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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο στόχος μιας κοινής πολιτικής για τις χημικές ουσίες στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά είν
αι αδιαφιλονίκητος.

Η εφαρμογή αυτού του στόχου πρέπει να είναι εφαρμόσιμη στην πράξη και αποτελεσματική
ως προς το κόστος, προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός η ανταγωνιστικότητα, η δυναμική τ
ης καινοτομίας και η ασφάλεια δικαίου και αφετέρου η προστασία του περιβάλλοντος και τη
ς υγείας.

Τα σημαντικά προβλήματα της πρότασης της Επιτροπής εδράζονται στις οικονομικές της επι
πτώσεις, είναι εξόχως γραφειοκρατική, ιδιαίτερα δαπανηρή και πολυέξοδη.

Διαφαίνεται ότι είναι αναγκαία μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από αυτήν που επέλεξε
η Επιτροπή και αφορά την ποσότητα. Σ' αυτό εντάσσονται κυρίως οι OSOR (μια ουσία μια κ
αταχώρηση), προσέγγιση βασιζόμενη στον κίνδυνο ενδεχομένως συνδυασμένη με μια ποσοτι
κή προσέγγιση (έκταση των απαιτήσεων ελέγχου αναφερόμενη στην έκθεση αντί των αυστηρ
ών απαιτήσεων δεδομένων σύμφωνα με κατώτατα όρια ποσοτήτων), απόδοση προτεραιότητ
ας βάσει του ενδεχόμενου κινδύνου και κατηγορίες εφαρμογής.

Ενόψει των διαφαινομένων σημαντικών αλλαγών δεν φαίνεται λογικό να προβεί σε σχετική ε
κτεταμένη εξέταση κάθε γνωμοδοτούσα επιτροπή. Εξάλλου, οι νέες προσεγγίσεις και πάλι νέ
α - και νομικά - ζητήματα, τα οποία πρέπει να εξεταστούν τη δεδομένη στιγμή.

H Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα ήθελε κατά συνέπεια να περιοριστεί στα εκτιθέμενα στους
τομείς, οι οποίοι εμπίπτουν κατά ιδιαίτερο τρόπο στην αρμοδιότητα της.

Νομικές πτυχές:

Ο επιτροπή συμφωνεί με την επιλογή της νομικής βάσης του άρθρου 95 ΣΕΚ και με το νομικ
ό μέσο του κανονισμού.

Οι χημικές ουσίες αποτελούν αντικείμενο εμπορίας πέραν των συνόρων και είναι δυνατόν να
οδηγήσουν σε διασυνοριακές μολύνσεις. Τα κράτη μέλη δε μπορούν να επιτύχουν μόνα τους
τεθέντες στόχους. Προστατεύεται η αρχή της επικουρικότητας.

Μαζικές οικονομικές πτυχές, οι οποίες αφορούν όχι μόνο τη χημική βιομηχανία αλλά το σύν
ολο της ευρωπαϊκής οικονομίας (μειονεκτήματα ανταγωνισμού για όλα τα προϊόντα, στην πα
ραγωγή των οποίων χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες), έχουν, και υπό το νομικό πρίσμα, ση
μασία στο βαθμό που είναι δυνατόν να προσβάλλεται η αρχή της αναλογικότητας.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα, όταν μικρές ποσότητες καθίστανται δυσανάλογα ακριβές με υψηλές α
παιτήσεις και κατ' αυτόν τον τρόπo de facto δεν μπορούν πλέον να παραχθούν.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη νομοθετική σαφήνεια και την προστασία της διανοητι
κής ιδιοκτησίας.

Με τις νέες υπό συζήτηση προσεγγίσεις μπορούν ακριβώς να ληφθούν υπόψη και αυτές οι εν
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στάσεις όπως και οι νομικές επιφυλάξεις.

Επί μέρους ζητήματα

1) Σχέση προς τις άλλες κοινοτικές πράξεις

Ο επιτροπή προτείνει όπως όλοι οι τομείς οι οποίοι αποτελούν ήδη αντικείμενο άλλων ευρωπ
αϊκών νομοθετικών πράξεων αφαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του REACH στο άρθρο 2, 
προκειμένου να αποφευχθούν επικαλυπτόμενες ρυθμίσεις και ζητήματα συρροής.

2) Μεταγενέστεροι χρήστες

Η πρόταση της Επιτροπής αφορά σε μεγάλο βαθμό και μεταγενέστερους χρήστες. Όταν χρήσ
τες συμμετέχουν στην καταχώρηση ενός παραγωγού, υποχρεούνται, να αποκαλύψουν σ' αυτ
όν ενδεχομένως συνταγές και επαγγελματικά μυστικά. Εφόσον θέλουν να αποφύγουν αυτό, 
πρέπει να καταχωρήσουν οι ίδιοι την ουσία. Οι υψηλές δαπάνες που συνδέονται με αυτό είνα
ι δυσανάλογες.

3) Θέση του οργανισμού

Η θέση του οργανισμού θα πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ο ενιαίος χαρα
κτήρας της εκτέλεσης του κανονισμού.

4) Ένδικα μέσα

Για λόγους νομικής προστασίας θα πρέπει να είναι δυνατό κατά κάθε αποφάσεως του οργανι
σμού δικαίωμα προσφυγής. 

5) Πειράματα με ζώα

Η επιτροπή χαιρετίζει το γεγονός ότι με την κοινή αξιοποίηση των δεδομένων των πειραμάτ
ων με ζώα θα μειωθεί ο αριθμός των πειραμάτων με ζώα. Αφετέρου αποτελεί η αποκάλυψη τ
ων δεδομένων πειραμάτων με σπονδυλωτά ζώα σημαντική προσβολή των δικαιωμάτων ιδιοκ
τησίας. Η προθεσμία για την αποκάλυψη θα πρέπει να επεκταθεί στα 15 έτη.

6) Προστασία δεδομένων / προστασία της τεχνογνωσίας

Κατά τη χρησιμοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται πρέπει να υπάρξει στάθμιση μεταξ
ύ της αναγκαία διαφάνειας επικινδύνων ουσιών αφενός και της προστασίας δεδομένων και τ
ων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αφετέρου. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν δημοσιεύονται και δι
αβιβάζονται περαιτέρω εμπιστευτικά δεδομένα και ότι υπάρχει διασφάλιση της προστασίας τ
ων επιχειρηματικών και επαγγελματικών μυστικών.

Επιπλέον πρέπει να είναι δυνατό για τον καταχωρίζοντα, να κατατάσσει ως εμπιστευτικές ορι
σμένες πληροφορίες, εφόσον η δημοσίευση θα προκαλούσε σ' αυτόν οικονομική ζημία και η
δημοσίευση δεν επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Πρέπει επί του παρόντος να παρατηρηθεί η περαιτέρω πορεία των συζητήσεων στην Επιτροπ
ή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου κατόπιν να εξευρεθεί και να ε
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1 ΕΕ C … της …., σελ. ...

φαρμοστεί τελικώς από κοινού η βέλτιστη προσέγγιση. Διατηρείται η επιφύλαξη της επανεξέ
τασης τη δεδομένη στιγμή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Α
σφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή τη
ς τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο (γ)α (νέο)

 (γ)α στις ουσίες , τα παρασκευάσματα ή τα
προϊόντα που ταξινομούνται ως απόβλητα
τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τ
ης οδηγίας του Συμβουλίου 91/156/ΕΟΚ τη
ς 18ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση
της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ για τα απόβλητα1

ή που είναι  πρώτες ή δευτερογενείς ύλες π
ου έχουν εξαχθεί από απόβλητα για εργασίε
ς αξιοποίησης ή ως ενεργειακή πηγή, βάσει
του άρθρου 3, παράγραφος 1, εδάφιο β) τη
ς οδηγίας του Συμβουλίου 91/156/ΕΟΚ.
1OJ L 78 της 26.3.1991, σελ. 32

Αιτιολόγηση

Η τομεακή νομοθεσία για τα απόβλητα συμβαδίζει με τις διατάξεις του RΕΑCΗ όσον αφορά τη
ν ανθρώπινη υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα απόβλητα εξαιρούνται
από την αδειοδότηση και την επιβολή περιορισμών, αλλά όχι από την καταχώριση. Δεν χρειάζε
ται καταχώριση των αποβλήτων, τα οποία θα πρέπει να εξαιρούνται από ολόκληρο το πεδίο εφ
αρμογής του RΕΑCΗ. Παρομοίως, οι δευτερογενείς πρώτες ύλες ρυθμίζονται ήδη από την οδηγ
ία 91/156/ΕΟΚ.

Τροπολογία 2
Άρθρο 2, παράγραφος 2 α (νέα)

2a.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται
στις ουσίες που χρησιμοποιούνται:
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α) σε φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπι
νη ή κτηνιατρική χρήση σύμφωνα με τον κ
ανονισμό (ΕΟΚ)του Συμβουλίου αριθ. 
2309/93 και τον κανονισμό αριθ. 726/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου και των οδηγιών 2001/82/ΕΚ και
2001/83/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίο
υ και του Συμβουλίου·
β) σε τρόφιμα σύμφωνα με τον κανονισμό  
178/2002/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των π
ροσθέτων σε τρόφιμα σύμφωνα με την οδη
γία 89/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου  και των
αρωματικών ουσιών σύμφωνα με τον ορισ
μό της απόφασης 1999/217/ΕΚ της Επιτρο
πής καθώς και ως τρόφιμα σύμφωνα με το
ν κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002·
γ) σε ζωοτροφές κατά την έννοια του κανο
νισμού του Συμβουλίου 1831/2003, περιλαμ
βανομένων των προσθέτων στις ζωοτροφέ
ς κατά την έννοια της οδηγίας τους Συμβο
υλίου 70/524/ΕΟΚ·
δ) σε προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται
στη διατροφή των ζώων κατά την έννοια τ
ης οδηγίας του Συμβουλίου 82/471/ΕΟΚ·
ε) σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα·
στ) σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρό
φιμα σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλί
ου 89/109/ΕΟΚ·
ζ) σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα σύμφω
να με την οδηγία  του Συμβουλίου 91/414/Ε
ΟΚ·
η) σε βιοκτόνα προϊόντα σύμφωνα με την ο
δηγία του Συμβουλίου 98/8/ΕΚ·
θ) σε καλλυντικά προϊόντα, σύμφωνα με το
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ·
ι) σε ιατρικά βοηθήματα σύμφωνα με το πε
δίο εφαρμογής των οδηγιών 93/42/ΕΟΚ το
υ Συμβουλίου και 98/79/ΕΟΚ του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
κ) σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφ
ιμα σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της ο
δηγίας 2004/1935/ΕΚ·

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις πρέπει να ισχύουν όχι μόνον για τον Τίτλο 2 αλλά για όλον τον κανονισμό. Πέρα
ν τούτου οι ουσίες πρέπει να καλύπτονται μόνον στο βαθμό που προορίζονται για συγκεκριμένη
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χρήση.

Τροπολογία 3
Άρθρο 3, παράγραφος 2

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

2. παρασκεύασμα νοείται ένα μείγμα ή διάλυ
μα που αποτελείται από δύο ή περισσότερες
ουσίες· τα κράματα είναι ειδικοί τύποι παρ
ασκευασμάτων που πρέπει να αξιολογούντ
αι με βάσει τις δικές τους εγγενείς ιδιότητε
ς·

Αιτιολόγηση

Τα κράματα στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ θεωρούνται "παρασκευάσματα". Όμως, οι μεμον
ωμένες ουσίες τήκονται από κοινού για να σχηματίσουν κράμα με νέα κρυσταλλική δομή από τ
ο οποίο δεν μπορούν να διαχωρισθούν με μηχανικά μέσα και το οποίο έχει εντελώς διαφορετικ
ές ιδιότητες από τις αρχικές ουσίες.

Τροπολογία 4
Άρθρο 3, παράγραφος 2 α (νέα)

2a.  κράμα νοείται μεταλλική ύλη, ομογενή
ς σε μακροσκοπική κλίμακα, αποτελούμεν
η από δύο ή περισσότερα στοιχεία συνδυασ
μένα κατά τρόπον ώστε ο διαχωρισμός του
ς να μην είναι άμεσα δυνατός με μηχανικά
μέσα·

Αιτιολόγηση

Τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν ορισμό για τα κράματα στο πλαίσιο του συστήματος  οικουμενική
ς εναρμόνισης για την ταξινόμηση και την επισήμανση των επικίνδυνων χημικών (GHS) τον Δε
κέμβριο 2002 και τον δημοσίευσαν τον Μάρτιο 2003. Η καθιέρωση αυτού του ορισμού στο
REACH θα εναρμονίσει τους ορισμούς και τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα επικίνδυνα παρασ
κευάσματα (999/45/ΕΚ), της GHS και του REACH.

Τροπολογία 5
Άρθρο 3, παράγραφος 25
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2 ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σελ. 1.

25. προσδιοριζόμενη χρήση νοείται η χρήση
μιας ουσίας υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκ
εύασμα ή η χρήση ενός παρασκευάσματος, 
η οποία προβλέπεται από φορέα της αλυσίδ
ας 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 χρήση
μιας ουσίας εκπεφρασμένη με βάση τις εγγε
νείς χημικές ιδιότητες  της ίδιας της ουσία
ς, υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα ή
η χρήση ενός παρασκευάσματος, η οποία πρ
οβλέπεται από φορέα της αλυσίδας εφοδιασ
μού,  ή η οποία του έχει γνωστοποιηθεί γρα
πτώς από αμέσως μεταγενέστερο χρήστη, κ
αλύπτεται δε από το δελτίο δεδομένων ασφ
αλείας που έχει γνωστοποιηθεί στον εν λόγ
ω μεταγενέστερο χρήστη·

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός μιας προσδιοριζόμενης χρήσης δεν πρέπει να περιλαμβάνει την ιδία χρήση του φ
ορέα, δεδομένου ότι η υποχρέωση κοινοποίησης μιας ειδικής χρήσης, οδηγεί συχνά στη μεταφο
ρά μιας τεχνικής στρατηγικής και σε μια αδικαιολόγητη έκθεση στον ανταγωνισμό. Η αναφορά
στις εγγενείς ιδιότητες αίρει το εμπόδιο αυτό. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τρ
οπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο Ι: Γενικά Θέματα.

Τροπολογία 6
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δ
εν ισχύουν στο βαθμό που μια ουσία χρησι
μοποιείται:

Διαγράφεται

(α) σε φαρμακευτικά προϊόντα για ανθ
ρώπινη ή κτηνιατρική χρήση σύμφωνα με
το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2309/93, της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου2 και της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρ
ωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(β) ως πρόσθετο σε τρόφιμα, σύμφωνα
με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 89/107/
ΕΟΚ του Συμβουλίου

(γ) ως αρτυματική ύλη σε τρόφιμα, σύμ
φωνα με το πεδίο εφαρμογής της απόφαση
ς 1999/217/EΚ της Επιτροπής
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(δ) ως πρόσθετο στη διατροφή των ζώ
ων, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της ο
δηγίας 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ε) σε καλλυντικά προϊόντα, σύμφωνα
με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 82/471/
ΕΟΚ του Συμβουλίου

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 2 παράγραφος ΙΙΙ.

Τροπολογία 7
Άρθρο 9, στοιχείο x α) (νέο)

(x a) βεβαίωση σύμφωνα με την οποία ο κ
αταχωρίζων είναι ιδιοκτήτης των πρωτότυ
πων μελετών, από τις οποίες προέρχονται
οι περιλήψεις σύμφωνα με το στοιχείο vi) 
ή διαθέτει έγγραφη έγκριση του ιδιοκτήτη
των πρωτότυπων μελετών να αναφέρεται σ
ε αυτές.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι αναγκαία για να διασφαλισθούν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των δεδομ
ένων των δοκιμών.

Τροπολογία 8
Άρθρο 10, παράγραφος 1, εδάφιο 1 και 1α (νέο)

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

1. Όταν μια ουσία πρόκειται να παραχθεί στ
ην Κοινότητα από δύο ή περισσότερους παρ
αγωγούς ή/και να εισαχθεί από δύο ή περισσ
ότερους εισαγωγείς, αυτοί μπορούν να δημι
ουργήσουν κοινοπραξία για σκοπούς καταχ
ώρισης. Η κοινοχρησία των δεδομένων πρέ
πει να είναι υποχρεωτική όχι μόνο για τα δ
εδομένα που προέρχονται από δοκιμές σε σ
πονδυλωτά αλλά για όλες τις δοκιμές που α
παιτούνται για τους σκοπούς της καταχώρι
σης.
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Θα πρέπει επίσης να προαχθεί η δημιουργί
α δημόσιων ή μικτών κοινοπραξιών δημόσ
ιου/ιδιωτικού τομέα για να εξασφαλισθεί η
πρόσβαση των ΜΜΕ και των ενώσεών του
ς.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία δικαιολογείται λόγω της ανάγκης απλούστευσης της διαδικασίας καταχώρισης, μ
ε κύριο στόχο τον περιορισμό και τον εξορθολογισμό του κόστους που βαρύνει τις ΜΜΕ, και σ
τοχεύει στην εξασφάλιση της πρόσβασης αυτών και των ενώσεών τους στις κοινοπραξίες, με σκ
οπό, μεταξύ άλλων, την αποφυγή της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. Η παρούσα τροπολογία
συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον
Τίτλο ΙΙ: Καταχώριση ουσιών. 

Τροπολογία 9
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 που ενεργε
ί εξ ονόματος των υπολοίπων.

Αιτιολόγηση

Ιδιαίτερα κατά τη σύνταξη της έκθεσης χημικής ασφάλειας χρειάζεται να υπάρχουν ελαστικοί κ
ανόνες που θα προσφέρουν τη δυνατότητα στα μέλη της κοινοπραξίας να υποβάλουν μέρη της έ
κθεσης χημικής ασφάλειας από κοινού ή κάθε μέλος να υποβάλει χωριστά το μέρος του.

Τροπολογία 10
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
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οινοπραξιών διότι διαφορετικά θα υπάρχει μεγάλη έλλειψη ασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία 11
Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Κάθε καταχωρίζων που είναι μέλος κ
οινοπραξίας καταβάλλει μόνο το ένα τρίτο τ
ου τέλους καταχώρισης.

2. Κάθε καταχωρίζων που είναι μέλος κ
οινοπραξίας καταβάλλει ενδεδειγμένο μερίδ
ιο του τέλους καταχώρισης.

Αιτιολόγηση

Ο καταμερισμός των δαπανών είναι επακόλουθο ενός ευέλικτου συστήματος προκειμένου να π
ροωθηθεί ο σχηματισμός κοινοπραξιών.

Τροπολογία 12
Άρθρο 12, παράγραφος 4, εδάφιο 1

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

4. Εάν μια ουσία έχει ήδη καταχωριστεί, ο ν
έος καταχωρίζων έχει το δικαίωμα να αναφε
ρθεί σε μελέτες και εκθέσεις δοκιμών, στο ε
ξής «μελέτες», που έχουν υποβληθεί προγεν
έστερα για την ίδια ουσία, εφόσον μπορεί ν
α αποδείξει ότι η ουσία που καταχωρίζει είν
αι ίδια με εκείνη που είχε καταχωριστεί παλ
αιότερα, περιλαμβανομένου του βαθμού κα
θαρότητας και της φύσης των προσμείξεων, 
και προσκομίσει έγγραφο πρόσβασης από τ
ον προηγούμενο ή τους προηγούμενους κατ
αχωρίζοντες.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση στα δεδομένα σχετικά με τις δοκιμές στις οποίες δεν γίν
εται χρήση ζώων, 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 13
Άρθρο 17, παράγραφος 2

2. Κάθε καταχωρίζων που είναι μέλος κ
οινοπραξίας καταβάλλει μόνο το ένα τρίτο τ
ου τέλους καταχώρισης.

2. Κάθε καταχωρίζων που είναι μέλος κ
οινοπραξίας καταβάλλει ενδεδειγμένο μερίδ
ιο  του τέλους καταχώρισης.

Αιτιολόγηση
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Ο καταμερισμός των δαπανών είναι επακόλουθο ενός ευέλικτου συστήματος προκειμένου να π
ροωθηθεί ο σχηματισμός κοινοπραξιών (πρβλ. αιτιολόγηση στο άρθρο 10 ΙΙ).

Τροπολογία 14
Άρθρο 23, παράγραφος 1

1.  Για την αποφυγή περιττών δοκιμών σε
ζώα, οι δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα θα διεξ
άγονται για τους σκοπούς του παρόντος καν
ονισμού μόνο ως έσχατη λύση. Είναι επίση
ς απαραίτητη η λήψη μέτρων για τον περιο
ρισμό των περιττών επαναλήψεων άλλων δ
οκιμών.

1.   Για την αποφυγή περιττών δοκιμών σ
ε ζώα, οι δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα θα διε
ξάγονται για τους σκοπούς του παρόντος κα
νονισμού μόνο ως έσχατη λύση. 

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτή αποσκοπεί στη διευκρίνιση. 

Τροπολογία 15
Άρθρο 23, παράγραφος 3

3. Τυχόν περιλήψεις ή αυτοδύναμες πε
ριλήψεις μελετών που έχουν υποβληθεί στο
πλαίσιο μιας καταχώρισης τουλάχιστον πριν
από μία δεκαετία μπορούν να διατεθούν δω
ρεάν από τον Οργανισμό σε οποιονδήποτε ά
λλο καταχωρίζοντα ή δυνητικό καταχωρίζον
τα.

3. Τυχόν περιλήψεις ή αυτοδύναμες πε
ριλήψεις μελετών που έχουν υποβληθεί στο
πλαίσιο μιας καταχώρισης τουλάχιστον πριν
από μία δεκαπενταετία μπορούν να διατεθο
ύν δωρεάν από τον Οργανισμό σε οποιονδή
ποτε άλλο καταχωρίζοντα ή δυνητικό καταχ
ωρίζοντα.

Αιτιολόγηση

Η διάθεση των δεδομένων συνιστά σημαντική προσβολή στα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Για το λ
όγο αυτό πρέπει η προθεσμία να επεκταθεί σε τουλάχιστον 15 έτη.

Τροπολογία 16
Άρθρο 24, παράγραφος 3, στοιχείο α)

(α) την ταυτότητά του· (α) την ταυτότητά του λαμβανομένων υ
πόψη των άρθρων 115 και 116·

Αιτιολόγηση
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Αποβλέπει στην ισχυρότερη προστασία των επαγγελματικών απορρήτων.

Τροπολογία 17
Άρθρο 24, παράγραφος 5, υποπαράγραφος 1 

5. Εάν υπάρχει προηγούμενη καταχώρι
ση της ίδιας ουσίας πριν από λιγότερο από μ
ια δεκαετία, ο Οργανισμός γνωστοποιεί αμέ
σως στο δυνητικό καταχωρίζοντα τα ονόματ
α και τις διευθύνσεις του προηγούμενου ή τ
ων προηγούμενων καταχωριζόντων και τις σ
χετικές περιλήψεις ή αυτοδύναμες περιλήψει
ς μελετών, κατά περίπτωση, που έχουν ήδη
υποβάλει αυτοί και για τις οποίες είχαν γίνει
δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα. 

5. Εάν υπάρχει προηγούμενη καταχώρι
ση της ίδιας ουσίας πριν από λιγότερο από μ
ια δεκαπενταετία, ο Οργανισμός διαπιστών
ει, εάν ο προηγούμενος καταχωρίζων συμφ
ωνεί με τη γνωστοποίηση της ταυτότητάς
του. Στην περίπτωση αυτή ο Οργανισμός γ
νωστοποιεί αμέσως στο δυνητικό καταχωρίζ
οντα τα ονόματα και τις διευθύνσεις του πρ
οηγούμενου ή των προηγούμενων καταχωρι
ζόντων και τις σχετικές περιλήψεις ή αυτοδύ
ναμες περιλήψεις μελετών, κατά περίπτωση, 
που έχουν ήδη υποβάλει αυτοί και για τις οπ
οίες είχαν γίνει δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώ
α. 

Αιτιολόγηση

Η ταυτότητα του προηγούμενου καταχωρίζοντος αποτελεί εμπιστευτική πληροφορία σύμφωνα μ
ε το άρθρο 116.

Τροπολογία 18
Άρθρο 25, παράγραφος 1
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1. Για ουσίες που έχουν καταχωριστεί
παλαιότερα, πριν από διάστημα μικρότερο τ
ης δεκαετίας, 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).

1. Για ουσίες που έχουν καταχωριστεί
παλαιότερα, πριν από διάστημα μικρότερο τ
ης δεκαπενταετίας, όπως αναφέρεται στο ά
ρθρο 24, παράγραφος 5, στοιχείο β), σημείο
(ii), ο δυνητικός καταχωρίζων ζητεί από του
ς προηγούμενους καταχωρίζοντες τις πληρο
φορίες για τις οποίες πρέπει να γίνουν δοκιμ
ές σε σπονδυλωτά ζώα και οι οποίες απαιτο
ύνται για την καταχώριση. Μπορεί να ζητήσ
ει από τους καταχωρίζοντες κάθε πληροφορί
α σχετικά με δοκιμές στις οποίες δεν είχαν χ
ρησιμοποιηθεί σπονδυλωτά ζώα για τις οποί
ες οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες είχαν υ
ποβάλει δήλωση ότι συμφωνούν να χρησιμο
ποιηθούν για τους σκοπούς του άρθρου 9, σ
τοιχείο α), σημείο (x).

Τροπολογία 19
Άρθρο 25, παράγραφος 2

2. Ο δυνητικός καταχωρίζων και οι προ
ηγούμενοι καταχωρίζοντες της ίδιας ουσίας
λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για την επίτε
υξη συμφωνίας κοινοχρησίας και από κοινο
ύ διάθεσης των μελετών που συνεπάγονται τ
η διενέργεια κάθε είδους δοκιμής. Αντί της
συμφωνίας μπορεί να παραπεμφθεί το θέμα
σε συμβούλιο διαιτησίας και να γίνει αποδε
κτή η απόφαση της διαιτησίας.

2. Ο δυνητικός καταχωρίζων και οι προ
ηγούμενοι καταχωρίζοντες της ίδιας ουσίας
λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για την επίτε
υξη συμφωνίας κοινοχρησίας και από κοινο
ύ διάθεσης των μελετών που συνεπάγονται τ
η διενέργεια κάθε είδους δοκιμής σε σπονδυ
λωτά ζώα. Αντί της συμφωνίας μπορεί να π
αραπεμφθεί το θέμα σε συμβούλιο διαιτησία
ς και να γίνει αποδεκτή η απόφαση της διαιτ
ησίας.

Αιτιολόγηση

Αποβλέπει στη διευκρίνιση λόγω του ότι ρυθμίζεται μόνο η κοινή χρησιμοποίηση δεδομένων με
σπονδυλωτά ζώα.

Τροπολογία 20
Άρθρο 25, παράγραφος 5
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5. Οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες έχ
ουν προθεσμία ενός μήνα από τη στιγμή πο
υ θα ενημερωθούν, όπως αναφέρεται στην π
αράγραφο 4, για να γνωστοποιήσουν στο δυ
νητικό καταχωρίζοντα και στον Οργανισμό
το κόστος διεξαγωγής της εν λόγω μελέτης
το οποίο επωμίστηκαν. Μετά από αίτηση το
υ δυνητικού καταχωρίζοντος, ο Οργανισμός
αποφασίζει να θέσει στη διάθεσή του τις περ
ιλήψεις ή τις αυτοδύναμες περιλήψεις των σ
χετικών μελετών, κατά περίπτωση, ή τα απο
τελέσματά τους, εφόσον αυτός προσκομίσει
απόδειξη ότι κατέβαλε στους προηγούμενου
ς καταχωρίζοντες το 50% του κόστους που
έδειξαν ότι επωμίστηκαν.

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

Αιτιολόγηση

Ενδείκνυται πλέον ευέλικτη ρύθμιση των δαπανών.

Τροπολογία 21
Άρθρο 25, παράγραφος 6

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

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

Τροπολογία 22
Άρθρο 25, παράγραφος 8
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8. Η περίοδος αναμονής για την καταχ
ώριση, σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφ
ος 1, παρατείνεται για το νέο καταχωρίζοντ
α κατά τέσσερις μήνες, εφόσον αυτό ζητηθε
ί από τον προηγούμενο καταχωρίζοντα.

8. Η περίοδος αναμονής για την καταχ
ώριση, σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφ
ος 1, παρατείνεται για το νέο καταχωρίζοντ
α κατά χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στ
η διάθεση χρόνου για την εκπόνηση των αν
τίστοιχων μελετών και των αναγκαίων αξι
ολογήσεων εφόσον αυτό ζητηθεί από τον πρ
οηγούμενο καταχωρίζοντα.

Αιτιολόγηση

Η χρονική αυτή περίοδος πρέπει να αντιστοιχεί στην πραγματική ανάλωση χρόνου για την εκτέ
λεση των δοκιμών και τη συλλογή των σχετικών δεδομένων.

Τροπολογία 23
Άρθρο 46, παράγραφος 2

2. Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ουσίας, 
η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τις πληροφορί
ες που έλαβε από την αξιολόγηση για τους σ
κοπούς των άρθρων 56, παράγραφος 3 και
66, παράγραφος 2, και τις διαβιβάζει στην Ε
πιτροπή, στον Οργανισμό και στα υπόλοιπα
κράτη μέλη. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τη
ν Επιτροπή, τον Οργανισμό, τον καταχωρίζ
οντα και τις αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων
κρατών μελών σχετικά με τα συμπεράσματά
της όσον αφορά τη δυνατότητα και τον τρόπ
ο χρησιμοποίησης των πληροφοριών που έλ
αβε.

2. Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ουσίας, 
η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τις πληροφορί
ες που έλαβε από την αξιολόγηση για τους σ
κοπούς των άρθρων 56, παράγραφος 3 και
66, παράγραφος 2, και τις διαβιβάζει στην Ε
πιτροπή, στον Οργανισμό και στα υπόλοιπα
κράτη μέλη. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τη
ν Επιτροπή, τον Οργανισμό, τον καταχωρίζ
οντα και τις αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων
κρατών μελών σχετικά με τα συμπεράσματά
της όσον αφορά τη δυνατότητα και τον τρόπ
ο χρησιμοποίησης των πληροφοριών που έλ
αβε. Πριν από τη σύνταξη των συμπερασμ
άτων για τις πληροφορίες που λαμβάνονται
από τη διαδικασία αξιολόγησης δίδεται η δ
υνατότητα στους ενδιαφερόμενους καταχω
ρίζοντες να διατυπώσουν τη γνώμη τους. Ο
Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τη γνώμη αυτ
ή στα συμπεράσματά του.

Αιτιολόγηση

Τα συμπεράσματα που κλείνουν τη διαδικασία αξιολόγησης αναμένεται ότι έχουν ορισμένες επι
πτώσεις στους παραγωγούς και εισαγωγείς, ακόμη κι αν δεν εισάγουν ειδικά μέτρα περιορισμώ
ν ή αδειοδότησης, π.χ. την απαίτηση προσαρμογής των δεδομένων στο δελτίο ασφάλειας δεδομ
ένων. Έχοντας υπόψη αυτές τις επαχθείς επιπτώσεις είναι αναγκαίο να επιτραπεί στους θιγόμεν
ους καταχωρίζοντες να εισακουσθεί η γνώμη τους πριν από τη σύνταξη των συμπερασμάτων.
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Τροπολογία 24
Άρθρο 49, παράγραφος 8

8. Κατά των αποφάσεων του Οργανισμού β
άσει των παραγράφων 3 και 6 μπορεί να ασ
κηθεί προσφυγή, σύμφωνα με τα άρθρα 87, 
88 και 89.

8. Κατά των αποφάσεων του Οργανισμού μ
πορεί να ασκηθεί προσφυγή, σύμφωνα με τα
άρθρα 87, 88 και 89.

Αιτιολόγηση

Οι προσφυγές βάσει των άρθρων 87 έως 89 δεν πρέπει να περιορίζονται στις αποφάσεις που λ
αμβάνονται βάσει μόνο συγκεκριμένων παραγράφων, αλλά πρέπει να γίνονται πάντα δεκτές. Η
παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που π
εριλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ: Αξιολόγηση ουσιών.

Τροπολογία 25
Άρθρο 53, παράγραφος 5

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

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

(α) χρήσεις σε προϊόντα φυτοπροστασί
ας, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της ο
δηγίας 91/414/ΕΟΚ·

(α) χρήσεις ως απομονώσιμων ενδιάμεσ
ων στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή μεταφε
ρόμενων·

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

(β) χρήσεις ως καυσίμων κινητήρων που
καλύπτονται από την οδηγία 98/70/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου

(γ) χρήσεις ως φαρμακευτικών προϊόντ
ων για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση, σύ
μφωνα με το πεδίο εφαρμογής του κανονισ
μού (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 και των οδηγιών
2001/82/ΕΚ και 2001/83/ΕΚ·

(γ) χρήσεις ως καυσίμων σε κινητές ή στ
αθερές εγκαταστάσεις καύσης ορυκτελαίων
και χρήση ως καυσίμων σε κλειστά συστήμα
τα.

(δ) χρήσεις ως πρόσθετων σε τρόφιμα, 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της οδηγί
ας 89/107/ΕΟΚ·
(ε) χρήσεις ως πρόσθετων σε ζωοτροφ
ές, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της οδ
ηγίας 70/524/ΕΟΚ·

(στ) χρήσεις ως αρτυματικών υλών σε τ
ρόφιμα, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής τ
ης απόφασης 1999/217/EΚ·
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(ζ) χρήσεις ως απομονώσιμων ενδιάμεσ
ων στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή μεταφε
ρόμενων·

(η) χρήσεις ως καυσίμων κινητήρων που
καλύπτονται από την οδηγία 98/70/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου

(θ) χρήσεις ως καυσίμων σε κινητές ή στ
αθερές εγκαταστάσεις καύσης ορυκτελαίων
και χρήση ως καυσίμων σε κλειστά συστήμα
τα.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολόγηση προκύπτει από την τροπολογία που εισάγει νέο άρθρο 2(2α).

Τροπολογία 26
Άρθρο 53, παράγραφος 5, στοιχείο ζ)

ζ) χρήσεις ως απομονώσιμων ενδιάμεσων σ
τις εγκαταστάσεις παραγωγής ή μεταφερόμε
νων·

ζ) χρήσεις ως απομονώσιμων ενδιάμεσων σ
τις εγκαταστάσεις παραγωγής ή μεταφερόμε
νων ακόμη και σε ποσότητες παραγωγής/ει
σαγωγής άνω των 1000 τόνων ετησίως·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινίζεται ότι ως μεταφερόμενα απομονώσιμα ενδιάμεσα νοούνται όλα όσα υπερ
βαίνουν τους 1000 τόνους ετησίως. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες
που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙΙ: Αδειοδότηση. 

Τροπολογία 27
Άρθρο 53, παράγραφος 6

6.   Για τις ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδ
ότηση μόνο επειδή ανταποκρίνονται στα κρι
τήρια του άρθρου 54, στοιχεία α), β) και γ), 
ή επειδή προσδιορίζονται σύμφωνα με το ά
ρθρο 54, στοιχείο στ), μόνο λόγω της επικιν
δυνότητας για την ανθρώπινη υγεία, οι παρά
γραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφ
αρμόζονται στις ακόλουθες χρήσεις τους:

6.   Για τις ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδ
ότηση μόνο επειδή ανταποκρίνονται στα κρι
τήρια του άρθρου 54, στοιχεία α), β) και γ), 
μόνο λόγω της επικινδυνότητας για την ανθ
ρώπινη υγεία, οι παράγραφοι 1 και 2 του πα
ρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις ακόλ
ουθες χρήσεις τους:
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(α) χρήσεις σε καλλυντικά προϊόντα, σύμφ
ωνα με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας
76/768/ΕΟΚ·

(α) χρήσεις σε καλλυντικά προϊόντα, σύ
μφωνα με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας
76/768/ΕΟΚ·

(β) χρήσεις σε υλικά που έρχονται σε επαφ
ή με τρόφιμα, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμ
ογής της οδηγίας 89/109/ΕΟΚ.

Αιτιολόγηση

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. Εξάλλου, οι ουσίες που έχουν ήδη ρυθμιστεί από τις αντίστοιχε
ς κάθετες ρυθμίσεις, που καλώς έχουν θεσπισθεί, πρέπει να αποκλεισθούν από το πεδίο εφαρμο
γής του REACH.

Τροπολογία 28
Άρθρο 53, παράγραφος 7, στοιχείο α)

(α) όταν οι συγκεντρώσεις των ουσιών π
ου αναφέρονται στο άρθρο 54, στοιχεία δ), 
ε) και στ), δεν υπερβαίνουν το όριο του
0,1%·

(α) όταν οι συγκεντρώσεις των ουσιών π
ου αναφέρονται στο άρθρο 54, στοιχεία δ) κ
αι ε), δεν υπερβαίνουν το όριο του 0,1%·

Αιτιολόγηση

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 29
Άρθρο 53, παράγραφος 7α (νέα)

7a. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει όταν μια ου
σία χρησιμοποιείται υπό καθαρή μορφή σε
παρασκεύασμα ή σε προϊόν που πληροί του
ς όρους ή τους περιορισμούς του Παραρτή
ματος ΧVΙ ή του Παραρτήματος ΧVΙΙ.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 30
Άρθρο 56, παράγραφος 7

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 31
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 σ
ε προϊόν ενέχει κίνδυνο για την ανθρώπινη υ
γεία ή για το περιβάλλον ο οποίος δεν ελέγχ
εται επαρκώς και χρειάζεται να αντιμετωπισ
τεί σε κοινοτικό επίπεδο, ζητεί από τον Οργ
ανισμό να προετοιμάσει έναν φάκελο σύμφ
ωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος
XIV. Εάν ο φάκελος αυτός καταδείξει ότι εί
ναι απαραίτητη η ανάληψη δράσης σε κοινο
τική βάση, πέρα από οποιαδήποτε μέτρα πο
υ εφαρμόζονται ήδη, ο Οργανισμός προτείν
ει περιορισμούς ώστε να κινηθεί η διαδικασί
α επιβολής περιορισμών. 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 υπό καθαρή μορφή, σε παρασκεύασμα ή σ
ε προϊόν ενέχει κίνδυνο για την ανθρώπινη υ
γεία ή για το περιβάλλον ο οποίος δεν ελέγχ
εται επαρκώς και χρειάζεται να αντιμετωπισ
τεί σε κοινοτικό επίπεδο, ζητεί από τον Οργ
ανισμό να προετοιμάσει έναν φάκελο σύμφ
ωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος
XIV. Πριν από την προετοιμασία του φακέ
λου πρέπει ο Οργανισμός να δίδει την ευκα
ιρία στους ενδιαφερόμενους καταχωρίζοντ
ες να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους.
Εάν ο φάκελος καταδείξει ότι είναι απαραίτ
ητη η ανάληψη δράσης σε κοινοτική βάση, 
πέρα από οποιαδήποτε μέτρα που εφαρμόζο
νται ήδη, ο Οργανισμός προτείνει περιορισμ
ούς ώστε να κινηθεί η διαδικασία επιβολής
περιορισμών. Ο Οργανισμός αναφέρεται σε
κάθε φάκελο κράτους μέλους, έκθεση χημικ
ής ασφάλειας ή αξιολόγηση κινδύνου που τ
ου έχει υποβληθεί στο πλαίσιο του παρόντο
ς κανονισμού. Αναφέρεται επίσης στη γνώμ
η των καταχωριζόντων καθώς και σε κάθε
σχετική αξιολόγηση κινδύνου που έχει υποβ
ληθεί από τρίτους για σκοπούς άλλων κοινο
τικών κανονισμών ή οδηγιών. Γι’ αυτό το σ
κοπό, άλλοι φορείς, όπως είναι οι οργανισμ
οί που έχουν συσταθεί βάσει της κοινοτικής
νομοθεσίας και έχουν παρόμοια καθήκοντα, 
παρέχουν πληροφορίες στον Οργανισμό μετ
ά από αίτηση.

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 32
Άρθρο 69, παράγραφος 1 α (νέα)
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1a.  Πριν από τη δημοσίευση της γνωμοδό
τησης ο Οργανισμός πρέπει να δίδει την ευ
καιρία στους ενδιαφερόμενους καταχωρίζο
ντες 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 33
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.

Or. de

Αιτιολόγηση

***

Τροπολογία 34
Άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο ε)

(ε) τη διάθεση στο κοινό πληροφοριών
σχετικά με το ποιες ουσίες είναι υπό αξιολό
γηση και ποιες έχουν αξιολογηθεί εντός ενε
νήντα ημερών από την παραλαβή των πλη
ροφοριών από τον Οργανισμό, σύμφωνα με
το άρθρο 116, παράγραφος 1·

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση μιας αξιολόγησης ουσίας που έχει αρχίσει και μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε δημ
όσια αρνητική αξιολόγηση ή πρόωρη καταδίκη μιας ουσίας και συγχρόνως του παραγωγού  ή ει
σαγωγέα της.
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Τροπολογία 35
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 τη
ν Επιτροπή καθώς και από τρία πρόσωπα
εκ μέρους των ενδιαφερόμενων μερών τα ο
ποία διορίζονται από την Επιτροπή χωρίς
δικαίωμα ψήφου.

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από
τέσσερις εκπροσώπους οι οποίοι διορίζοντ
αι από την Επιτροπή και από δέκα μέλη τα
οποία διορίζονται από το Συμβούλιο, κατό
πιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβ
ούλιο, εκ των οποίων τέσσερα μέλη πρέπει
να επιλέγονται επί ίσοις όροις βάσει της εμ
πειρίας τους σε ενώσεις που αντιπροσωπεύ
ουν 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 ίσ
οις όροις μεταξύ ενώσεων των καταναλωτών, της βιομηχανίας (μεγάλη βιομηχανία) και ΜΜΕ, 
δηλαδή όλων των φορέων που εμπλέκονται στον τομέα  της χημείας.

Τροπολογία 36
Άρθρο 83, παράγραφος 2, εδάφιο 1

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 των ανεξάρτητων εμπειρογ
νωμόνων με αποδεδειγμένη πείρα στην εξέτ
αση χημικών αξιολογήσεων κινδύνου ή/και
κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων ή με άλλ
η συναφή επιστημονική πείρα οι οποίοι είνα
ι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν στις ομάδε
ς εργασίας των επιτροπών, δηλώνοντας παρ
άλληλα τα προσόντα και τους ειδικούς τομεί
ς εμπειρογνωμοσύνης τους. Ο Οργανισμός τ
ηρεί ενημερωμένο κατάλογο εμπειρογνωμό
νων.

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
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ροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάν
ονται στον Τίτλο ΙΧ: Οργανισμός.

Τροπολογία 37
Άρθρο 85, παράγραφος 3

3. Ο πρόεδρος, τα μέλη και οι αναπληρ
ωτές τους διορίζονται από το διοικητικό συ
μβούλιο με βάση τη σχετική πείρα και εμπει
ρογνωμοσύνη τους στον τομέα της χημικής
ασφάλειας, των φυσικών επιστημών ή των ρ
υθμιστικών και δικαστικών διαδικασιών από
κατάλογο υποψηφίων με τα κατάλληλα προ
σόντα που εγκρίνει η Επιτροπή.

3. Ο πρόεδρος, τα μέλη και οι αναπληρ
ωτές τους διορίζονται από το διοικητικό συ
μβούλιο με βάση τη σχετική πείρα και εμπει
ρογνωμοσύνη τους στον τομέα της χημικής
ασφάλειας, των φυσικών επιστημών ή των ρ
υθμιστικών και δικαστικών διαδικασιών από
κατάλογο υποψηφίων με τα κατάλληλα προ
σόντα που εγκρίνει η Επιτροπή. Ένα από τα
μέλη πρέπει να έχει τα προσόντα που απαιτ
ούνται για το δικαστικό λειτούργημα.

Αιτιολόγηση

Ενόψει του τομέα αρμοδιοτήτων του τμήματος προσφυγών θα πρέπει ένα μέλος να έχει τα προσ
όντα για την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος.

Τροπολογία 38
Άρθρο 87, παράγραφος 1

1. Προσφυγή είναι δυνατόν να ασκηθεί κατά
αποφάσεων του Οργανισμού που έχουν ληφ
θεί σύμφωνα με το άρθρο 7, με το άρθρο
18, με το άρθρο 25, παράγραφος 4, τρίτο 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 κατά
αποφάσεων, των συμπερασμάτων και των
γνωμοδοτήσεων του Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Δικαίωμα προσφυγής πρέπει να υπάρχει κατά κάθε απόφασης του Οργανισμού.

Τροπολογία 39
Άρθρο 114, παράγραφος 1
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1. Κάθε δεκαετία τα κράτη μέλη υποβά
λλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στο έδ
αφός τους, στην οποία περιλαμβάνονται κεφ
άλαια για την αξιολόγηση και για τον έλεγχ
ο εφαρμογής του κανονισμού.

1. Κάθε πενταετία τα κράτη μέλη υποβ
άλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τ
ην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στο
έδαφός τους, στην οποία περιλαμβάνονται κ
εφάλαια για την αξιολόγηση και για τον έλε
γχο εφαρμογής του κανονισμού.

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

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

Τροπολογία 40
Άρθρο 114, παράγραφος 2

2. Κάθε δεκαετία ο Οργανισμός θα υπ
οβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τ
ην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

2. Κάθε πενταετία ο Οργανισμός θα υπ
οβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τ
ην εφαρμογή 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 τρία
χρόνια μετά την ημερομηνία της κοινοποίησ
ης που απαιτείται από το άρθρο 131, παράγρ
αφος 2.

Τροπολογία 41
Άρθρο 116, παράγραφος 1, εισαγωγή

1. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής: 1. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικά τα εξής, στ
ο βαθμό που δεν γίνεται από τον κατασκευ
αστή ή τον εισαγωγέα επίκληση του αντιθέ
του και δεν αντιτίθενται λόγοι δημοσίου συ
μφέροντος:

Αιτιολόγηση

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις πρέπει να είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται ορισμένες πληροφορ
ίες ως εμπιστευτικές.

Τροπολογία 42
Άρθρο 116, παράγραφος 1, σημείο (ι)
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(ι) οι αναλυτικές μέθοδοι, εφόσον ζητούντα
ι σύμφωνα με το παράρτημα VII ή VIII με
τις οποίες μπορεί να ανιχνευθεί μια επικίνδ
υνη ουσία όταν ελευθερώνεται στο περιβάλ
λον καθώς και να καθοριστεί η άμεση έκθε
ση των ανθρώπων·

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 43
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο α)

(α) η εμπορική ονομασία ή ονομασίες τ
ης ουσίας·

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η εμπορική ονομασία της ουσίας μπορεί έναντι άλλων φορέων της αγοράς να αποτελεί ευαίσθη
τη πληροφορία λόγω του ότι οι σχέσεις στην αγορά μεταξύ παρασκευαστών και προμηθευομέν
ων είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτές. Η πληροφορία αυτή πρέπει σύμφωνα με την παράγραφο
2 να χαρακτηριστεί ως εμπιστευτική.

Τροπολογία 44
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο στ)

(στ) κάθε παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπ
τώσεις (Dnel) ή προβλεπόμενη συγκέντρω
ση χωρίς επιπτώσεις (Pnec) που ορίζεται σ
ύμφωνα με το παράρτημα I ή XI·

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Και αυτές οι τιμές δεν πρέπει να είναι προσπελάσιμες χωρίς κατάλληλη στάθμιση για ανταγωνι
στές. Η αποκάλυψή τους δεν προβλέπεται σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

Τροπολογία 45
Άρθρο 116, παράγραφος 1, στοιχείο θ)
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(θ) οι πληροφορίες που περιέχουν τα δε
λτία δεδομένων ασφαλείας, εκτός από την ε
πωνυμία της εταιρείας ή επιχείρησης και ε
κτός από τις περιπτώσεις στις οποίες οι πλ
ηροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές, κατ’
εφαρμογή της παραγράφου 2·

(θ) οι δεσμευτικά επιβαλλόμενες πληρο
φορίες που περιέχουν τα δελτία δεδομένων
ασφαλείας, 

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία στα δελτία δεδομένων ασφαλείας περιλαμβάνουν συχνά πρόσθετες πληροφορίες, οι
οποίες προορίζονται μόνο στον άμεσο πελάτη, π.χ. λεπτομερή στοιχεία χρήσης.

Τροπολογία 46
Άρθρο 116, παράγραφος 2, στοιχείο -α) (νέο)

(-α)  την ταυτότητα και τη διεύθυνση του κ
αταχωρίζοντος καθώς και ενός άλλου υπόχ
ρεου κοινοποίησης.

Αιτιολόγηση

Παρασκευαστές, εισαγωγείς και μεταγενέστεροι χρήστες δίδουν κατά κανόνα δήλωση σύμφωνα
με το άρθρο 115 παράγραφος 2. Με την προτεινόμενη τροποποίηση αποφεύγεται αυτή η επιβάρ
υνση.

Τροπολογία 47
Άρθρο 116, παράγραφος 2, στοιχείο (δ)α (νέο)

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 48
Άρθρο 116, παράγραφος 3
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3. Όλες οι άλλες πληροφορίες είναι προ
σβάσιμες, σύμφωνα με το άρθρο 115.

3. Όλες οι άλλες πληροφορίες με εξαίρ
εση αυτών, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρ
ο 7 παράγραφος 9 πρέπει να αντιμετωπίζον
ται ως εμπιστευτικές και τις πληροφορίες, 
οι οποίες συλλέγονται για ορισμένα είδη με
μονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων (σύμφ
ωνα με το άρθρο 47), είναι προσβάσιμες, σ
ύμφωνα με το άρθρο 115.

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες καταχώρησης για έρευνα και ανάπτυξη που αναφέρεται στην παραγωγή και τη
διαδικασία πρέπει επίσης να εξισούνται ως δεσμευτικές εμπιστευτικές πληροφορίες με αυτές το
υ άρθρου 116 παράγραφος 2, στις οποίες δεν πρέπει να χορηγείται πρόσβαση με μια μεμονωμέ
νη απόφαση. Πρέπει επίσης να αποκλείονται από τη δημοσίευση ενδιάμεσα προϊόντα, λόγω του
ότι αυτά είναι εύκολο να ταυτοποιηθούν από τον ανταγωνισμό. 

Τροπολογία 49
Άρθρο 120

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ενημε
ρώνουν το ευρύ κοινό σχετικά με τους κινδ
ύνους που ενέχουν οι ουσίες εφόσον κρίνετ
αι απαραίτητο για την προστασία της ανθρώ
πινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές π
ου πρέπει να εκδόσει ο Οργανισμός οι αρμό
διες αρχές των κρατών μελών ενημερώνουν
το ευρύ κοινό σχετικά με τους κινδύνους πο
υ ενέχουν οι ουσίες εφόσον κρίνεται απαραί
τητο για την προστασία της ανθρώπινης υγεί
ας και του περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτευχθεί μια ενιαία ενημέρωση του κοινού στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 50
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 εκδ
οθούν από τον Οργανισμό.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία επιβολή του REACH, πρέπει να ενισχυθεί η θέση του Οργανι
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σμού, στο βαθμό που μπορεί να απαιτήσει από τα κράτη μέλη ορισμένους ελέγχους και δραστηρ
ιότητες.

Τροπολογία 51
Άρθρο 123, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξε
ις για τις ποινικές κυρώσεις που εφαρμόζοντ
αι όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του παρ
όντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα απ
αραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφ
αρμογή των κυρώσεων. Οι ποινικές κυρώσει
ς που προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελε
σματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Tα
κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξε
ις στην Επιτροπή το αργότερο δεκαοκτώ μή
νες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κ
ανονισμού και επίσης κοινοποιούν αμέσως
κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επ
ηρεάζει.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν βάσει κατ
ευθυντήριων γραμμών, οι οποίες πρέπει να
εκδοθούν από τον Οργανισμό, τις διατάξεις
για 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.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα κυρώσεων και μια ενιαία επιβολή των διατάξεων.

Τροπολογία 52
Παράρτημα ΙΙ, νέα σειρά

EINECS αριθ. Ονομασία/ομάδα CAS αριθ. EINECS αριθ. Ονομασία/ομάδα CAS αριθ.

231-096-4       Σίδηρος 7439-89-6

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 53
Παράρτημα III, παράγραφος 8
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8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που υπά
ρχουν στη φύση εάν δεν έχουν τροποποιηθε
ί χημικώς κατά την παραγωγή τους, εκτός
εάν πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης των
επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με την οδηγί
α 67/548.

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που υπά
ρχουν στη φύση και υλικά που προέρχονται
από ορυκτολογικές διεργασίες (όπως ορίζο
νται στην οδηγία του Συμβουλίου 2003/96/
ΕΚ) ή φυσικές διεργασίες μετασχηματισμο
ύ·

Αιτιολόγηση

Ο χειρισμός των μεταλλευμάτων γίνεται σε αποκλειστικά επαγγελματικό επίπεδο και δεν έρχοντ
αι ποτέ σε επαφή με το ευρύ κοινό. Οι δυνητικοί κίνδυνοι καλύπτονται ήδη από την οδηγία
IPPC και από την νομοθεσία για τον χώρο εργασίας. Οι διεργασίες ορυκτολογικού και φυσικού
μετασχηματισμού ορυκτών και μεταλλευμάτων δεν αλλάζουν τη χημική σύνθεση των υλικών αυ
τών. Τα υλικά που προκύπτουν από τις διεργασίες αυτές, όπως τα κεραμικά γυαλιά, είναι άλλα
υλικά με βάση τα ορυκτά και πρέπει να εξαιρούνται επίσης από την καταχώριση.  Ο όρος "που
έχουν τροποποιηθεί χημικώς" δεν είναι σαφής και ως εκ τούτου οδηγεί σε νομική αβεβαιότητα.

Τροπολογία 54
Παράρτημα III, παράγραφος 9

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 διεργασιών παράγονται και χρησιμοποιούνται εντός κλειστών συστημάτων. Όλες οι μ
εταφορές διενεργούνται με αγωγούς και τα αέρια δεν έρχονται ποτέ σε επαφή με το ευρύ κοινό. 
Το κωκ προέρχεται από την αφαίρεση αερίων από τον γαιάνθρακα. Σε αυτήν τη διεργασία το β
ενζόλιο, τολουόλιο και άλλα υλικά εξάγονται από τον γαιάνθρακα. Το κωκ έχει λιγότερες εγγεν
είς επικίνδυνες ιδιότητες και πρέπει επομένως να εξαιρεθεί από την καταχώριση.  Τα ειδικά αέ
ρια παράγονται ως παραπροϊόντα σε κλιβάνους παραγωγής κωκ και χαλυβουργεία. Χρησιμοποι
ούνται για παραγωγή ενέργειας και θερμότητας. Πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση με τις φυ
σικές πηγές ενέργειας και να εξαιρούνται από την καταχώριση.

Τροπολογία 55
Aιτιολογική σκέψη 8
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(8) Υπεύθυνες για τη διαχείριση των κινδύν
ων από τις ουσίες θα πρέπει σαφώς να είναι
οι επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν, εισάγου
ν, διαθέτουν στην αγορά ή χρησιμοποιούν α
υτές τις ουσίες.

(8) Υπεύθυνες για τη διαχείριση των κινδύν
ων από τις ουσίες θα πρέπει σαφώς να είναι
οι επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν, εισάγου
ν, διαθέτουν στην αγορά ή χρησιμοποιούν α
υτές τις ουσίες. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
είναι οι επιχειρήσεις όπως ορίζονται στη σ
ύσταση  αριθ. 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου
2003.

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 56
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

8a.  Σύμφωνα με το δίκαιο περί ευθύνης κά
θε παραγωγός, εισαγωγέας ή μεταγενέστερ
ος χρήστης που προβαίνει ή σκοπεύει να π
ροβεί σε ενέργειες που συνεπάγονται τη χρ
ήση ουσίας, παρασκευάσματος ή προϊόντο
ς που περιέχει την εν λόγω ουσία ή το παρα
σκεύασμα - περιλαμβανομένης της παραγω
γής, εισαγωγής ή εφαρμογής αυτού - ο οποί
ος γνωρίζει ή θα μπορούσε ευλόγως να είχε
προβλέψει ότι οι εν λόγω ενέργειες θα μπορ
ούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες για τη
ν υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον, λα
μβάνει όλα τα μέτρα που μπορούν ευλόγως
να απαιτηθούν από αυτόν για να αποτρέψε
ι, να περιορίσει ή να επανορθώσει τις συνέ
πειες αυτές.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή εφιστάται η προσοχή στο καθήκον μέριμνας για τον παραγωγό, τον εισ
αγωγέα και τον μεταγενέστερο χρήστη.
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