρέπει ενδε
χομένως επίσης να διεξαγάγουν τη μελέτη α
υτή. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν κάθε εύλ
ογο μέτρο για την επίτευξη συμφωνίας σχετι
κά με το ποιος θα διεξαγάγει τη μελέτη εκ μ
έρους των υπόλοιπων μελών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για την εισαγωγή των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης, καθώς κα
ι για λόγους γλωσσικής απλοποίησης.

Τροπολογία 127
Άρθρο 28, παράγραφος 2

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

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

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή δημιουργεί υποχρέωση κοινοχρησίας στοιχείων που δεν αναφέρονται σε ζώ
α, εφόσον ζητηθούν. Αποσαφηνίζει επίσης ποια μέλη ΦΑΠΟ οφείλουν να διενεργούν δοκιμές. 
Επιπλέον, αποσαφηνίζει ότι οι ΜΜΕ που καταχωρίζουν σε μικρές ποσότητες δεν οφείλουν να ζ
ητούν και να καταβάλλουν αντίτιμο για δεδομένα μέχρι τη στιγμή κατά την οποία η καταχώριση
πλέον επίκειται.
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Τροπολογία 128
Άρθρο 28, παράγραφος 3

(3) Εάν ο κάτοχος της μελέτης που αναφέρε
ται στην παράγραφο 2 αρνηθεί είτε να προσ
κομίσει απόδειξη του κόστους της μελέτης ε
ίτε να παράσχει την ίδια τη μελέτη σε άλλο
μέλος τότε το άλλο μέλος συνεχίζει σαν να
μην υπήρχε διαθέσιμη μελέτη στο πλαίσιο
του Φαπο, εκτός εάν έχει ήδη υποβληθεί κ
αταχώριση από άλλον καταχωρίζοντα, η ο
ποία περιέχει την περίληψη ή την αυτοδύν
αμη περίληψη της μελέτης, κατά περίπτωσ
η. Στην περίπτωση αυτή ο Οργανισμός απο
φασίζει να θέσει στη διάθεση του άλλου μέ
λους την εν λόγω περίληψη ή την αυτοδύνα
μη περίληψη της μελέτης, κατά περίπτωσ
η. Ο άλλος καταχωρίζων θα πρέπει να διεκ
δικήσει στα εθνικά δικαστήρια την καταβο
λή ίσου μεριδίου του κόστους από το άλλο
μέλος ή μέλη του Φαπο.

(3) Εάν ο κάτοχος της μελέτης που αναφέρε
ται στην παράγραφο 2 αρνηθεί είτε να προσ
κομίσει απόδειξη του κόστους της μελέτης ε
ίτε να παράσχει την ίδια τη μελέτη σε άλλο
μέλος, παρεμβαίνει ο Οργανισμός ώστε να
επιτευχθεί η κοινοχρησία των δεδομένων κ
αι να υπάρξει δίκαιη και αναλογική ανταμο
ιβή.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 129
Άρθρο 28 α (νέο), Τίτλος

Αρμοδιότητα και έννομη προστασία

Τροπολογία 130
Άρθρο 28 α (νέο), παράγραφος 1

(1) Εφόσον δεν ορίζεται άλλως, ο Οργανισ
μός είναι αρμόδιος για τις αποζημιώσεις β
άσει του παρόντος τίτλου. 
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Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να δηλωθεί σαφώς ότι ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τους σκ
οπούς του τίτλου ΙΙΙ συνολικά. 

Τροπολογία 131
Άρθρο 28 α (νέο), παράγραφος 2

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

Αιτιολόγηση

Αντί να υπάρχει καταγραφή των υποθέσεων όπου και όταν αυτές προκύπτουν, πρέπει να υπάρχ
ει δικαίωμα προσφυγής επιτόπου.

Τροπολογία 132
Άρθρο 28 α (νέο)

(1) Σε περίπτωση πολλαπλών καταχωριζόν
των μια ουσία σε ποσότητες κάτω των 10 τ
όνων, για την οποία απαιτούνται περαιτέρ
ω πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 43α, 
ο Οργανισμός κοινοποιεί σε κάθε καταχωρ
ίζοντα τις ταυτότητες όλων των υπολοίπω
ν. Οι καταχωρίζοντες πρέπει μέσα σε προθ
εσμία [6] μηνών να συμφωνήσουν ποιος θα
συλλέξει τις πληροφορίες εξ ονόματος όλω
ν των άλλων.

(2) Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο Οργανισ
μός αναθέτει σε έναν από τους καταχωρίζο
ντες με τη μεγαλύτερη πείρα στη συλλογή π
ληροφοριών την ευθύνη της συγκέντρωσης
των πληροφοριών.
(3) Το κόστος της συλλογής των περαιτέρω
απαιτούμενων πληροφοριών κατανέμεται ε
ξ ίσου μεταξύ όλων των καταχωριζόντων τ
ην ουσία, εκτός αν υπάρχει διαφορετική συ
μφωνία.
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Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση ουσιών για τις οποίες υπάρχουν περισσότεροι του ενός καταχωρίζοντες, το κόστ
ος της συλλογής περισσότερων πληροφοριών πρέπει να κατανέμεται εξίσου μεταξύ των καταχω
ριζόντων. Πρέπει επίσης να εφαρμοστεί η αρχή «μια ουσία μια καταχώριση» προκειμένου να π
εριοριστεί ακόμη περισσότερο το κόστος που επιβαρύνει τους καταχωρίζοντες μικρών ποσοτήτ
ων και ιδίως τις ΜΜΕ. Η υποβολή μίας μόνο δέσμης συμπληρωματικών πληροφοριών θα εξαλ
είψει επίσης την ανάγκη συμφωνίας επί της ερμηνείας των πληροφοριών των δοκιμών.

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

Αυτό δεν ισχύει για ουσίες και παρασκευάσ
ματα που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σε πο
σότητες κάτω του ενός κιλού κατ' έτος ή σ
το πλαίσιο μιας μοναδικής παράδοσης για
σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ανάπτ
υξης.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν υπερβολικό να ζητείται δελτίο στοιχείων ασφαλείας για πολύ μικρές ποσότητες ή για μ
ια εφάπαξ προμήθεια (επί παραδείγματι, για πανεπιστημιακό καθηγητή).

Τροπολογία 134
Άρθρο 29, παράγραφος 3



AD\580429EL.doc 91/194 PE 357.851v02-00

EL

(3) Όταν ένα παρασκεύασμα δεν ανταποκρί
νεται στα κριτήρια ταξινόμησης των επικίνδ
υνων παρασκευασμάτων, σύμφωνα με τα άρ
θρα 5, 6 και 7 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ, αλλ
ά περιέχει, σε επιμέρους συγκέντρωση = 1 
% κατά βάρος για τα μη αέρια παρασκευάσμ
ατα και = 0,2 % κατ’ όγκο για τα αέρια παρ
ασκευάσματα, τουλάχιστον μία ουσία επικίν
δυνη για την υγεία ή το περιβάλλον ή μία ου
σία για την οποία οι κοινοτικές διατάξεις πρ
οβλέπουν οριακές τιμές όσον αφορά την έκθ
εση στο χώρο εργασίας, ο υπεύθυνος για τη
διάθεση του εν λόγω παρασκευάσματος στη
ν αγορά, είτε αυτός είναι ο παραγωγός είτε
ο εισαγωγέας είτε ο μεταγενέστερος χρήστη
ς είτε ο διανομέας του παρασκευάσματος, π
αρέχει, μετά από αίτηση μεταγενέστερου χ
ρήστη, δελτίο δεδομένων ασφαλείας, σύμφ
ωνα με το παράρτημα Ια.

(3) Όταν ένα παρασκεύασμα δεν ανταποκρί
νεται στα κριτήρια ταξινόμησης των επικίνδ
υνων παρασκευασμάτων, σύμφωνα με τα άρ
θρα 5, 6 και 7 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ, αλλ
ά περιέχει, σε επιμέρους συγκέντρωση = 1 
% κατά βάρος για τα μη αέρια παρασκευάσμ
ατα και = 0,2 % κατ’ όγκο για τα αέρια παρ
ασκευάσματα, τουλάχιστον μία ουσία επικίν
δυνη για την υγεία ή το περιβάλλον ή μία ου
σία για την οποία οι κοινοτικές διατάξεις πρ
οβλέπουν οριακές τιμές όσον αφορά την έκθ
εση στο χώρο εργασίας, ο υπεύθυνος για τη
διάθεση του εν λόγω παρασκευάσματος στη
ν αγορά, είτε αυτός είναι ο παραγωγός είτε
ο εισαγωγέας είτε ο μεταγενέστερος χρήστη
ς είτε ο διανομέας του παρασκευάσματος, π
αρέχει δελτίο δεδομένων ασφαλείας, σύμφω
να με το παράρτημα Ια.

Αιτιολόγηση

Όταν εμπλέκονται επικίνδυνες ουσίες, το δελτίο δεδομένων ασφάλειας πρέπει να αποστέλλεται
αυτομάτως στους μεταγενέστερους χρήστες.

Τροπολογία 135
Άρθρο 29, παράγραφος 6, εδάφιο 2

(2) Όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικής α
σφάλειας, τα σχετικά σενάρια έκθεσης περιλ
αμβάνονται σε παράρτημα του δελτίου δεδ
ομένων ασφαλείας.

(2) Όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικής α
σφάλειας, τα σχετικά σενάρια έκθεσης ή οι
κατηγορίες έκθεσης περιγράφονται στα επι
μέρους τμήματα του δελτίου δεδομένων ασ
φαλείας και/ή διατίθενται ηλεκτρονικά. 

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση παραρτημάτων στα δελτία δεδομένων ασφαλείας για την κάλυψη διαφόρων σεν
αρίων έκθεσης αντίκειται στις υπάρχουσες διεθνείς απαιτήσεις όσον αφορά τα δελτία. Η ύπαρξ
η πληθώρας παραρτημάτων στα οποία θα αναπτύσσονται διάφορα σενάρια έκθεσης, θα ήταν ατ
ελέσφορη στην πράξη και θα προϋπέθετε υπερβολικό κόστος, ιδίως για τις ΜΜΕ, καθόσον το δ
ελτίο δεδομένων ασφαλείας καθορίζει τόσο τη χρήση για την οποία προορίζεται μια ουσία όσο
και τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου. Επιπλέον, άλλα δελτία δεδομένων ασφαλείας πρέπει να
συμμορφώνονται στις απαιτήσεις GHS.
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Τροπολογία 136
Άρθρο 29, παράγραφος 6, εδάφιο 2

Όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικής ασφ
άλειας, τα σχετικά σενάρια έκθεσης περιλα
μβάνονται σε παράρτημα του δελτίου δεδο
μένων ασφαλείας.

Όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικής ασφ
άλειας, τα σχετικά σενάρια έκθεσης ή οι σχε
τικές κατηγορίες χρήσης και έκθεσης παρα
τίθενται στα επιμέρους τμήματα του δελτίο
υ δεδομένων ασφαλείας και/ή διατίθενται
ηλεκτρονικά.

Αιτιολόγηση

Ακριβέστερη εκδοχή από την αρχική τροπολογία 135, μετά την εισαγωγή των κατηγοριών χρήσ
ης και εκθέσεως. 

Τροπολογία 137
Άρθρο 29, παράγραφος 7

(7) Για τις προσδιοριζόμενες χρήσεις ο μετα
γενέστερος χρήστης χρησιμοποιεί τις κατάλ
ληλες πληροφορίες από το δελτίο δεδομένω
ν ασφαλείας που του έχει παρασχεθεί.

(7) Για τις προσδιοριζόμενες κατηγορίες έκ
θεσης ο μεταγενέστερος χρήστης χρησιμοπ
οιεί τις κατάλληλες πληροφορίες από το δελ
τίο δεδομένων ασφαλείας που του έχει παρα
σχεθεί.

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση αποστολής δελτίου δεδομένων ασφαλείας απλώς και μόνο λόγω της έναρξης ισχ
ύος του κανονισμού, ακόμα και στις περιπτώσεις που οι χρήστες τα διαθέτουν ήδη, θα δημιουργ
ούσε περιττά έξοδα.

Τροπολογία 138
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, εφ
όσον το δελτίο δεδομένων ασφαλείας κατά
τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 6 δεν δι
ατέθηκε ήδη πριν από την έναρξη ισχύος τ
ου παρόντος κανονισμού. Οι προμηθευτές τ
ο επικαιροποιούν αμέσως στις ακόλουθες πε
ριπτώσεις:

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση αποστολής δελτίου δεδομένων ασφαλείας απλώς και μόνο λόγω της έναρξης ισχ
ύος του κανονισμού, ακόμα και στις περιπτώσεις που οι χρήστες τα διαθέτουν ήδη, θα δημιουργ
ούσε περιττά έξοδα.

Τροπολογία 139
Άρθρο 29, παράγραφος 8α (νέα) 

(8α) Η Επιτροπή οργανώνει την ανάπτυξη
τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών για τη
θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με
τα δελτία δεδομένων ασφαλείας, προκειμέ
νου να διασφαλιστεί σαφής και επαρκής π
αροχή πληροφοριών για βέλτιστη χρήση απ
ό όλους τους συμμετέχοντες προς τα επάν
ω και προς τα κάτω στην αλυσίδα εφοδιασ
μού.

Αιτιολόγηση

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας μπορούν να αποτελέσουν ένα καλό εργαλείο για την κοινοποίη
ση πληροφοριών στα ανάντη και κατάντη της αλυσίδας τροφοδοσίας, τόσο για τις ουσίες όσο κ
αι τα παρασκευάσματα. Ωστόσο, τα δελτία αυτά θα επιτύχουν το σκοπό τους μόνο αν είναι επα
ρκώς συμπληρωμένα. Έτσι λοιπόν, η Επιτροπή πρέπει να παράσχει τεχνική καθοδήγηση στην ο
ποία θα περιέχονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη συμπλήρωση των δελτίων δεδομένων ασφα
λείας.

Τροπολογία 140
Άρθρο 30, Τίτλος
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Υποχρέωση γνωστοποίησης πληροφοριών σ
τους επόμενους κρίκους της αλυσίδας εφοδι
ασμού για ουσίες και παρασκευάσματα για τ
α οποία δεν απαιτείται δελτίο δεδομένων α
σφαλείας

Υποχρέωση γνωστοποίησης πληροφοριών σ
τους επόμενους κρίκους της αλυσίδας εφοδι
ασμού για ουσίες και παρασκευάσματα για τ
α οποία δεν παρέχεται δελτίο δεδομένων ασ
φαλείας

Αιτιολόγηση

Διόρθωση στην αρχική τροπολογία 138.

Τροπολογία 141
Άρθρο 30, παράγραφος 1

Όλοι οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού μι
ας ουσίας υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκε
ύασμα οι οποίοι δεν οφείλουν να παράσχου
ν δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με
το άρθρο 29 γνωστοποιούν τις ακόλουθες π
ληροφορίες στη συνέχεια της αλυσίδας εφοδ
ιασμού στον αμέσως μεταγενέστερο χρήστη
ή διανομέα:

Όλοι οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού μι
ας ουσίας υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκε
ύασμα οι οποίοι δεν παρέχουν δελτίο δεδομ
ένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 29 γ
νωστοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες στ
η συνέχεια της αλυσίδας εφοδιασμού στον α
μέσως μεταγενέστερο χρήστη ή διανομέα:

Αιτιολόγηση

Η ανωτέρω διάταξη δεν πρέπει να εφαρμόζεται όταν υποβάλλεται δελτίο δεδομένων ασφαλεία
ς, ακόμη και αν κάτι τέτοιο δεν απαιτείται από το άρθρο 29.

Τροπολογία 142
Άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο α

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αν σε παρασκευάσματα χρησιμοποιούνται ουσίες που δεν είναι ταξινομημένες ως επικίνδυνες, 
δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας οι αριθμοί καταχω
ρήσεως τους όταν τα υποχρεωτικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα δελτία δεδομένων ασφα
λείας για επικίνδυνα παρασκευάσματα περιορίζονται στους αριθμούς καταχώρησης των επικίνδ
υνων συστατικών, ενώ τα επικίνδυνα συστατικά αποκλείονται.
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Τροπολογία 143
Άρθρο 30, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος

(2) Οι πληροφορίες γνωστοποιούνται γραπτ
ώς το αργότερο κατά την πρώτη παράδοση τ
ης ουσίας μετά την έναρξη ισχύος του παρό
ντος κανονισμού. Οι προμηθευτές επικαιροπ
οιούν τις πληροφορίες αυτές και τις μεταδίδ
ουν χωρίς καθυστέρηση στους επόμενους κ
ρίκους της αλυσίδας εφοδιασμού στις ακόλο
υθες περιπτώσεις:

(2) Οι πληροφορίες γνωστοποιούνται γραπτ
ώς ή με ηλεκτρονικά μέσα 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:

Αιτιολόγηση

Παρέχει δυνατότητα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης.

Τροπολογία 144
Άρθρο 31α (νέο), Τίτλος

Υποχρέωση κοινοποίησης των πληροφοριώ
ν σχετικά με τις ουσίες στα προϊόντα

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί, οι λιανοπωλητές και οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν κατ
ά πόσον μια συγκεκριμένη ουσία περιλαμβάνεται σε ένα τελικό προϊόν και να μπορούν ενδεχομ
ένως να αναζητούν ή να επιλέγουν μια ασφαλέστερη εναλλακτική λύση.

Τροπολογία 145
Άρθρο 31α (νέο)
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(31α) Οι μεταγενέστεροι χρήστες που ενσω
ματώνουν σε ένα προϊόν μια ουσία ή ένα π
αρασκεύασμα για το οποίο έχει καταρτισθε
ί δελτίο δεδομένων ασφαλείας και αυτοί πο
υ χειρίζονται ή επεξεργάζονται στη συνέχει
α το προϊόν αυτό διαβιβάζουν το δελτίο δε
δομένων ασφαλείας σε κάθε αποδέκτη του
προϊόντος ή στους αποδέκτες των παράγω
γων προϊόντων. Ο καταναλωτής δεν είναι
αποδέκτης.

Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να ζητ
ούν από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέ
α ενημέρωση σχετικά με τις ουσίες που υπ
άρχουν στα προϊόντα που παράγουν ή εισά
γουν.

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί, οι λιανοπωλητές και οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν κατ
ά πόσον μια συγκεκριμένη ουσία περιλαμβάνεται σε ένα τελικό προϊόν και να μπορούν ενδεχομ
ένως να αναζητούν ή να επιλέγουν μια ασφαλέστερη εναλλακτική λύση.

Τροπολογία 146
Άρθρο 34, παράγραφος 1

(1) Ο μεταγενέστερος χρήστης μπορεί να πα
ράσχει πληροφορίες για να βοηθήσει στην π
ροετοιμασία μιας καταχώρισης.

(1) Ο μεταγενέστερος χρήστης μπορεί να πα
ράσχει πληροφορίες για να βοηθήσει στην π
ροετοιμασία μιας καταχώρισης. Ορισμένες
πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται άμεσ
α στον Οργανισμό. Οι μεταγενέστεροι χρήσ
τες υπόκεινται, mutatis mutandis, στις διατ
άξεις του τίτλου ΙΙΙ.

Αιτιολόγηση

Αν δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης αναφοράς τον Οργανισμό, τίθεται σοβαρός κίνδυνος στο δι
καίωμα προστασίας των δεδομένων των μεταγενέστερων χρηστών. Διαφορετικά, τα στοιχεία θ
α είναι διαθέσιμα στον προμηθευτή χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του τρόπου με τον οπ
οίο θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές.

Τροπολογία 147
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.

(2) Κάθε μεταγενέστερος χρήστης έχει το δι
καίωμα να γνωστοποιήσει γραπτώς μια χρήσ
η ή κατηγορίες χρήσης και έκθεσης στον π
αραγωγό, στον εισαγωγέα ή στο μεταγενέστ
ερο χρήστη από τον οποίο προμηθεύεται τη
ν ουσία που χρησιμοποιεί, με σκοπό να κατ
αστήσει τη χρήση προσδιοριζόμενη. Με τη
γραπτή γνωστοποίηση παρέχει επαρκείς πλη
ροφορίες στον προμηθευτή του ώστε να του
δώσει τη δυνατότητα να τη λάβει υπόψη το
υ στην αξιολόγηση χημικής ασφάλειας του π
ρομηθευτή.

Αιτιολόγηση

Αντί να διευκρινίζονται εξατομικευμένες χρήσεις, πρέπει να θεωρηθεί ότι αρκούν οι κατηγορίες
χρήσης και κατηγορίας έκθεσης, πράγμα που διασφαλίζει ότι οι χρήστες δεν θα υποχρεούνται ν
α κοινοποιούν επιχειρηματικά απόρρητα στους ανάντη προμηθευτές τους.

Τροπολογία 148
Άρθρο 34, παράγραφος 3

(3) Για καταχωρισμένες ουσίες, ο παραγωγό
ς ή ο εισαγωγέας εκπληρώνει την υποχρέωσ
η που προβλέπεται στο άρθρο 13 πριν προμ
ηθεύσει την ουσία στον επόμενο μεταγενέστ
ερο χρήστη που τη ζητήσει, εφόσον τη ζητή
σει τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την προ
μήθεια ή σε ένα μήνα αφού τη ζητήσει, όποι
ο από τα δύο συμβεί αργότερα. Για σταδιακ
ά εισαγόμενες ουσίες, ο παραγωγός ή ο εισα
γωγέας ανταποκρίνεται στο αίτημα και εκπλ
ηρώνει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο ά
ρθρο 13 πριν από τη σχετική προθεσμία του
άρθρου 21, εφόσον ο μεταγενέστερος χρήστ
ης υποβάλει το αίτημα τουλάχιστον δώδεκα
μήνες πριν από την εν λόγω προθεσμία.

(3) Για καταχωρισμένες ουσίες, ο παραγωγό
ς ή ο εισαγωγέας εκπληρώνει την υποχρέωσ
η που προβλέπεται στο άρθρο 13 πριν προμ
ηθεύσει την ουσία στον επόμενο μεταγενέστ
ερο χρήστη που ζητήσει τη χρήση ή τις κατ
ηγορίες χρήσης και έκθεσης, εφόσον τις ζη
τήσει τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την π
ρομήθεια ή σε ένα μήνα αφού τις ζητήσει, ό
ποιο από τα δύο συμβεί αργότερα. Για σταδι
ακά εισαγόμενες ουσίες, ο παραγωγός ή ο ει
σαγωγέας ανταποκρίνεται στο αίτημα και εκ
πληρώνει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στ
ο άρθρο 13 πριν από τη σχετική προθεσμία τ
ου άρθρου 21, εφόσον ο μεταγενέστερος χρ
ήστης υποβάλει το αίτημα τουλάχιστον δώδ
εκα μήνες πριν από την εν λόγω προθεσμία.

Αιτιολόγηση

Ακριβέστερη διατύπωση της αρχικής τροπολογίας 141, προς όφελος των ΜΜΕ. Πρέπει να απαι
τείται μόνο να αναφέρεται η κατηγορία χρήσης και έκθεσης και όχι ειδικές χρήσεις. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό για τις ΜΜΕ (βλ. επίσης αιτιολόγηση στην τροπολογία 4 επί του άρθρου
3(25)). Αυτό δεν αποκλείει το δικαίωμα των επιχειρήσεων να αναφέρουν επιπλέον ειδικές χρήσ
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εις, εάν το επιθυμούν για επιχειρηματικούς λόγους.

Τροπολογία 149
Άρθρο 34, παράγραφος 4

(4) Ο μεταγενέστερος χρήστης μιας ουσίας
υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα κατ
αρτίζει έκθεση χημικής ασφάλειας, σύμφων
α με το παράρτημα ΧΙ για κάθε χρήση εκτός
των συνθηκών που περιγράφονται στο σενά
ριο έκθεσης που του έχει διαβιβαστεί με το
δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

(4) Ο μεταγενέστερος χρήστης μιας ουσίας
υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα κατ
αρτίζει έκθεση χημικής ασφάλειας, σύμφων
α με το παράρτημα ΧΙ για κάθε χρήση ή κατ
ηγορία χρήσης και έκθεσης εκτός των συνθ
ηκών που περιγράφονται στο σενάριο έκθεσ
ης ή στις αναφερθείσες κατηγορίες χρήσης
και έκθεσης που του έχει διαβιβαστεί με το
δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Αυτό ισχύει μ
όνο για ουσίες άνω του 1 τόνου ετησίως.

Αιτιολόγηση

Οι μεταγενέστεροι χρήστες, και ιδίως οι ΜΜΕ, δεν οφείλουν να υποβάλουν έκθεση χημικής ασ
φαλείας όταν θέτουν μια ουσία σε εξατομικευμένη χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις υποδείξ
εις του προμηθευτή. Αντιθέτως, η απαίτηση αυτή πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όταν αφίστανται
από τις κατηγορίες χρήσης ή έκθεσης. Είναι αναγκαίο να υπάρχει ανώτατο ποσοτικό όριο επειδ
ή οι μεταγενέστεροι χρήστες, αντίθετα με τους προμηθευτές ή εισαγωγείς, θα υποχρεούνται, στη
ν περίπτωση αυτή, να καταρτίζουν εκθέσεις χημικής ασφάλειας ακόμη και για ελάχιστες ποσότ
ητες.

Τροπολογία 150
Άρθρο 35, παράγραφος 1

(1) Πριν ξεκινήσει μια συγκεκριμένη χρήση
ουσίας η οποία έχει καταχωριστεί από προη
γούμενο φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού, σ
ύμφωνα με τα άρθρα 5 ή 16, κάθε μεταγενέ
στερος χρήστης κοινοποιεί στον Οργανισμό
τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγρ
αφο 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον του έχ
ει διαβιβαστεί δελτίο δεδομένων ασφαλεία
ς το οποίο περιέχει σενάριο έκθεσης και εφ
όσον ο μεταγενέστερος χρήστης χρησιμοπο
ιεί την ουσία εκτός των συνθηκών που περι
γράφονται στο εν λόγω σενάριο έκθεσης.

(1) Πριν ξεκινήσει η χρήση ουσίας εκτός τω
ν σεναρίων έκθεσης ή των κατηγοριών χρή
σης και έκθεσης που αναφέρονται στο σχετ
ικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας, η οποία έ
χει καταχωριστεί από προηγούμενο φορέα τ
ης αλυσίδας εφοδιασμού, σύμφωνα με τα άρ
θρα 5 ή 16, κάθε μεταγενέστερος χρήστης κ
οινοποιεί στον Οργανισμό τις πληροφορίες
που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόν
τος άρθρου,

Αιτιολόγηση
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Η τροπολογία είναι αναγκαία για την εισαγωγή των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης, καθώς κα
ι για λόγους γλωσσικής απλοποίησης.

Τροπολογία 151
Άρθρο 35, παράγραφος 2, στοιχείο ε

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

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

Τροπολογία 152
Άρθρο 35, παράγραφος 2, στοιχείο στ

στ) πρόταση για τη διεξαγωγή συμπληρωμ
ατικών δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα, εφόσ
ον θεωρούνται απαραίτητες από το μεταγε
νέστερο χρήστη για τη συμπλήρωση της δι
κής του αξιολόγησης χημικής ασφάλειας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για συμπληρωματικές δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα μπορεί να απαλειφθεί επειδή τα
εν λόγω πειράματα καλύπτονται ήδη από τις πληροφορίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του ά
ρθρου 35(2)(ε), σχετικά με τις κατηγορίες έκθεσης που δεν λαμβάνουν ακόμη υπόψη οι προμηθ
ευτές και εισαγωγείς, σε συνδυασμό με το νέο παράρτημα IXa.

Τροπολογία 153
Άρθρο 35, παράγραφος 2, εδάφιο 1 α (νέο)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα
δεδομένα, ακολουθείται η διαδικασία του
άρθρου 25.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι στενά συνδεδεμένη και συνεπής προς τις τροπολογίες στα άρθρα 9, στοιχείο
στοιχείο α), σημείο χ), 24, παράγραφος 5, 25, παράγραφος 1 και 26, παράγραφος 1. Στόχος είν
αι η κατάργηση της διακριτικής ευχέρειας ως προς την παραχώρηση των δεδομένων για τις δοκ
ιμές σε μη σπονδυλωτά, με την απαλοιφή της απαίτησης αυτής. Η πρόσβαση στα υποχρεωτικά
δεδομένα έχει ζωτική σημασία για τις ΜΜΕ.
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Τροπολογία 154
Τίτλος VI

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αιτιολόγηση

Η ονομασία του τίτλου VI πρέπει να απηχεί το γεγονός ότι οι διατάξεις του δεν καλύπτουν απλ
ώς την αξιολόγηση ουσιών.

Τροπολογία 155
Άρθρο 37, παράγραφος -1 (νέα)

(-1) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος τίτλ
ου περιορίζεται στις ουσίες που υπόκεινται
στην καταχώριση του Τίτλου ΙΙ.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω της καταχώρι
σης. Τούτο φαίνεται, π.χ. στο άρθρο 44 που καθορίζει διαδικασία για τις αιτήσεις περαιτέρω πλ
ηροφοριών και άρα αφορά σαφώς μόνο τους καταχωρίζοντες και αναφέρει ότι ο τίτλος για την
αξιολόγηση εφαρμόζεται μόνο στις ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση. Δεν έχει νόημα να α
ξιολογούνται οι ουσίες που εξαιρούνται από την καταχώριση. Τα πολυμερή πρέπει να αποκλείο
νται εξ ολοκλήρου από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού REACH. Τα πολυμερή πρέπει να κ
αλύπτονται από ειδικές διατάξεις. 

Τροπολογία 156
Άρθρο 37, παράγραφος 1

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

Τα πολυμερή εξαιρούνται από την αξιολόγη
ση.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω της καταχώρι
σης. Τούτο φαίνεται, π.χ. στο άρθρο 44 που καθορίζει διαδικασία για τις αιτήσεις περαιτέρω πλ
ηροφοριών και άρα αφορά σαφώς μόνο τους καταχωρίζοντες και αναφέρει ότι ο τίτλος για την
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αξιολόγηση εφαρμόζεται μόνο στις ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση. Δεν έχει νόημα να α
ξιολογούνται οι ουσίες που εξαιρούνται από την καταχώριση. Τα πολυμερή πρέπει να αποκλείο
νται εξ ολοκλήρου από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού REACH. Τα πολυμερή πρέπει να κ
αλύπτονται από ειδικές διατάξεις.

Τροπολογία 157
Άρθρο 38, τίτλος

Αρμόδια αρχή Αρμοδιότητα του Οργανισμού για την αξιο
λόγηση των φακέλων

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων στο στάδιο
της αξιολόγησης. Προτείνεται η συγκέντρωση της αξιολόγησης των προτάσεων δοκιμών και τω
ν φακέλων σε επίπεδο Οργανισμού. Εξάλλου, ο Οργανισμός πρέπει να μπορεί να στηρίζεται σε
ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εμπειρογνωμόνων και ιδρυμάτων αξιολόγησης. 

(πρόταση "SAGE")

Τροπολογία 158
Άρθρο 38, παράγραφος 1

(1) Για τους σκοπούς των άρθρων 39 έως
43, αρμόδια αρχή είναι η αρμόδια αρχή το
υ κράτους μέλους στο οποίο γίνεται η παρα
γωγή της ουσίας ή είναι εγκατεστημένος ο
εισαγωγέας της ουσίας.

(1) Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για την
αξιολόγηση των προτάσεων δοκιμών και τ
ων φακέλων καταχώρισης. 

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων στο στάδιο
της αξιολόγησης. Προτείνεται η συγκέντρωση της αξιολόγησης των προτάσεων δοκιμών και τω
ν φακέλων σε επίπεδο Οργανισμού. Εξάλλου, ο Οργανισμός πρέπει να μπορεί να στηρίζεται σε
ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εμπειρογνωμόνων και ιδρυμάτων αξιολόγησης. 

(πρόταση "SAGE")

Τροπολογία 159
Άρθρο 38, παράγραφος 2
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(2) Εάν περισσότεροι παραγωγοί ή εισαγωγ
είς έχουν δημιουργήσει κοινοπραξία, σύμφ
ωνα με τα άρθρα 10 ή 17, αρμόδια αρχή εί
ναι η αρμόδια αρχή του παραγωγού ή του ε
ισαγωγέα που υποβάλλει δεδομένα στον Ορ
γανισμό εκ μέρους των υπολοίπων, σύμφω
να με τα άρθρα 10 ή 17.

(2) Ο Οργανισμός, για την υλοποίηση των
αξιολογήσεων αυτών, στηρίζεται στους εμε
ιρογνώμονες και τους οργανισμούς που περ
ιλαμβάνονται στους καταλόγους που καταρ
τίζονται βάσει του άρθρου 83.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων στο στάδιο
της αξιολόγησης. Προτείνεται η συγκέντρωση της αξιολόγησης των προτάσεων δοκιμών και τω
ν φακέλων σε επίπεδο Οργανισμού. Εξάλλου, ο Οργανισμός πρέπει να μπορεί να στηρίζεται σε
ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εμπειρογνωμόνων και ιδρυμάτων αξιολόγησης. 

(πρόταση "SAGE")

Τροπολογία 160
Άρθρο 39, παράγραφοι 1 και 2

(1) Η αρμόδια αρχή εξετάζει κάθε πρόταση
δοκιμών που αναφέρεται σε καταχώριση ή σ
ε έκθεση μεταγενέστερου χρήστη για την πα
ροχή των πληροφοριών που προσδιορίζοντα
ι στα παραρτήματα VII και VIII για μια ουσί
α.

(1) Ο Οργανισμός εξετάζει κάθε πρόταση δ
οκιμών που αναφέρεται σε καταχώριση ή σε
έκθεση μεταγενέστερου χρήστη για την παρ
οχή των πληροφοριών που προσδιορίζονται
στα παραρτήματα VII και VIII για μια ουσί
α.

(2) Με βάση την εξέταση βάσει της παραγρ
άφου 1, η αρμόδια αρχή καταρτίζει σχέδιο
για μια από τις ακόλουθες αποφάσεις και η
απόφαση αυτή λαμβάνεται με τη διαδικασία
που προβλέπεται στα άρθρα 48 και 49:

(2) Με βάση την εξέταση βάσει της παραγρ
άφου 1, ο Οργανισμός καταρτίζει σχέδιο για
μια από τις ακόλουθες αποφάσεις και η από
φαση αυτή λαμβάνεται με τη διαδικασία που
προβλέπεται στα άρθρα 48 και 49:

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία στο άρθρο 38.

Τροπολογία 161
Άρθρο 40, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος και παράγραφος 2

(1) Η αρμόδια αρχή μπορεί να εξετάσει οπο
ιαδήποτε καταχώριση για να επαληθεύσει όλ
α ή ένα από τα ακόλουθα:

(1) Ο Οργανισμός μπορεί να εξετάσει οποια
δήποτε καταχώριση για να επαληθεύσει όλα
ή ένα από τα ακόλουθα:
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(2) Με βάση την εξέταση που γίνεται σύμφ
ωνα με την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή κ
αταρτίζει σχέδιο απόφασης με την οποία απ
αιτείται από τον καταχωρίζοντα ή τους κατα
χωρίζοντες να υποβάλουν τυχόν πληροφορί
ες για τη συμμόρφωση των καταχωρίσεων μ
ε τις σχετικές απαιτήσεις πληροφοριών και η
απόφαση αυτή λαμβάνεται με τη διαδικασί
α των άρθρων 48 και 49.

(2) Με βάση την εξέταση που γίνεται σύμφ
ωνα με την παράγραφο 1, ο Οργανισμός κατ
αρτίζει σχέδιο απόφασης μέσα σε δώδεκα μ
ήνες από τη δημοσίευση του προγράμματο
ς ετήσιας αξιολόγησης που αναφέρεται στη
ν παράγραφοι 4, κατωτέρω, με την οποία α
παιτείται από τον καταχωρίζοντα ή τους κατ
αχωρίζοντες να υποβάλουν τυχόν πληροφορ
ίες για τη συμμόρφωση των καταχωρίσεων
με τις σχετικές απαιτήσεις πληροφοριών και
η απόφαση αυτή λαμβάνεται σύμφωνα με τ
α άρθρα 48 και 49.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στο άρθρο 38.

Τροπολογία 162
Άρθρο 40, παράγραφος 3α (νέα)

(3α) Ο Οργανισμός καταρτίζει ετήσιο πρόγ
ραμμα αξιολόγησης των φακέλων καταχώρ
ισης, κυρίως προκειμένου να αξιολογήσει τ
η γενική ποιότητά τους. Το πρόγραμμα αυτ
ό αναφέρει το ελάχιστο ποσοστό φακέλων
που θα πρέπει να αξιολογηθούν κατά τη συ
γκεκριμένη περίοδο. Το πρόγραμμα αυτό δ
ημοσιεύεται στο ιστότοπο του Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι ένας στοιχειώδης αριθμός φακέλων θα αποτελέσει αντικ
είμενο αξιολόγησης.

Τροπολογία 163
Άρθρο 40, παράγραφος 3β) (νέα)
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(3β) Ο Οργανισμός εκπονεί ετήσια έκθεση
σχετικά με το αποτέλεσμα των αξιολογήσε
ων φακέλων που πραγματοποίησε. Η έκθεσ
η αυτή περιλαμβάνει κυρίως συστάσεις πρ
ος τους καταχωρίζοντες με στόχο τη βελτί
ωση της ποιότητας των μελλοντικών φακέ
λων καταχώρισης. Η έκθεση αυτή δημοσιε
ύεται στο ιστότοπο του Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι ένας στοιχειώδης αριθμός φακέλων θα αποτελέσει αντικ
είμενο αξιολόγησης.

Τροπολογία 164
Άρθρο 41, παράγραφος 1

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

(1) Ο Οργανισμός εξετάζει κάθε πληροφορί
α που υποβλήθηκε μετά από απόφαση που ε
ίχε ληφθεί βάσει των άρθρων 39 ή 40 και κα
ταρτίζει τα κατάλληλα σχέδια αποφάσεων, σ
ύμφωνα με τα άρθρα 39 ή 40, εάν είναι απα
ραίτητο.

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση συνοχής με τις τροπολογίες στα άρθρα 38 και 40.

Τροπολογία 165
Άρθρο 41, παράγραφος 2

(2) Μόλις ολοκληρώνεται η αξιολόγηση φα
κέλου, η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τις πλ
ηροφορίες που έλαβε από την αξιολόγηση γι
α τους σκοπούς των άρθρων 43αα, παράγρα
φος 1, 56, παράγραφος 3, και 66, παράγραφ
ος 2, και τις διαβιβάζει στην Επιτροπή, στον
Οργανισμό και στα υπόλοιπα κράτη μέλη.
Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή, 
τον Οργανισμό, τον καταχωρίζοντα και τις
αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών με
λών σχετικά με τα συμπεράσματά της όσον
αφορά τη δυνατότητα και τον τρόπο χρησιμ
οποίησης των πληροφοριών που έλαβε.

(2) Μόλις ολοκληρώνεται η αξιολόγηση φα
κέλου, ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τις πληρ
οφορίες που έλαβε από την αξιολόγηση για
τους σκοπούς των άρθρων 43αα, παράγραφ
ος 1, 56, παράγραφος 3, και 66, παράγραφος
2, και τις διαβιβάζει στην Επιτροπή και στα
κράτη μέλη. Ο Οργανισμός ενημερώνει την
Επιτροπή, τον καταχωρίζοντα και τα κράτη
μέλη σχετικά με τα συμπεράσματά του όσον
αφορά τη δυνατότητα και τον τρόπο χρησιμ
οποίησης των πληροφοριών που έλαβε.
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Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση συνοχής με τις τροπολογίες στα άρθρα 38 και 40.

Τροπολογία 166
Άρθρο 42, παράγραφος 1

(1) Όταν μια αρμόδια αρχή αρχίζει να αξιο
λογεί μια πρόταση δοκιμής βάσει του άρθρ
ου 39, το κοινοποιεί στον Οργανισμό.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 38.

Τροπολογία 167
Άρθρο 42, παράγραφος 2

(2) Η αρμόδια αρχή καταρτίζει σχέδιο από
φασης, σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφ
ος 2, εντός εκατόν είκοσι ημερών από την π
αραλαβή από τον Οργανισμό καταχώρισης
ή έκθεσης μεταγενέστερου χρήστη η οποία
περιλαμβάνει πρόταση δοκιμής.

(2) Ο Οργανισμός καταρτίζει σχέδιο απόφα
σης, σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφος
2, εντός εκατόν είκοσι ημερών από την παρ
αλαβή καταχώρισης ή έκθεσης μεταγενέστε
ρου χρήστη η οποία περιλαμβάνει πρόταση
δοκιμής.

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 38.

Τροπολογία 168
Άρθρο 42, παράγραφος 3, εισαγωγική πρόταση

(3) Όταν πρόκειται για σταδιακά εισαγόμενε
ς ουσίες, η αρμόδια αρχή καταρτίζει τα σχέ
δια αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 39, π
αράγραφος 2:

(3) Όταν πρόκειται για σταδιακά εισαγόμενε
ς ουσίες, ο Οργανισμός καταρτίζει τα σχέδι
α αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ
άγραφος 2:

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 38.
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Τροπολογία 169
Άρθρο 42, παράγραφος 4

(4) Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλ
ους περατώνει την αξιολογητική της δραστ
ηριότητα βάσει του άρθρου 39 για μια σταδ
ιακά εισαγόμενη ουσία, το κοινοποιεί στον
Οργανισμό.

(4) Ο κατάλογος των φακέλων καταχώριση
ς που αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης
βάσει του άρθρου 39 τίθεται στη διάθεση τ
ων κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 38.

Τροπολογία 170
Άρθρο 43

(1) Όταν μια αρμόδια αρχή αρχίζει να αξιο
λογεί τη συμμόρφωση μιας καταχώρισης β
άσει του άρθρου 40, το κοινοποιεί στον Ορ
γανισμό.

διαγράφεται

(2) Η αρμόδια αρχή καταρτίζει σχέδιο από
φασης σύμφωνα με το άρθρο 40, παράγραφ
ος 2, εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη α
ξιολόγησης της ουσίας.

(2) Ο Οργανισμός καταρτίζει σχέδιο απόφα
σης σύμφωνα με το άρθρο 40, παράγραφος
2, εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη αξιο
λόγησης της ουσίας.

(3) Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλ
ους περατώνει την αξιολογητική της δραστ
ηριότητα βάσει του άρθρου 40 για μια σταδ
ιακά εισαγόμενη ουσία, το κοινοποιεί στον
Οργανισμό.

(3) Ο κατάλογος των φακέλων καταχώριση
ς που αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης
βάσει του άρθρου 40 τίθεται στη διάθεση τ
ων κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση συνοχής με την πρόταση SΑGΕ (ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στο στάδιο τ
ης αξιολόγησης).

Τροπολογία 171
Κεφάλαιο 2α (νέο)

ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣ
ΗΣ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΕΝ

ΑΝ ΕΩΣ ΕΚΑΤΟ ΤΟΝΟΥΣ

Αιτιολόγηση
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Οι τροπολογίες αυτές παρέχουν στον Οργανισμό τη δυνατότητα να προσδιορίζει ουσίες από 10 
έως 100 τόνους για τις οποίες δεν διατίθεται η πλήρης δέσμη δεδομένων που ορίζει το παράρτη
μα VI, καθώς και ουσίες από 1 έως 100 τόνους, για τις οποίες δεν διατίθεται η πλήρης δέσμη δ
εδομένων που ορίζει το παράρτημα V, συμπεριλαμβανομένης και της οξείας τοξικότητας και βι
οδιάσπασης, και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μεγάλο κίνδυνο. Τα κριτήρια ελέγχου καλύπτ
ουν φακέλους με ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με κινδύνους, υποψίες περί παρουσίας CMR κ
αι PBT, ευρείας έκθεσης, σωρευτικές ποσότητες και προβλήματα που προσδιορίζονται στα μέτρ
α επιβολής. Για λόγους πρακτικούς και αναλογικότητας, πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον δύο
από τα κριτήρια αυτά για να επιλεγεί μια ουσία.

Επιπλέον, ο Οργανισμός μπορεί να προτείνει στην Επιτροπή συμπληρωματικά κριτήρια ελέγχο
υ, η οποία έχει δυνατότητα να συμπεριλάβει τα κριτήρια αυτά σε ένα νέο Παράρτημα IIIa στον
παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 172
Άρθρο - 43 α (νέο)

Προσδιορισμός των ουσιών που υπόκεινται
σε απαίτηση υποβολής περαιτέρω πληροφο

ριών
(1) Ο Οργανισμός μπορεί να διενεργήσει έλ
εγχο όλων των φακέλων καταχώρησης που
υποβάλλονται για ουσίες οι οποίες έχουν κα
ταχωριστεί μόνο για ποσότητες κάτω από
100 τόνους, να προσδιορίσει τις ουσίες που
ενδέχεται να ενέχουν υψηλό κίνδυνο, λόγω
του ότι πληρούν τουλάχιστον δύο από τα κ
άτωθι κριτήρια:

(α) ουσίες με πιθανή υψηλή έκθεση, λόγω:

(i) καταναλωτικής χρήσης· ή
(ii) που χρησιμοποιούνται επαγγελματικά
ως μέσο διασποράς· ή

(iii) που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία
ως μέσο διασποράς·
(β) 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·
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(γ) 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·

(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.

(2) Ο Οργανισμός απαιτεί από τους καταχ
ωρίζοντες που εντοπίζονται μέσω της διαλ
ογής να υποβάλλουν τις πληροφορίες που ο
ρίζονται στο παράρτημα V μέσα σε ένα έτο
ς, σύμφωνα με το άρθρο 12.

a) οι πληροφορίες που ορίζονται στο παρά
ρτημα VI για ουσίες από 10 έως 100 τόνου
ς ετησίως, εντός δύο ετών· και

β) οι πληροφορίες που ορίζονται στο παρά
ρτημα Ω για ουσίες από 1 έως 10 τόνους ετ
ησίως, εντός ενός ετους·
(3) Ο Οργανισμός μπορεί να προτείνει περ
αιτέρω κριτήρια διαλογής στην Επιτροπή.
Η Επιτροπή αποφασίζει να περιλάβει περα
ιτέρω κριτήρια στο παράρτημα ΙΙΙΑ σύμφ
ωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο
άρθρο 130(3).

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αυτές παρέχουν στον Οργανισμό τη δυνατότητα να προσδιορίζει ουσίες από 10 
έως 100 τόνους για τις οποίες δεν διατίθεται η πλήρης δέσμη δεδομένων που ορίζει το παράρτη
μα VI, καθώς και ουσίες από 1 έως 100 τόνους, για τις οποίες δεν διατίθεται η πλήρης δέσμη δ
εδομένων που ορίζει το παράρτημα V, συμπεριλαμβανομένης και της οξείας τοξικότητας και βι
οδιάσπασης, και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μεγάλο κίνδυνο. Τα κριτήρια ελέγχου καλύπτ
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ουν φακέλους με ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με κινδύνους, υποψίες περί παρουσίας CMR κ
αι PBT, ευρείας έκθεσης, σωρευτικές ποσότητες και προβλήματα που προσδιορίζονται στα μέτρ
α επιβολής. Για λόγους πρακτικούς και αναλογικότητας, πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον δύο
από τα κριτήρια αυτά για να επιλεγεί μια ουσία.

Επιπλέον, ο Οργανισμός μπορεί να προτείνει στην Επιτροπή συμπληρωματικά κριτήρια ελέγχο
υ, η οποία έχει δυνατότητα να συμπεριλάβει τα κριτήρια αυτά σε ένα νέο Παράρτημα IIIa στον
παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 173
Άρθρο - 43 α α (νέο)

Επεξεργασία περαιτέρω πληροφοριών σε π
ερίπτωση πολλαπλών καταχωριζόντων

(1) Αν επιβάλλεται η υποβολή των πληροφο
ριών που καθορίζονται στο άρθρο 43αα (2)
από πολλούς καταχωρίζοντες για την ίδια ο
υσία, ο Οργανισμός ενημερώνει κάθε κατα
χωρίζοντα για τις ταυτότητες όλων των υπ
ολοίπων.

(2) Όλοι οι καταχωρίζοντες την ίδια ουσία
πρέπει μέσα σε προθεσμία τριών μηνών να
συμφωνήσουν ποιος θα συλλέξει τις πληρο
φορίες εξ ονόματος όλων των άλλων. Αν δε
ν επιτευχθεί συμφωνία, ο Οργανισμός αναθ
έτει σε έναν από τους καταχωρίζοντες τη σ
υλλογή των πληροφοριών.
(3) Το κόστος της συλλογής των πληροφορι
ών που χρειάζονται ακόμη για την ικανοπο
ίηση των απαιτήσεων του παραρτήματος
V ή VI αντίστοιχα κατανέμεται εξ ίσου μετ
αξύ όλων των καταχωριζόντων της ουσίας, 
εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία.

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση πολλών καταχωριζόντων την ίδια ουσία, πρέπει να δημιουργείται μόνο ένα σύ
νολο δεδομένων, το δε κόστος να κατανέμεται μεταξύ όλων των καταχωριζόντων την ουσία αυτ
ή.

Τροπολογία 173a
Άρθρο 43α
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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 γίνεται με βάση τον κίνδυν
ο. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση συνεκτιμ
ούν τα δεδομένα σχετικά με την επικινδυνότ
ητα, τα δεδομένα σχετικά με την έκθεση και
τις ποσοτικές κατηγορίες. Ο Οργανισμός λα
μβάνει απόφαση σχετικά με τα κριτήρια ιερ
άρχησης των ουσιών για περαιτέρω αξιολόγ
ηση.

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση συνοχής με την πρόταση SΑGΕ (ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στο στάδιο τ
ης αξιολόγησης).

Τροπολογία 174
Άρθρο 43β, τίτλος

Αρμόδια αρχή Κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ενιαίο κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα αντί της σώρευσης και
επικάλυψης κυλιόμενων προγραμμάτων των κρατών μελών. Η διαμόρφωση του σχεδίου αυτού
κυλιόμενου προγράμματος ανατίθεται στον Οργανισμό, λαμβανομένων υπόψη των ανησυχιών τ
ων κρατών μελών.

Τροπολογία 175
Άρθρο 43αα, παράγραφος 1 (εισαγωγικό μέρος) και υποπαράγραφος 1α (νέα)
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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 τω
ν άρθρων 44, 45 και 46, εάν το εν λόγω κρά
τος μέλος, είτε ως αποτέλεσμα της αξιολόγη
σης φακέλου από την αρμόδια αρχή του, η ο
ποία αναφέρεται στο άρθρο 38, είτε από άλλ
η σχετική πηγή, καθώς και από τις πληροφο
ρίες στο φάκελο ή στους φακέλους καταχώρ
ισης έχει λόγους να υποπτεύεται ότι η ουσία
ενέχει κίνδυνο για την υγεία ή για το περιβά
λλον, ιδίως με βάση ένα από τα εξής:

1. Ο Οργανισμός καταρτίζει σχέδιο κοινοτι
κού κυλιόμενου προγράμματος για τους σκ
οπούς των άρθρων 44, 45 και 46, με βάση τ
α κριτήρια που θεσπίζονται σύμφωνα με το
άρθρο 43α εάν, είτε ως αποτέλεσμα της αξι
ολόγησης φακέλου από την αρμόδια αρχή τ
ου, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 38, είτε α
πό 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, π.χ.με βάση ένα από τα εξής:

Ο Οργανισμός υποβάλλει το σχέδιο κυλιόμε
νου προγράμματος στα κράτη μέλη πριν απ
ό τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ενιαίο κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα αντί της σώρευσης και
επικάλυψης κυλιόμενων προγραμμάτων των κρατών μελών. Η διαμόρφωση του σχεδίου αυτού
κυλιόμενου προγράμματος ανατίθεται στον Οργανισμό, λαμβανομένων υπόψη των ανησυχιών τ
ων κρατών μελών.

Τροπολογία 176
Άρθρο 43 αα), παράγραφος 1β (νέα)

(1β) Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για την
αξιολόγηση των ουσιών που εγγράφονται σ
το κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα. Ο Οργ
ανισμός μπορεί, για την πραγματοποίηση τ
ης αξιολόγησης των ουσιών, να στηριχθεί
στους φορείς εμπειρογνωμόνων οι οποίοι ε
μφαίνονται στην κατάσταση που έχει συντ
αχθεί σύμφωνα με το άρθρο 83 και τους οπ
οίους επιλέγει λαμβάνοντας υπόψη τις αιτή
σεις που έχουν υποβληθεί από τα κράτη μέ
λη σύμφωνα με το εδάφιο 1α.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ενιαίο κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα αντί της σώρευσης και
επικάλυψης κυλιόμενων προγραμμάτων των κρατών μελών. Η διαμόρφωση του σχεδίου αυτού
κυλιόμενου προγράμματος ανατίθεται στον Οργανισμό, λαμβανομένων υπόψη των ανησυχιών τ
ων κρατών μελών.
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Τροπολογία 177
Άρθρο 43 α α, παράγραφος 1 α (νέα)

(1α) Τα κράτη μέλη μπορούν να απευθύνου
ν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το περ
ιεχόμενο του σχεδίου προγράμματος στον
Οργανισμό, να προτείνουν την εγγραφή νέ
ων ουσιών στο κυλιόμενο πρόγραμμα, καθ
ώς και να προτείνουν να αναλάβουν την αξ
ιολόγηση εθνικοί φορείς πριν από τις 31 Ια
νουαρίου κάθε έτους. 

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ενιαίο κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα αντί της σώρευσης και
επικάλυψης κυλιόμενων προγραμμάτων των κρατών μελών. Η διαμόρφωση του σχεδίου αυτού
κυλιόμενου προγράμματος ανατίθεται στον Οργανισμό, λαμβανομένων υπόψη των ανησυχιών τ
ων κρατών μελών.

Τροπολογία 178
Άρθρο 43α α, παράγραφος 2

Το κυλιόμενο πρόγραμμα που αναφέρεται σ
την παράγραφο 1 καλύπτει τριετή περίοδο, 
που επικαιροποιείται κάθε χρόνο, και προσδ
ιορίζει τις ουσίες που σχεδιάζει να αξιολογή
σει το κράτος μέλος κάθε χρόνο. Τα κράτη
μέλη υποβάλλουν το κυλιόμενο πρόγραμμα
στον Οργανισμό και στα υπόλοιπα κράτη μ
έλη πριν από τις 28 Φεβρουαρίου κάθε χρόν
ο. Ο Οργανισμός μπορεί να διατυπώσει πα
ρατηρήσεις και τα κράτη μέλη μπορούν να
στείλουν τις παρατηρήσεις τους στον Οργα
νισμό ή να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
για την αξιολόγηση της ουσίας πριν από τις
31 Μαρτίου κάθε χρόνο.

Το κυλιόμενο πρόγραμμα που αναφέρεται σ
τις παραγράφους 1 και 1α καλύπτει τριετή
περίοδο, που επικαιροποιείται κάθε χρόνο, κ
αι προσδιορίζει τις ουσίες που θα αξιολογού
νται κάθε χρόνο σε κοινοτικό επίπεδο από
τον Οργανισμό ή, ενδεχομένως, στα κράτη
μέλη που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο π
λαίσιο του άρθρου 43β, παράγραφος 1β. Ο
Οργανισμός υποβάλλει το κοινοτικό κυλιόμ
ενο πρόγραμμα στα κράτη μέλη πριν από τις
28 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ενιαίο κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα αντί της σώρευσης και
επικάλυψης κυλιόμενων προγραμμάτων των κρατών μελών. Η διαμόρφωση του σχεδίου αυτού
κυλιόμενου προγράμματος ανατίθεται στον Οργανισμό, λαμβανομένων υπόψη των ανησυχιών τ
ων κρατών μελών.
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Τροπολογία 179
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) Εάν δεν διατυπωθούν παρατηρήσεις για
το κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα, ο Οργ
ανισμός εγκρίνει το κυλιόμενο πρόγραμμά τ
ου. Διαφορετικά, ο Οργανισμός προετοιμά
ζει ένα νέο σχέδιο κυλιόμενου προγράμματ
ος που υποβάλλεται στα κράτη μέλη. Εάν ε
ντός 30 ημερών δεν έχουν διατυπωθεί νέες
παρατηρήσεις πάνω στο περιεχόμενο του κ
οινοτικού κυλιόμενου προγράμματος, ο Ορ
γανισμός το εγκρίνει. Εάν παρατηρηθεί διά
σταση απόψεων, ιδίως στην περίπτωση κα
τά την οποία διάφορα κράτη μέλη προτείνο
υν διαφορετικούς φορείς για την αξιολόγησ
η των ίδιων ουσιών, ο Οργανισμός υποβάλ
λει το κυλιόμενο πρόγραμμα στην Επιτροπ
ή η οποία και προβαίνει σε έγκριση σύμφω
να με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 130, παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ενιαίο κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα αντί της σώρευσης και
επικάλυψης κυλιόμενων προγραμμάτων των κρατών μελών. Η διαμόρφωση του σχεδίου αυτού
κυλιόμενου προγράμματος ανατίθεται στον Οργανισμό, λαμβανομένων υπόψη των ανησυχιών τ
ων κρατών μελών.

Τροπολογία 180
Άρθρο 43αα, παράγραφος 4

(4) Εάν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη έχο
υν 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
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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.

Εάν, εντός εξήντα ημερών από την παραπο
μπή του σχεδίου, η επιτροπή των κρατών μ
ελών καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση, τα
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εγκρίνουν, αντι
στοίχως, τα οριστικά κυλιόμενα προγράμμ
ατά τους. Αρμόδια αρχή είναι η αρμόδια α
ρχή του κράτους μέλους που περιέλαβε την
ουσία στο οριστικό κυλιόμενο πρόγραμμά τ
ου.

Εάν η επιτροπή των κρατών μελών δεν κα
ταλήξει σε ομόφωνη συμφωνία, ο Οργανισ
μός υποβάλλει τις διιστάμενες απόψεις στη
ν Επιτροπή, η οποία αποφασίζει ποια αρχή
θα είναι η αρμόδια αρχή, με τη διαδικασία
που αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφ
ος 3, τα δε κράτη μέλη εγκρίνουν αναλόγω
ς τα οριστικά κυλιόμενα προγράμματά του
ς.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ενιαίο κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα αντί της σώρευσης και
επικάλυψης κυλιόμενων προγραμμάτων των κρατών μελών. Η διαμόρφωση του σχεδίου αυτού
κυλιόμενου προγράμματος ανατίθεται στον Οργανισμό, λαμβανομένων υπόψη των ανησυχιών τ
ων κρατών μελών.

Τροπολογία 181
Άρθρο 43α α, παράγραφος 5
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(5) Μόλις καθοριστούν οι αρμόδιες αρχές, 
ο Οργανισμός δημοσιεύει τα οριστικά κυλιό
μενα προγράμματα στον ιστότοπό του.

Ο Οργανισμός δημοσιεύει το οριστικό κυλι
όμενο πρόγραμμα στον ιστότοπό του.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ενιαίο κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα αντί της σώρευσης και
επικάλυψης κυλιόμενων προγραμμάτων των κρατών μελών. Η διαμόρφωση του σχεδίου αυτού
κυλιόμενου προγράμματος ανατίθεται στον Οργανισμό, λαμβανομένων υπόψη των ανησυχιών τ
ων κρατών μελών.

Τροπολογία 182
Άρθρο 43α α, παράγραφος 6

(6) Η αρμόδια αρχή που καθορίζεται σύμφ
ωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 αξιολογεί
όλες τις ουσίες που περιλαμβάνονται στο κ
υλιόμενο πρόγραμμά της, σύμφωνα με το π
αρόν κεφάλαιο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ενιαίο κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα αντί της σώρευσης και
επικάλυψης κυλιόμενων προγραμμάτων των κρατών μελών. Η διαμόρφωση του σχεδίου αυτού
κυλιόμενου προγράμματος ανατίθεται στον Οργανισμό, λαμβανομένων υπόψη των ανησυχιών τ
ων κρατών μελών.

Τροπολογία 183
Άρθρο 44, παράγραφοι 1 και 4

(1) Εάν η αρμόδια αρχή θεωρήσει ότι απαιτ
ούνται περαιτέρω πληροφορίες για να διαλυ
θούν οι υποψίες που αναφέρονται στο άρθρ
ο 43αα, παράγραφος 1, περιλαμβανομένων, 
εάν είναι σκόπιμο, πληροφοριών οι οποίες δ
εν 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. Η απόφαση λαμβάνεται με τη δια
δικασία που ορίζεται στα άρθρα 48 και 49.
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(4) Όταν η αρμόδια αρχή περατώνει την αξι
ολογητική της δραστηριότητα βάσει των πα
ραγράφων 1, 2 και 3, το κοινοποιεί στον Ορ
γανισμό εντός δώδεκα μηνών από την έναρξ
η αξιολόγησης της ουσίας. Εάν η προθεσμία
αυτή δεν τηρηθεί, η αξιολόγηση θεωρείται ό
τι περατώθηκε.

(4) Όταν ο Οργανισμός περατώνει την αξιολ
ογητική του δραστηριότητα βάσει των παρα
γράφων 1, 2 και 3, το κοινοποιεί στα κράτη
μέλη εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη α
ξιολόγησης της ουσίας. Εάν η προθεσμία αυ
τή δεν τηρηθεί, η αξιολόγηση θεωρείται ότι
περατώθηκε.

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση συνοχής με την πρόταση SΑGΕ (ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στο στάδιο τ
ης αξιολόγησης).

Τροπολογία 184
Άρθρο 45, παράγραφος 1

1. Η αρμόδια αρχή στηρίζει την αξιολόγησ
ή της για μια ουσία σε τυχόν προηγούμενη
αξιολόγηση, βάσει του παρόντος τίτλου. Κά
θε σχέδιο απόφασης που απαιτεί την υποβολ
ή περαιτέρω πληροφοριών βάσει του άρθρο
υ 44 μπορεί να αιτιολογηθεί μόνο εφόσον μ
εταβληθούν οι περιστάσεις ή οι κεκτημένες
γνώσεις.

1. Ο Οργανισμός ή το σχετικό ίδρυμα στηρί
ζει την αξιολόγησή του για μια ουσία σε τυχ
όν προηγούμενη αξιολόγηση, βάσει του παρ
όντος τίτλου. Κάθε σχέδιο απόφασης που α
παιτεί την υποβολή περαιτέρω πληροφοριών
βάσει του άρθρου 44 μπορεί να αιτιολογηθεί
μόνο εφόσον μεταβληθούν οι περιστάσεις ή
οι κεκτημένες γνώσεις.

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 38.

Τροπολογία 185
Άρθρο 45, παράγραφος 2

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

2. Μπορεί να εκδοθεί εκτελεστική νομοθεσί
α, εάν είναι σκόπιμο, σύμφωνα με τη διαδικ
ασία που ορίζεται στο άρθρο 130, παράγραφ
ος 3.

Αιτιολόγηση
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Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στην αξιολόγηση
των χημικών ουσιών με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα δε της εμπ
ειρογνωμοσύνης που διαθέτουν ήδη τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 186
Άρθρο 46, παράγραφοι 1 και 2

(1) Η αρμόδια αρχή εξετάζει κάθε πληροφο
ρία που υποβλήθηκε μετά από απόφαση που
είχε ληφθεί βάσει του άρθρου 44 και καταρτ
ίζει τα κατάλληλα σχέδια αποφάσεων, σύμφ
ωνα με το άρθρο 44, εάν είναι απαραίτητο.

(1) Ο Οργανισμός εξετάζει κάθε πληροφορί
α που υποβλήθηκε μετά από απόφαση που ε
ίχε ληφθεί βάσει του άρθρου 44 και καταρτί
ζει τα κατάλληλα σχέδια αποφάσεων, σύμφ
ωνα με το άρθρο 44, εάν είναι απαραίτητο.

(2) Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ουσία
ς, η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τις πληροφ
ορίες που έλαβε από την αξιολόγηση για το
υς σκοπούς των άρθρων 56, παράγραφος 3 
και 66, παράγραφος 2, και τις διαβιβάζει στη
ν Επιτροπή, στον Οργανισμό και στα υπόλοι
πα κράτη μέλη. Η αρμόδια αρχή ενημερών
ει την Επιτροπή, τον Οργανισμό, τον καταχ
ωρίζοντα και τις αρμόδιες αρχές των υπόλο
ιπων κρατών μελών σχετικά με τα συμπερά
σματά της όσον αφορά τη δυνατότητα και τ
ον τρόπο χρησιμοποίησης των πληροφοριών
που έλαβε.

(2) Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ουσία
ς, ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τις πληροφορ
ίες που έλαβε από την αξιολόγηση για τους
σκοπούς των άρθρων 56, παράγραφος 3 και
66, παράγραφος 2, και τις διαβιβάζει στην Ε
πιτροπή και στα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός
ενημερώνει την Επιτροπή, τον καταχωρίζον
τα και τα κράτη μέλη σχετικά με τα συμπερ
άσματά του όσον αφορά τη δυνατότητα και
τον τρόπο χρησιμοποίησης των πληροφοριώ
ν που έλαβε.

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση συνοχής με την πρόταση SΑGΕ (ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στο στάδιο τ
ης αξιολόγησης).

Τροπολογία 187
Άρθρο 48, παράγραφοι 1, 2, 3 και παράγραφος 4, σημείο α
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(1) Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί κάθε σχέδ
ιο απόφασης, βάσει των άρθρων 39, 40 ή 44 
στον ενδιαφερόμενο ή στους ενδιαφερόμενο
υς καταχωρίζοντες ή μεταγενέστερους χρήσ
τες ενημερώνοντάς τους για το δικαίωμά το
υς να υποβάλουν παρατηρήσεις εντός τριάντ
α ημερών από την παραλαβή του σχεδίου. Η
αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη της τυχόν π
αρατηρήσεις που υποβάλλονται και τροποπο
ιεί, ενδεχομένως, το σχέδιο απόφασής της α
ναλόγως.

(1) Ο Οργανισμός γνωστοποιεί κάθε σχέδιο
απόφασης, βάσει των άρθρων 39, 40 ή 44 στ
ον ενδιαφερόμενο ή στους ενδιαφερόμενους
καταχωρίζοντες ή μεταγενέστερους χρήστες
ενημερώνοντάς τους για το δικαίωμά τους ν
α υποβάλουν παρατηρήσεις εντός τριάντα η
μερών από την παραλαβή του σχεδίου. Ο Ο
ργανισμός λαμβάνει υπόψη του τυχόν παρα
τηρήσεις που υποβάλλονται και τροποποιεί, 
ενδεχομένως, το σχέδιο απόφασής του αναλ
όγως.

(2) Εάν ένας καταχωρίζων παύσει την παρα
γωγή ή την εισαγωγή της ουσίας του, ενημε
ρώνει την αρμόδια αρχή για το γεγονός, με
συνέπεια η καταχώρισή του να παύσει να ισ
χύει και να μην μπορούν να ζητηθούν περαι
τέρω πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω ο
υσία, εκτός εάν υποβάλει νέα καταχώριση.

(2) Εάν ένας καταχωρίζων παύσει την παρα
γωγή ή την εισαγωγή της ουσίας του, ενημε
ρώνει τον Οργανισμό για το γεγονός, με συ
νέπεια η καταχώρισή του να παύσει να ισχύε
ι και να μην μπορούν να ζητηθούν περαιτέρ
ω πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω ουσί
α, εκτός εάν υποβάλει νέα καταχώριση.

(3) Ο καταχωρίζων μπορεί να παύσει την πα
ραγωγή ή την εισαγωγή της ουσίας του μόλι
ς λάβει το σχέδιο απόφασης. Σε τέτοιες περι
πτώσεις, ενημερώνει την αρμόδια αρχή για
το 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 την πα
ραγωγή ή την εισαγωγή της ουσίας του μόλι
ς λάβει το σχέδιο απόφασης. Σε τέτοιες περι
πτώσεις, ενημερώνει τον Οργανισμό για το
γεγονός, με συνέπεια η καταχώρισή του να
παύσει να ισχύει και να μην μπορούν να ζητ
ηθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τ
ην εν λόγω ουσία, εκτός εάν υποβάλει νέα κ
αταχώριση.

α) εάν η αρμόδια αρχή ετοιμάσει ένα φάκελ
ο σύμφωνα με το παράρτημα XIV στον οποί
ο να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει
δυνητικώς μακροπρόθεσμος κίνδυνος για το
ν άνθρωπο και το περιβάλλον, που αιτιολογ
εί την ανάγκη περαιτέρω πληροφοριών·

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

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση συνοχής με την πρόταση SΑGΕ (ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στο στάδιο τ
ης αξιολόγησης).

Τροπολογία 188
Άρθρο 49, παράγραφος 1
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1. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους κο
ινοποιεί το σχέδιο απόφασής της σύμφωνα
με τα άρθρα 39, 40 ή 44 στον Οργανισμό, μ
αζί με τυχόν παρατηρήσεις του καταχωρίζον
τος ή του μεταγενέστερου χρήστη, προσδιορ
ίζοντας τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψ
η της αυτές τις παρατηρήσεις. Ο Οργανισμό
ς κυκλοφορεί το εν λόγω σχέδιο απόφασης, 
μαζί με τις παρατηρήσεις, στις αρμόδιες α
ρχές των υπόλοιπων κρατών μελών.

1. Ο Οργανισμός κυκλοφορεί στα κράτη μέ
λη το σχέδιο απόφασής του, βασιζόμενος, ε
άν είναι ανάγκη, στην αξιολόγηση που διεν
ήργησε ο αρμόδιος οργανισμός σύμφωνα μ
ε τα άρθρα 39, 40 ή 44, μαζί με τυχόν παρατ
ηρήσεις του καταχωρίζοντος ή του μεταγενέ
στερου χρήστη, προσδιορίζοντας τον τρόπο
με τον οποίο έλαβε υπόψη της αυτές τις παρ
ατηρήσεις.

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 38.

Τροπολογία 189
Άρθρο 49, παράγραφος 2

(2) Εντός τριάντα ημερών από την κυκλοφο
ρία του σχεδίου οι αρμόδιες αρχές των υπό
λοιπων κρατών μελών μπορούν να προτείν
ουν τροποποιήσεις του σχεδίου απόφασης σ
τον Οργανισμό στέλνοντας αντίγραφό τους
στην αρμόδια αρχή. Ο Οργανισμός μπορεί ν
α προτείνει τροποποιήσεις στο σχέδιο από
φασης την ίδια περίοδο στέλνοντας αντίγρ
αφό τους στην αρμόδια αρχή.

(2) Εντός τριάντα ημερών από την κυκλοφο
ρία του σχεδίου τα κράτη μέλη μπορούν να
προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου από
φασης στον Οργανισμό στέλνοντας αντίγρα
φό τους στην αρμόδια αρχή.

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση συνοχής με την πρόταση SΑGΕ (ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στο στάδιο τ
ης αξιολόγησης).

Τροπολογία 190
Άρθρο 49, παράγραφοι 3 και 4

(3) Εάν ο Οργανισμός δεν παραλάβει προτά
σεις ή δεν υποβάλει ο ίδιος προτάσεις εντός
τριάντα ημερών, λαμβάνει την απόφαση στη
μορφή που κοινοποιήθηκε βάσει της παραγρ
άφου 1.

(3) Εάν ο Οργανισμός δεν παραλάβει προτά
σεις εντός τριάντα ημερών, λαμβάνει την απ
όφαση στη μορφή που κοινοποιήθηκε βάσει
της παραγράφου 1.
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(4) Εάν ο Οργανισμός παραλάβει πρόταση τ
ροποποίησης, μπορεί να τροποποιήσει το σχ
έδιο απόφασης. Ο Οργανισμός παραπέμπει τ
ο σχέδιο απόφασης, μαζί με τυχόν τροποποι
ήσεις που προτάθηκαν, στην επιτροπή των κ
ρατών μελών εντός δεκαπέντε ημερών από τ
η λήξη της περιόδου των τριάντα ημερών πο
υ αναφέρεται στην παράγραφο 2. Ο Οργανι
σμός κάνει το ίδιο εάν έχει υποβάλει ο ίδιο
ς πρόταση για τροποποίηση, σύμφωνα με τ
ην παράγραφο 2.

(4) Εάν ο Οργανισμός παραλάβει πρόταση τ
ροποποίησης, μπορεί να τροποποιήσει το σχ
έδιο απόφασης. Ο Οργανισμός παραπέμπει τ
ο σχέδιο απόφασης, μαζί με τυχόν τροποποι
ήσεις που προτάθηκαν, στην επιτροπή των κ
ρατών μελών εντός δεκαπέντε ημερών από τ
η λήξη της περιόδου των τριάντα ημερών πο
υ αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση συνοχής με την πρόταση SΑGΕ (ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στο στάδιο τ
ης αξιολόγησης).

Τροπολογία 191
Άρθρο 50, παράγραφος 1

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

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

Ο Οργανισμός θεσπίζει τα κριτήρια του επι
μερισμού κατά τρόπο διαφανή και αναλογι
κό.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 192
Άρθρο 51

Υποχρέωση των κρατών μελών να υποβάλλ
ουν εκθέσεις στον Οργανισμό

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

Πριν από τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους ο
Οργανισμός δημοσιεύει έκθεση σχετικά με
την πρόοδο που σημειώθηκε κατά το προηγ
ούμενο ημερολογιακό έτος όσον αφορά την
εκτέλεση των υποχρεώσεών του σε σχέση μ
ε την εξέταση των προτάσεων δοκιμών.

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση συνοχής με την πρόταση SΑGΕ (ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού).

Τροπολογία 193
Άρθρο 52

Σκοπός του παρόντος τίτλου είναι να εγγυη
θεί την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγ
οράς ουσιών εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως
ότι οι κίνδυνοι από τις ουσίες που προκαλο
ύν πολύ μεγάλη ανησυχία ελέγχονται επαρκ
ώς ή ότι αυτές οι ουσίες αντικαθίστανται απ
ό κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολ
ογίες.

Σκοπός του παρόντος τίτλου είναι να διασφ
αλίσει ότι οι ουσίες που προκαλούν πολύ με
γάλη ανησυχία αντικαθίστανται από κατάλλ
ηλες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες υπο
κατάστασης εφόσον αυτές διατίθενται, δια
σφαλίζοντας ταυτόχρονα την εύρυθμη λειτ
ουργία της εσωτερικής αγοράς.

Αιτιολόγηση

Στο στάδιο της αδειοδότησης, οι στόχοι της δημόσιας υγείας και της προστασίας του περιβάλλο
ντος υπερέχουν των κανόνων της εσωτερικής αγοράς. Εξάλλου, θα πρέπει να δημιουργηθεί σα
φέστερος σύνδεσμος με την αρχή της υποκατάστασης.

Τροπολογία 194
Άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο α

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 στ
ο 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 κατά τρόπο που ισοδυναμεί με
διάθεση στην αγορά, εάν η ουσία περιλαμβ
άνεται στο παράρτημα XIII, εκτός εάν:
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(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 την κατηγορία χρήσης
και έκθεσης της ουσίας υπό καθαρή μορφή
ή σε παρασκεύασμα ή η ενσωμάτωσή της σε
προϊόν, για την οποία η ουσία διατίθεται στ
ην αγορά ή για την οποία τη χρησιμοποιεί ο
ίδιος κατά τρόπο που ισοδυναμεί με διάθεσ
η στην αγορά, 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 την κατηγορία χρήσης κ
αι έκθεσης της ουσίας υπό καθαρή μορφή ή
σε παρασκεύασμα ή η ενσωμάτωσή της σε π
ροϊόν, για την οποία η ουσία διατίθεται στην
αγορά ή για την οποία τη χρησιμοποιεί ο ίδι
ος κατά τρόπο που ισοδυναμεί με διάθεση
στην αγορά, έχει εξαιρεθεί από την απαίτησ
η αδειοδότησης του ίδιου του παραρτήματο
ς XIII, σύμφωνα με το άρθρο 55, παράγραφ
ος 2· ή

Αιτιολόγηση

Η αδειοδότηση μιας ουσίας δεν αφορά τον παραγωγό της. Η τροπολογία είναι διευκρινιστική δι
ότι διαφορετικά η παραγωγή θα ήταν αδύνατη εάν ο παραγωγός δεν θα μπορεί για παράδειγμα
να αποθηκεύει την ουσία χωρίς αδειοδότηση.

Τροπολογία 195
Άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο ε

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

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

Τροπολογία 196
Άρθρο 53, παράγραφος 2
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2. Ένας μεταγενέστερος χρήστης επιτρέπετα
ι να χρησιμοποιεί μια ουσία που ανταποκρίν
εται στα κριτήρια της παραγράφου 1, εφόσο
ν η χρήση συνάδει με τους όρους άδειας πο
υ έχει χορηγηθεί σε προηγούμενο φορέα της
αλυσίδας εφοδιασμού γι’ αυτή τη χρήση.

2. Ένας μεταγενέστερος χρήστης επιτρέπετα
ι να χρησιμοποιεί μια ουσία που ανταποκρίν
εται στα κριτήρια της παραγράφου 1, εφόσο
ν η χρήση συνάδει με τους όρους άδειας πο
υ έχει χορηγηθεί σε προηγούμενο φορέα της
αλυσίδας εφοδιασμού γι’ αυτή τη χρήση ή τ
ην κατηγορία χρήσης και έκθεσης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από την εισαγωγή των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης. Το ίδιο ισχύει
για τα άρθρα 55, παράγραφος 1γ), (ii), 55, παράγραφος 1, (δ), 58, παράγραφος 4, 58, παράγρα
φος 5 και 58, παράγραφος 6.

Τροπολογία 197
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχεία α, β, γ, δ, ε και στ

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

διαγράφεται

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

(γ) χρήσεις ως φαρμακευτικών προϊόντων
για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση, σύμφ
ωνα με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμο
ύ (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 και των οδηγιών
2001/82/ΕΚ και 2001/83/ΕΚ·

(δ) χρήσεις ως πρόσθετων σε τρόφιμα, σύμ
φωνα με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας
89/107/ΕΟΚ·

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

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 2. Οι εν λόγω ουσίες δεν πρέπει να καλύπτονται από το REACH.
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Τροπολογία 198
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχείο i α (νέο)

(ia) Χρήσεις μη καταχωριζομένων ουσιών.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία αδειοδότησης πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε καταχωρισμένες ουσίες. Συνεπώς ο
ι ουσίες που αποκλείονται από την καταχώριση πρέπει να αποκλείονται και από την απαίτηση α
δειοδότησης.

Τροπολογία 199
Άρθρο 53, παράγραφος 7, εισαγωγικό μέρος

7. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται
στη χρήση ουσιών σε παρασκευάσματα:

7. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται
στη χρήση ουσιών σε παρασκευάσματα ή σε
προϊόντα:

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθούν επίσης όρια συγκέντρωσης για τις ουσίες στα προϊόντα. Η διάκριση πο
υ κάνει η πρόταση για τις ουσίες στα προϊόντα δεν αιτιολογείται από τοξικολογικά ή οικοτοξικο
λογικά κριτήρια. Επιπλέον, σε αντίθεση με τις ουσίες στα παρασκευάσματα, η έκθεση σε προϊόν
τα απαιτεί ένα μέσο όρο εξαγωγής και, κατά συνέπεια, η έκθεση περιορίζεται ακόμη περισσότε
ρο. Η παρούσα τροπολογία συμφωνεί με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ περί προϊόντων.

Τροπολογία 200
Άρθρο 53, παράγραφος 7 α (νέα)

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

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη συμπληρωματική 8 η παράγραφος στο άρθρο 53 καθιστά σαφές ότι οι αποφάσ
εις που έχει ήδη λάβει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της οδηγίας76/769/EΟΚ,
ή αυτές που θα ληφθούν από την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρ
ο 130 της Συνθήκης (επιτροπολογία), δεν πρέπει να τεθούν και πάλι επί τάπητος. Το αν και κατ
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ά πόσον ουσίες που ήδη υπόκεινται σε νομική ρύθμιση πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφ
αρμογής των διατάξεων αυτών, είναι κάτι που δεν πρέπει να αφεθεί αποκλειστικά στην κρίση τ
ης Επιτροπής.

Τροπολογία 201
Άρθρο 54, στοιχεία α, β και γ

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

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

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

β) ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως μεταλλ
αξιογόνες κατηγορίας 1 ή 2, σύμφωνα με τη
ν οδηγία 67/548/ΕΟΚ

γ) ουσίες που ανταποκρίνονται στα κριτήρι
α ταξινόμησης ως τοξικές για την αναπαραγ
ωγή, κατηγορίας 1 ή 2, σύμφωνα με την οδη
γία 67/548/ΕΟΚ

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

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει νομικά δεσμευτική απόφαση για την ταξινόμηση (με βάση την απόφαση ε
ναρμονισμένης ταξινόμησης όπως τα ΜRL κατ. 1 και 2 πριν να υποβληθεί η ουσία για αδειοδό
τηση. Διαφορετικά θα αμφισβητηθούν οι αποφάσεις της/ων επιτροπής/ών του κράτους μέλους π
ου είναι αρμόδια/ες για την ταξινόμηση των ουσιών ΜRL κατ. 1 και 2. 1, 2. Θα πρέπει να υπάρ
χει ασφάλεια δικαίου - ιδίως όσον αφορά το διεθνές εμπόριο. 

Τροπολογία 202
Άρθρο 54, στοιχείο (στ)



PE 357.851v02-00 126/194 AD\580429EL.doc

EL

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 203
Άρθρο 54 α (νέο)

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.
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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:

(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 σαφ
ώς καθορισμένων επιστημονικών κριτηρίων που έχουν επικυρωθεί σε διεθνές επίπεδο, όπως ο
ΟΟΣΑ, αποδείχτηκε ότι έχουν αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. 

Τροπολογία 204
Άρθρο 55, παράγραφος 1

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

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

Αιτιολόγηση

Μόνο οι καταχωρισμένες ουσίες μπορούν υποστούν τη διαδικασία αδειοδότησης. Οι μη καταχ
ωρισμένες ουσίες δεν μπορούν να παραχθούν ή να εισαχθούν. Η προσθήκη αυτή συμβάλλει απ
ό πλευράς σαφήνειας.

Τροπολογία 205
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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 έκθεσ
ης που εξαιρούνται από την απαίτηση αδειο
δότησης, εάν υπάρχουν τέτοιες, και όροι πο
υ ισχύουν για τις εξαιρέσεις αυτές, εάν υπάρ
χουν.

Τροπολογία 206
Άρθρο 55, παράγραφος 2

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

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

Τροπολογία 207
Άρθρο 55, παράγραφος 4, στοιχείο β

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

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

Τροπολογία 208
Άρθρο 56, παράγραφος 7
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7. Εάν, εντός τριάντα ημερών από την παρα
πομπή του φακέλου, η επιτροπή των κρατών
μελών καταλήξει σε ομόφωνη συμφωνία σχ
ετικά με τον προσδιορισμό, ο Οργανισμός μ
πορεί να συμπεριλάβει την ουσία αυτή στις
συστάσεις του σύμφωνα με το άρθρο 55, πα
ράγραφος 3. Εάν η επιτροπή των κρατών με
λών δεν καταλήξει σε ομόφωνη συμφωνία, 
εκδίδει γνωμοδότηση εντός τριάντα ημερών
από την παραπομπή. Ο Οργανισμός διαβιβά
ζει τη γνωμοδότηση στην Επιτροπή, ενημερ
ώνοντάς την επίσης για την άποψη της μειο
ψηφίας στο πλαίσιο της επιτροπής των κρατ
ών μελών.

7. Εάν, εντός τριάντα ημερών από την παρα
πομπή του φακέλου, η επιτροπή των κρατών
μελών καταλήξει σε ομόφωνη συμφωνία σχ
ετικά με τον προσδιορισμό, ο Οργανισμός μ
πορεί να συμπεριλάβει την ουσία αυτή στις
συστάσεις του σύμφωνα με το άρθρο 55, πα
ράγραφος 3. Πρέπει να δοθεί ευκαιρία στο
υς καταχωρίζοντες να διατυπώσουν τη γνώ
μη τους εκ των προτέρων. Εάν η επιτροπή
των κρατών μελών δεν καταλήξει σε ομόφω
νη συμφωνία, εκδίδει γνωμοδότηση εντός τ
ριάντα ημερών από την παραπομπή. Πρέπει
να δίδεται ευκαιρία στους καταχωρίζοντες
να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους πρι
ν από τη σύνταξη της γνωμοδότησης. Ο Ορ
γανισμός διαβιβάζει τη γνωμοδότηση στην
Επιτροπή, ενημερώνοντάς την επίσης για τη
ν άποψη της μειοψηφίας στο πλαίσιο της επι
τροπής των κρατών μελών, καθώς και για τ
ις απόψεις των ενδιαφερομένων καταχωρι
ζόντων και για τους λόγους για τους οποίου
ς, ενδεχομένως, οι απόψεις αυτές δεν αντικ
ατοπτρίζονται στις γνώμες. 

Αιτιολόγηση

Η γνώμη του Οργανισμού μπορεί υπό ορισμένες περιστάσεις να δοθεί πριν από τη διαδικασία ε
πιτροπολογίας και έτσι αποτελεί επαχθές μέτρο για τους ενδιαφερόμενους καταχωρίζοντες. Για
τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να επιτρέπεται στους καταχωρίζοντες να εκφράζουν την άποψή τ
ους πριν από τη σύνταξη της γνωμοδότησης.

Τροπολογία 209
Άρθρο 57, παράγραφος 2

(2) Άδεια χορηγείται όταν ο κίνδυνος από τ
η χρήση μιας ουσίας, για την ανθρώπινη υγ
εία ή για το περιβάλλον, λόγω των εγγενών
ιδιοτήτων της ουσίας που ορίζονται στο πα
ράρτημα XIII, ελέγχεται επαρκώς, σύμφων
α με το παράρτημα Ι, σημείο 6, και σύμφω
να με τα στοιχεία που το τεκμηριώνουν στ
ην έκθεση χημικής ασφάλειας του αιτούντο
ς.

(2) Άδεια χορηγείται μόνο όταν:
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Η Επιτροπή δεν εξετάζει τα εξής:

(α) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεί
α και το περιβάλλον λόγω εκπομπών της ου
σίας από εγκατάσταση στην οποία έχει χορ
ηγηθεί άδεια, σύμφωνα με την οδηγία
96/61/ΕΚ του Συμβουλίου

(α) ο κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή τ
ο περιβάλλον από τη χρήση της ουσίας που
απορρέει από τις εγγενείς ιδιότητες που ορί
ζονται στο Παράρτημα XIII, ελέγχεται επα
ρκώς σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, τμήμα
6, και όπως τεκμηριώνεται στο δελτίο χημι
κής ασφάλειας του καταχωρίζοντος, και

(β) τους κινδύνους για το υδατικό περιβάλλ
ον και μέσω αυτού, λόγω απορρίψεων της
ουσίας από σημειακή πηγή οι οποίες διέπο
νται από απαίτηση για προηγούμενη κανον
ιστική ρύθμιση, όπως αναφέρεται στο άρθ
ρο 11, παράγραφος 3, και από νομοθετικά
μέτρα που θεσπίζονται βάσει του άρθρου
16 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκο
ύ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

β) λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό τ
ης έκθεσης στο ελάχιστο. 

(γ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
από τη χρήση της ουσίας σε ιατροτεχνολογ
ικό προϊόν το οποίο διέπεται από την οδηγί
α 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου, από την οδ
ηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου ή από την
οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβο
υλίου και του Συμβουλίου.

(γ) δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές
ουσίες ή τεχνολογίες υποκατάστασης, ή

(δ) καταδεικνύεται ότι τα κοινωνικοοικονο
μικά οφέλη είναι σημαντικότερα από τους
κινδύνους της χρήσης της ουσίας για την α
νθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, και

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η υποκατάσταση των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχί
α που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧΙΙΙ. Η αδειοδότηση των ουσιών αυτών πρέπει να γίνετ
αι κατ' εξαίρεση και να υπακούει σε ειδικές προϋποθέσεις. Δεν αρκεί να "ελέγχεται επαρκώς" η
χρήση τους.

Τροπολογία 210
Άρθρο 57, παράγραφος 3
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(3) Εάν η άδεια δεν μπορεί να χορηγηθεί β
άσει της παραγράφου 2, επιτρέπεται να χο
ρηγηθεί όταν καταδεικνύεται ότι τα κοινων
ικοοικονομικά οφέλη υπερτερούν των κινδ
ύνων από τη χρήση της ουσίας για την ανθ
ρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον και όταν
δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές ου
σίες ή τεχνολογίες. Η απόφαση αυτή λαμβά
νεται αφού εξεταστούν όλα τα στοιχεία που
ακολουθούν:

διαγράφεται

α) ο κίνδυνος από τις χρήσεις της ουσίας·

β) τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που προ
κύπτουν από τη χρήση της ουσίας και οι κο
ινωνικοοικονομικές συνέπειες από την άρν
ηση χορήγησης άδειας έτσι όπως καταδεικ
νύονται από τον αιτούντα ή άλλα ενδιαφερ
όμενα μέρη·
γ) η ανάλυση των εναλλακτικών ουσιών ή τ
εχνολογιών που υποβάλλονται από τον αιτο
ύντα βάσει του άρθρου 59, παράγραφος 5, 
και από τυχόν τρίτα μέρη, βάσει του άρθρο
υ 61, παράγραφος 2·
δ) οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τ
ους κινδύνους για την υγεία ή για το περιβά
λλον τυχόν εναλλακτικών ουσιών ή τεχνολο
γιών.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η υποκατάσταση των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχί
α που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧΙΙΙ. Η αδειοδότηση των ουσιών αυτών πρέπει να γίνετ
αι κατ' εξαίρεση και να υπακούει σε ειδικές προϋποθέσεις. Δεν αρκεί να "ελέγχεται επαρκώς" η
χρήση τους.

Τροπολογία 211
Άρθρο 57, παράγραφος 6

(6) Οι άδειες μπορεί να υπόκεινται σε όρου
ς, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων επ
ανεξέτασης ή/και παρακολούθησης. Οι άδε
ιες που χορηγούνται σύμφωνα με την παρά
γραφο 3 συνήθως έχουν προθεσμία.

6) Οι άδειες υπόκεινται σε όρους μεταξύ τω
ν οποίων περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η υ
ποβολή σχεδίων παρακολούθησης και υποκ
ατάστασης. Οι άδειες έχουν προθεσμία, με
μέγιστη διάρκεια τα επτά έτη, αλλά μπορο
ύν να ανανεωθούν με βάση τις διατάξεις το
υ άρθρου 58.
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η υποκατάσταση και η καινοτομία. Κατά συνέπεια, οι άδειες πρέπει
να έχουν χρονικό περιορισμό (5 έτη κατ' ανώτατο όριο).

Τροπολογία 212
Άρθρο 57, παράγραφος 7, στοιχείο γ

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

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

Τροπολογία 213
Άρθρο 58, παράγραφος 3, εδάφιο 2

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 214
Άρθρο 59, παράγραφος 3

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

3. Αιτήσεις υποβάλλονται για μία ή περισσό
τερες ουσίες, για μία ή περισσότερες χρήσει
ς ή κατηγορίες χρήσεων και έκθεσης. Αιτή
σεις υποβάλλονται για ιδία χρήση ή χρήσεις
ή κατηγορίες χρήσεων και έκθεσης του αιτ
ούντος ή/και για τις χρήσεις ή κατηγορίες χ
ρήσεων και έκθεσης για τις οποίες προτίθετ
αι να διαθέσει την ουσία στην αγορά.
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Τροπολογία 215
Άρθρο 59, παράγραφος 4, στοιχείο γ

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

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

Τροπολογία 216
Άρθρο 60, παράγραφος 1

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

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

Τροπολογία 217
Άρθρο 60, παράγραφος 2

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

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

Τροπολογία 218
Άρθρο 61, παράγραφος 4, στοιχεία α και β
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(α) επιτροπή για την αξιολόγηση του κινδύν
ου: αξιολόγηση του κινδύνου για την υγεία
ή/και για το περιβάλλον που ενέχει η χρήση
ή οι χρήσεις της ουσίας όπως περιγράφονται
στην αίτηση·

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

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

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

Τροπολογία 219
Άρθρο 62

Υποχρέωση των κατόχων αδειών Υποχρέωση ενημέρωσης για τις ουσίες που
υπόκεινται σε αδειοδότηση

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

Όλες οι ουσίες και τα σκευάσματα που πλη
ρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 54 σημ
αίνονται και συνοδεύονται πάντοτε από δε
λτίο δεδομένων ασφαλείας. Η σήμανση αν
αφέρει:
a) την ονομασία της ουσίας,

β) το γεγονός ότι η ουσία περιλαμβάνεται σ
το Παράρτημα XIII και,

γ) όλες τις χρήσεις για τις οποίες έχει αδειο
δοτηθεί η ουσία.

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες και τα επικίνδυνα παρασκευάσματα πρέπει να σημαίνονται προκειμένου να ενημερών
εται ο καταναλωτής.

Τροπολογία 220
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 κατ’
έτος.

1. Μια ουσία, ένα παρασκεύασμα ή ένα προ
ϊόν για την/το οποία/οποίο το παράρτημα
XVΙ περιέχει έναν περιορισμό δεν πρέπει να
παράγεται ή να διατίθεται στην αγορά ή να χ
ρησιμοποιείται παρά μόνον σύμφωνα με του
ς όρους του προαναφερόμενου περιορισμο
ύ. Τούτο δεν ισχύει για την παραγωγή, τη δι
άθεση στην αγορά ή τη χρήση μιας ουσίας γ
ια σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ανάπ
τυξης ή έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων κ
αι διαδικασιών παραγωγής σε ποσότητες πο
υ δεν υπερβαίνουν τον ένα τόνο κατ’ έτος.

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, ένα παρασκεύασμα ή ένα προ
ϊόν για την/το οποία/οποίο το παράρτημα
XVΙ περιέχει έναν περιορισμό δεν πρέπει να
παράγεται ή να διατίθεται στην αγορά ή να χ
ρησιμοποιείται παρά μόνον σύμφωνα με του
ς όρους του προαναφερόμενου περιορισμο
ύ. Τούτο δεν ισχύει για την παραγωγή, τη δι
άθεση στην αγορά ή τη χρήση μιας ουσίας γ
ια σκοπούς έρευνας εργαστηριακής κλίμακα
ς ή για τη χρήση της ουσίας ως προτύπου αν
αφοράς.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις δεν πρέπει να εφαρμόζονται μόνον σε ουσίες υπό καθαρή μορφή, σε παρασκευάσμ
ατα ή σε προϊόντα. Όπως ισχύει σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία (Οδηγία 76/769/ΕΟΚ), π
ρέπει να είναι επίσης δυνατόν να ρυθμίζονται απ' ευθείας επικίνδυνα παρασκευάσματα και προϊ
όντα. Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διευκρινίσει ότι αυτά τα παρασκευάσματα και τα προϊόντ
α μπορούν επίσης να ρυθμίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα μεμονωμένα συστατικά τους
αλλά να λαμβάνεται ως βάση η επικίνδυνη επίπτωση στο σύνολό της.

Τροπολογία 221
Άρθρο 66, παράγραφος 1
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1. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η παραγωγή, 
η διάθεση στην αγορά ή η χρήση μιας ουσία
ς υπό καθαρή μορφή, σε παρασκεύασμα ή
σε προϊόν ενέχει κίνδυνο για την ανθρώπινη
υγεία ή για το περιβάλλον ο οποίος δεν ελέγ
χεται επαρκώς και χρειάζεται να αντιμετωπι
στεί σε κοινοτικό επίπεδο, ζητεί από τον Ορ
γανισμό 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. Ο Οργανισμός ανα
φέρεται σε κάθε φάκελο κράτους μέλους, έκ
θεση χημικής ασφάλειας ή αξιολόγηση κινδ
ύνου που του έχει υποβληθεί στο πλαίσιο το
υ παρόντος κανονισμού. Αναφέρεται επίσης
σε κάθε σχετική αξιολόγηση κινδύνου που έ
χει υποβληθεί από τρίτους για σκοπούς άλλ
ων κοινοτικών κανονισμών ή οδηγιών. Γι’ α
υτό το σκοπό, άλλοι φορείς, όπως είναι οι ο
ργανισμοί που έχουν συσταθεί βάσει της κοι
νοτικής νομοθεσίας και έχουν παρόμοια καθ
ήκοντα, παρέχουν πληροφορίες στον Οργαν
ισμό μετά από αίτηση.

1. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η παραγωγή, 
η διάθεση στην αγορά ή η χρήση μιας ουσία
ς, ενός παρασκευάσματος ή ενός προϊόντος
ενέχει κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή γι
α το περιβάλλον ο οποίος δεν ελέγχεται επα
ρκώς και χρειάζεται να αντιμετωπιστεί σε κο
ινοτικό επίπεδο, ζητεί από τον Οργανισμό ν
α προετοιμάσει έναν φάκελο σύμφωνα με τι
ς απαιτήσεις του παραρτήματος XIV. Πριν
από την προετοιμασία του φακέλου πρέπει
ο Οργανισμός να δίδει την ευκαιρία στους
ενδιαφερόμενους καταχωρίζοντες να διατυ
πώνουν τις παρατηρήσεις τους. Εάν ο φάκε
λος καταδείξει ότι είναι απαραίτητη η ανάλη
ψη δράσης σε κοινοτική βάση, πέρα από οπ
οιαδήποτε μέτρα που εφαρμόζονται ήδη, ο
Οργανισμός προτείνει περιορισμούς ώστε ν
α κινηθεί η διαδικασία επιβολής περιορισμώ
ν. Ο Οργανισμός αναφέρεται σε κάθε φάκελ
ο κράτους μέλους, έκθεση χημικής ασφάλει
ας ή αξιολόγηση κινδύνου που του έχει υπο
βληθεί στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμο
ύ. Αναφέρεται επίσης στη γνώμη των κατα
χωριζόντων καθώς και σε κάθε σχετική αξι
ολόγηση κινδύνου που έχει υποβληθεί από τ
ρίτους για σκοπούς άλλων κοινοτικών κανο
νισμών ή οδηγιών. Γι’ αυτό το σκοπό, άλλοι
φορείς, όπως είναι οι οργανισμοί που έχουν
συσταθεί βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας κ
αι έχουν παρόμοια καθήκοντα, παρέχουν πλ
ηροφορίες στον Οργανισμό μετά από αίτησ
η.

Αιτιολόγηση

Ο φάκελος περιέχει πρόταση περιορισμών και συνιστά επομένως επαχθές μέτρο για τους ενδια
φερόμενους καταχωρίζοντες. Για τον λόγο αυτό πριν από την κατάρτιση του φακέλου πρέπει να
δίδεται η δυνατότητα στους καταχωρίζοντες να διατυπώνουν τη γνώμη τους και κατά τη σύνταξ
η του φακέλου να λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις τους.

Τροπολογία 222
Άρθρο 66, παράγραφος 2, εδάφιο 1
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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, ενός παρασκευάσματος ή ενός προϊ
όντος ενέχει κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεί
α ή για το περιβάλλον ο οποίος δεν ελέγχετα
ι επαρκώς και χρειάζεται να αντιμετωπιστεί
σε κοινοτικό επίπεδο, προετοιμάζει έναν φά
κελο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτ
ήματος XIV. Εάν ο φάκελος αυτός καταδείξ
ει ότι είναι απαραίτητη η ανάληψη δράσης σ
ε κοινοτική βάση, πέρα από οποιαδήποτε μέ
τρα που εφαρμόζονται ήδη, το κράτος μέλος
υποβάλλει το φάκελο στον Οργανισμό στη
μορφή που αναφέρεται στο παράρτημα
XIV, ώστε να κινηθεί η διαδικασία επιβολής
περιορισμών.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις δεν πρέπει να εφαρμόζονται μόνον σε ουσίες υπό καθαρή μορφή, σε παρασκευάσμ
ατα ή σε προϊόντα. Όπως ισχύει σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία (Οδηγία 76/769/ΕΟΚ), π
ρέπει να είναι επίσης δυνατόν να ρυθμίζονται απ' ευθείας επικίνδυνα παρασκευάσματα και προϊ
όντα. Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διευκρινίσει ότι αυτά τα παρασκευάσματα και τα προϊόντ
α μπορούν επίσης να ρυθμίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα μεμονωμένα συστατικά τους
αλλά να λαμβάνεται ως βάση η επικίνδυνη επίπτωση στο σύνολό της.

Τροπολογία 223
Άρθρο 66, παράγραφος 2 α (νέα)

(2α) Ο Οργανισμός ενημερώνει χωρίς καθυ
στέρηση / δημοσιεύει στον ιστότοπό του, ό
τι ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή προτίθεν
ται να κινήσουν διαδικασία περιορισμού κ
αι ενημερώνουν αυτούς που υπέβαλαν αίτη
ση ταξινόμησης για την εν λόγω ουσία.

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί πρέπει να ισχύουν χωρίς όριο βάρους, δηλαδή κάτω από 1 τόνο ανά έτος. Υπάρ
χει δικαίωμα ενημέρωσης από τις εταιρείες που έχουν προβεί σε καταχώρηση αλλά και από αυτ
ές που είτε δεν υποχρεούνται να προβούν σε καταχώρηση (κάτω από ένα τόνο ανά έτος) είτε δε
ν υπόκεινται ακόμα, στην υποχρέωση αυτή λόγω διαφορετικών προθεσμιών σε συνάρτηση με τ
ο βάρος.
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Τροπολογία 224
Άρθρο 69, παράγραφος 1α (νέα)

1α) Πριν από τη δημοσίευση της γνωμοδότ
ησης ο Οργανισμός πρέπει να δίδει την ευκ
αιρία στους ενδιαφερόμενους καταχωρίζον
τες να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις του
ς.

Αιτιολόγηση

Οι γνωμοδοτήσεις των επιτροπών αντιπροσωπεύουν ενδεχομένως επαχθή μέτρα για τους ενδια
φερόμενους καταχωρίζοντες. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να δίδεται η δυνατότητα στους
καταχωρίζοντες να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους με σκοπό αυτές να αντικατοπτρίζονται
αργότερα στη διαδικασία επιτροπολογίας.

Τροπολογία 225
Άρθρο 69, παράγραφος 2

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

(2) Τηρώντας την εμπιστευτικότητα του ά
ρθρου 116, ο Οργανισμός δημοσιεύει αμέσ
ως τις γνωμοδοτήσεις των δύο επιτροπών στ
ον ιστότοπό του.

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω εφαρμόζεται το άρθρο 110.

Τροπολογία 226
Άρθρο 69, παράγραφος 3

3. Ο Οργανισμός παρέχει στην Επιτροπή, με
τά από αίτηση, όλα τα έγγραφα και τα στοιχ
εία που έχουν υποβληθεί σε αυτόν ή έχουν ε
ξεταστεί από αυτόν.

3. Ο Οργανισμός παρέχει στην Επιτροπή, με
τά από αίτηση, όλα τα έγγραφα και τα στοιχ
εία που έχουν υποβληθεί σε αυτόν ή έχουν ε
ξεταστεί από αυτόν. Διαβιβάζει επίσης τις
παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων καταχ
ωριζόντων.
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Τροπολογία 227
Άρθρο 72, στοιχεία γ, δ, ε και ζ

γ) μια επιτροπή αξιολόγησης κινδύνου, η οπ
οία είναι αρμόδια για την προπαρασκευή τη
ς γνωμοδότησης του Οργανισμού σχετικά μ
ε αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας, με προτά
σεις για την επιβολή περιορισμών και με οπ
οιοδήποτε άλλο θέμα προκύπτει από την εφ
αρμογή του παρόντος κανονισμού και συνδ
έεται με κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
ή για το περιβάλλον

γ) μια επιτροπή αξιολόγησης κινδύνου, η οπ
οία είναι αρμόδια για την προπαρασκευή τη
ς γνωμοδότησης του Οργανισμού σχετικά μ
ε τις αξιολογήσεις, τις αιτήσεις για τη χορήγ
ηση άδειας, με προτάσεις για την επιβολή πε
ριορισμών και με οποιοδήποτε άλλο θέμα π
ροκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος κ
ανονισμού και συνδέεται με κινδύνους για τ
ην ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον

δ) μια επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλ
υσης, η οποία είναι αρμόδια για την προπαρ
ασκευή της γνωμοδότησης του Οργανισμού
σχετικά με αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας, 
με προτάσεις για την επιβολή περιορισμών κ
αι με οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύπτει από
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού συ
μπεριλαμβανομένης της κοινωνικοοικονομι
κής ανάλυσης των συνεπειών νομοθετικής δ
ράσης που ενδεχομένως αναλαμβάνεται για
τις ουσίες·

δ) μια επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλ
υσης, η οποία είναι αρμόδια για την προπαρ
ασκευή της γνωμοδότησης του Οργανισμού
σχετικά με τις αξιολογήσεις, τις αιτήσεις για
τη χορήγηση άδειας, με προτάσεις για την ε
πιβολή περιορισμών και με οποιοδήποτε άλ
λο θέμα προκύπτει από την εφαρμογή του π
αρόντος κανονισμού συμπεριλαμβανομένης
της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης των συ
νεπειών νομοθετικής δράσης που ενδεχομέν
ως αναλαμβάνεται για τις ουσίες·

ε) μια επιτροπή των κρατών μελών, η οποία
είναι αρμόδια για τη διευθέτηση της διάστα
σης απόψεων σχετικά με σχέδια αποφάσεων
που προτείνονται από τα κράτη μέλη βάσει
του τίτλου VI και για την προπαρασκευή τη
ς γνωμοδότησης του Οργανισμού σχετικά μ
ε προτάσεις ταξινόμησης και επισήμανσης β
άσει του τίτλου X και με προτάσεις προσδιο
ρισμού ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη
ανησυχία και οι οποίες θα πρέπει να υπόκειν
ται στη διαδικασία αδειοδότησης βάσει του
τίτλου VII·

ε) μια επιτροπή των κρατών μελών, η οποία
είναι αρμόδια για τη διευθέτηση τυχόν διάστ
ασης απόψεων μεταξύ των κρατών μελών σ
χετικά με σχέδια αποφάσεων που προτείνον
ται από τον Οργανισμό βάσει του τίτλου VI 
και για την προπαρασκευή της γνωμοδότησ
ης του Οργανισμού σχετικά με προτάσεις τα
ξινόμησης και επισήμανσης βάσει του τίτλο
υ X και με προτάσεις προσδιορισμού ουσιώ
ν που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και
οι οποίες θα πρέπει να υπόκεινται στη διαδι
κασία αδειοδότησης βάσει του τίτλου VII·
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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 της
αξιολόγησης καθώς και στο πλαίσιο της κατ
άρτισης οδηγιών, της συντήρησης της βάσης
δεδομένων και της παροχής πληροφοριών·

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση συνοχής με την πρόταση SΑGΕ (ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στο στάδιο τ
ης αξιολόγησης).

Τροπολογία 228
Άρθρο 73, παράγραφος 1

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

Η προσθήκη αυτή συμβάλλει στην αποσαφήνιση του ρόλου του Οργανισμού ως αποφασιστικού
οργάνου, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «το λειτουργικό πλαίσιο των ευρ
ωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών» (COM(2002)0718 τελικό).

Τροπολογία 229
Άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο (γ α) (νέο)

γα) την εκτέλεση των καθηκόντων που του
ανατίθενται βάσει του τίτλου VI·
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Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση συνοχής με την πρόταση SΑGΕ (ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στο στάδιο τ
ης αξιολόγησης).

Τροπολογία 230
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 επιστημονικών
και πρακτικών οδηγιών και εργαλείων, εφό
σον είναι σκόπιμο για την εφαρμογή του πα
ρόντος κανονισμού, ιδίως για να βοηθηθούν
η βιομηχανία και κυρίως οι μικρομεσαίες επ
ιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατά την κατάρτιση των ε
κθέσεων χημικής ασφάλειας και να βοηθηθ
εί η βιομηχανία κατά την επίτευξη συμφων
ίας επιμερισμού του κόστους βάσει του Τίτ
λου ΙΙΙ·

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή ο Οργανισμός υποχρεούται να δημιουργήσει μηχανισμό καθοδήγησης
για να βοηθήσει τη βιομηχανία στην επίτευξη συμφωνίας επιμερισμού του κόστους των δεδομέν
ων.

Τροπολογία 231
Άρθρο 73, παράγραφος 1, στοιχείο θ α (νέο)

θα) τη δημιουργία και διατήρηση κέντρου
αριστείας ειδικευμένου στην κοινοποίηση τ
ων κινδύνων· την παροχή συγκεντρωτικών
και συντονισμένων πόρων στον τομέα της
ενημέρωσης σχετικά με την ασφαλή χρήση
χημικών ουσιών και των παρασκευασμάτω
ν· τη διευκόλυνση του μερισμού της βέλτισ
της πρακτικής στον τομέα κοινοποίησης το
υ κινδύνου. 

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη ενός κατάλληλου και σύντονου συστήματος επικοινωνίας που θα βασίζεται στον κί
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νδυνο, θα παράσχει στους καταναλωτές τις πληροφορίες και τις συμβουλές που χρειάζονται ώσ
τε να καταστεί δυνατή η χρήση των ουσιών και των παρασκευασμάτων με πλήρη ασφάλεια και
αποτελεσματικότητα.

Τροπολογία 232
Άρθρο 73, παράγραφος 4, στοιχείο (στ)

(στ) την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής διαδι
κασίας ανταλλαγής πληροφοριών·

(στ) την παροχή τεχνικών και επιστημονικ
ών οδηγιών και εργαλείων, περιλαμβανομέ
νου ενός γραφείου υποστήριξης και ιστοτό
που, για την εφαρμογή του παρόντος κανον
ισμού, ιδίως για να βοηθηθούν η βιομηχανί
α και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) κατά την κατάρτιση των εκθέσεων
χημικής ασφάλειας·

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά το σχετικό μέρος της τροπολογίας 74 του σχεδίου έκθεσης. Πρέπει να εφαρμοσθού
ν ειδικά μέτρα για την επικούρηση των ΜΜΕ.

Τροπολογία 233
Άρθρο 73, παράγραφος 4, στοιχείο ζ) α (νέο)

ζα) την προώθηση, σε συνεργασία με την Ε
πιτροπή, αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ Ε
υρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών των
αποτελεσμάτων των δοκιμών που διενεργο
ύνται κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισ
μού και σύμφωνα με αυτόν.

Αιτιολόγηση

Προσθήκη στην τροπολογία 74 του σχεδίου έκθεσης. Για να αξιοποιηθούν όλες οι πληροφορίες
που διατίθενται για χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από τρίτες χώρες, και συ
νεπώς να αποφευχθούν οι περιττές δοκιμές, πρέπει να προωθηθεί η αμοιβαία αναγνώριση των
αποτελεσμάτων των δοκιμών.

Τροπολογία 234
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Άρθρο 74, σημείο δ

δ) την κλίμακα των τελών του Οργανισμού. δ) την κλίμακα των τελών του Οργανισμού, 
κατά τρόπο διαφανή και αναλογικό.

Αιτιολόγηση

Η κλίμακα τελών πρέπει να καθορίζεται με κριτήρια που θα στοχεύουν σε μια δίκαιη, διαφανή
και, προπαντός, αναλογική κατανομή του κόστους, δεδομένου ότι συνιστά ένα σημαντικό εργαλ
είο για τη χρηματοδότηση του συστήματος REACH. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλ
λες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙΧ: Οργανισ
μός.

Τροπολογία 235
Άρθρο 75, παράγραφος 1

(1) Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται απ
ό έξι εκπροσώπους των κρατών μελών οι ο
ποίοι διορίζονται από το Συμβούλιο και έξι
εκπροσώπους οι οποίοι διορίζονται από την
Επιτροπή καθώς και από τρία πρόσωπα εκ
μέρους των ενδιαφερόμενων μερών τα οπο
ία διορίζονται από την Επιτροπή χωρίς δικ
αίωμα ψήφου.

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τ
έσσερις εκπροσώπους οι οποίοι διορίζονται
από την Επιτροπή και από δέκα μέλη τα ο
ποία διορίζονται από το Συμβούλιο, κατόπι
ν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο, εκ των οποίων τέσσερα μέλη πρέπει να
επιλέγονται επί ίσοις όροις βάσει της εμπει
ρίας τους σε ενώσεις που αντιπροσωπεύου
ν τους καταναλωτές, τη βιομηχανία και τις
ΜΜΕ.

Αιτιολόγηση

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να χαρακτηρίζεται από προσεκτική ισορροπία. Τ
ούτο επιτάσσει η αιτιολογική σκέψη 74 της πρότασης RΕΑCΗ. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η αν
άμιξη όλων των θεσμικών οργάνων, με την ενσωμάτωση, κατά συνέπεια, της διαβούλευσης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και παράλληλα η σταθερή παρουσία μελών που θα επιλεγούν επί ί
σοις όροις μεταξύ ενώσεων των καταναλωτών, της βιομηχανίας (μεγάλη βιομηχανία) και ΜΜ
Ε, δηλαδή όλων των φορέων που εμπλέκονται στον τομέα της χημείας. Η παρούσα τροπολογία
συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον
Τίτλο ΙΧ: Οργανισμός.

Τροπολογία 236
Άρθρο 79, παράγραφος 2, στοιχείο ι α (νέο)
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(ια) 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.

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 38.

Τροπολογία 237
Άρθρο 81, παράγραφος 4, εδάφιο 4

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, ενδεχομ
ένως, μετά από αίτηση μελών των επιτροπ
ών 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 κ
αι οι μέτοχοι, περιλαμβανομένων των εκπρ
οσώπων 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. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες π
ου έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙΧ: Οργανισμός.

Τροπολογία 238
Άρθρο 82, παράγραφος 1, εδάφιο 4
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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, ενδεχομ
ένως, 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 κ
αι οι μέτοχοι, περιλαμβανομένων των εκπρ
οσώπων 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. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες π
ου έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙΧ: Οργανισμός.

Τροπολογία 239
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. Ο Οργανισμός τηρεί ενημερωμέ
νο κατάλογο εμπειρογνωμόνων.

(2) Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στον Οργανι
σμό τα ονόματα ανεξάρτητων εμπειρογνωμ
όνων με αποδεδειγμένη πείρα στην εξέταση
χημικών αξιολογήσεων κινδύνου ή/και κοιν
ωνικοοικονομικών αναλύσεων ή με άλλη συ
ναφή επιστημονική πείρα οι οποίοι είναι δια
τεθειμένοι να συμμετάσχουν στις ομάδες ερ
γασίας των επιτροπών, δηλώνοντας παράλλ
ηλα τα προσόντα και τους ειδικούς τομείς ε
μπειρογνωμοσύνης τους. Ο Οργανισμός τηρ
εί ενημερωμένο κατάλογο εμπειρογνωμόνω
ν.

Αιτιολόγηση

Οι εμπειρογνώμονες πρέπει να είναι επιστημονικά και πολιτικά ανεξάρτητοι. Πρέπει να υπάρχε
ι καθορισμένη διαδικασία για τον εντοπισμό των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Η παρούσα τ
ροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάν
ονται στον Τίτλο ΙΧ: Οργανισμός. 

Τροπολογία 240
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Άρθρο 83, παράγραφος 2 α (νέα)

(2α) Το διοικητικό συμβούλιο, μετά από πρ
όταση του γενικού διευθυντή, καταρτίζει κ
ατάλογο, ο οποίος δημοσιεύεται, των αρμό
διων οργανισμών τους οποίους έχουν ορίσε
ι τα κράτη μέλη, οι οποίοι, είτε ατομικά είτ
ε στο πλαίσιο δικτύου, μπορούν να επικουρ
ούν τον Οργανισμό στην άσκηση των καθη
κόντων του, ιδίως αυτών που του αναθέτει
ο Τίτλος VΙ. Ο Οργανισμός μπορεί να αναθ
έσει στους οργανισμούς αυτούς ορισμένα κ
αθήκοντα, ιδίως το έργο της αξιολόγησης τ
ων προτάσεων δοκιμής, των φακέλων και
των ουσιών.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταρτισθεί κατάλογος των οργανισμών που ορίζουν τα κράτη μέλη για την επικο
ύρηση του Οργανισμού κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Πρβλ. τροπολογία στο άρθρο
38.

Τροπολογία 241
Άρθρο 83, παράγραφος 3

(3) Η παροχή υπηρεσιών από τα μέλη των ε
πιτροπών ή από οποιονδήποτε εμπειρογνώμ
ονα ο οποίος συμμετέχει σε ομάδα εργασίας
των επιτροπών ή του φόρουμ ή επιτελεί οπο
ιοδήποτε άλλο καθήκον για τον Οργανισμό
διέπεται από γραπτή σύμβαση που συνάπτετ
αι μεταξύ του Οργανισμού και του εργοδότ
η του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Η παροχή υπηρεσιών από τους οργανισμούς
μέλη του δημόσιου καταλόγου που καταρτί
ζεται βάσει της παραγράφου 2α), μέλη των
επιτροπών ή από οποιονδήποτε εμπειρογνώ
μονα ο οποίος συμμετέχει σε ομάδα εργασία
ς των επιτροπών ή του φόρουμ ή επιτελεί οπ
οιοδήποτε άλλο καθήκον για τον Οργανισμό
διέπεται από γραπτή σύμβαση που συνάπτετ
αι μεταξύ του Οργανισμού και του αρμόδιο
υ οργανισμού, μεταξύ του Οργανισμού και τ
ου εργοδότη του ενδιαφερόμενου προσώπο
υ. 



AD\580429EL.doc 147/194 PE 357.851v02-00

EL

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.

Ο Οργανισμός, ο ενδιαφερόμενος ή ο εργοδ
ότης του αμείβεται σύμφωνα με πίνακα αμοι
βών ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνεται στις
δημοσιονομικές διατάξεις που θεσπίζει το δι
οικητικό συμβούλιο. Όταν ο εν λόγω οργανι
σμός ή το εν λόγω πρόσωπο δεν εκπληρώνε
ι τα καθήκοντά του, ο γενικός διευθυντής έχ
ει το δικαίωμα να λύσει ή να αναστείλει τη
σύμβασή του ή να παρακρατήσει την αμοιβ
ή του.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταρτισθεί κατάλογος των οργανισμών που ορίζουν τα κράτη μέλη για την επικο
ύρηση του Οργανισμού κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Πρβλ. τροπολογία στο άρθρο
38.

Τροπολογία 242
Άρθρο 85, παράγραφος 1

(1) Το συμβούλιο προσφυγών αποτελείται α
πό τον πρόεδρο και δύο ακόμη μέλη.

(1) Το συμβούλιο προσφυγών αποτελείται α
πό ένα δικαστή με καθήκοντα προέδρου κα
ι δύο ακόμη μέλη.

Αιτιολόγηση

Με βάση τα καθήκοντα του Συμβουλίου Προσφυγών, ο ρόλος του Προέδρου πρέπει να ανατίθε
ται σε δικαστή. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθε
ί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙΧ: Οργανισμός.

Τροπολογία 243
Άρθρο 85, παράγραφος 3

3. Ο πρόεδρος, τα μέλη και οι αναπληρωτές
τους διορίζονται απο 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 απο 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. Ένα από τα μέλη
πρέπει να έχει προσόντα για να ασκεί καθή
κοντα δικαστή.
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Αιτιολόγηση

Με βάση τα καθήκοντα του Δ.Σ., ένα μέλος πρέπει να διαθέτει προσόντα για να ασκεί καθήκον
τα δικαστή.

Τροπολογία 244
Άρθρο 87, παράγραφος 1

(1) Προσφυγή είναι δυνατόν να ασκηθεί κατ
ά αποφάσεων του Οργανισμού που έχουν λη
φθεί σύμφωνα με το άρθρο 7, με το άρθρο
18, με το άρθρο 25, παράγραφος 4, τρίτο ε
δάφιο, με το άρθρο 28, παράγραφος 2, πρώ
το εδάφιο, με το άρθρο 49, με το άρθρο
115, παράγραφος 4 ή με το άρθρο 116.

(1) Προσφυγή είναι δυνατόν να ασκηθεί κατ
ά αποφάσεων του Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Πρέπει ως βασική αρχή να υπάρχει δυνατότητα άσκησης προσφυγής για κάθε απόφαση του Ορ
γανισμού.

Τροπολογία 245
Άρθρο 109, στοιχείο (β)

β) ουσίες, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής
του άρθρου 1 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, που
ανταποκρίνονται στα κριτήρια ταξινόμησης
των επικίνδυνων ουσιών, σύμφωνα με την ε
ν λόγω οδηγία, και οι οποίες κυκλοφορούν
στην αγορά είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε
παρασκεύασμα σε συγκέντρωση μεγαλύτερ
η των ορίων που καθορίζονται στην οδηγία
1999/45/ΕΚ, με αποτέλεσμα να ταξινομείται
το παρασκεύασμα ως επικίνδυνο.

β) ουσίες, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής
του άρθρου 1 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, που
ανταποκρίνονται στα κριτήρια ταξινόμησης
των επικίνδυνων ουσιών, σύμφωνα με την ε
ν λόγω οδηγία, και οι οποίες κυκλοφορούν
στην αγορά σε ποσότητες που υπερβαίνουν
τα 100 kg ετησίως ανά παραγωγό ή εισαγ
ωγέα, είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε παρασ
κεύασμα σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των
ορίων που καθορίζονται στην οδηγία
1999/45/ΕΚ για επιβλαβείς επιπτώσεις στη
ν υγεία και το περιβάλλον, με αποτέλεσμα ν
α ταξινομείται το παρασκεύασμα ως επικίνδ
υνο.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθοριστεί ελάχιστη ποσότητα προκειμένου να αποφευχθεί η κοινοποίηση ελάχιστω
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ν ποσοτήτων. Η οδηγία 1999/45/EΚ δεν θεσπίζει όρια συγκέντρωσης για φυσιολογικά και χημι
κά αποτελέσματα. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβλ
ηθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο Χ: Ο κατάλογος ταξινόμησης και επισήμανση
ς.

Τροπολογία 246
Άρθρο 114, παράγραφος 1

(1) Κάθε δεκαετία τα κράτη μέλη υποβάλλο
υν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφ
αρμογή του παρόντος κανονισμού στο έδαφ
ός τους, στην οποία περιλαμβάνονται κεφάλ
αια για την αξιολόγηση και για τον έλεγχο ε
φαρμογής του κανονισμού.

(1) Κάθε διετία 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.

Αιτιολόγηση

Για λόγους ενιαίας εφαρμογής του κανονισμού, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις
εντός όσο το δυνατόν μικρότερων χρονικών διαστημάτων. Είναι ο μόνος τρόπος για την έγκαιρ
η αντιμετώπιση των αδυναμιών. Πρέπει επίσης να υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχ
όμενο των εκθέσεων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητά τους.

Τροπολογία 247
Άρθρο 114, παράγραφος 2

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

(2) Κάθε 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.

Αιτιολόγηση
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Για λόγους ενιαίας εφαρμογής του κανονισμού, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις
εντός όσο το δυνατόν μικρότερων χρονικών διαστημάτων. Είναι ο μόνος τρόπος για την έγκαιρ
η αντιμετώπιση των αδυναμιών.

Τροπολογία 248
Άρθρο 114, παράγραφος 3

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

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

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

Αιτιολόγηση

Καθόσον στόχος του κανονισμού είναι η καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών, οι δεκαετείς περίοδο
ι είναι υπερβολικά μεγάλες. Η επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να εισαχθεί το σύστημα της ετήσιας
υποβολής εκθέσεων. 

Τροπολογία 249
Άρθρο 115 α (νέο)

(115α) Ειδικές διατάξεις σχετικά με την εν
ημέρωση του κοινού:
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Προκειμένου να βοηθήσουν τους καταναλ
ωτές να χρησιμοποιούν με απόλυτη ασφάλε
ια και με τρόπο βιώσιμο τις ουσίες και τα
παρασκευάσματα, οι παραγωγοί πρέπει να
παρέχουν τις πληροφορίες σχετικά με τους
κινδύνους μέσω σήματος στη συσκευασία
όλων των μονάδων που διατίθενται στην α
γορά προς πώληση στον καταναλωτή. Το σ
ήμα αυτό πρέπει να αναφέρει τους κινδύνο
υς που συνδέονται με την ουσία, το παρασ
κεύασμα ή το προϊόν, να συνιστά τη χρήση
του και να προβλέπει τις καταστάσεις στις
οποίες δεν χρησιμοποιείται. Επιπλέον, η σή
μανση πρέπει να συμπληρώνεται, εάν χρειά
ζεται, με άλλα μέσα επικοινωνίας, όπως οι
ιστότοποι, προκειμένου να παρέχονται λεπτ
ομερέστερες πληροφορίες για την ασφάλει
α και τη χρήση των ουσιών ή παρασκευασ
μάτων.

Οι οδηγίες 1999/45/ΕΚ και 1967/548/ΕΟΚ
πρέπει να τροποποιηθούν κατάλληλα.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη ενός κατάλληλου και σύντονου συστήματος επικοινωνίας θα παράσχει στους καταν
αλωτές τις πληροφορίες και τις συμβουλές που χρειάζονται ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση τ
ων ουσιών και των παρασκευασμάτων με πλήρη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Τροπολογία 250
Άρθρο 116, παράγραφος 1

(1) Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής: (1) Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής, ε
φόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπ
άρχει περί του αντιθέτου αξίωση του παρα
γωγού ή του εισαγωγέα:

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτρέπεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις να υπάρχουν εξαιρέσεις από τον κανόνα σύ
μφωνα με τον οποίον ορισμένες πληροφορίες δεν είναι εμπιστευτικές. Στις εξαιρετικές αυτές πε
ριπτώσεις, ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αιτιολογούν τον εμπ
ιστευτικό χειρισμό ακόμη και για πληροφορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 116(1).
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Τροπολογία 251
Άρθρο 116, παράγραφος 1

(1) Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής: 1. Δεν θεωρούνται εμπιστετυτικές οι ακόλο
υθες πληροφορίες, εφόσον δεν υπάρχουν πε
ρί του αντιθέτου αξίωση του παραγωγού ή
του εισαγωγέα ούτε λόγοι δημοσίου συμφέρ
οντος:

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτρέπεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις ορισμένες πληροφορίες να ταξινομούνται
ως εμπιστευτικές. 

Τροπολογία 252
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο α

(α) η εμπορική ονομασία ή ονομασίες της
ουσίας·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η εμπορική ονομασία μιας ουσίας πρέπει να αποτελεί ευαίσθητη πληροφορία όσον αφορά άλλο
υς παράγοντες της αγοράς, καθώς μπορεί να επηρεάσει τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ παραγ
ωγών και πελατών. Η πληροφορία αυτή πρέπει να ταξινομηθεί ως εμπιστευτική στο πλαίσιο τη
ς παραγράφου 2.

Τροπολογία 253
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο β

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

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

Αιτιολόγηση

Συνοχή με τις απαιτήσεις του εντύπου δεδομένων ασφαλείας και των υφιστάμενων κανόνων σχ
ετικά με την ταξινόμηση και σήμανση.
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Τροπολογία 254
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο γ

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

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

Τροπολογία 255
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο i

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας συχνά περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν μόνο τον άμεσ
ο καταναλωτή, όπως λεπτομερείς ενδείξεις όσον αφορά τη χρήση. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να
εμπίπτουν αποκλειστικά στον εμπιστευτικό χειρισμό που ορίζει το άρθρο 116(2).

Τροπολογία 256
Άρθρο 116, παράγραφος 2, εισαγωγική πρόταση

82) Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής στ
οιχεία, ακόμη και δεν έχει υποβληθεί δήλω
ση, σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφο
ς 2:

(2) Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής στ
οιχεία:

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που προβλέπονται στα σημεία β) και γ) της πρότασης της Επιτροπής πρέπει να
είναι "μη εμπιστευτικές" ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση των απαραίτητων μελετών για τη δι
άδοση των ουσιών αυτών και των υπολογισμών σχετικά με τις διατιθέμενες ποσότητες και να π
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ροβλέπεται η δυνητική έκθεση.

Τροπολογία 257
Άρθρο 116, παράγραφος 2, στοιχείο -α (νέο)

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

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες σχεδόν σταθερά θα υποβάλλουν δή
λωση με βάση το άρθρο 115(2). Η προτεινόμενη τροπολογία αποτρέπει τις δαπάνες του εγχειρή
ματος αυτού. 

Τροπολογία 258
Άρθρο 116, παράγραφος 2, στοιχείο γ

γ) η ακριβής ποσότητα της ουσίας ή του π
αρασκευάσματος που παράγεται ή διατίθετ
αι στην αγορά·

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που προβλέπονται στο σημείο γ) της πρότασης της Επιτροπής πρέπει να είναι "
μη εμπιστευτικές" ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση των απαραίτητων μελετών για τη διάδοση
των ουσιών αυτών και των υπολογισμών σχετικά με τις διατιθέμενες ποσότητες και να προβλέπ
εται η δυνητική έκθεση.

Τροπολογία 259
Άρθρο 116, παράγραφος 3

3. Όλες οι άλλες πληροφορίες είναι προσβά
σιμες, σύμφωνα με το άρθρο 115.

3. Όλες οι άλλες πληροφορίες είναι προσβά
σιμες, σύμφωνα με το άρθρο 115, εκτός απ
ό τις πληροφορίες που αντιμετωπίζονται ω
ς εμπιστευτικές σύμφωνα με το άρθρο 7, π
αράγραφος 9 και τις πληροφορίες που συλλ
έγονται για συγκεκριμένους τύπους απομον
ώσιμων ενδιάμεσων (άρθρο 47).
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Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που αφορούν την καταχώριση έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων πρέπει επίσης
να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των υποχρεωτικών εμπιστευτικών πληροφοριών βάσει του άρ
θρου 116, παράγραφος 2 και δεν πρέπει να διατίθενται με βάση απόφαση που λαμβάνεται από
μεμονωμένο όργανο. Ομοίως, τα ενδιάμεσα δεν πρέπει να κοινοποιούνται καθόσον οι ανταγων
ιστές μπορούν εύκολα να τα προσδιορίσουν.

Τροπολογία 260
Άρθρο 117

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·

σκοπός της συμφωνίας είναι η κυβερνητική
συνεργασία για την εφαρμογή ή τη διαχείρισ
η της νομοθεσίας για τα χημικά που καλύπτ
ονται από τον παρόντα κανονισμό·

Αιτιολόγηση

Για να αποτραπεί η αξιοποίηση των πληροφοριών για λόγους απάτης, πρέπει να καθοριστεί με
σαφήνεια ότι το άρθρο 117 ( συνεργασία) αφορά μόνο εθνικούς και διεθνείς κρατικούς οργανισ
μούς. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθ
ρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΧΙ: Πληροφορίες.

Τροπολογία 261
Άρθρο 120, παράγραφος 1
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(1) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εν
ημερώνουν το ευρύ κοινό σχετικά με τους κ
ινδύνους που ενέχουν οι ουσίες εφόσον κρίν
εται απαραίτητο για την προστασία της ανθρ
ώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

(1) Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμ
ές που οφείλει να καταρτίσει ο Οργανισμό
ς, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ενη
μερώνουν το ευρύ κοινό σχετικά με τους κιν
δύνους που ενέχουν οι ουσίες εφόσον κρίνε
ται απαραίτητο για την προστασία της ανθρ
ώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπιστούν κατευθυντήριες γραμμές για να εξασφαλισθεί ο ενιαίος τρόπος με τον οπ
οίον οι εθνικές αρχές του κρατών μελών ενημερώνουν το κοινό. 

Τροπολογία 262
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 σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να κατ
αρτίσει ο Οργανισμός.

Αιτιολόγηση

Για να μπορέσει το REACH να εφαρμοσθεί με συνέπεια, πρέπει να ενισχυθεί η θέση του Οργαν
ισμού. Προς το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απαιτεί από τα κρά
τη μέλη να διενεργούν συγκεκριμένους ελέγχους και να έχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Τροπολογία 263
Άρθρο 122, υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Ο Οργανισμός εξουσιοδοτείται από τα κρά
τη μέλη να δρομολογεί ελέγχους και δραστ
ηριότητες και καθορίζει κατευθυντήριες γρ
αμμές για την εναρμόνιση και την εξασφάλ
ιση του συστήματος των ελέγχων.

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση του συστήματος REACH εξαρτάται από την εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξε
ών του σε ολόκληρη την κοινή αγορά και από ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων. Για το λό
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γο αυτό, ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί από τα κράτη μέλη την εκτέλεση ε
λέγχων ή δραστηριοτήτων. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχο
υν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΧΙΙΙ: Έλεγχος εφαρμογής της νομοθε
σίας.

Τροπολογία 264
Άρθρο 123, παράγραφος 1

(1) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις γ
ια τις ποινικές κυρώσεις που εφαρμόζονται
όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντ
ος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα απαρ
αίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρ
μογή των κυρώσεων. Οι ποινικές κυρώσεις
που προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελεσ
ματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Tα κ
ράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξει
ς στην Επιτροπή το αργότερο δεκαοκτώ μήν
ες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κα
νονισμού και επίσης κοινοποιούν αμέσως κ
άθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επη
ρεάζει.

(1) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, με βάση σειρ
ά οδηγιών που συντάσσει ο Οργανισμός, τι
ς διατάξεις για τις ποινικές κυρώσεις που εφ
αρμόζονται όταν παραβιάζονται οι διατάξεις
του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν ό
λα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσου
ν την εφαρμογή των κυρώσεων. Οι ποινικές
κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι
αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτι
κές. Tα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω
διατάξεις στην Επιτροπή και τον Οργανισμό
το αργότερο δεκαοκτώ μήνες μετά την έναρ
ξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και επί
σης κοινοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερ
η τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Αιτιολόγηση

Εάν αφεθεί το σύστημα των κυρώσεων στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών αποκλειστικ
ά θα υπάρξει μια σειρά διαφορετικών συστημάτων κυρώσεων εντός της ΕΕ. Μόνο με εναρμονι
σμένα συστήματα κυρώσεων και ελέγχου της εφαρμογής θα επιτευχθούν οι στόχοι του RΕΑCΗ. 
Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα πο
υ περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΧΙΙΙ: Έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας.

Τροπολογία 265
Άρθρο 125
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Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, περιορίζο
υν ή εμποδίζουν την παραγωγή, την εισαγωγ
ή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση μιας ο
υσίας υπό καθαρή μορφή, σε παρασκεύασμ
α ή σε προϊόν, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρ
μογής του παρόντος κανονισμού και συμμο
ρφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κα
νονισμού και των εκτελεστικών του νομοθε
τικών πράξεων που εκδίδονται από την Κοιν
ότητα.

Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, περιορίζο
υν ή εμποδίζουν την παραγωγή, την εισαγωγ
ή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση μιας ο
υσίας υπό καθαρή μορφή, ενός παρασκευάσ
ματος ή ενός προϊόντος, που εμπίπτει στο π
εδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού κ
αι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του πα
ρόντος κανονισμού και των εκτελεστικών τ
ου νομοθετικών πράξεων που εκδίδονται απ
ό την Κοινότητα.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις δεν πρέπει να εφαρμόζονται μόνον σε ουσίες υπό καθαρή μορφή, σε παρασκευάσμ
ατα ή σε προϊόντα. Όπως ισχύει σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία (Οδηγία 76/769/ΕΟΚ), π
ρέπει να είναι επίσης δυνατόν να ρυθμίζονται απ' ευθείας επικίνδυνα παρασκευάσματα και προϊ
όντα. Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διευκρινίσει ότι το άρθρο 125 ισχύει και στις περιπτώσει
ς αυτές.

Τροπολογία 266
Άρθρο 126, παράγραφος 1

1. Όταν ένα κράτος μέλος πιστεύει, θεμελιω
μένα, ότι μια ουσία υπό καθαρή μορφή, σε π
αρασκεύασμα ή σε προϊόν, μολονότι ικανοπ
οιεί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμο
ύ, συνιστά κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία
ή/και για το περιβάλλον μπορεί να λάβει τα
κατάλληλα προσωρινά μέτρα. Το κράτος μέ
λος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή, τον
Οργανισμό και τα υπόλοιπα κράτη μέλη σχε
τικά, εξηγώντας τους λόγους της απόφασής
του και υποβάλλοντας τις επιστημονικές ή τ
εχνικές πληροφορίες στις οποίες βασίζονται
τα προσωρινά μέτρα.

1. Όταν ένα κράτος μέλος πιστεύει, θεμελιω
μένα, ότι μια ουσία υπό καθαρή μορφή, ένα
παρασκεύασμα ή ένα προϊόν, μολονότι ικαν
οποιεί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισ
μού, συνιστά κίνδυνο για την ανθρώπινη υγ
εία ή/και για το περιβάλλον μπορεί να λάβει
τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα. Το κράτος
μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή, το
ν Οργανισμό και τα υπόλοιπα κράτη μέλη σ
χετικά, εξηγώντας τους λόγους της απόφασή
ς του και υποβάλλοντας τις επιστημονικές ή
τεχνικές πληροφορίες στις οποίες βασίζοντα
ι τα προσωρινά μέτρα.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις δεν πρέπει να εφαρμόζονται μόνον σε ουσίες υπό καθαρή μορφή, σε παρασκευάσμ
ατα ή σε προϊόντα. Όπως ισχύει σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία (Οδηγία 76/769/ΕΟΚ), π
ρέπει να είναι επίσης δυνατόν να ρυθμίζονται απ' ευθείας επικίνδυνα παρασκευάσματα και προϊ
όντα. Η τροπολογία αποσκοπεί να διευκρινίσει ότι και στις περιπτώσεις αυτές το επιτρεπτόν τω
ν εθνικών μέτρων κρίνεται με βάση του άρθρο 126.
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Τροπολογία 267
Άρθρο 132 α (νέο)

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 268
Άρθρο 134, παράγραφος 1
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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, 91/155/EΟΚ, 
93/67/EΟΚ, 93/105/EΟΚ και 2000/21/EΚ, 
2002/95/ΕΚ και 2004/37/ΕΚ και οι κανονισ
μοί (EΟΚ) αριθ. 793/93 και (EΚ) αριθ. 
1488/94 καταργούνται.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί η επικάλυψη των κανόνων. Οι τροπολογίες στα προηγούμενα άρθρα καθ
ιστούν δυνατή την απαλλαγή από τους ανωτέρω κανονισμούς και οδηγίες. 

Τροπολογία 269
Άρθρο 135

Το άρθρο 14 της οδηγίας 1999/45/EΚ καταρ
γείται.

Το άρθρο 14 της οδηγίας 1999/45/EΚ καταρ
γείται. Η οδηγία 1999/45/ΕΚ θα τροποποιη
θεί για να διασφαλισθεί ότι οι καταναλωτέ
ς λαμβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες
ώστε να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για
μια απολύτως ασφαλή χρήση των ουσιών κ
αι των παρασκευασμάτων.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη ενός κατάλληλου και σύντονου συστήματος επικοινωνίας θα παράσχει στους καταν
αλωτές τις πληροφορίες και τις συμβουλές που χρειάζονται ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση τ
ων ουσιών και των παρασκευασμάτων με πλήρη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Τροπολογία 270
Άρθρο 135 γ (νέο), Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 89/106/ΕΚ

Τροπολογία 271
Άρθρο 135 γ (νέο), παράγραφος 1
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Το άρθρο 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ συμπ
ληρώνεται ως εξής: Τα οικοδομικά προϊόν
τα δεν υπόκεινται στις βασικές απαιτήσεις
της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την υγι
εινή, την υγεία και την προστασία του περι
βάλλοντος, εφόσον υφίστανται σχετικά υπο
χρεώσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. xxx [
κανονισμός REACH].

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι το REACH έχει προτεραιότητα και αποφεύγεται η επικάλυψη.

Τροπολογία 272
Άρθρο 135 δ (νέο), Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2000/53/ΕΚ

Τροπολογία 273
Άρθρο 135 δ (νέο), παράγραφος 1

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

Αιτιολόγηση

To παράρτημα XVI του κανονισμού REACH θεσπίζει ομοιόμορφους κανόνες σχετικά με τους κ
ανονισμούς για τους περιορισμούς. Πρέπει να αποφευχθεί η ύπαρξη διαφορετικών περιορισμώ
ν σε διαφορετικά κείμενα. 

Τροπολογία 274
Παράρτημα I, 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 (
περιλαμβανομένου και του σταδίου των απ
οβλήτων, με την επιφύλαξη του άρθρου 2, 
παράγραφος 1, εδάφιο δ) του παρόντος κα
νονισμού) όπως καθορίζονται από τις προσδ
ιοριζόμενες χρήσεις. Η αξιολόγηση χημικής
ασφάλειας βασίζεται σε μια σύγκριση των πι
θανών αρνητικών επιπτώσεων μιας ουσίας μ
ε τις επιπτώσεις από τη γνωστή ή την ευλόγ
ως προβλέψιμη έκθεση του ανθρώπου ή/και
του περιβάλλοντος στην εν λόγω ουσία.

Αιτιολόγηση

Πρώτο μέρος: Βλέπε τροπολογία στο άρθρο 13.

Δεύτερο μέρος: βλέπε τροπολογία στο άρθρο 2, παράγραφος 1 (ε).

Τροπολογία 275
Παράρτημα I, σημείο 0.6.
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0.6. Το βασικό στοιχείο του μέρους «έκθεσ
η» στην έκθεση χημικής ασφάλειας είναι η π
εριγραφή του σεναρίου ή των σεναρίων έκθ
εσης του παραγωγού ή του εισαγωγέα καθώ
ς και του σεναρίου ή των σεναρίων που συνι
στά ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας για την πρ
οβλεπόμενη χρήση ή χρήσεις. Τα σενάρια έ
κθεσης περιέχουν μια περιγραφή των μέτρω
ν διαχείρισης του κινδύνου που εφήρμοσε ο
παραγωγός ή ο εισαγωγέας και τα οποία συν
ιστά να εφαρμοστούν από τους μεταγενέστε
ρους χρήστες. Εάν η ουσία διατεθεί στην αγ
ορά, αυτά τα σενάρια έκθεσης συμπεριλαμβ
ανομένων των μέτρων διαχείρισης του κινδύ
νου συνοψίζονται σε παράρτημα του δελτίο
υ δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το παρ
άρτημα ΙΑ.

0.6. Το βασικό στοιχείο του μέρους «έκθεσ
η» στην έκθεση χημικής ασφάλειας είναι η π
εριγραφή των κατηγοριών χρήσης και έκθε
σης ή του σεναρίου ή των σεναρίων έκθεση
ς του παραγωγού ή του εισαγωγέα καθώς κα
ι των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης ή το
υ σεναρίου ή των σεναρίων που συνιστά ο π
αραγωγός ή ο εισαγωγέας για την προβλεπό
μενη χρήση ή χρήσεις. Οι κατηγορίες χρήσ
ης και έκθεσης περιέχουν γενική περιγραφ
ή των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου εν
ώ τα σενάρια έκθεσης περιέχουν συγκεκριμ
ένη και λεπτομερή περιγραφή των μέτρων δ
ιαχείρισης του κινδύνου που εφήρμοσε ο πα
ραγωγός ή ο εισαγωγέας και τα οποία συνισ
τά να εφαρμοστούν από τους μεταγενέστερο
υς χρήστες. Εάν η ουσία διατεθεί στην αγορ
ά, αυτά τα σενάρια έκθεσης συμπεριλαμβαν
ομένων των μέτρων διαχείρισης του κινδύνο
υ συνοψίζονται σε παράρτημα του δελτίου δ
εδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το παράρ
τημα ΙΑ.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία η οποία απορρέει από τη θέσπιση κατηγοριών χρήσης και εκθέσεις. Πρέπει να επιτ
ρέπονται και τα δύο: περιγραφή κινδύνου εξατομικευμένων σεναρίων εκθέσεις με λεπτομερή πε
ριγραφή των συνθηκών χρήσης και των μέτρων διαχείρισης κινδύνου και γενική περιγραφή του
κινδύνου για κάθε σχετική κατηγορία χρήσης και έκθεσης. 

Τροπολογία 276
Παράρτημα I, σημείο 0.7.
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0.7. Ο απαιτούμενος βαθμός λεπτομέρειας
για την περιγραφή ενός σεναρίου έκθεσης δ
ιαφέρει ουσιαστικά από περίπτωση σε περίπ
τωση, ανάλογα με τη χρήση μιας ουσίας, τις
επικίνδυνες ιδιότητές της και τις πληροφορί
ες που έχουν στη διάθεσή τους ο παραγωγός
ή ο εισαγωγέας. Τα σενάρια έκθεσης μπορο
ύν να περιγράφουν τα κατάλληλα μέτρα δι
αχείρισης κινδύνου για διάφορες επιμέρους
χρήσεις μιας ουσίας. Το ίδιο σενάριο έκθεσ
ης μπορεί, επομένως, να καλύπτει ευρύ φά
σμα χρήσεων.

0.7. H απαιτούμενη περιγραφή ενός σεναρί
ου έκθεσης διαφέρει ουσιαστικά από περίπτ
ωση σε περίπτωση, ανάλογα με τη χρήση μι
ας ουσίας, τις επικίνδυνες ιδιότητές της και
τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή του
ς ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας. Οι κατηγορί
ες χρήσης και έκθεσης διαρθρώνουν και πε
ριγράφουν τις γενικές συνθήκες χρήσης και
έκθεσης που μπορεί να ισχύουν σε αρκετές
χρήσεις.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ ενός σεναρίου έκθεσης, που αποτελεί λεπτομερή περ
ιγραφή των μέτρων διαχείρισης κινδύνου και των συνθηκών χρήσης, και των κατηγοριών χρήσ
ης και έκθεσης που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα χρήσεων ή εφαρμογών.

Τροπολογία 277
Παράρτημα I, σημείο 0.8.

0.8. Η διαδικασία που εφαρμόζει ο παραγωγ
ός ή ο εισαγωγέας για να διενεργήσει την αξ
ιολόγηση χημικής ασφάλειάς του και για να
καταρτίσει την έκθεση χημικής ασφάλειάς τ
ου μπορεί να έχει επαναληπτικό χαρακτήρα. 
Οι επαναλήψεις μπορεί να εξετάζουν, αφενό
ς, την ανάπτυξη και αναθεώρηση σεναρίων
έκθεσης, που μπορεί να περιλαμβάνουν την
ανάπτυξη και εφαρμογή ή σύσταση εφαρμο
γής μέτρων διαχείρισης του κινδύνου και, α
φετέρου, την ανάγκη δημιουργίας περαιτέρ
ω πληροφοριών. Ο σκοπός της δημιουργίας
περαιτέρω πληροφοριών είναι να διατυπω
θεί ακριβέστερος χαρακτηρισμός του κινδύ
νου, ο οποίος να βασίζεται σε μια λεπτομερ
έστερη αξιολόγηση της επικινδυνότητας ή
της έκθεσης. Με τον τρόπο αυτόν διαβιβάζ
ονται οι κατάλληλες πληροφορίες σε όλο το
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού μέσω του
δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

0.8. Η διαδικασία που εφαρμόζει ο παραγωγ
ός ή ο εισαγωγέας για να διενεργήσει την αξ
ιολόγηση χημικής ασφάλειάς του και για να
καταρτίσει την έκθεση χημικής ασφάλειάς τ
ου μπορεί να έχει επαναληπτικό χαρακτήρα. 
Οι επαναλήψεις μπορεί να εξετάζουν, αφενό
ς, την ανάπτυξη και αναθεώρηση των κατηγ
οριών χρήσης και έκθεσης ή των σεναρίων
έκθεσης, που μπορεί να περιλαμβάνουν την
ανάπτυξη και εφαρμογή ή σύσταση εφαρμο
γής μέτρων διαχείρισης του κινδύνου και, α
φετέρου, την ανάγκη δημιουργίας περαιτέρ
ω πληροφοριών.

Αιτιολόγηση
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Η τροπολογία απορρέει από την εισαγωγή των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης.

Τροπολογία 278
Παράρτημα I, σημείο 0.12.

0.12. Το μέρος Α της έκθεσης χημικής ασφά
λειας περιλαμβάνει δήλωση ότι τα μέτρα δια
χείρισης του κινδύνου που περιγράφονται σ
τα σχετικά σενάρια έκθεσης για την ίδια χρή
ση ή τις ίδιες χρήσεις του παραγωγού ή του
εισαγωγέα εφαρμόζονται από τον παραγωγό
ή τον εισαγωγέα, τα δε σενάρια έκθεσης γι
α τις προβλεπόμενες χρήσεις γνωστοποιούντ
αι σε όλους τους μεταγενέστερους χρήστες, 
που είναι γνωστοί στην αλυσίδα εφοδιασμο
ύ, μέσω του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

0.12. Το μέρος Α της έκθεσης χημικής ασφά
λειας περιλαμβάνει δήλωση ότι τα μέτρα δια
χείρισης του κινδύνου που περιγράφονται σ
τις κατηγορίες χρήσης και έκθεσης ή στα σ
χετικά σενάρια έκθεσης για την ίδια χρήση ή
τις ίδιες χρήσεις του παραγωγού ή του εισαγ
ωγέα εφαρμόζονται από τον παραγωγό ή το
ν εισαγωγέα, οι δε κατηγορίες χρήσης και έ
κθεσης για τις προβλεπόμενες χρήσεις γνωσ
τοποιούνται σε όλους τους μεταγενέστερους
χρήστες, που είναι γνωστοί στην αλυσίδα εφ
οδιασμού, μέσω του δελτίου δεδομένων ασ
φαλείας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από την εισαγωγή των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης. Στην έκθεση
ασφαλείας της ουσίας πρέπει να μνημονεύονται βασικά οι κατηγορίες χρήσης και έκθεσης. Στο
δελτίο δεδομένων ασφαλείας πρέπει να δηλώνονται μόνον οι κατηγορίες χρήσης και έκθεσης.

Τροπολογία 279
Παράρτημα Ι, σημείο 1.4.1
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1.4.1. Βάσει των αποτελεσμάτων των ενεργε
ιών 1 έως 3 καθορίζεται (-ονται) το (τα) παρ
άγωγο (-α) επίπεδο (-α) χωρίς επιπτώσεις
(DNEL) για την ουσία, όπου αντικατοπτρίζ
ονται η πιθανή οδός (-οί), διάρκεια και συχ
νότητα της έκθεσης. Εάν αιτιολογείται από
το (τα) σενάριο (-α) έκθεσης, ένα μόνο
DNEL μπορεί να αρκεί. Ωστόσο, λαμβανομ
ένων υπόψη των διαθέσιμων δεδομένων και
του (των) σεναρίου (-ων) έκθεσης του σημεί
ου 5 της έκθεσης χημικής ασφάλειας, μπορε
ί να είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί διαφορ
ετικό DNEL για κάθε σχετική ομάδα του αν
θρώπινου πληθυσμού (π.χ. εργαζόμενοι, κατ
αναλωτές και άτομα που είναι πιθανόν να εκ
τεθούν έμμεσα μέσω του περιβάλλοντος) κα
ι πιθανόν για ορισμένες υποομάδες (π.χ. παι
διά, έγκυοι) και για διαφορετικές οδούς έκθε
σης. Δίνεται πλήρης αιτιολόγηση στην οποί
α προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, η επιλογ
ή των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν, η
οδός έκθεσης (στοματική, δερματική, αναπν
ευστική), καθώς και η διάρκεια και η συχνότ
ητα της έκθεσης στην ουσία για την οποία ι
σχύει το DNEL. Εάν είναι πιθανόν να υπάρχ
ουν περισσότερες από μία οδοί έκθεσης, τότ
ε προσδιορίζεται ένα DNEL για κάθε οδό έκ
θεσης και για όλες τις οδούς έκθεσης. Κατά
τον προσδιορισμό του DNEL λαμβάνονται
υπόψη, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι παράγο
ντες:

1.4.1. Βάσει των αποτελεσμάτων των ενεργε
ιών 1 έως 3 καθορίζεται (-ονται) το (τα) παρ
άγωγο (-α) επίπεδο (-α) χωρίς επιπτώσεις
(DNEL) για την ουσία για κάθε σχετική κα
τηγορία χρήσης και έκθεσης. Συγχρόνως α
ντικατοπτρίζονται οι προβλεπόμενες οδοί έ
κθεσης, η διάρκεια και η συχνότητα της έκ
θεσης. Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των
διαθέσιμων δεδομένων και των κατηγοριών
χρήσης και έκθεσης ή του (των) σεναρίου (-
ων) έκθεσης του σημείου 5 της έκθεσης χημ
ικής ασφάλειας, μπορεί να είναι αναγκαίο ν
α προσδιοριστεί διαφορετικό DNEL για κάθ
ε σχετική ομάδα του ανθρώπινου πληθυσμο
ύ (π.χ. εργαζόμενοι, καταναλωτές και άτομα
που είναι πιθανόν να εκτεθούν έμμεσα μέσω
του περιβάλλοντος) και πιθανόν για ορισμέν
ες υποομάδες (π.χ. παιδιά, έγκυοι) και για δι
αφορετικές οδούς έκθεσης. Δίνεται αιτιολόγ
ηση στην οποία προσδιορίζονται, μεταξύ άλ
λων, η επιλογή των δεδομένων που χρησιμο
ποιήθηκαν, η οδός έκθεσης (στοματική, δερ
ματική, αναπνευστική), καθώς και η διάρκει
α και η συχνότητα της έκθεσης στην ουσία γ
ια την οποία ισχύει το DNEL. Εάν είναι δεδ
ομένο να υπάρχουν περισσότερες από μία ο
δοί έκθεσης, τότε προσδιορίζεται ένα DNEL 
για κάθε οδό έκθεσης και για όλες τις οδούς
έκθεσης. Κατά τον προσδιορισμό του
DNEL λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, 
οι ακόλουθοι παράγοντες:

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από την εισαγωγή των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης. Στο δελτίο δεδ
ομένων ασφαλείας πρέπει να δηλώνονται μόνον οι κατηγορίες χρήσης και έκθεσης.

Τροπολογία 280
Παράρτημα I, σημείο 3.3.1
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3.3.1. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα καθο
ρίζεται η PNEC για κάθε περιβαλλοντικό σ
ύστημα. Η PNEC είναι δυνατόν να υπολογι
στεί με την εφαρμογή ενός κατάλληλου παρ
άγοντα αξιολόγησης στις τιμές των επιπτώσ
εων (π.χ. LC50 ή NOEC) που παράγονται α
πό τις δοκιμές σε οργανισμούς. Ο παράγων
αξιολόγησης εκφράζει τη διαφορά μεταξύ τ
ων τιμών των επιπτώσεων που παράγονται γ
ια έναν περιορισμένο αριθμό ειδών από εργ
αστηριακές δοκιμές και της PNEC για το πε
ριβαλλοντικό σύστημα.

3.3.1. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα καθο
ρίζεται η PNEC για κάθε σχετική κατηγορί
α χρήσης ανά περιβαλλοντικό σύστημα. Η
PNEC είναι δυνατόν να υπολογιστεί με την
εφαρμογή ενός κατάλληλου παράγοντα αξιο
λόγησης στις τιμές των επιπτώσεων (π.χ. 
LC50 ή NOEC) που παράγονται από τις δοκ
ιμές σε οργανισμούς. Ο παράγων αξιολόγησ
ης εκφράζει τη διαφορά μεταξύ των τιμών τ
ων επιπτώσεων που παράγονται για έναν πε
ριορισμένο αριθμό ειδών από εργαστηριακέ
ς δοκιμές και της PNEC για το περιβαλλοντι
κό σύστημα. 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από την εισαγωγή των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης.

Τροπολογία 281
Παράρτημα I, 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 τόνου κα
ι άνω ετησίως, και προσδιορισμό των πιθαν
ών οδών μέσω των οποίων εκτίθενται στην
ουσία ο άνθρωπος και το περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

βλ. τροπολογία στο άρθρο 13.

Τροπολογία 282
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Παράρτημα I, σημείο 5.1.

5.1. Ενέργεια 1: Ανάπτυξη σεναρίων έκθ
εσης

5.1. Ενέργεια 1: Προσδιορισμός κατηγο
ριών χρήσης και έκθεσης ή σεναρίων έκθεσ
ης.

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
έκθεσης μπορεί να είναι ευρέος φάσματος
ή συγκεκριμένα ανάλογα με την περίπτωσ
η. Το σενάριο έκθεσης παρουσιάζεται στον
αντίστοιχο τίτλο της έκθεσης χημικής ασφά
λειας και συνοψίζεται σε παράρτημα του δ
ελτίου δεδομένων ασφαλείας, χρησιμοποιώ
ντας ένα σύντομο τίτλο ο οποίος δίνει μια
σύντομη γενική περιγραφή της χρήσης. Ειδ
ικότερα, ένα σενάριο έκθεσης περιλαμβάνει, 
όπου χρειάζεται, μια περιγραφή:

5.1.1. Κατηγορίες χρήσης ή έκθεσης ή σεν
άρια έκθεσης καθορίζονται για την παραγω
γή στην Κοινότητα, τις ίδιες χρήσεις του πα
ραγωγού και του εισαγωγέα και άλλες προσ
διοριζόμενες χρήσεις. Οι κατηγορίες χρήση
ς και έκθεσης περιγράφουν τους γενικούς ό
ρους χρήσης, τα μέτρα και τις οδηγίες για
την προστασία των ανθρώπων και του περι
βάλλοντος, που είναι κατάλληλα για την πλ
ήρωση των προδιαγεγραμμένων DNEL και
PNEC. Ένα σενάριο έκθεσης είναι η περιγρ
αφή των ιδιαίτερων συνθηκών που καθορί
ζουν τον τρόπο με τον οποίο η ουσία παράγ
εται ή χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του
κύκλου ζωής της και τον τρόπο με τον οποί
ο ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας ελέγχει ή συ
νιστά στους μεταγενέστερους χρήστες να ελ
έγχουν την έκθεση του ανθρώπου και του πε
ριβάλλοντος μέσω ειδικών μέτρων προστα
σίας. Το σενάριο έκθεσης παρουσιάζεται στ
ον αντίστοιχο τίτλο της έκθεσης χημικής ασ
φάλειας. Ειδικότερα, ένα σενάριο έκθεσης π
εριλαμβάνει, όπου χρειάζεται, μια περιγραφ
ή:

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από την εισαγωγή των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης. Καταρχάς πρέ
πει να θεσπιστούν μόνο κατηγορίες χρήσης και έκθεσης. Τα γενικά μέτρα προστασίας των ανθρ
ώπων και του περιβάλλοντος για τις κατηγορίες αυτές πρέπει να περιγράφονται και να κοινοποι
ούνται στους πελάτες στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Τα σενάρια έκθεσης περιγράφουν συγκ
εκριμένες συνθήκες χρήσης και μέτρα.

Τροπολογία 283
Παράρτημα I, σημείο 5.1.2.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο
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Τροπολογία 284
Παράρτημα I, σημείο 5.2.

5.2. Ενέργεια 2: Εκτίμηση της έκθεσης 5.2. Ενέργεια 2: Εκτίμηση ή προσδιορισμός
της έκθεσης·

5.2.1. Η έκθεση εκτιμάται για κάθε σενάρι
ο έκθεσης που αναπτύσσεται και παρουσιάζ
εται στον αντίστοιχο τίτλο της έκθεσης χημι
κής ασφάλειας και όπου απαιτείται και σύμ
φωνα με το άρθρο 29 συνοψίζεται σε παρά
ρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.
Η εκτίμηση της έκθεσης περιλαμβάνει τρία
στοιχεία: 1) εκτίμηση των εκπομπών· 2) χημ
ική τύχη και οδοί· και 3) εκτίμηση των επιπέ
δων έκθεσης. 

5.2.1. Η έκθεση εκτιμάται ή προσδιορίζετα
ι για κάθε κατηγορία χρήσης ή έκθεσης ή γι
α κάθε σενάριο έκθεσης που αναπτύσσεται
και παρουσιάζεται στον αντίστοιχο τίτλο τη
ς έκθεσης χημικής ασφάλειας. Η εκτίμηση ή
ο προσδιορισμός της έκθεσης περιλαμβάνει
τρία στοιχεία: (1) προσδιορισμός ή εκτίμησ
η της εκπομπής· 2) χημική τύχη και οδοί· κ
αι 3) προσδιορισμός ή εκτίμηση των επιπέδ
ων έκθεσης. 

Αιτιολόγηση

Ο συγκεκριμένος προσδιορισμός των εκθέσεων/ εκπομπών πρέπει να περιληφθεί και να ληφθεί
περισσότερο υπόψη από τις εκτιμήσεις. Τα πρότυπα εκτίμησης εκθέσεων πρέπει να χρησιμοποι
ούνται μόνο όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία μετρήσεων (η πραγματικότητα πρέπει ν
α προηγείται των παρατηρήσεων αβέβαιων προτύπων).

Τροπολογία 285
Παράρτημα I, σημεία 5.2.2 και 5.2.4.

5.2.2.. Η εκτίμηση των εκπομπών εξετάζει
τις εκπομπές κατά τη διάρκεια όλων των σχε
τικών σταδίων του κύκλου ζωής της ουσίας, 
με την παραδοχή ότι τα μέτρα διαχείρισης τ
ου κινδύνου που περιγράφονται στο σενάρι
ο έκθεσης έχουν εφαρμοστεί..

5.2.2. Η εκτίμηση ή ο προσδιορισμός των
εκπομπών εξετάζει τις εκπομπές κατά τη δι
άρκεια όλων των σχετικών σταδίων του κύκ
λου ζωής της ουσίας, με την παραδοχή ότι τ
α μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που περιγ
ράφονται στις κατηγορίες χρήσης και έκθε
σης ή στο σενάριο έκθεσης έχουν εφαρμοστ
εί. 
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5.2.4. Γίνεται εκτίμηση των επιπέδων έκθε
σης για όλους τους ανθρώπινους πληθυσμο
ύς (εργαζόμενοι, καταναλωτές και άτομα πο
υ είναι πιθανόν να εκτεθούν έμμεσα μέσω τ
ου περιβάλλοντος) και για τα περιβαλλοντικ
ά συστήματα για τα οποία η έκθεση στην ου
σία είναι γνωστή ή ευλόγως προβλέψιμη. Ε
ξετάζεται κάθε σχετική οδός έκθεσης του αν
θρώπου (αναπνευστική, στοματική, δερματι
κή και ο συνδυασμός όλων των σχετικών οδ
ών έκθεσης). Στις εκτιμήσεις αυτές λαμβάνο
νται υπόψη οι διακυμάνσεις στο πρότυπο έκ
θεσης σε σχέση με το χώρο και το χρόνο. Ει
δικότερα, στην εκτίμηση της έκθεσης λαμβά
νονται υπόψη: 

5.2.4. Προσδιορίζονται ή εκτιμώνται τα επ
ίπεδα έκθεσης για όλους τους ανθρώπινους
πληθυσμούς (εργαζόμενοι, καταναλωτές και
άτομα που είναι πιθανόν να εκτεθούν έμμεσ
α μέσω του περιβάλλοντος) και για τα περιβ
αλλοντικά συστήματα για τα οποία προορίζ
εται η έκθεση στην ουσία με βάση τις προσ
διοριζόμενες χρήσεις και για τα οποία είναι
πιθανό να γίνει σωστή χρήση. Εξετάζεται κ
άθε σχετική οδός έκθεσης του ανθρώπου (α
ναπνευστική, στοματική, δερματική και ο σ
υνδυασμός όλων των σχετικών οδών έκθεσ
ης). Στις εκτιμήσεις αυτές λαμβάνονται υπό
ψη οι διακυμάνσεις στο πρότυπο έκθεσης σε
σχέση με το χώρο και το χρόνο. Ειδικότερα, 
στην εκτίμηση της έκθεσης λαμβάνονται υπ
όψη:

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από την εισαγωγή των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης. Τα πρότυπα εκ
τίμησης εκθέσεων πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία
μετρήσεων (η πραγματικότητα πρέπει να προηγείται των παρατηρήσεων αβέβαιων προτύπων).

Τροπολογία 286
Παράρτημα I, σημείο 5.2.2, περιπτώσεις 8 και 9

- οι πιθανές οδοί έκθεσης και η δυνατότητα
απορρόφησης από τον άνθρωπο,

- οι οδοί έκθεσης και η δυνατότητα απορρό
φησης από τον άνθρωπο,

- οι πιθανές οδοί προς το περιβάλλον και η
περιβαλλοντική κατανομή και αποικοδόμησ
η και/ή μετατροπή (βλ. επίσης σημείο 3 ενέρ
γεια 1).

- οι οδοί προς το περιβάλλον και η περιβαλλ
οντική κατανομή και αποικοδόμηση και/ή μ
ετατροπή (βλ. επίσης σημείο 3 ενέργεια 1).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από την εισαγωγή των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης. Τα πρότυπα εκ
τίμησης εκθέσεων πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία
μετρήσεων (η πραγματικότητα πρέπει να προηγείται των παρατηρήσεων αβέβαιων προτύπων).
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Τροπολογία 287
Παράρτημα I, σημείο 5.2.5

5.2.5. Όταν υπάρχουν επαρκώς καταμετρημ
ένα αντιπροσωπευτικά δεδομένα της έκθεση
ς, αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά κα
τά τη διενέργεια της αξιολόγησης της έκθεσ
ης. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν κατά
λληλα πρότυπα για την εκτίμηση των επιπέδ
ων έκθεσης. Είναι επίσης δυνατόν να ληφθο
ύν υπόψη σχετικά δεδομένα παρακολούθησ
ης από ουσίες με ανάλογη χρήση και ανάλο
γα πρότυπα έκθεσης ή ανάλογες ιδιότητες..

5.2.5. Όταν υπάρχουν επαρκώς καταμετρημ
ένα αντιπροσωπευτικά δεδομένα της έκθεση
ς, αποδίδεται προτεραιότητα σε αυτά κατά
τη διενέργεια της αξιολόγησης της έκθεσης. 
Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν κατάλλη
λα πρότυπα για την εκτίμηση των επιπέδων
έκθεσης. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη
σχετικά δεδομένα παρακολούθησης από ου
σίες με ανάλογη χρήση και ανάλογα πρότυπ
α έκθεσης ή ανάλογες ιδιότητες. 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από την εισαγωγή των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης. Τα πρότυπα εκ
τίμησης εκθέσεων πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία
μετρήσεων (η πραγματικότητα πρέπει να προηγείται των παρατηρήσεων αβέβαιων προτύπων).

Τροπολογία 288
Παράρτημα I, σημεία 6.1 και 6.2.

6.1. Ο χαρακτηρισμός κινδύνου διενεργείται
για κάθε σενάριο έκθεσης και παρουσιάζετα
ι στο σχετικό τίτλο της έκθεσης χημικής ασ
φάλειας.

6.1. Ο χαρακτηρισμός κινδύνου διενεργείται
για κάθε κατηγορία χρήσης και έκθεσης κα
ι κάθε σενάριο έκθεσης και παρουσιάζεται σ
το σχετικό τίτλο της έκθεσης χημικής ασφάλ
ειας. 
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6.2. Για τον χαρακτηρισμό του κινδύνου λα
μβάνονται υπόψη οι ανθρώπινοι πληθυσμοί
(που εκτίθενται ως εργαζόμενοι, καταναλωτ
ές ή έμμεσα μέσω του περιβάλλοντος και εν
δεχομένως για συνδυασμό των λόγων αυτώ
ν) και τα περιβαλλοντικά συστήματα για τα
οποία η έκθεση στην ουσία είναι γνωστή ή
ευλόγως προβλέψιμη, με την παροδοχή ότι
τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που περι
γράφονται στα σενάρια έκθεσης πιο πάνω έχ
ουν εφαρμοστεί. Επιπλέον, ο συνολικός κίν
δυνος για το περιβάλλον που προκαλείται α
πό την ουσία εξετάζεται με συνεκτίμηση τω
ν αποτελεσμάτων από όλα τα σχετικά περιβ
αλλοντικά συστήματα και όλες τις σχετικές
πηγές εκπομπής/έκλυσης της ουσίας.

6.2. Για τον χαρακτηρισμό του κινδύνου λα
μβάνονται υπόψη οι ανθρώπινοι πληθυσμοί
(που εκτίθενται ως εργαζόμενοι, καταναλωτ
ές ή έμμεσα μέσω του περιβάλλοντος και εν
δεχομένως για συνδυασμό των λόγων αυτώ
ν) και τα περιβαλλοντικά συστήματα για τα
οποία προορίζεται η έκθεση στην ουσία με
βάση τις προσδιοριζόμενες χρήσεις και στ
α οποία είναι πιθανό να γίνει ορθή χρήση, 
με την παροδοχή ότι τα μέτρα διαχείρισης τ
ου κινδύνου που περιγράφονται στα σενάρι
α έκθεσης πιο πάνω έχουν εφαρμοστεί. Επιπ
λέον, ο συνολικός κίνδυνος για το περιβάλλ
ον που προκαλείται από την ουσία εξετάζετ
αι με συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων από
όλα τα σχετικά περιβαλλοντικά συστήματα
και όλες τις σχετικές πηγές εκπομπής/έκλυσ
ης της ουσίας. 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από την εισαγωγή των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης. Επιπλέον, τα χ
αρακτηριστικά κινδύνου πρέπει να συνδέονται, για ορθή χρήση, μόνο με πραγματικά προβλεπό
μενες εκθέσεις που είναι πιθανόν να συμβούν βάση τις προσδιορισμένες χρήσεις που υποστηρίζ
ει ο κατασκευαστής ή ο μεταγενέστερος χρήστης.

Τροπολογία 289
Παράρτημα I, σημείο 6.4, αρχική πρόταση και περίπτωση 1

6.4. Για οποιοδήποτε σενάριο έκθεσης, η έκ
θεση του ανθρώπου και του περιβάλλοντος
μπορεί να θεωρηθεί ότι ελέγχεται επαρκώς ε
άν: 

Για οποιαδήποτε κατηγορία χρήσης και έκ
θεσης και οποιοδήποτε σενάριο έκθεσης, η
έκθεση του ανθρώπου και του περιβάλλοντο
ς μπορεί να θεωρηθεί ότι ελέγχεται επαρκώς
εάν:

- τα επίπεδα έκθεσης που εκτιμώνται στο ση
μείο 6.2 δεν υπερβαίνουν το ανάλογο
DNEL ή την ανάλογη PNEC, όπως καθορίζ
ονται στα σημεία 1 και 3, αντίστοιχα, και

- τα επίπεδα έκθεσης που προσδιορίζονται
στο σημείο 6.2 δεν υπερβαίνουν το ανάλογο
DNEL ή την ανάλογη PNEC, όπως καθορίζ
ονται στα σημεία 1 και 3, αντίστοιχα, και

Αιτιολόγηση
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Η τροπολογία απορρέει από την εισαγωγή των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης. Επιπλέον, τα χ
αρακτηριστικά κινδύνου πρέπει να συνδέονται, για ορθή χρήση, μόνο με πραγματικά προβλεπό
μενες εκθέσεις που είναι πιθανόν να συμβούν βάση τις προσδιορισμένες χρήσεις που υποστηρίζ
ει ο κατασκευαστής ή ο μεταγενέστερος χρήστης.

Τροπολογία 290
Παράρτημα I, σημείο 6.5, πρώτη υποπαράγραφος.

6.5. Για εκείνες τις επιπτώσεις στον άνθρωπ
ο και εκείνα τα περιβαλλοντικά συστήματα
για τα οποία δεν ήταν δυνατόν να καθοριστε
ί DNEL ή PNEC, διενεργείται ποιοτική αξιο
λόγηση της πιθανότητας αποφυγής των επιπ
τώσεων κατά την εφαρμογή του σεναρίου έ
κθεσης.

Για εκείνες τις επιπτώσεις στον άνθρωπο και
εκείνα τα περιβαλλοντικά συστήματα για τα
οποία δεν ήταν δυνατόν να καθοριστεί
DNEL ή PNEC, διενεργείται ποιοτική αξιολ
όγηση της πιθανότητας αποφυγής των επιπτ
ώσεων κατά την εφαρμογή των μέτρων δια
χείρισης κινδύνου. 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από την εισαγωγή των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης. Επιπλέον, τα χ
αρακτηριστικά κινδύνου πρέπει να συνδέονται, για ορθή χρήση, μόνο με πραγματικά προβλεπό
μενες εκθέσεις που είναι πιθανόν να συμβούν βάση τις προσδιορισμένες χρήσεις που υποστηρίζ
ει ο κατασκευαστής ή ο μεταγενέστερος χρήστης.

Τροπολογία 291
Παράρτημα Ι, σημείο 7.5.1, τίτλος

5.1. [Τίτλος 1ου σεναρίου έκθεσης] 5.1. [Τίτλος κατηγορίας χρήσης και έκθ
εσης ή 1ου σεναρίου έκθεσης]

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από την εισαγωγή των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης.

Η τροπολογία επηρεάζει επίσης τους τίτλους των επιμέρους σημείων 5.2.1., 8.2., 8.3.1,. 6.1 και
6.2.

Τροπολογία 292
Παράρτημα Iα, σημείο 1.2
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Αναφορά των χρήσεων της ουσίας ή του πα
ρασκευάσματος, εφόσον είναι γνωστές. Εάν
υπάρχουν πολλές δυνατές χρήσεις, δεν χρει
άζεται να αναφέρονται παρά μόνο οι σημα
ντικότερες ή συνηθέστερες χρήσεις. Συγχρ
όνως δίνεται σύντομη περιγραφή της φύση
ς της ουσίας ή του παρασκευάσματος, π.χ. 
επιβραδυντικό φλόγας, αντιοξειδωτικό κ.λ
π.

Αναφορά των προσδιοριζόμενων χρήσεων τ
ης ουσίας ή του παρασκευάσματος, σύμφων
α με τις κατηγορίες χρήσης και έκθεσης (π
ροσδιοριζόμενες χρήσεις). Μπορούν, επιπλ
έον, να αναφέρονται ειδικές χρήσεις.

Όταν απαιτείται έκθεσης χημικής ασφάλεια
ς, το δελτίο δεδομένων ασφαλείας περιέχει
πληροφορίες σχετικά με όλες τις προσδιοριζ
όμενες χρήσεις που αφορούν τον αποδέκτη
του δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Οι πληρ
οφορίες αυτές πρέπει να συμφωνούν με τις
προσδιοριζόμενες χρήσεις και τα σενάρια έ
κθεσης που περιλαμβάνονται στο παράρτη
μα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

Όταν απαιτείται έκθεσης χημικής ασφάλειας
για μια ουσία ή για συγκεκριμένα συστατικ
ά ενός παρασκευάσματος, το δελτίο δεδομέ
νων ασφαλείας περιέχει πληροφορίες σχετικ
ά με όλες τις προσδιοριζόμενες χρήσεις που
αφορούν τον αποδέκτη του δελτίου δεδομέν
ων ασφαλείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει
να συμφωνούν με τις προσδιοριζόμενες χρή
σεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση χημ
ικής ασφαλείας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από την εισαγωγή των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης. Η αναφορά στ
ην έκθεση δεδομένων ασφάλειας για όλες τις συναφείς κατηγορίες χρήσης και εκθέσεως είναι υ
ποχρεωτική ενώ η συμπληρωματική αναφορά ειδικών χρήσεων είναι προαιρετική. Είναι σημαν
τικό να σημειωθεί ότι για λόγους συνοχής του δελτίου δεδομένων ασφάλειας, είναι απαραίτητο
να υπάρξουν και άλλες προσαρμογές.

Τροπολογία 293
Παράρτημα Iα, σημείο 3

3. Τα παρεχόμενα στοιχεία επιτρέπουν στον
αποδέκτη να εντοπίζει εύκολα την επικινδυν
ότητα των συστατικών του παρασκευάσματ
ος. Η επικινδυνότητα του ίδιου του παρασκε
υάσματος αναφέρεται στον τίτλο 3.

3. Τα παρεχόμενα στοιχεία επιτρέπουν στον
αποδέκτη να εντοπίζει εύκολα την επικινδυν
ότητα των συστατικών του παρασκευάσματ
ος που είναι σημαντικά για την αξιολόγηση
των κινδύνων και τα μέτρα διαχείρισης κιν
δύνου.. Σημαντικά συστατικά είναι εκείνα
για τα οποία απαιτείται να ληφθούν ειδικά
μέτρα σε σχέση με την ουσία, ανεξάρτητα
από τη χρήση τους και τις κατηγορίες έκθε
σης. Η επικινδυνότητα του ίδιου του παρασ
κευάσματος αναφέρεται στον τίτλο 3.

Αιτιολόγηση



AD\580429EL.doc 175/194 PE 357.851v02-00

EL

Για την ασφαλή χρήση των παρασκευασμάτων, δεν είναι απαραίτητο να κοινοποιούνται όλα τα
συστατικά. Μόνο τα συστατικά για τα οποία έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να μνημο
νεύονται. Πολλά μέτρα ασφαλείας, όπως αυτά για διαβρωτικά ή εύφλεκτα παρασκευάσματα (όπ
ως η χρήση προστατευτικών φακών, ή τα μέτρα πυροπροστασίας) δεν αναφέρονται σε συγκεκρι
μένη ουσία βάσης). 

Τροπολογία 294
Παράρτημα Iα, σημείο 3.2

3.2. Για παρασκεύασμα το οποίο έχει ταξινο
μηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την οδηγί
α 1999/45/EΚ, αναφέρονται οι ακόλουθες ο
υσίες, μαζί με τη συγκέντρωσή τους ή την π
εριοχή συγκεντρώσεών τους:

:

3.2. Για παρασκεύασμα το οποίο έχει ταξινο
μηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την οδηγί
α 1999/45/EΚ, αναφέρονται οι σημαντικές
ουσίες, μαζί με τη συγκέντρωσή τους ή την
περιοχή συγκεντρώσεών τους:

Αιτιολόγηση

Για την ασφαλή χρήση των παρασκευασμάτων, δεν είναι απαραίτητο να κοινοποιούνται όλα τα
συστατικά. Μόνο τα συστατικά για τα οποία έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να μνημο
νεύονται. Πολλά μέτρα ασφαλείας, όπως αυτά για διαβρωτικά ή εύφλεκτα παρασκευάσματα (όπ
ως η χρήση προστατευτικών φακών, ή τα μέτρα πυροπροστασίας) δεν αναφέρονται σε συγκεκρι
μένη ουσία βάσης).

Τροπολογία 295
Παράρτημα Iα, σημείο 3.3

3.3. Για τα παρασκευάσματα που δεν είναι τ
αξινομημένα ως επικίνδυνα σύμφωνα με την
οδηγία 1999/45/ΕΚ, πρέπει να αναφέρονται
οι ακόλουθες ουσίες, μαζί με τη συγκέντρω
σή τους ή την περιοχή συγκεντρώσεών του
ς, εφόσον είναι παρούσες σε επιμέρους συγ
κέντρωση = 1% κατά βάρος για τα μη αέρια
παρασκευάσματα και = 0,2% κατ' όγκο για τ
α αέρια παρασκευάσματα:

3.3. Για τα παρασκευάσματα που δεν είναι τ
αξινομημένα ως επικίνδυνα σύμφωνα με την
οδηγία 1999/45/ΕΚ, πρέπει να αναφέρονται
οι σημαντικές ουσίες, μαζί με τη συγκέντρω
σή τους ή την περιοχή συγκεντρώσεών του
ς, εφόσον είναι παρούσες σε επιμέρους συγ
κέντρωση = 1% κατά βάρος για τα μη αέρια
παρασκευάσματα και = 0,2% κατ' όγκο για τ
α αέρια παρασκευάσματα:

Αιτιολόγηση

Για την ασφαλή χρήση των παρασκευασμάτων, δεν είναι απαραίτητο να κοινοποιούνται όλα τα
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συστατικά. Μόνο τα συστατικά για τα οποία έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να μνημο
νεύονται. Πολλά μέτρα ασφαλείας, όπως αυτά για διαβρωτικά ή εύφλεκτα παρασκευάσματα (όπ
ως η χρήση προστατευτικών φακών, ή τα μέτρα πυροπροστασίας) δεν αναφέρονται σε συγκεκρι
μένη ουσία βάσης).

Τροπολογία 296
Παράρτημα Iα, σημείο 8.1

Προσδιορισμός των ισχυουσών ειδικών παρ
αμέτρων ελέγχου, περιλαμβανομένων των ο
ριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης στο χ
ώρο εργασίας ή/και των βιολογικών οριακώ
ν τιμών. Οι τιμές δίνονται για το κράτος μέ
λος στην αγορά του οποίου διατίθεται η ου
σία ή το παρασκεύασμα. Παροχή πληροφο
ριών για τις εν ισχύι συνιστώμενες διαδικα
σίες παρακολούθησης.

Προσδιορισμός των ισχυουσών ειδικών παρ
αμέτρων ελέγχου, περιλαμβανομένων των ο
ριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης στο χ
ώρο εργασίας ή/και των βιολογικών οριακώ
ν τιμών. 

1/4ταν απαιτείται έκθεση χημικής ασφάλεια
ς, αναφέρονται για τα σενάρια έκθεσης, πο
υ περιλαμβάνονται στο παράρτημα του δελ
τίου δεδομένων ασφαλείας, το σχετικό
DNEL και η σχετική PNEC για την ουσία.

Όταν απαιτείται έκθεση χημικής ασφάλειας, 
αναφέρονται για τα σενάρια έκθεσης, που π
εριλαμβάνονται στο παράρτημα του δελτίο
υ δεδομένων ασφαλείας, το σχετικό DNEL 
και η σχετική PNEC για την ουσία, και για τ
ις σημαντικές ουσίες ενός παρασκευάσματ
ος, για κάθε κατηγορία χρήσης και έκθεση
ς. 

Για τα παρασκευάσματα, είναι χρήσιμο να
παρέχονται τιμές για τα συστατικά τους τα
οποία απαιτείται να αναγράφονται στο δελ
τίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον
τίτλο 3.

Όπου απαιτείται, πρέπει να αναφέρονται ε
πίσης οριακές τιμές για συγκεκριμένα προϊ
όντα για την προστασία των ανθρώπων κα
ι του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα δε για την π
ροστασία των καταναλωτών, για ουσίες σε
παρασκευάσματα και ουσίες σε προϊόντα.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απορρέει από την εισαγωγή των κατηγοριών χρήσης και έκθεσης. Για όλες τις συ
ναφείς κατηγορίες χρήσης και έκθεσης, το δελτίο δεδομένων ασφάλειας πρέπει επίσης να αναφ
έρει τις κατάλληλες τιμές DNEL και PNEC. Αν δεν έχουν προκύψει τιμές DNEL και PNEC πρέ
πει να δοθούν οι υφιστάμενες οριακές τιμές. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για λόγους συνο
χής του δελτίου δεδομένων ασφάλειας, είναι απαραίτητο να υπάρξουν και άλλες προσαρμογές.
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Τροπολογία 297
Παράρτημα II, Πρόσθετες ουσίες / Ομάδες

EINECS-αρι
θ.

Ονομασία/Ομάδα CAS-αριθ.

Ευγενή αέρια
Ουσίες που απαντώνται συνήθως στα τρόφιμα ό
πως κιτρικό οξύ, ζάχαρη, έλαια, λιπαρά οξέα κλ
π.
Τεχνικά αέρια, όπως υδρογόνο, μεθάνιο, οξυγόνο, 
βιοαέρια
Ανόργανες ουσίες με μεγάλη διάδοση ή επαρκείς
γνώσεις σχετικά με τους κινδύνους τους π.χ. χλω
ριούχο νάτριο, σόδα, ποτάσα, οξείδιο του ασβεστ
ίου, χρυσός, άργυρος, αλουμίνιο, μαγνήσιο, πυριτ
ικό άλας, γυαλί, περίτηγμα

265-995-8 Κυτταρίνη 65996-61-4

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των ευγενών αερίων δεν είναι πλήρης. Το ίδιο ισχύει και για την ομάδα των συστ
ατικών ζωοτροφών και των ανόργανων ουσιών. Όσον αφορά τα βιομηχανικά αέρια, με βάση τ
ην σημερινή γνώση, φαίνεται ότι η υποχρέωση καταχώρισης είναι δυσανάλογη. Για την κυτταρί
νη, βλ. τροπολογία επί του άρθρου 3 (14) a (νέο). Η Επιτροπή καλείται να συμπληρώσει αυτές
τις ομάδες ουσιών εντός ενός έτους και να περιλάβει και άλλες συγκεκριμένες ουσίες στο παρά
ρτημα.

Τροπολογία 298
Παράρτημα ΙΙ, Πίνακας, EINECS αριθ. - Ονομασία/ομάδα CAS αριθ. (νέες σειρές)

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 Ήλιον He 7440-59-7
231-172-7 Ξένον Xe 7440-63-3

200-812-7 Μεθάνιο CH4 78-82-8

Αριθ. EINECS: 200-812-7, Μεθάνιο CH4, 
Αριθ. CAS: 78-82-8

Αιτιολόγηση

Τα ευγενή αέρια δεν μπορούν να καλύπτονται από το σημείο 8 του παραρτήματος ΙΙΙ δεδομένου
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ότι δεν θεωρούνται επίκίνδυνα κατά την έννοια της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και ότι ρυθμίζονται ή
δη από τις ισχύουσες ρυθμίσεις για τις μεταφορές (A.D.R.).

Το μεθάνιο πρέπει να ενσωματωθεί στο Παράρτημα ΙΙ δεδομένου ότι αποτελεί το βασικό συστα
τικό του φυσικού αερίου το οποίο έχει ήδη περιληφθεί στον κανονισμό στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Τροπολογία 299
Παράρτημα ΙΙ, νέα σειρά

EINECS αριθ. 265-995-8, Ονομασία/Ομάδα: Π
ολτός κυτταρίνης, αριθ. CAS 65996-61-4

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα ΙΙ περιέχει πολλές ουσίες που απαντώνται στη φύση, συμπεριλαμβανομένων και
ουσιών με πολλά συστατικά.

Η κυτταρίνη και το άμυλο προέρχονται από τον ίδιο μονομερή ζαχαρίτη, την γλυκόζη. Η γλυκόζ
η και το άμυλο περιλαμβάνονται ήδη στο παράρτημα ΙΙ. Κατά συνέπεια, ο πολτός κυτταρίνης π
ρέπει επίσης να προστεθεί στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ. Η φυσική πολυασκχαρική κυττ
αρίνη αποτελεί βασικό συστατικό και είναι το πιο διαδεδομένο οργανικό συστατικό στη γη. Περ
ίπου το 50% των υλικών που αποτελούν τη βιομάζα είναι κυτταρίνη. Η κυτταρίνη δεν έχει ταξι
νομηθεί ως επικίνδυνη ουσία για την υγεία ή το περιβάλλον. 

Τροπολογία 300
Παράρτημα ΙΙ, νέα σειρά

EINECS αριθ. 231-4-8, Ονομασία/Ομάδα: 
Σίδηρος, αριθ. CAS 7439-89-6

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο σίδηρος ενέχει κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία ή το περιβάλλον. Ο σίδηρος είναι ένα πολύ βαρύ υλικό, και συνεπώς πρόκειται να ελεγχθ
εί προσεκτικά στο πλαίσιο του REACH, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί μεγάλος αριθμός εργ
αστηριακών ζώων. Το κόστος των δοκιμών και της καταχώρισης του σιδήρου υπερβαίνει κατά
πολύ κάθε δυνητικό όφελος.
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Τροπολογία 301
Παράρτημα III, παράγραφος 8

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

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που υπά
ρχουν στη φύση καθώς και φυσικές ουσίες
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

Οι φυσικές και συνθετικές ουσίες πρέπει να αντιμετωπίζονται ομοιόμορφα, καθόσον είναι αδύν
ατο να διακριθούν με χημικά ή φυσικά μέσα. Δεν υπάρχει διαφορά, ιδίως όσον αφορά την προσ
τασία της υγείας και περιβάλλοντος, αν επί παραδείγματι το χλωριούχο νάτριο (μαγειρικό αλάτ
ι) προέρχεται από φυσικούς πόρους ή έχει παρασκευαστεί με χημική διαδικασία.

Τροπολογία 302
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
εάν πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης των
επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με την οδηγί
α 67/548.

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που υπά
ρχουν στη φύση· συμπεριλαμβανομένων τω
ν ουσιών φυτικής προέλευσης που αναφέρο
νται στο άρθρο 3.

Αιτιολόγηση

Οι οργανικές και ανόργανες ουσίες πρέπει να τύχουν ισότιμης μεταχείρισης στη διαδικασία κατ
αχώρισης. Οι δυνητικοί κίνδυνοι που απορρέουν από μέταλλα, ορυκτά ή άλλες φυσικές ουσίες
μπορούν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας ή σε διάφορες φάσεις του
REACH.

Τροπολογία 303
Παράρτημα III, σημείο 9
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9. Φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο, γαιάνθρακ
ας.

9. Φυσικό αέριο, αέριο μονάδων παραγωγή
ς κωκ, αέριο στο άνω μέρος υψικαμίνου, α
έριο μονάδων οξυγονοεμφύσησης, αργό πετ
ρέλαιο, γαιάνθρακας, κωκ.

Αιτιολόγηση

Τα αέρια επεξεργασίας παράγονται και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο κλειστών συστημάτων. Τ
ο κωκ είναι ένα προϊόν που προέρχεται από τον εξαερούμενο άνθρακα. Στη διαδικασία αυτή πα
ράγονται από τον άνθρακα, βενζένιο, ξυλένιο, πίσσα, και άλλα υλικά και, συνεπώς, το κωκ έχει
λιγότερες εγγενείς επικίνδυνες ιδιότητες. Τα συγκεκριμένα αέρια παράγονται ως δευτερογενή πρ
οϊόντα σε μονάδες παραγωγής κωκ και σε υψικαμίνους. Χρησιμοποιούνται όπως το φυσικό αέρ
ιο, το πετρέλαιο και ο άνθρακας για την παραγωγή ενέργειας και θερμότητας. 

Τροπολογία 304
Παράρτημα III, σημείο 9

9. Φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο, γαιάνθρακ
ας.

9. Φυσικό αέριο, αέριο μονάδων παραγωγή
ς κωκ, αέριο υψικαμίνου, αέριο μονάδων ο
ξυγονοεμφύσησης, αργό πετρέλαιο, γαιάνθρ
ακας, κωκ.

Αιτιολόγηση

Τα αέρια επεξεργασίας παράγονται και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο κλειστών συστημάτων. Ό
λες οι μεταφορές διενεργούνται μέσω πετρελαιαγωγών και ουδέποτε έρχονται σε επαφή με το ε
υρύ κοινό.

Το κωκ είναι ένα προϊόν που προέρχεται από τον εξαερούμενο άνθρακα. Λόγω της εξαγωγής τ
ων άλλων ουσιών, το κωκ έχει λιγότερες εγγενείς επικίνδυνες ιδιότητες και συνεπώς πρέπει να
εξαιρεθεί από την απαίτηση καταχώρισης. Τα συγκεκριμένα αέρια χρησιμοποιούνται για την πα
ραγωγή ενέργειας και θερμότητας και, συνεπώς, όπως οι φυσικές πηγές ενέργειες πρέπει να εξα
ιρεθούν από την απαίτηση καταχώρισης.

Τροπολογία 305
Παράρτημα III, σημείο 9

9. Φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο, γαιάνθρακ
ας.

9. Φυσικό αέριο, υγροποιημένο αέριο πετρε
λαίου (υγραέριο), αργό πετρέλαιο, γαιάνθρα
κας.
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Αιτιολόγηση

Το υγραέριο πρέπει να ενσωματωθεί στο Παράρτημα ΙΙΙ της ρύθμισης RΕΑCΗ με βάση τη φυσι
κή προέλευσή του, τις ομοιότητές του με άλλα φυσικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παρά
ρτημα ΙΙΙ και τα γνωστά αποτελέσματά του όσον αφορά την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλ
λον.

Τροπολογία 306
Παράρτημα III, σημείο 9

9. Φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο, γαιάνθρακ
ας.

9. Φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο, γαιάνθρακ
ας και κωκ.

Αιτιολόγηση

Όλες οι ουσίες που απαντώνται στη φύση, ακόμη και αν καλύπτονται από την οδηγία 67/548, π
ρέπει να εξαιρεθούν, καθόσον οι ουσίες αυτές δεν έχουν προτεραιότητα, επειδή η συμπερίληψή
τους θα περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των ουσιών που υπόκεινται σε καταχώριση. Πρέπει ε
πίσης να εξαιρεθούν και από τα κριτήρια υποβολής εκθέσεων EINECS.

Το κωκ είναι ένα προϊόν που προέρχεται από τον εξαερούμενο άνθρακα. Λόγω της εξαγωγής τ
ων άλλων ουσιών, το κωκ έχει λιγότερες εγγενείς επικίνδυνες ιδιότητες και συνεπώς πρέπει να
εξαιρεθεί από την απαίτηση καταχώρισης. 

Τροπολογία 307
Παράρτημα III, σημείο 9 α (νέο)

9) Προσμείξεις, εκτός εάν εισάγονται ή δια
τίθενται στην αγορά αυτούσιες·

Αιτιολόγηση

Όλες οι ουσίες που απαντώνται στη φύση, ακόμη και αν καλύπτονται από την οδηγία 67/548, π
ρέπει να εξαιρεθούν, καθόσον οι ουσίες αυτές δεν έχουν προτεραιότητα, επειδή η συμπερίληψή
τους θα περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των ουσιών που υπόκεινται σε καταχώριση. Πρέπει ε
πίσης να εξαιρεθούν και από τα κριτήρια υποβολής εκθέσεων EINECS.
Το κωκ είναι ένα προϊόν που προέρχεται από τον εξαερούμενο άνθρακα. Λόγω της εξαγωγής τ
ων άλλων ουσιών, το κωκ έχει λιγότερες εγγενείς επικίνδυνες ιδιότητες και συνεπώς πρέπει να
εξαιρεθεί από την απαίτηση καταχώρισης.
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Τροπολογία 308
Παράρτημα III, σημείο 9 β (νέο)

9β) Ομογενή και ετερογενή κράματα·

Αιτιολόγηση

Όλες οι ουσίες που απαντώνται στη φύση, ακόμη και αν καλύπτονται από την οδηγία 67/548, π
ρέπει να εξαιρεθούν, καθόσον οι ουσίες αυτές δεν έχουν προτεραιότητα, επειδή η συμπερίληψη
τους θα περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των ουσιών που υπόκεινται σε καταχώριση. Πρέπει ε
πίσης να εξαιρεθούν και από τα κριτήρια υποβολής εκθέσεων EINECS.

Το κωκ είναι ένα προϊόν που προέρχεται από τον εξαερούμενο άνθρακα. Λόγω της εξαγωγής τ
ων άλλων ουσιών, το κωκ έχει λιγότερες εγγενείς επικίνδυνες ιδιότητες και συνεπώς πρέπει να
εξαιρεθεί από την απαίτηση καταχώρισης. 

Τροπολογία 309
Παράρτημα III, σημείο 9 γ (νέο)

9γ) Σκόπιμα μίγματα που παράγονται με τ
η ανάμιξη συστατικών. Για τα συστατικά σ
τοιχεία αυτών των σκοπίμων μιγμάτων πρέ
πει να διενεργείται χωριστή κοινοποίηση. 
Ωστόσο οσάκις συμβαίνει χημική αντίδρασ
η μεταξύ συστατικών στοιχείων η οποία εί
ναι παρεπόμενη στην ορισθείσα χρήση και
δεν βελτιώνει την τεχνική φύση του προϊόν
τος τα προϊόντα πρέπει να θεωρούνται παρ
απροϊόντα και να μην τυγχάνει κοινοποίησ
ης·

Αιτιολόγηση

Όλες οι ουσίες που απαντώνται στη φύση, ακόμη και αν καλύπτονται από την οδηγία 67/548, π
ρέπει να εξαιρεθούν, καθόσον οι ουσίες αυτές δεν έχουν προτεραιότητα, επειδή η συμπερίληψη
τους θα περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των ουσιών που υπόκεινται σε καταχώριση. Πρέπει ε
πίσης να εξαιρεθούν και από τα κριτήρια υποβολής εκθέσεων EINECS.

Το κωκ είναι ένα προϊόν που προέρχεται από τον εξαερούμενο άνθρακα. Λόγω της εξαγωγής τ
ων άλλων ουσιών, το κωκ έχει λιγότερες εγγενείς επικίνδυνες ιδιότητες και συνεπώς πρέπει να
εξαιρεθεί από την απαίτηση καταχώρισης. 
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Τροπολογία 310
Παράρτημα III, σημείο 9 δ (νέο)

9δ) Ανόργανοι καταλύτες

Αιτιολόγηση

Όλες οι ουσίες που απαντώνται στη φύση, ακόμη και αν καλύπτονται από την οδηγία 67/548, π
ρέπει να εξαιρεθούν, καθόσον οι ουσίες αυτές δεν έχουν προτεραιότητα, επειδή η συμπερίληψη
τους θα περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των ουσιών που υπόκεινται σε καταχώριση. Πρέπει ε
πίσης να εξαιρεθούν και από τα κριτήρια υποβολής εκθέσεων EINECS.

Το κωκ είναι ένα προϊόν που προέρχεται από τον εξαερούμενο άνθρακα. Λόγω της εξαγωγής τ
ων άλλων ουσιών, το κωκ έχει λιγότερες εγγενείς επικίνδυνες ιδιότητες και συνεπώς πρέπει να
εξαιρεθεί από την απαίτηση καταχώρισης. 

Τροπολογία 311
Παράρτημα III α (νέο)

Κατάλογος δυνάμει ΑΒΤ και αΑαΒ ουσιών
Για τις εξής σταδιακά εισαγόμενες ουσίες
θα υποβληθεί καταχώριση 3 έτη μετά την έ
ναρξη ισχύος:

[προς συμπλήρωση]

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα αυτό παρέχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά το ποιες ουσίες ΑΒΤ και αΑαΒ θα
πρέπει να καταχωριστούν σε πρώιμο στάδιο. Είναι απαραίτητο να υπάρξει παράρτημα καθώς, 
διαφορετικά, οι καταχωρίζοντες μπορεί να παραβιάσουν τον κανονισμό λόγω παραβίασης της
προθεσμίας καταχώρισης. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν διαπιστωθεί σε μεταγενέστερη φάση - 
αφού συγκεντρωθούν πληροφορίες - ότι η ουσία που εμπορεύονται είναι ουσία ΑΒΤ ή αΑαΒ. (Τ
ροπολογία που συνδέεται με την τροπολογία 20 επί του άρθρου 21, παράγραφος 1(γ).)

Τροπολογία 312
Παράρτημα III β (νέο)

Περαιτέρω κριτήρια για τον έλεγχο ουσιών
σε ποσότητα 1 έως 10 τόννων και 10 έως
100 τόννων
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Αιτιολόγηση

Απορρέει από την τροπολογία επί του άρθρου 43 aa 5 (νέο). Το παράρτημα αυτό πρέπει να συ
μπληρωθεί από την Επιτροπή αργότερα, κατόπιν προτάσεων του Οργανισμού. 

Τροπολογία 313
Παράρτημα IV, Κατευθυντήριες γραμμές

Στα παραρτήματα IV έως ΙΧ καθορίζονται
οι πληροφορίες που υποβάλλονται για σκοπ
ούς καταχώρισης και αξιολόγησης σύμφωνα
με τα άρθρα 9, 11 και 12, 39, 40 και 44. Οι τ
υπικές απαιτήσεις για το χαμηλότερο ποσοτ
ικό επίπεδο περιλαμβάνονται στο παράρτημ
α V και κάθε φορά που επιτυγχάνεται ένα ν
έο ποσοτικό επίπεδο πρέπει να προστίθεντ
αι οι απαιτήσεις του αντίστοιχου παραρτή
ματος. Οι ακριβείς απαιτήσεις πληροφορι
ών για κάθε ποσοτικό επίπεδο διαφέρουν α
νάλογα με την ποσότητα, τη χρήση και την
έκθεση. Τα παραρτήματα θεωρείται επομέ
νως ότι αποτελούν ένα σύνολο, σε συνδυασ
μό και με τις γενικές απαιτήσεις καταχώρι
σης, αξιολόγησης και καθήκοντος υπεύθυν
ης φροντίδας.

Στα παραρτήματα IV - VΙ, ΙΧ καθορίζονται
οι πληροφορίες που υποβάλλονται για σκοπ
ούς καταχώρισης και αξιολόγησης σύμφωνα
με τα άρθρα 9 και 12, 40 και 44. Οι τυπικές
απαιτήσεις για όλες τις ουσίες > 1t/a περιλ
αμβάνονται στο παράρτημα V. Κατά την κο
ινοποίηση στην καταχώρηση κατηγοριών έ
κθεσης και χρήσης με επαναλαμβανόμενες
ή/και μακροπρόθεσμες εκθέσεις για τον άν
θρωπο και το περιβάλλον σύμφωνα με το
Παράρτημα ΙΧα πρέπει να ληφθούν υπόψη
τα συμπληρωματικά δεδομένα/οι συμπληρ
ωματικές πληροφορίες σύμφωνα με το Πα
ράρτημα VΙ, ανάλογα με τις εκάστοτε κατ
ηγορίες. Δεδομένα/πληροφορίες δεν απαιτο
ύνται κατά βάση όταν δεν πληρούνται ορισ
μένα κριτήρια αποκλεισμού στις εκάστοτε
κατηγορίες έκθεσης και χρήσης ή δεν επιτ
υγχάνονται περιεχόμενα σε παρασκευάσμα
τα και προϊόντα (όπως π.χ. το όριο σήμανσ
ης για ουσίες σε παρασκευάσματα).
Μόνο σε μεμονωμένες και αιτιολογημένες
περιπτώσεις (π.χ. ως συνέπεια της αξιολόγ
ησης) πρέπει να παρέχονται πληροφορίες π
ου υπολείπονται των εν λόγω κριτηρίων απ
οκλεισμού.

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για παροχή πληροφοριών με βάση ανώτατα όρια και ανεξαρτήτως κινδύνου, σύμφ
ωνα με το παράρτημα IV, σε συνδυασμό τα παραρτήματα V-VIII, θα οδηγήσει σε πολλά περιττά
πειράματα σε ζώα και σε δαπανηρές δέσμες δεδομένων. Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι τ
α μόνα δεδομένα που συγκεντρώνονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για την εκτίμηση του κιν
δύνου.
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Τροπολογία 314
Παράρτημα IV, Ενέργεια 1

Ο καταχωρίζων συγκεντρώνει όλα τα υπάρχ
οντα διαθέσιμα δεδομένα δοκιμών σχετικά
με την ουσία που πρόκειται να καταχωριστε
ί. Όταν είναι δυνατόν, οι καταχωρίσεις υποβ
άλλονται από κοινοπραξίες σύμφωνα με τα
άρθρα 10 ή 17. Έτσι γίνεται δυνατή η κοινο
χρησία των δεδομένων, αποφεύγονται οι πε
ριττές δοκιμές και μειώνεται το κόστος. Ο κ
αταχωρίζων συγκεντρώνει επίσης όλες τις ά
λλες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την
ουσία. Σ' αυτές περιλαμβάνονται εναλλακτικ
ά δεδομένα (π.χ. από (Q)SAR, σύγκριση με
άλλες ουσίες, δοκιμές in-vitro, επιδημιολογι
κά δεδομένα) τα οποία είναι δυνατόν να συ
μβάλουν στον προσδιορισμό της παρουσίας
ή της απουσίας επικίνδυνων ιδιοτήτων της ο
υσίας και τα οποία σε ορισμένες περιπτώσει
ς αντικαθιστούν τα αποτελέσματα των δοκιμ
ών σε ζώα. Επιπλέον, συγκεντρώνονται οι π
ληροφορίες που αφορούν την έκθεση, τη χρ
ήση και τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου σύ
μφωνα με το άρθρο 9 και το παράρτημα V. 
Εξετάζοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, ο
καταχωρίζων θα είναι σε θέση να αποφασίσ
ει σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας περαι
τέρω πληροφοριών.
.

Ο καταχωρίζων συγκεντρώνει όλες τις υπάρ
χουσες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με
τη διαχείριση κινδύνου για την ουσία που π
ρόκειται να καταχωριστεί. Όταν είναι δυνατ
όν, οι καταχωρίσεις υποβάλλονται από κοιν
οπραξίες σύμφωνα με τα άρθρα 10 ή 17. Έτ
σι γίνεται δυνατή η κοινοχρησία των δεδομέ
νων, αποφεύγονται οι περιττές δοκιμές και μ
ειώνεται το κόστος. Ως εκ τούτου πριν από
τον προσδιορισμό των εγγενών δεδομένων
που απαιτούνται για την αξιολόγηση κινδύν
ου πρέπει να διαπιστώνονται ή προσδιορίζ
ονται οι σχετικές πληροφορίες όσον αφορά
τις προσδιοριζόμενες χρήσεις και υφιστάμε
να και συνιστώμενα μέτρα προς διαχείριση
του κινδύνου. Ο καταχωρίζων συγκεντρώνει
επίσης όλες τις άλλες διαθέσιμες πληροφορί
ες σχετικά με την ουσία, όσον αφορά τις πρ
οσδιοριζόμενες χρήσεις, λαμβάνοντας υπό
ψη τα υπάρχοντα και τα συνιστώμενα μέτρ
α διαχείρισης κινδύνου. Σ' αυτές περιλαμβά
νονται εναλλακτικά δεδομένα (π.χ. από
(Q)SAR, σύγκριση με άλλες ουσίες, δοκιμές
in-vitro, επιδημιολογικά δεδομένα) τα οποία
είναι δυνατόν να συμβάλουν στον προσδιορ
ισμό της παρουσίας ή της απουσίας επικίνδυ
νων ιδιοτήτων της ουσίας και τα οποία σε ο
ρισμένες περιπτώσεις αντικαθιστούν τα απο
τελέσματα των δοκιμών σε ζώα. Εξετάζοντα
ς όλες αυτές τις πληροφορίες, ο καταχωρίζω
ν θα είναι σε θέση να αποφασίσει σχετικά με
την ανάγκη δημιουργίας περαιτέρω πληροφ
οριών.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση προς όφελος των ΜΜΕ. Η διατύπωση σχετικά με τις προσδιορισμένες χρήσεις απο
ρρέει απλώς από την αναφορά στις κατηγορίες χρήσης και εκθέσεις. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασί
α για τις ΜΜΕ, καθόσον απλοποιεί τη χρήση του συστήματος και προστατεύει τα βιομηχανικά
και επιχειρηματικά απόρρητα.

Τροπολογία 315
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Παράρτημα IV, Ενέργεια 2

Ο καταχωρίζων προσδιορίζει ποιες πληροφο
ρίες απαιτούνται για την καταχώριση. Κατ' 
αρχάς προσδιορίζεται το αντίστοιχο παράρ
τημα ή τα αντίστοιχα παραρτήματα ανάλο
γα με το ποσοτικό επίπεδο. Στα παραρτήμ
ατα αυτά καθορίζονται οι τυπικές απαιτήσει
ς πληροφοριών, λαμβάνονται όμως υπόψη
σε συνδυασμό με το παράρτημα ΙΧ το οποί
ο επιτρέπει διαφορές από την τυπική προσ
έγγιση, εφόσον αυτή αιτιολογείται. Ειδικότε
ρα στο στάδιο αυτό εξετάζονται οι πληροφ
ορίες σχετικά με την έκθεση, τη χρήση και τ
α μέτρα διαχείρισης κινδύνου ώστε να καθο
ριστούν οι ανάγκες σε πληροφορίες για την
ουσία. 

Ο καταχωρίζων προσδιορίζει ποιες πληροφο
ρίες απαιτούνται για την καταχώριση. Στο Π
αράρτημα V καθορίζονται οι τυπικές απαιτή
σεις πληροφοριών. Στο Παράρτημα ΙΧ α κ
αθορίζονται τα συμπληρωματικά δεδομένα
/ οι συμπληρωματικές πληροφορίες που είν
αι απαραίτητες σύμφωνα με το Παράρτημ
α VΙ, ανάλογα με τις εκάστοτε κατηγορίες.
Κατ' αρχήν δεν απαιτούνται δεδομένα / πλ
ηροφορίες σε περιπτώσεις κάτω από ορισμ
ένα κριτήρια αποκοπής για εκάστη κατηγο
ρία εκθέσεως ή χρήσεως ή περιεχομένου σ
ε παρασκευάσματα και προϊόντα (π.χ. τα κ
ατώφλια σημάνσεως για ουσίες σε παρασκ
ευάσματα). Οι πληροφορίες σχετικά με τις
προσδιοριζόμενες χρήσεις και και τα υφιστ
άμενα ή τα συνιστώμενα μέτρα διαχείριση
ς κινδύνου καθορίζουν τις ανάγκες σε πληρ
οφορίες για την ουσία.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση προς όφελος των ΜΜΕ. Η διατύπωση σχετικά με τις προσδιορισμένες χρήσεις απο
ρρέει απλώς από την αναφορά στις κατηγορίες χρήσης και εκθέσεις. 

Τροπολογία 316
Παράρτημα IV, Ενέργεια 4
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Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι αναγκαί
ο να δημιουργηθούν νέα δεδομένα. Ωστόσο, 
όταν υπάρχει μια έλλειψη σε πληροφορίες η
οποία πρέπει να καλυφθεί, δημιουργούνται
νέα δεδομένα (παραρτήματα V και VI) ή πρ
οτείνεται μια στρατηγική δοκιμών (παραρτ
ήματα VII και VIII), ανάλογα με το ποσοτι
κό επίπεδο. Νέες δοκιμές σε σπονδυλωτά ζ
ώα διενεργούνται ή προτείνονται μόνο ως τε
λευταία λύση, εάν έχουν εξαντληθεί όλες οι
άλλες πηγές δεδομένων.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κανόνες που
ορίζονται στα παραρτήματα V έως ΙΧ είνα
ι πιθανόν να απαιτούν τη διενέργεια κάποι
ων δοκιμών πριν από ή εκτός από τις τυπικ
ές απαιτήσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι αναγκαί
ο να δημιουργηθούν νέα δεδομένα. Ωστόσο, 
όταν υπάρχει μια έλλειψη σε πληροφορίες η
οποία πρέπει να καλυφθεί, δημιουργούνται
νέα δεδομένα (παραρτήματα V, VI και
IXa). Νέες δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα διεν
εργούνται ή προτείνονται μόνο ως τελευταί
α λύση, εάν έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες
πηγές δεδομένων. Ο καταχωρίζων οφείλει, 
προτού διενεργήσει δοκιμές σε ζώα, να εξε
τάσει κατά πόσον οι απαιτούμενες πληροφ
ορίες μπορούν να συγκεντρωθούν από άλλε
ς πηγές, από έγκυρες εναλλακτικές μεθόδο
υς δοκιμών σε ζώα, από (Q)SAR, από εκτί
μηση δεδομένων σε σχέση με άλλες ουσίες, 
από την υπάρχουσα εμπειρία, επιδημιολογι
κά δεδομένα κλπ. Οφείλει επιπλέον να εξετ
άσει κατά πόσον στο πλαίσιο των σκοπών
χρήσης που έχει δηλώσει ένα μέτρο μείωσ
ης της έκθεσης καθιστά περιττή την αναζή
τηση δεδομένων και ιδίως τις δοκιμές σε ζ
ώα. Προς το σκοπό αυτό οφείλει να αξιολο
γήσει εκ των προτέρων τα υφιστάμενα μέτ
ρα διαχείρισης του κινδύνου σε σχέση με τι
ς εκάστοτε κατηγορίες έκθεσης και να εξετ
άσει εάν είναι δυνατή η λήψη περαιτέρω μ
έτρων διαχείρισης του κινδύνου. Ο καταχω
ρίζων, προτού διενεργήσει τον έλεγχο, οφεί
λει να συγκεντρώσει όλες τις άλλες υπάρχο
υσες πληροφορίες που καθιστούν περιττούς
τους ελέγχους αυτούς. Οι νέες δοκιμές σε σ
πονδυλωτά ζώα πρέπει να αποτελούν το έσ
χατο μέσο, όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι ά
λλες πηγές πληροφοριών. Εφόσον με βάση
την κατηγορία έκθεσης σύμφωνα με το Πα
ράρτημα ΙΧα προβλέπεται υποχρεωτικά μι
α πληροφορία, ο καταχωρίζων μπορεί να τ
ην παραλείψει όταν η αναζήτησή της δεν εί
ναι τεχνικά δυνατή ή είναι περιττή από επι
στημονικής σκοπιάς. Ο καταχωρίζων πρέπ
ει στις περιπτώσεις αυτές να προσκομίσει
μια εύλογη αιτιολόγηση κατά την καταχώρ
ηση.

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις σχετικά με την ενημέρωση και τις δοκιμές πρέπει να προσαρμοστούν στην πραγμ
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ατική κατάσταση έκθεσης και όχι στις ποσότητες. Κατά συνέπεια, καταρχάς είναι απαραίτητα τ
α ελάχιστα δεδομένα που ορίζει το παράρτημα V. Οι συμπληρωματικές δοκιμές που ορίζει το π
αράρτημα VI απαιτούνται, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την προστασία της υγείας των καταν
αλωτών και των ζώων, μόνο αν είναι επίσης απαραίτητες και βάσει του παραρτήματος IXa για
την αξιολόγηση της ασφαλούς χρήσης βάσει της πραγματικής έκθεσης.

Τροπολογία 317
Παράρτημα IV, σημείο 5

5. Οδηγιες για την ασφαλη χρηση που αφο
ρουν:

διαγράφεται

Οι πληροφορίες αυτές συμφωνούν με το δε
λτίο δεδομένων ασφαλείας, όταν απαιτείτα
ι δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με
το άρθρο 29 του παρόντος κανονισμού.

5.1. Τα μέτρα πρώτων βοηθειών (δελτίο δε
δομένων ασφαλείας τίτλος 4)

5.2. Τα μέτρα για την καταπολέμηση της π
υρκαγιάς (δελτίο δεδομένων ασφαλείας τίτ
λος 5)

5.3. Τα μέτρα κατά της τυχαίας έκλυσης (δ
ελτίο δεδομένων ασφαλείας τίτλος 6)

5.4. Το χειρισμό και την αποθήκευση (δελτ
ίο δεδομένων ασφαλείας τίτλος 7)

5.5. Τα στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά (
δελτίο δεδομένων ασφαλείας τίτλος 14)

Όταν δεν απαιτείται έκθεση χημικής ασφά
λειας, απαιτούνται οι ακόλουθες πρόσθετες
πληροφορίες:

5.6. Έλεγχοι έκθεσης/Ατομική προστασία (
δελτίο δεδομένων ασφαλείας τίτλος 8)

5.7. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα (δε
λτίο δεδομένων ασφαλείας τίτλος 10)

5.8. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση (εξάλε
ιψη)
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5.8.1. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση (εξά
λειψη) (δελτίο δεδομένων ασφαλείας τίτλο
ς 13)

5.8.2. Πληροφορίες σχετικά με την ανακύκ
λωση και τις μεθόδους διάθεσης (εξάλειψη
ς) για τη βιομηχανία

5.8.3 Πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλ
ωση και τις μεθόδους διάθεσης (εξάλειψη
ς) για το κοινό

Αιτιολόγηση

Οι συμπληρωματικές βασικές πληροφορίες σχετικά με την έκθεση, βοηθούν τις επιχειρήσεις να
καταρτίσουν το δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφαλή
χρήση και παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να ελέγξει τα έγγραφα που υποβάλλονται για
να προσδιορίσει τις ουσίες με προτεραιότητα, σε ένα εύρος ποσοτήτων από 1 έως 100 τόνους, γ
ια τις οποίες πρέπει να συγκεντρώνονται στοιχεία με βάση τα παραρτήματα V ή VI.

Το πρώην σημείο 5 του παραρτήματος IV της πρότασης της Επιτροπής, έχει μεταφερθεί σε νέο
παράρτημα Ιγ, καθόσον περιέχει πληροφορίες για τη διαχείριση του κινδύνου για ουσίες που δε
ν ταξινομούνται ως επικίνδυνες, με βάση τη διάρθρωση του δελτίου δεδομένων ασφαλείας του
παραρτήματος Ιγ.

Τροπολογία 318
Παράρτημα IV, σημείο 5

5. Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση για
ουσίες σε ποσότητες 1 έως 10 τόννων
5.1 Κατηγορία κυρίας χρήσεως: 

5.1.1 α) που χρησιμοποιούνται στη βιομηχ
ανία·

β) επαγγελματική χρήση
γ) καταναλωτική χρήση

5.1.2 Χαρακτηρισμός για τη βιομηχανική κ
αι επαγγελματική χρήση:

α) χρήση σε κλειστό σύστημα
β) χρήση που έχει ως αποτέλεσμα την εγγρ
αφή εντός ή επί πίνακα
γ) μη χρήση ως μέσο διασποράς
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δ) χρήση ως μέσο διασποράς

5.2 Σημαντικότερη/ες οδός/οί έκθεσης
5.2.1 Έκθεση του ανθρώπου:

α) διά του στόματος

β) διά του δέρματος
γ) διά της εισπνοής

5.2.2 Έκθεση του περιβάλλοντος:

α) νερό

β) αέρας
γ) απόβλητα

5.3 Διάρκεια έκθεσης

α) συμπτωματική
β) περιστασιακή

γ) συνεχής / συχνή

Αιτιολόγηση

Οι συμπληρωματικές βασικές πληροφορίες σχετικά με την έκθεση, βοηθούν τις επιχειρήσεις να
καταρτίσουν το δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφαλή
χρήση και παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να ελέγξει τα έγγραφα που υποβάλλονται για
να προσδιορίσει τις ουσίες με προτεραιότητα, σε ένα εύρος ποσοτήτων από 1 έως 100 τόνους, γ
ια τις οποίες πρέπει να συγκεντρώνονται στοιχεία με βάση τα παραρτήματα V ή VI.

Το πρώην σημείο 5 του παραρτήματος IV της πρότασης της Επιτροπής, έχει μεταφερθεί σε νέο
παράρτημα Ιγ, καθόσον περιέχει πληροφορίες για τη διαχείριση του κινδύνου για ουσίες που δε
ν ταξινομούνται ως επικίνδυνες, με βάση τη διάρθρωση του δελτίου δεδομένων ασφαλείας του
παραρτήματος Ιγ.

Τροπολογία 319
Παράρτημα V, εισαγωγή, πρώτο εδάφιο

Η στήλη 1 του παρόντος παραρτήματος ορίζ
ει τις τυπικές πληροφορίες που απαιτούνται
για όλες τις ουσίες που παράγονται ή εισάγο
νται σε ποσότητες του 1 τόνου και άνω σύμ
φωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεί
ο α). 

Η στήλη 1 του παρόντος παραρτήματος ορίζ
ει τις τυπικές πληροφορίες για ουσίες που π
αράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες 1 τόν
νου και άνω ετησίως. 
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Οι πληροφορίες της στήλης 1 απαιτούνται γ
ια όλες τις ουσίες που παράγονται ή εισάγον
ται σε ποσότητες των 10 τόνων και άνω σύμ
φωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχ
είο (β).

Για ουσίες σε ποσότητες 1 έως 10 τόννων ό
λες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με
τις ιδιότητες της ουσίας απαιτείται να υπο
βάλλονται εντός του φακέλου καταχώρισης
ο οποίος θα περιέχει ως ελάχιστα στοιχεία,
πληροφορίες σχετικά με τις φυσικοχημικές
ιδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 11 (1) (α).

Τροπολογία 320
Παράρτημα V, σημείο 5,1., στήλη 2, εξήγηση (νέο)

- Πίεση ατμών

- Υδατοδιαλυτότητα
- Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερ
ό

- Σημείο ανάφλεξης

- Το εύφλεκτο
- Εκρηκτικές ιδιότητες

Τροπολογία 321
Παράρτημα V, σημείο 5,2., στήλη 2, εξήγηση (νέα σειρά)

- Σημείο βρασμού

- Σχετική πυκνότητα
- Επιφανειακή τάση

- Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

Οξειδωτικές ιδιότητες

Τροπολογία 322
Παράρτημα V, σημείο 5.6. και σημείο 5.14.
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διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Διαγράφονται και τα δύο σημεία, συμπεριλαμβανομένων και των περιγραφικών τμημάτων, καθ
όσον η δοκιμή της επιφανειακής τάσης, γενικώς, είναι άνευ ουσίας για τα μέτρα αξιολόγησης κ
αι μείωσης του κινδύνου. Δυσανάλογη φαίνεται και η γενική κοκκομετρική δοκιμή.

Τροπολογία 323
Παράρτημα V, σημείο 6.5 (νέο), αριστερή στήλη

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 ατμώ
ν άνω των 10-2 Pa στους 20°C) οι πληροφο
ρίες παρέχονται για την αναπνευστική οδό
(6.5.2).
Για ουσίες εκτός των αερίων σε ποσότητες
100 τόννων και άνω ετησίως ανά παραγωγ
ό ή εισαγωγέα οι πληροφορίες που αναφέρ
ονται στα σημεία 6.5.1. έως 6.5.3. παρέχον
ται για δύο τουλάχιστον οδούς, από τις οπο
ίες η μία πρέπει να είναι η στοματική οδός. 
Η επιλογή της δεύτερης οδού θα εξαρτηθεί
από τη φύση της ουσίας και την πιθανή οδ
ό έκθεσης του ανθρώπου. Εάν υπάρχει μόν
ο μία οδός έκθεσης, αρκεί να παρασχεθούν
πληροφορίες μόνο για την οδό αυτή.

6.5.1. Διά της στοματικής οδού

6.5.2. Διά της εισπνοής,

6.5.3. Διά της δερματικής οδού

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής απαιτεί πληροφορίες σχετικά με την οξεία τοξικότητα μόνο για ουσίε
ς σε ποσότητες άνω των 10 τόνων ετησίως. Πληροφορίες σχετικά με οξεία τοξικότητα για μία μ
όνο οδό έκθεσης πρέπει επίσης να ζητηθεί για επιλεγμένες ουσίες προτεραιότητας στο εύρος πο
σοτήτων από 1 έως 10 τόνους, που θα προσδιοριστούν κατά τον έλεγχο που θα διεξαγάγει ο Ορ
γανισμός όπως ορίζεται στο άρθρο 43 aa. Για τις ουσίες χωρίς προτεραιότητα, απαιτείται να υ
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ποβληθούν μόνο οι πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες. Κατά συνέπεια, το πιο ευέλικτο αυτ
ό σύστημα φαίνεται να εξισορροπεί καλύτερα τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες και την α
ποτελεσματικότητα από απόψεως κόστους, σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής. (Τροπολογ
ία που συνδέεται με την συμβιβαστική τροπολογία 2 επί του άρθρου 5(2)).

Τροπολογία 324
Παράρτημα V, σημείο 6.5 (νέο), δεξιά στήλη

6.5.α Η μελέτη ή οι μελέτες δεν χρειάζεται
να διενεργηθούν εάν:
- ακριβείς δόσεις της ουσίας δεν μπορούν ν
α αποτελέσουν αντικείμενο in vitro δοκιμή
ς λόγω των χημικών ή φυσικών ιδιοτήτων
της ουσίας· ή
- η ουσία είναι διαβρωτική· ή

- η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε θερ
μοκρασία δωματίου.

Η ενδεδειγμένη δεύτερη οδός επιλέγεται με
βάση τα εξής:

6.5.2. Η διενέργεια δοκιμής δια της αναπνε
υστικής οδού ενδείκνυται εάν:

(1) είναι πιθανή η έκθεση του ανθρώπου με
την εισπνοή· και
2) πληρούται ένας από τους ακόλουθους όρ
ους: η ουσία έχει τάση ατμών άνω των 10-2

Pa στους 20 °C ή·

συντρέχει ένας από τους ακόλουθους όρου
ς: η ουσία έχει τάση ατμών άνω των 10-2

Pa στους 20 °C· ή

- η ουσία θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο που
δημιουργεί αερολύματα, σωματίδια ή σταγ
ονίδια σε εισπνεύσιμη κατηγορία μεγέθους
(συγκέντρωση > 1% κατά βάρος σωματιδί
ων με MMAD < 100 μm).

6.5.3. Η διενέργεια δοκιμής δια της δερματ
ικής οδού ενδείκνυται εάν:
1) είναι πιθανή η επαφή με το δέρμα κατά
την παραγωγή ή/και τη χρήση· και·
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2) οι φυσικοχημικές ιδιότητες υποδηλώνου
ν σημαντικό βαθμό απορρόφησης από το δ
έρμα· και

3) πληρούται ένας από τους ακόλουθους όρ
ους:

- παρατηρείται τοξικότητα σε δοκιμή οξεία
ς στοματικής τοξικότητας σε χαμηλές δόσε
ις· ή

- 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 οξεία δερματικ
ή τοξικότητα ή δερματική διείσδυση σε ου
σίες με ανάλογη χημική δομή.

Η διενέργεια δοκιμής δια της δερματικής ο
δού δεν ενδείκνυται 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 κάτω του -1 ή άνω τ
ου 4).

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής απαιτεί πληροφορίες σχετικά με την οξεία τοξικότητα μόνο για ουσίε
ς σε ποσότητες άνω των 10 τόνων ετησίως. Πληροφορίες σχετικά με οξεία τοξικότητα για μία μ
όνο οδό έκθεσης πρέπει επίσης να ζητηθεί για επιλεγμένες ουσίες προτεραιότητας στο εύρος πο
σοτήτων από 1 έως 10 τόνους, που θα προσδιοριστούν κατά τον έλεγχο που θα διεξαγάγει ο Ορ
γανισμός όπως ορίζεται στο άρθρο 43 aa. Για τις ουσίες χωρίς προτεραιότητα, απαιτείται να υ
ποβληθούν μόνο οι πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες. Κατά συνέπεια, το πιο ευέλικτο αυτ
ό σύστημα φαίνεται να εξισορροπεί καλύτερα τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες και την α
ποτελεσματικότητα από απόψεως κόστους, σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής. (Τροπολογ
ία που συνδέεται με την συμβιβαστική τροπολογία 2 επί του άρθρου 5(2)).

Τροπολογία 325
Παράρτημα V, σημείο 7,1.1, αριστερή στήλη
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7.1.1. Δοκιμή βραχυπρόθεσμης τοξικότητας
σε δαφνίδες (νερόψυλλους):

Δοκιμή βραχυπρόθεσμης τοξικότητας σε δα
φνίδες (νερόψυλλους) ή σε ψάρια:

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 326
Παράρτημα V, σημείο 7,2 (νέο), αριστερή στήλη

7.2 Αποικοδόμηση

7.2.1. Βιοτική

7.2.1.1. Άμεση βιοαποικοδομησιμότητα

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής απαιτεί πληροφορίες σχετικά με την βιοαποικοδομησιμότητα μόνο γι
α ουσίες σε ποσότητες άνω των 10 τόνων ετησίως. Πληροφορίες σχετικά με αυτό πρέπει επίσης
να ζητηθεί για επιλεγμένες ουσίες προτεραιότητας στο εύρος ποσοτήτων από 1 έως 10 τόνους, 
που θα προσδιοριστούν κατά τον έλεγχο που θα διεξαγάγει ο Οργανισμός όπως ορίζεται στο άρ
θρο 43 aa. Για τις ουσίες χωρίς προτεραιότητα, απαιτείται να υποβληθούν μόνο οι πληροφορίε
ς που είναι ήδη διαθέσιμες. (Τροπολογία που συνδέεται με την συμβιβαστική τροπολογία 2).

Τροπολογία 327
Παράρτημα V, σημείο 7,2 (νέο), δεξιά στήλη

7.1a. Οι μελέτες προσομοίωσης (παράρτημ
α VII, 7.2.1.2 έως 7.2.1.4.) προτείνονται απ
ό τον καταχωρίζοντα ή μπορούν να απαιτη
θούν από την αρμόδια αρχή του κράτους μ
έλους που διενεργεί την αξιολόγηση, σύμφ
ωνα με τα άρθρα 39, 40 ή 44, εάν η αξιολό
γηση χημικής ασφάλειας, σύμφωνα με το π
αράρτημα Ι, μαρτυρά την ανάγκη περαιτέρ
ω διερεύνησης της αποικοδόμησης της ουσ
ίας. Η επιλογή των κατάλληλων δοκιμών ε
ξαρτάται από τα αποτελέσματα της αξιολό
γησης ασφάλειας.

7.1α.1.1. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενε
ργηθεί εάν η ουσία είναι ανόργανη.
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής απαιτεί πληροφορίες σχετικά με την βιοαποικοδομησιμότητα μόνο γι
α ουσίες σε ποσότητες άνω των 10 τόνων ετησίως. Πληροφορίες σχετικά με αυτό πρέπει επίσης
να ζητηθεί για επιλεγμένες ουσίες προτεραιότητας στο εύρος ποσοτήτων από 1 έως 10 τόνους, 
που θα προσδιοριστούν κατά τον έλεγχο που θα διεξαγάγει ο Οργανισμός όπως ορίζεται στο άρ
θρο 43 aa. Για τις ουσίες χωρίς προτεραιότητα, απαιτείται να υποβληθούν μόνο οι πληροφορίε
ς που είναι ήδη διαθέσιμες. (Τροπολογία που συνδέεται με την συμβιβαστική τροπολογία 2).

Τροπολογία 328
Παράρτημα VI, εισαγωγή, πρώτο εδάφιο

Η στήλη 1 του παρόντος παραρτήματος ορίζ
ει τις τυπικές πληροφορίες που απαιτούνται
για όλες τις ουσίες που παράγονται ή εισάγο
νται σε ποσότητες του 1 τόνου και άνω σύμ
φωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεί
ο β). 

Η στήλη 1 του παρόντος παραρτήματος ορίζ
ει τις τυπικές πληροφορίες για ουσίες που π
αράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες 1 τόν
νου και άνω ετησίως. 

Οι πληροφορίες της στήλης 1 απαιτούνται γ
ια όλες τις ουσίες που παράγονται ή εισάγον
ται σε ποσότητες των 10 τόνων και άνω σύμ
φωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχ
είο (γ).

Για ουσίες σε ποσότητες 1 έως 10 τόννων ό
λες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με
τις ιδιότητες της ουσίας απαιτείται να υπο
βάλλονται εντός του φακέλλου καταχώριση
ς ο οποίος θα περιέχει ως ελάχιστα στοιχεί
α πληροφορίες σχετικά με τις φυσικοχημικ
ές ιδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 11 (1) (
β).

Τροπολογία 329
Παράρτημα IΧ, σημείο 1.5 (3)

(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.

Αιτιολόγηση
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Αποσκοπεί στο να θεμελιώσει την ομαδοποίηση των ουσιών και μια συνολική προσέγγιση που
θα επιτρέπει την καταχώριση ανά ομάδα ουσιών και, κατά συνέπεια, θα μειώσει σημαντικά τον
αριθμό των υποβαλλομένων προς καταχώριση φακέλων. Η τροπολογία εισάγει και ένα τέταρτο
κριτήριο που επιτρέπει την ομαδοποίηση ουσιών με ίδιο τοξικολογικό προφίλ. Η τροπολογία αυ
τή προβλέπει την υποχρέωση της Επιτροπής να εκδώσει λεπτομερή μεθοδολογία.

Τροπολογία 330
Άρθρο ΙΧ, σημείο 1.5, εδάφιο 3 α (νέο)

Οι παράμετροι για ταξινόμηση και επισήμ
ανση και για αξιολόγηση του κινδύνου ουσι
ών που είναι σύνθετες και μεταβλητής συν
θέσεως μπορεί να προσδιορίζονται από δε
δομένα σχετικά με τις σημαντικές συνιστώ
σες τους χρησιμοποιώντας τις ύψιστες συγ
κεντρώσεις τους στην ουσία. Μετά τη διεξ
αγωγή διαβουλεύσεως με τους σχετικούς ε
μπλεκομένους παράγοντες και άλλα ενδιαφ
ερόμενα μέρη ο Οργανισμός εκδίδει λεπτο
μερή και επιστημονικώς αιτιολογημένη με
θοδολογία για τη συγκρότηση ομάδων ουσι
ών εντός 2ετίας από της εγκρίσεως της νο
μοθεσίας.

Αιτιολόγηση

Αποσκοπεί στο να θεμελιώσει την ομαδοποίηση των ουσιών και μια συνολική προσέγγιση που
θα επιτρέπει την καταχώριση ανά ομάδα ουσιών και, κατά συνέπεια, θα μειώσει σημαντικά τον
αριθμό των υποβαλλομένων προς καταχώριση φακέλων. Η τροπολογία εισάγει και ένα τέταρτο
κριτήριο που επιτρέπει την ομαδοποίηση ουσιών με ίδιο τοξικολογικό προφίλ. Η τροπολογία αυ
τή προβλέπει την υποχρέωση της Επιτροπής να εκδώσει λεπτομερή μεθοδολογία. 

Τροπολογία 331
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

Βελτιώνει την πρακτικότητα περιορίζοντας τις χρήσεις που πρέπει να εξετάζονται στην έκθεση
χημικής ασφαλείας σε αυτές που αφορούν έναν και πλέον τόνο. Σύμφωνα με την πρόταση της Ε
πιτροπής η χρήση πρέπει να εξετάζεται ακόμη και για μικρές ποσότητες.

Τροπολογία 332
Παράρτημα ΙΧ, σημείο 3, πρώτη παράγραφος

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.

Οι δοκιμές σύμφωνα με τα παραρτήματα VI 
έως VIII μπορούν να παραλειφθούν, με βάσ
η τα σενάριο ή τα σενάρια έκθεσης που ανα
πτύσσονται στην έκθεση χημικής ασφάλεια
ς.

Αιτιολόγηση

Στόχος του REACH δεν είναι η παραγωγή επιστημονικών πληροφοριών περί όλων των ουσιών
– ασχέτως του κινδύνου στην πράξη – αλλά να εστιασθεί στις πληροφορίες που απαιτούνται για
επαρκή έλεγχο του κινδύνου που προέρχεται από τη χρήση των ουσιών.

Κατά συνέπεια, για ουσίες σε ποσότητα ανάμεσα σε 10 και 100 τόννους η παραγωγή πληροφορι
ών πρέπει επίσης να μην απαιτείται εάν η έκθεση του ανθρώπου ή του περιβάλλοντος είναι ασή
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μαντη.

Τροπολογία 333
Άρθρο ΙΧ, σημείο 3, εδάφιο 2 α (νέο)

Η διενέργεια δοκιμής σύμφωνα με το Παρ
άρτημα V μπορεί να παραλειφθεί εάν η έκθ
εση είναι ασήμαντη και παρέχεται επαρκής
αιτιολόγηση και τεκμηρίωση.

Αιτιολόγηση

Για ουσίες κάτω των 10 τόννων που έχουν επιλεγεί ως ουσίες προτεραιότητας μέσω του ελέγχο
υ από τον Οργανισμό και εάν η έκθεση του ανθρώπου ή του περιβάλλοντος είναι ασήμαντη πρέ
πει επίσης να μην απαιτείται η παραγωγή πληροφοριών.

Τροπολογία 334
Παράρτημα IX, σημείο 3

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.

Οι δοκιμές σύμφωνα με τα παραρτήματα
VII και VIII μπορούν να παραλειφθούν, με
βάση τα σενάριο ή τα σενάρια έκθεσης ή κα
τηγορίες χρήσης και έκθεσης που αναπτύσ
σονται στην έκθεση χημικής ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Στόχος του REACH δεν είναι η παραγωγή επιστημονικών πληροφοριών περί όλων των ουσιών
– ασχέτως του κινδύνου στην πράξη – αλλά να εστιασθεί στις πληροφορίες που απαιτούνται για
επαρκή έλεγχο του κινδύνου που προέρχεται από τη χρήση των ουσιών.

Κατά συνέπειαν για ουσίες σε ποσότητα ανάμεσα σε 10 και 100 τόννους η παραγωγή πληροφορ
ιών πρέπει επίσης να μην απαιτείται εάν η έκθεση του ανθρώπου ή του περιβάλλοντος είναι ασ
ήμαντη.

Για ουσίες κάτω των 10 τόννων που έχουν επιλεγεί ως ουσίες προτεραιότητας μέσω του ελέγχο
υ από τον Οργανισμό και εάν η έκθεση του ανθρώπου ή του περιβάλλοντος είναι ασήμαντη πρέ
πει επίσης να μην απαιτείται η παραγωγή πληροφοριών. (τροπολογία που συνδέεται με τη συμβ
αβιστκή τροπολογία 2)
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Τροπολογία 335
Παράρτημα IX, σημεία 3.1, 3.2. και 3.3.

3.1. Οι δοκιμές σύμφωνα με τα παραρτήμα
τα VI έως VIII μπορούν να παραλειφθούν, 
με βάση τα σενάριο ή τα σενάρια έκθεσης
ή κατηγορίες χρήσης και έκθεσης που ανα
πτύσσονται στην έκθεση χημικής ασφάλεια
ς.

3.2. η παράλειψη πληροφοριών θεωρείται
αποδεκτή αν:
i) στο χώρο εργασίας, η συγκέντρωση του
περιβάλλοντος αέρα δεν υπερβαίνει τα 50 
µg/m³.

ii) η παραγωγή και η προσδιορισμένη χρήσ
η μιας ουσίας πραγματοποιούνται μόνο σε
αυτοτελείς εγκαταστάσεις. 

iii) η ουσία χρησιμοποιείται στο βιομηχανι
κό, εμπορικό τομέα για την παρασκευή μέγ
ιστης μάζας με συγκέντρωση 0,1%.
iv) η ουσία χρησιμοποιείται από ιδιώτες κα
ταναλωτές σε συγκεντρώσεις που δεν υπερ
βαίνουν το 0,1 %.

v) η ουσία χρησιμοποιείται στην παρασκευ
ή καταναλωτικών προϊόντων και:

a) η ουσία εξαφανίζεται πλήρως κατά την
έννοια παραγωγή του προϊόντος· ή

β) Η ουσία είναι μονίμως ενσωματωμένη υ
πό μορφή μείγματος στο προϊόν ή, διαφορε
τικά, εμπεριέχεται πλήρως στο προϊόν.

3.3 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις παρέχετ
αι επαρκής αιτιολόγηση και τεκμηρίωση σ
υμπεριλαμβανομένων και των ακολούθων
στοιχείων:

i) οι τύποι των περιβαλλοντικών διαμερισμ
άτων·

ii) οι εκτιθέμενοι ανθρώπινοι πληθυσμοί·
iii) η διαχείριση του κινδύνου·

iv) οι οδοί εκθέσεις·

v) η διάρκεια και συχνότητα της εκθέσεως
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vi) η προστασία της ζωής των ζώων.
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