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Σχέδιο έκθεσης (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την 
καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και για τους 
περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά (REACH), για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../... σχετικά με τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους

Πρόταση κανονισμού (COM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0256(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-

Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Αντώνιος Τρακατέλλης, Renate Sommer, Erna 
Hennicot-Schoepges + Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 403
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν 
ισχύουν στο βαθμό που μια ουσία 
χρησιμοποιείται:

Διαγράφεται.

(α) σε φαρμακευτικά προϊόντα για 
ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση σύμφωνα 
με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
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(ΕΟΚ) αριθ. 2309/93, της οδηγίας 
2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 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, 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής
της απόφασης 1999/217/EΚ της 
Επιτροπής·
(δ) ως πρόσθετο στη διατροφή των ζώων, 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου·
(ε) στη διατροφή των ζώων σύμφωνα με το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υφίσταται κοινοτική νομοθεσία για τους μνημονευόμενους τομείς, αλλά δεν έχουν ληφθεί 
δεόντως υπόψη οι περιβαλλοντικές πτυχές. Για το λόγο αυτό δεν είναι αποδεκτό να εξαιρούνται 
οι εν λόγω τομείς από την υποχρέωση καταχώρισης (Sjöstedt).  

Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται τώρα στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γβ) (νέο) και 
στο παράρτημα I βα (νέο) (Foglietta και άλλοι).

Για λόγους απλοποίησης και ενοποίησης, όλες οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής πρέπει να 
περιλαμβάνονται σε μία διάταξη. Όλες οι εξαιρέσεις πρέπει να περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 
(πβλ. τροπολογία στο άρθρο 2).
Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 2, 8 και 53, παράγραφος 5 (Oomen-Ruijten και άλλοι).

Η τροπολογία προκύπτει από το νέο άρθρο 2 (Roth-Behrendt).

Τροπολογία: Robert Sturdy

Τροπολογία 404
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (ε α) (νέο)

(εα) σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της 
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οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου1·
1 ΕΕ L 230, 19.8.1991, σελ.1

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να αποφευχθεί η διπλή νομοθετική ρύθμιση για ουσίες 
που χρησιμοποιούνται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα στο πλαίσιο της εφαρμογής  τόσο του 
κανονισμού REACH όσο και της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, χωρίς να αποκλείονται τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα από το γενικό πεδίο εφαρμογής του κανονισμού REACH.

Τροπολογία: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 405
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (ε α) (νέο)

(εα) στην έρευνα και την ανάπτυξη, 
περιλαμβανομένης και της επιστημονικής 
έρευνας και της έρευνας προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη αποτελούν τους πυλώνες της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. 
Η μεγάλη σημασία της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης για την Ευρώπη δικαιολογεί την 
εξαίρεση αυτού του τομέα από την υποχρέωση καταχώρισης που προβλέπεται στον κανονισμό
REACH.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 406
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο (γ α) (νέο)

(γα) ουσίες υπό καθαρή μορφή ή σε 
παρασκεύασμα που έχουν καταχωρισθεί 
από παραγωγό ή εισαγωγέα σύμφωνα με 
τον παρόντα τίτλο και ανακυκλώνονται 
στην Κοινότητα από άλλο παρασκευαστή ή 
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εισαγωγέα εάν αυτός αποδείξει ότι:
(i) η ουσία που προκύπτει από την 
ανακύκλωση είναι ίδια με την ήδη 
καταχωρισμένη ουσία· και
(ii) του έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες 
σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 όσον 
αφορά την καταχωρισθείσα ουσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες ουσίες που έχουν προκύψει από ειδικές διαδικασίες ανακύκλωσης πρέπει να 
εξαιρούνται επίσης από την υποχρέωση καταχώρισης υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
παρασχεθεί στην επιχείρηση που εκτελεί τη διαδικασία ανακύκλωσης οι πληροφορίες σχετικά με 
τη συγκεκριμένη ουσία.

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 407
Άρθρο 4, παράγραφος 3

3. Τα απομονώσιμα ενδιάμεσα στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής ή που 
μεταφέρονται εξαιρούνται από τα κεφάλαια 
2 και 3, με την επιφύλαξη των κεφαλαίων 4, 
5 και 6.

3. Τα απομονώσιμα ενδιάμεσα στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής ή που 
μεταφέρονται εξαιρούνται από το κεφάλαιο 
3, με την επιφύλαξη των κεφαλαίων 4, 5 και 
6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ενδιάμεσα δεν πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισης.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 408
Άρθρο 4 α (νέο)

Άρθρο 4 a



AM\565897EL.doc PE 357.817v01-00 5/173 AM\

EL

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση 
καταχώρισης για έρευνα και ανάπτυξη 

προϊόντων και διαδικασιών 
παραγωγής(PPORD) 

1. Ουσίες που παράγονται στην Κοινότητα 
ή εισάγονται για σκοπούς έρευνας και 
ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών 
παραγωγής εξαιρούνται από την 
υποχρέωση καταχώρισης που ορίζεται στα 
άρθρα 5, 6, 15, 16 και 19 για περίοδο πέντε 
ετών, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
παραγωγός ή εισαγωγέας παρέχει στην 
Οργανισμό τις ακόλουθες πληροφορίες με 
βάση υπόδειγμα που καταρτίζει ο 
Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 108:
(α) την ταυτότητα του παραγωγού ή του 
εισαγωγέα·
(β) την ταυτότητα της ουσίας·
(γ) την ταξινόμηση της ουσίας, εάν 
υπάρχει·
(δ) την εκτιμώμενη ποσότητα· και
(ε) τον κατάλογο των πελατών  του, εάν 
υπάρχει.
Οι ουσίες αυτές δεν διατίθενται ποτέ στο 
ευρύ κοινό ούτε υπό καθαρή μορφή ούτε σε 
παρασκεύασμα ούτε σε προϊόν. Το 
προσωπικό του(των) πελάτη/πελατών ή 
του κοινοποιούντος χειρίζεται την ουσία 
υπό δεόντως ελεγχόμενες συνθήκες.   Οι 
ποσότητες της ουσίας που έχουν απομείνει 
επανασυλλέγονται και διατίθενται μετά τη 
λήξη της περιόδου εξαίρεσης ή μετά το 
τέλος των ερευνητικών δραστηριοτήτων, 
εάν οι δραστηριότητες περατωθούν 
νωρίτερα.    
2. Ο Οργανισμός χορηγεί έναν αριθμό στην 
κοινοποίηση και μια ημερομηνία, που είναι 
η ημερομηνία παραλαβής της 
κοινοποίησης από τον Οργανισμό, και τα 
γνωστοποιεί αμέσως στον ενδιαφερόμενο 
παραγωγό ή εισαγωγέα και διαβιβάζει τις 
κοινοποιηθείσες πληροφορίες και τον 
αριθμό και την ημερομηνία της 
κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή εκάστου 
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κράτους μέλους στο οποίο η ουσία έχει 
παραχθεί, εισαχθεί ή χρησιμοποιηθεί για 
σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων 
και διαδικασιών παραγωγής.
3. Ο Οργανισμός μπορεί να αποφασίσει να 
παρατείνει την πενταετή περίοδο 
εξαίρεσης για δέκα ακόμη έτη κατ’ 
ανώτατο όριο, κατ’ απαίτηση του 
παραγωγού ή εισαγωγέα, εφόσον ο 
παραγωγός ή ο εισαγωγέας μπορεί να 
καταδείξει ότι η παράταση αυτή 
αιτιολογείται από το πρόγραμμα έρευνας 
και ανάπτυξης. Ο κοινοποιών μπορεί να 
ασκήσει προσφυγή κατά οιασδήποτε 
αρνητικής απόφασης επί του θέματος 
αυτού σύμφωνα με τα άρθρα 87 έως 89.
4. Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές 
των αντίστοιχων κρατών μελών τηρούν 
πάντοτε εμπιστευτικές τις πληροφορίες 
που υποβάλλονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ενθαρρύνει την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών 
παραγωγής απλοποιώντας τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην πρόταση και δημιουργώντας 
ευκαιρίες για μεταγενέστερους χρήστες, διατηρώντας όμως ταυτόχρονα τη δυνατότητα των 
αρχών να παρεμβαίνουν. Είναι αρκετό να είναι γνωστό πού λαμβάνει χώρα η έρευνα και 
ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής, ούτως ώστε, σε περίπτωση ανησυχίας, να 
γνωρίζουν οι αρχές σε ποιον να απευθυνθούν και έτσι να μπορούν να ενεργούν ταχέως. Οι όροι 
που πρέπει να τηρούνται κατά την διεξαγωγή της έρευνας θα διασφαλίσουν την προστασία της 
υγείας και του περιβάλλοντος. 
Οι διατάξεις που αφορούν την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής 
πρέπει να τοποθετηθούν στην αρχή του Τίτλου III ως νέο άρθρο 4α, δεδομένου ότι περιέχουν 
γενική εξαίρεση από την υποχρέωση καταχώρισης (η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις 
τροπολογίες στα άρθρα 3, παράγραφος 22, 7 και 34, παράγραφος 4).

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 409
Άρθρο 4 α (νέο)

Άρθρο 4 α
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Κοινοποίηση ουσιών υπό καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα

1. Εάν δεν oρίζεται διαφορετικά από τον 
κανονισμό, κάθε παραγωγός μιας ουσίας 
σε ποσότητες ενός τόνου και άνω κατ’ έτος 
ή μιας ουσίας που πληροί ένα από τα 
κριτήρια που ορίζονται στα στοιχεία α) 
έως γ) υποβάλλει κοινοποίηση της ουσίας 
στον Οργανισμό.
Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από τον 
κανονισμό, κάθε εισαγωγέας μιας ουσίας, 
είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε 
παρασκεύασμα σε ποσότητες ενός τόνου 
και άνω κατ’ έτος ή μιας ουσίας που 
πληροί ένα από τα κριτήρια που ορίζονται 
στα στοιχεία α) έως γ) υποβάλλει 
κοινοποίηση της ουσίας στον Οργανισμό.
α) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των καρκινογόνων ουσιών, 
κατηγορία 1 ή 2, σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ·
β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των μεταλλαξιογόνων ουσιών, 
κατηγορία 1 ή 2, σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ·
γ) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των τοξικών ουσιών για την 
αναπαραγωγή, κατηγορία 1 ή 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ.
2. Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας 
πολυμερούς υποβάλλει κοινοποίηση στον 
Οργανισμό για τα μονομερή ή άλλες μη 
καταχωρισμένες ουσίες, εάν πρόκειται για 
μονομερές ή άλλη μη καταχωρισμένη 
ουσία που πληροί ένα από τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 4α (νέο), παράγραφος 
1, στοιχεία α) έως γ) ή εάν πληροί και τους 
δύο όρους που ακολουθούν:
α) το πολυμερές περιέχει τα εν λόγω 
μονομερή ή τις άλλες ουσίες σε 
συγκέντρωση 2% κατά βάρος (w/w) ή 
περισσότερο· 
β) η συνολική ποσότητα των εν λόγω 
μονομερών ή άλλων ουσιών φθάνει ή 
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υπερβαίνει τον ένα τόνο κατ’ έτος.
3. Η υποβολή κοινοποίησης συνοδεύεται 
από την καταβολή του τέλους που έχει 
καθορίσει ο Οργανισμός.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καθορισθεί ο βαθμός ανησυχίας που δημιουργείται από τη χρήση μιας ουσίας, 
είναι απαραίτητο να υποβάλλεται κοινοποίηση πριν από την καταχώριση. Βάσει αυτών των 
πληροφοριών η ουσία μπορεί να ταξινομείται ανάλογα με το βαθμό ανησυχίας (δέσμη 
προτεραιοτήτων Blokland).

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 410
Άρθρο 4 β (νέο)

Άρθρο 4 β 
Κοινοποίηση ουσιών σε προϊόντα

Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας προϊόντων 
υποβάλλει κοινοποίηση στον Οργανισμό 
για κάθε ουσία που περιέχουν τα εν λόγω 
προϊόντα, εάν πρόκειται για ουσία που 
πληροί ένα από τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 4α (νέο), παράγραφος 1, 
στοιχεία α) έως γ).

Or. nl

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καθορισθεί ο βαθμός ανησυχίας που δημιουργείται από τη χρήση μιας ουσίας, 
είναι απαραίτητο να υποβάλλεται κοινοποίηση πριν από την καταχώριση. Βάσει αυτών των 
πληροφοριών η ουσία μπορεί να ταξινομείται ανάλογα με το βαθμό ανησυχίας (δέσμη 
προτεραιοτήτων Blokland). 
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 411
Άρθρο 4 γ (νέο)

Άρθρο 4 γ
Πληροφορίες που υποβάλλονται μαζί με 

την κοινοποίηση 
1. Μια κοινοποίηση που απαιτείται βάσει 
του άρθρου 4 α (νέου), παράγραφος 1 
περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 
ακολουθούν με βάση υπόδειγμα που 
καταρτίζεται από τον Οργανισμό, 
σύμφωνα με το άρθρο 108:
α) την ταυτότητα του παραγωγού ή του 
εισαγωγέα, όπως ορίζεται στο σημείο 1.1 
του παραρτήματος IV·
β) την ταυτότητα της ουσίας ή των 
ουσιών, όπως ορίζεται στο σημείο 2.1 και 
2.2 του παραρτήματος IV·
γ) πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή 
και τη χρήση(-εις) της ουσίας, όπως 
ορίζεται στο σημείο 3.1 του παραρτήματος 
IV· οι πληροφορίες αυτές 
αντιπροσωπεύουν όλες τις 
προσδιοριζόμενες χρήσεις του 
κοινοποιούντος·
δ) την ταξινόμηση και την επισήμανση της 
ουσίας, όπως ορίζεται στο σημείο 4.1 του 
παραρτήματος IV· 
ε) τον βαθμό ανθεκτικότητας σύμφωνα με 
το παράρτημα XII α νέο·  
στ) την βιοσυσσωρευσιμότητα σύμφωνα με 
το παράρτημα XII α νέο· 
ζ) την οικοτοξικότητα σύμφωνα με το 
παράρτημα XII α νέο. 
Πληροφορίες σχετικά με τις εγγενείς 
ιδιότητες των ουσιών πρέπει να πληρούν 
τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12.
2. Η κοινοποίηση υποβάλλεται εντός 18 
μηνών μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.
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Or. nl

Αιτιολόγηση

Εκτός από τις γενικές πληροφορίες για τον κοινοποιούντα, η κοινοποίηση πρέπει να 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ανθεκτικότητα, την βιοσυσσωρευσιμότητα και την 
οικοτοξικότητα της συγκεκριμένης ουσίας. Βάσει αυτών των πληροφοριών η ουσία μπορεί να 
ταξινομείται βάσει του βαθμού ανησυχίας (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 412
Άρθρο 4 δ (νέο)

Άρθρο 4 δ
Εξαιρέσεις από την κοινοποίηση 

1. Το άρθρο 4 α, παράγραφος 1 δεν 
εφαρμόζεται για τις ουσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 8.
2. Το άρθρο 4 α, παράγραφος 1 δεν 
εφαρμόζεται για τα μονομερή που 
χρησιμοποιούνται ως απομονώσιμα 
ενδιάμεσα στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
ή ως μεταφερόμενα απομονώσιμα 
ενδιάμεσα. 
3. Το άρθρο 4 α, παράγραφος 1 δεν 
εφαρμόζεται για πολυμερή.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ουσίες που εξαιρούνταν από την υποχρέωση καταχώρισης σύμφωνα με την πρόταση REACH, 
δεν χρειάζεται ούτε να κοινοποιούνται (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 413
Άρθρο 4 ε (νέο)
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Άρθρο 4 ε
Ταξινόμηση των ουσιών βάσει του βαθμού 

ανησυχίας 
1) Οι ουσίες ταξινομούνται βάσει του 
βαθμού ανησυχίας στις ακόλουθες 
τέσσερις κατηγορίες:
α) που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία·
β) που προκαλούν μεγάλη ανησυχία·
γ) που προκαλούν ανησυχία·
δ) που προκαλούν μικρή ανησυχία.
2) Για την ανθεκτικότητα 
χρησιμοποιούνται οι κατηγορίες 
«ενδογενώς μη βιοαποικοδομήσιμη», 
«ενδογενώς βραδέως βιοαποικοδομήσιμη», 
«προσαρμοστικώς ή ατελώς ενδογενώς 
βιοαποικοδομήσιμη» ή «ευκόλως 
βιοαποικοδομήσιμη».   
3) Για τη βιοσυσσωρευσιμότητα 
χρησιμοποιείται η τιμή του συντελεστή 
βιοσυγκέντρωσης (BCF).
4) Για την οικοτοξικότητα χρησιμοποιείται 
η συγκέντρωση στην οποία δεν 
παρατηρείται καμία επίπτωση (NOEC). 
5) Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία.
Ουσίες που πληρούν ένα από τα ακόλουθα 
κριτήρια ταξινομούνται ως ουσίες που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία:
α) ουσίες που δεν είναι «ενδογενώς 
βιοαποικοδομήσιμες» και έχουν αξία BCF 
≥ 5000, 
β) ουσίες που δεν είναι «ενδογενώς 
βιοαποικοδομήσιμες», έχουν τιμή BCF ≥ 
2000 και NOEC ≤ 0,1 mg/L. 
6) Ουσίες που προκαλούν μεγάλη 
ανησυχία:
Ουσίες που πληρούν ένα από τα ακόλουθα 
κριτήρια ταξινομούνται ως ουσίες που 
προκαλούν μεγάλη ανησυχία:
α) ουσίες που δεν είναι «ενδογενώς 
βιοαποικοδομήσιμες», έχουν τιμή BCF < 
2000 και NOEC ≤ 0,01 mg/L. 
β) ουσίες που δεν είναι «ενδογενώς 
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βιοαποικοδομήσιμες», έχουν τιμή BCF 
μεταξύ 500 και 1999 και NOEC ≤ 0,1 
mg/L, 
γ) ουσίες που δεν είναι «ενδογενώς 
βιοαποικοδομήσιμες», έχουν τιμή BCF 
μεταξύ 2000 και 4999 και NOEC > 0,1 
mg/L και ≤ 1,0 mg/L, 
δ) ουσίες που είναι «βραδέως ενδογενώς 
βιοαποικοδομήσιμες», έχουν τιμή BCF ≥ 
500 και NOEC ≤ 0,1 mg/L, 
ε) ουσίες που είναι «προσαρμοστικώς ή 
ατελώς ενδογενώς βιοαποικοδομήσιμες», 
έχουν τιμή BCF ≥ 2000 και NOEC ≤ 0,01 
mg/L, 
στ) ουσίες που είναι «ευκόλως ενδογενώς 
βιοαποικοδομήσιμες», έχουν τιμή BCF ≥ 
2000 και NOEC ≤ 0,01 mg/L. 
7) Ουσίες που προκαλούν ανησυχία
Ουσίες που πληρούν ένα από τα ακόλουθα 
κριτήρια ταξινομούνται ως ουσίες που 
προκαλούν ανησυχία:
α) ουσίες που δεν είναι «ενδογενώς 
βιοαποικοδομήσιμες», έχουν τιμή BCF < 
500 και NOEC > 0,01 mg/L και ≤ 0,1 mg/L, 
β) ουσίες που δεν είναι «ενδογενώς 
βιοαποικοδομήσιμες», έχουν τιμή BCF < 
2000 και NOEC > 0,1 mg/L  και ≤ 1,0 
mg/L, 
γ) ουσίες που δεν είναι «ενδογενώς 
βιοαποικοδομήσιμες», έχουν τιμή BCF 
μεταξύ 2000 και 4999 και NOEC > 1,0 
mg/L, 
δ) ουσίες που είναι «βραδέως ενδογενώς 
βιοαποικοδομήσιμες», έχουν τιμή BCF < 
500 και NOEC ≤ 0,1 mg/L, 
ε) ουσίες που είναι «βραδέως ενδογενώς 
βιοαποικοδομήσιμες» και έχουν NOEC > 
0,1 mg/L και  ≤ 1,0 mg/L , 
στ) ουσίες που είναι «βραδέως ενδογενώς 
βιοαποικοδομήσιμες», έχουν τιμή BCF ≥ 
2000 και NOEC > 1,0 mg/L, 
ζ) ουσίες που είναι «προσαρμοστικώς ή 
ατελώς ενδογενώς βιοαποικοδομήσιμες», 
έχουν τιμή BCF ≥ 2000 και NOEC ≤ 0,01 
mg/L, 
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η) ουσίες που είναι «προσαρμοστικώς ή 
ατελώς ενδογενώς βιοαποικοδομήσιμες» 
και έχουν NOEC > 0,01 mg/L και ≤ 1,0 
mg/L , 
θ) ουσίες που είναι «ευκόλως ενδογενώς 
βιοαποικοδομήσιμες», έχουν τιμή BCF < 
2000 και NOEC ≤ 0,01 mg/L, 
ι) ουσίες που είναι «ευκόλως 
βιοαποικοδομήσιμες» και έχουν NOEC > 
0,01 mg/L και  ≤ 0,1 mg/L , 
ια) ουσίες που είναι «ευκόλως 
βιοαποικοδομήσιμες», έχουν τιμή BCF ≥ 
100 και NOEC > 0,1 mg/L και ≤ 1,0 mg/L, 
8) Ουσίες που προκαλούν μικρή ανησυχία

Ουσίες που πληρούν ένα από τα ακόλουθα 
κριτήρια ταξινομούνται ως ουσίες που 
προκαλούν μικρή ανησυχία:
α) ουσίες που δεν είναι «ενδογενώς 
βιοαποικοδομήσιμες», έχουν τιμή BCF < 
2000 και NOEC > 1,0 mg/L, 
β) ουσίες που είναι «βραδέως ενδογενώς 
βιοαποικοδομήσιμες», έχουν τιμή BCF < 
2000 και NOEC > 1,0 mg/L, 
γ) ουσίες που είναι «προσαρμοστικώς ή 
ατελώς ενδογενώς βιοαποικοδομήσιμες» 
και έχουν NOEC > 1,0 mg/L, 
δ) ουσίες που είναι «ευκόλως 
βιοαποικοδομήσιμες», έχουν τιμή BCF < 
100 και NOEC > 0,1 mg/L και ≤ 1,0 mg/L, 
ε) ουσίες που είναι «ευκόλως 
βιοαποικοδομήσιμες» και έχουν NOEC > 
1,0 mg/L, 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες πρέπει να ταξινομούνται ανάλογα με τον βαθμό ανησυχίας βάσει της ανθεκτικότητας, 
της βιοσυσσωρευσιμότητας και της οικοτοξικότητας (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 414
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Εάν δεν oρίζεται διαφορετικά από τον 
κανονισμό, κάθε παραγωγός μιας ουσίας σε 
ποσότητες άνω του ενός τόνου κατ’ έτος 
υποβάλλει καταχώριση της ουσίας στον 
Οργανισμό.

1. Εάν δεν oρίζεται διαφορετικά από τον 
κανονισμό, κάθε παραγωγός μιας ουσίας 
που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία, 
ανεξαρτήτως ποσότητας, ή άλλης ουσίας 
σε ποσότητες άνω του ενός τόνου κατ’ έτος 
υποβάλλει καταχώριση της ουσίας στον 
Οργανισμό.

Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από τον 
κανονισμό, κάθε εισαγωγέας μιας ουσίας 
είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε 
παρασκεύασμα σε ποσότητες άνω του ενός 
τόνου κατ’ έτος υποβάλλει καταχώριση της 
ουσίας στον Οργανισμό.

Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από τον 
κανονισμό, κάθε εισαγωγέας μιας ουσίας 
που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία ή 
άλλης ουσίας σε ποσότητες άνω του ενός 
τόνου κατ’ έτος, είτε υπό καθαρή μορφή 
είτε σε παρασκεύασμα, υποβάλλει 
καταχώριση της ουσίας στον Οργανισμό.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, πρέπει να γίνεται εκτίμηση των 
κινδύνων ακόμη και όταν η ποσότητα είναι κάτω του ενός τόνου κατ’ έτος. Οι εν λόγω ουσίες 
που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία μπορούν να έχουν επιζήμιες επιπτώσεις στο περιβάλλον 
και στην υγεία ακόμη και σε μικρές ποσότητες (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 415
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Εάν δεν oρίζεται διαφορετικά από τον 
κανονισμό, κάθε παραγωγός μιας ουσίας σε 
ποσότητες άνω του ενός τόνου κατ’ έτος 
υποβάλλει καταχώριση της ουσίας στον 
Οργανισμό.

1. Εάν δεν oρίζεται διαφορετικά από τον 
κανονισμό, κάθε παραγωγός μιας ουσίας σε 
ποσότητες άνω του ενός τόνου κατ’ έτος 
υποβάλλει στον Οργανισμό αίτηση για 
καταχώριση της ουσίας καθώς και όλες τις 
διαθέσιμες πληροφορίες.

Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από τον 
κανονισμό, κάθε εισαγωγέας μιας ουσίας 
είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε 
παρασκεύασμα σε ποσότητες άνω του ενός 

Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από τον 
κανονισμό, κάθε εισαγωγέας μιας ουσίας 
είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε 
παρασκεύασμα σε ποσότητες άνω του ενός 
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τόνου κατ’ έτος υποβάλλει καταχώριση της 
ουσίας στον Οργανισμό.

τόνου κατ’ έτος υποβάλλει καταχώριση της 
ουσίας στον Οργανισμό αίτηση για 
καταχώριση της ουσίας καθώς και όλες τις 
διαθέσιμες πληροφορίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατ’ εφαρμογήν της προσέγγισης «μία ουσία - μία καταχώριση», τα δεδομένα σχετικά με τις 
ουσίες πρέπει να συλλέγονται όχι ανά παραγωγό/εισαγωγέα, αλλά ανά ουσία. Ο καταχωρίζων 
πρέπει βασικά να υποβάλλει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες· ωστόσο, για να πραγματοποιηθεί 
η καταχώριση, πρέπει να έχει υποβληθεί ένα βασικό πακέτο πληροφοριών.

Τροπολογία: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 416
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Εάν δεν oρίζεται διαφορετικά από τον 
κανονισμό, κάθε παραγωγός μιας ουσίας σε 
ποσότητες άνω του ενός τόνου κατ’ έτος 
υποβάλλει καταχώριση της ουσίας στον 
Οργανισμό.

1. Εάν δεν oρίζεται διαφορετικά από τον 
κανονισμό, κάθε παραγωγός μιας ουσίας σε 
ποσότητες άνω των δέκα τόνων κατ’ έτος 
υποβάλλει καταχώριση της ουσίας στον 
Οργανισμό.

Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από τον 
κανονισμό, κάθε εισαγωγέας μιας ουσίας 
είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε 
παρασκεύασμα σε ποσότητες άνω του ενός 
τόνου κατ’ έτος υποβάλλει καταχώριση της 
ουσίας στον Οργανισμό.

Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από τον 
κανονισμό, κάθε εισαγωγέας μιας ουσίας 
είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε 
παρασκεύασμα σε ποσότητες άνω των δέκα 
τόνων κατ’ έτος υποβάλλει καταχώριση της 
ουσίας στον Οργανισμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πβλ. την αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 2, παράγραφος 1.
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Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 417
Άρθρο 5, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από τον 
κανονισμό, κάθε εισαγωγέας μιας ουσίας 
είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε 
παρασκεύασμα σε ποσότητες άνω του ενός 
τόνου κατ’ έτος υποβάλλει καταχώριση της 
ουσίας στον Οργανισμό. 

Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από τον 
κανονισμό, κάθε εισαγωγέας μιας ουσίας 
είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε 
παρασκεύασμα είτε σε προϊόντα σε 
ποσότητες άνω του ενός τόνου κατ’ έτος 
υποβάλλει καταχώριση της ουσίας στον 
Οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα αντιπροσωπεύουν μείζονα πηγή έκθεσης σε χημικές ουσίες. Μεγάλη ποσότητα 
προϊόντων που πωλούνται στην ΕΕ είναι εισαγόμενα. Μολονότι η χρήση ουσιών σε προϊόντα 
που παράγονται στην ΕΕ καλύπτεται από τις γενικές απαιτήσεις καταχώρισης, τούτο δεν ισχύει 
για τα εισαγόμενα προϊόντα. Δεν δικαιολογείται ο περιορισμός της καταχώρισης στις ουσίες που 
εισάγονται υπό καθαρή μορφή είτε σε παρασκευάσματα. Οι εισαγωγείς προϊόντων πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι ουσίες που εισάγουν πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις με τις ουσίες που 
χρησιμοποιούνται σε προϊόντα που παράγονται εντός της ΕΕ. Αυτό θα δημιουργήσει ίσους 
όρους ανταγωνισμού μεταξύ παραγωγών και εισαγωγέων της ΕΕ. 

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 418
Άρθρο 5, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2 α (νέα)

Εάν δεν oρίζεται διαφορετικά από τον 
κανονισμό, κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας 
ενός προϊόντος που περιέχει ουσία, είτε υπό 
καθαρή μορφή είτε σε παρασκεύασμα, σε 
ποσότητες ενός τόνου και άνω κατ’ έτος, 
όταν η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί 
υπό φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης, υποβάλλει καταχώριση 
στον Οργανισμό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προϊόντα που ελευθερώνουν σκόπιμα ουσίες, επί παραδείγματι περιέκτες μελάνης ή 
πυροσβεστήρες, πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλες απαιτήσεις. Οι ίδιες διατάξεις πρέπει να 
εφαρμόζονται για τις εν λόγω ουσίες ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι οι ουσίες αυτές 
ευρίσκονται εντός περιέκτη ή συσκευασίας και ελευθερώνονται εν συνεχεία. Εάν δεν 
τροποποιηθεί η παρούσα διάταξη, αυτή η κατηγορία προϊόντων θα υπόκειται σε λιγότερες 
απαιτήσεις σε σχέση με άλλα προϊόντα.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 419
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε 
ουσία που αποτελεί συστατικό 
παρασκευάσματος, όταν η συγκέντρωση 
της ουσίας είναι 0,1% ή χαμηλότερη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα εφαρμογής του REACH πρέπει να βελτιωθεί για τους εισαγωγείς οι οποίοι 
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσκολίες για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με 
ουσίες των οποίων η συγκέντρωση στο παρασκεύασμα είναι ασήμαντη και θα δημιουργούσε 
δυσανάλογο κόστος. Οι εισαγωγείς μπορούν επίσης να είναι παραγωγοί της ΕΕ ή 
μεταγενέστεροι χρήστες της ΕΕ που χρειάζονται τα παρασκευάσματα ως βασικά συστατικά των 
προϊόντων τους.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, 
Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 420
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Δεν χρειάζεται να διενεργείται 
καταχώριση στον Οργανισμό, βάσει της 
παραγράφου 1, για μια ουσία που αποτελεί 
συστατικό παρασκευάσματος, όταν η 
συγκέντρωση της ουσίας στο 
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παρασκεύασμα είναι χαμηλότερη από τις 
χαμηλότερες τιμές οποιουδήποτε από τα 
εξής:
α) των ισχυουσών συγκεντρώσεων που 
ορίζονται στον πίνακα του άρθρου 3, 
παράγραφος 3, της οδηγίας 1999/45/ΕΚ·
β) των ορίων συγκέντρωσης που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 67/548/EΟΚ·
γ) των ορίων συγκέντρωσης που 
περιλαμβάνονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 1999/45/ΕΚ·
δ) των ορίων συγκέντρωσης που 
περιλαμβάνονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος III της οδηγίας 
1999/45/ΕΚ·
ε) των ορίων συγκέντρωσης που 
περιλαμβάνονται σε συμφωνημένη εγγραφή 
στον κατάλογο ταξινόμησης και 
επισήμανσης ο οποίος θεσπίζεται βάσει του 
τίτλου Χ·
στ) 0,1 %, εάν η ουσία πληροί τα κριτήρια 
του παραρτήματος ΧΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

1. Με την παρούσα τροπολογία εξασφαλίζεται συνοχή με την ίδια απαίτηση που ορίζεται στο 
άρθρο 13, παράγραφος 2 για την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για ουσίες που αποτελούν 
συστατικά παρασκευασμάτων.

2.  Εάν δεν υπάρχουν τέτοια όρια, βάσει των οποίων γίνεται η ταξινόμηση παρασκευάσματος 
ως επικίνδυνου, οι εισαγωγείς πρέπει να αναλύουν κάθε παρασκεύασμα ή να αποκτούν τα 
σχετικά δεδομένα από την αλυσίδα εφοδιασμού τους, για τα χαμηλά επίπεδα ενός - δυνητικά -
ατέρμονα καταλόγου ουσιών.

Τροπολογία: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 421
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)
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1a. Δεν χρειάζεται να διενεργείται 
καταχώριση βάσει της παραγράφου 1 για 
μια ουσία που αποτελεί συστατικό 
παρασκευάσματος, όταν η συγκέντρωση 
της ουσίας στο παρασκεύασμα είναι 
χαμηλότερη από τις χαμηλότερες τιμές 
οποιουδήποτε από τα εξής: 
α)  των ισχυουσών συγκεντρώσεων που 
ορίζονται στον πίνακα του άρθρου 3, παρ. 
3, της οδηγίας 1999/45/ΕΚ· 
β)  των ορίων συγκέντρωσης που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ·
γ)  0,1%, εάν η ουσία πληροί τα κριτήρια 
του παραρτήματος ΧΙΙ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενσωμάτωση των οριακών τιμών που καθορίζονται στο άρθρο 13 για ουσίες και 
παρασκευάσματα. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες οριακές τιμές θα πρέπει να καταχωρίζονται ακόμη 
και ελάχιστα ίχνη ουσιών που δεν ενέχουν κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία. Τούτο είναι 
δυσανάλογο. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι η υποχρέωση καταχώρισης δεν ισχύει για ελάχιστα 
ίχνη ουσιών που αποτελούν συστατικά παρασκευασμάτων, αλλά μόνον για ουσίες των οποίων η 
συγκέντρωση υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 422
Άρθρο 5, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 1

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

3. Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας 
πολυμερούς υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για τα μη καταχωρισμένα 
μονομερή ή άλλες μη καταχωρισμένες 
ουσίες του πολυμερούς, εάν συντρέχουν και 
οι δύο όροι που ακολουθούν, εκτός εάν τα 
εν λόγω μονομερή έχουν διαμορφωθεί κατά 
τη διάρκειας σύνθεσης και δεν μπορούν να 
απομονωθούν:
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμένα μονομερή διαμορφώνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο και, επομένως, δεν μπορούν να 
απομονωθούν.

Τροπολογία: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 423
Άρθρο 5, παράγραφος 3

Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας πολυμερούς 
υποβάλλει καταχώριση στον Οργανισμό για 
τα μη καταχωρισμένα μονομερή ή άλλες μη 
καταχωρισμένες ουσίες του πολυμερούς, 
εάν συντρέχουν και οι δύο όροι που 
ακολουθούν:

Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας πολυμερούς 
υποβάλλει καταχώριση στον Οργανισμό για 
τα μη καταχωρισμένα μονομερή ή άλλες μη 
καταχωρισμένες ουσίες του πολυμερούς, 
εκτός εάν τα εν λόγω μονομερή έχουν 
διαμορφωθεί κατά τη διάρκειας σύνθεσης 
και δεν μπορούν να απομονωθούν, εάν 
συντρέχουν και οι δύο όροι που 
ακολουθούν:

α) το πολυμερές περιέχει τα εν λόγω 
μονομερή ή τις άλλες ουσίες σε 
συγκέντρωση 2% κατά βάρος (w/w) ή 
περισσότερο·και

α) το πολυμερές περιέχει τα εν λόγω 
μονομερή ή τις άλλες ουσίες σε 
συγκέντρωση 2% κατά βάρος (w/w) ή 
περισσότερο·και

β) η συνολική ποσότητα των εν λόγω 
μονομερών ή άλλων ουσιών ανέρχεται σε 
έναν τόνο ή περισσότερο κατ’ έτος.

β) η συνολική ποσότητα των εν λόγω 
μονομερών ή άλλων ουσιών ανέρχεται σε 
έναν τόνο ή περισσότερο κατ’ έτος.

Τα μη καταχωρισμένα μονομερή ή άλλες 
μη καταχωρισμένες ουσίες είναι ουσίες οι 
οποίες δεν έχουν καταχωρισθεί από τον 
παραγωγό, ο οποίος με τη σειρά του τις 
προμηθεύει στον παραγωγό πολυμερών.
Ωστόσο, εάν τα μη καταχωρισμένα 
μονομερή ή άλλες μη καταχωρισμένες 
ουσίες έχουν καταχωρισθεί από τον αρχικό 
παραγωγό ή από διορισμένο αντιπρόσωπό 
του, ο παραγωγός των πολυμερών μπορεί 
να χρησιμοποιήσει αυτήν την καταχώριση, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο καταχωρίζων 
έχει δηλώσει ότι η καταχώριση θα 
χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή των 
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πολυμερών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στο κείμενο γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ καταχωρισμένων και μη καταχωρισμένων
μονομερών καθώς και στη χρήση τους στην παραγωγή πολυμερών. Η παρούσα τροπολογία 
συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που υποβλήθηκαν στα άρθρα που περιλαμβάνονται στο 
Τίτλο ΙΙ: Καταχώριση ουσιών.

Τροπολογία: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 424
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο β)

β) η συνολική ποσότητα των εν λόγω 
μονομερών ή άλλων ουσιών ανέρχεται σε 
έναν τόνο ή περισσότερο κατ’ έτος.

β) η συνολική ποσότητα των εν λόγω 
μονομερών ή άλλων ουσιών ανέρχεται σε 
δέκα τόνους ή περισσότερο κατ’ έτος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πβλ. την αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 2, παράγραφος  1.

Τροπολογία: Werner Langen + Françoise Grossetête

Τροπολογία 425
Άρθρο 5, παράγραφος 3 α (νέα)

3a. Πολυμερή τα οποία έχουν ήδη 
κοινοποιηθεί σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ θεωρούνται ως 
καταχωρισμένα κατά την έννοια του 
παρόντος Τίτλου. Ο Οργανισμός οφείλει 
εντός ενός έτους μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού να χορηγήσει 
αριθμό καταχώρισης.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Προστασία ήδη κοινοποιημένων νέων πολυμερών (Langen).

Οι καταχωρίσεις ουσιών που έχουν ήδη κοινοποιηθεί θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, και οι 
κανόνες εξαίρεσης για τα ενδιάμεσα μπορούν να εφαρμόζονται σε μη καταχωρισμένα μονομερή 
ή άλλες μη καταχωρισμένες ουσίες αυτών των πολυμερών (Grossetête).

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 426
Άρθρο 5, παράγραφος 3 β (νέα)

3β. Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας 
πολυμερούς υποβάλλει επίσης καταχώριση 
στον Οργανισμό, εάν τα μη καταχωρισμένα 
μονομερή ή άλλες μη καταχωρισμένες 
ουσίες είναι ουσίες που προκαλούν πολύ 
μεγάλη ανησυχία.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, πρέπει να γίνεται εκτίμηση των 
κινδύνων ακόμη και όταν ο όγκος είναι κάτω του ενός τόνου κατ’ έτος. Οι εν λόγω ουσίες που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία μπορούν να έχουν σοβαρές επιζήμιες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και στην υγεία ακόμη και σε μικρές ποσότητες (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 427
Άρθρο 5, παράγραφος 4

4. Η υποβολή καταχώρισης συνοδεύεται από 
την καταβολή του τέλους που έχει καθορίσει 
ο Οργανισμός.

4. Η υποβολή καταχώρισης συνοδεύεται από 
την καταβολή του τέλους που έχει καθορίσει 
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 
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τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα V.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ενθαρρύνει την υποβολή πλήρους φακέλου δεδομένων για ουσίες 
μεταξύ 1 τόνου και 10 τόνων. 
Πρόκειται για την πρώτη τροπολογία μιας σειράς τροπολογιών που εισάγουν ένα πιο ευέλικτο 
σύστημα για ουσίες που θα καταχωρισθούν σε ποσότητες μεταξύ 1 τόνου και 10 τόνων. Το 
σύστημα θα εντοπίζει ουσίες προτεραιότητας για τις οποίες θα παρέχονται περισσότερες 
πληροφορίες από τις προβλεπόμενες στην πρόταση της Επιτροπής, για λόγους προστασίας της 
υγείας και του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει το συνολικό κόστος που προκύπτει 
για τις ΜΜΕ και θα το καταστήσει πιο λογικό.

Το σύστημα που προτείνεται για τις ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες ενός έως 
δέκα τόνων, αρχίζει, στο στάδιο της καταχώρισης, με τη συλλογή όλων των διαθέσιμων 
πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους και ορισμένες βασικές πληροφορίες σχετικά με την 
έκθεση, βάσει κατηγοριών έκθεσης. Αυτά τα δύο στοιχεία στον φάκελο καταχώρισης:

– πρώτον, παρέχουν στις επιχειρήσεις οδηγίες για την χρήση και την αναθεώρηση των 
διαθέσιμων δεδομένων τους και την εξαγωγή κατάλληλων συμπερασμάτων όσον αφορά τη 
διαχείριση του κινδύνου, πράγμα το οποίο θα διασφαλίσει καλύτερης ποιότητας δελτία 
δεδομένων ασφάλειας για ουσίες που ταξινομούνται ως επικίνδυνες και καλύτερης 
ποιότητας οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση ουσιών που δεν ταξινομούνται ως 
επικίνδυνες.  Τούτο θα βελτιώσει την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος σε 
σύγκριση με το σημερινό επίπεδο.

– δεύτερον, βοηθούν τον Οργανισμό να εντοπίζει, μέσω διερεύνησης, ουσίες από τις οποίες 
θα μπορούσε να προέλθει μεγάλος κίνδυνος για την υγεία και το περιβάλλον και για τις 
οποίες πρέπει να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες.

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η υποβολή όλων των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν απαιτείται η 
καταβολή τέλους καταχώρισης για ένα πλήρες πακέτο πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους, 
όπως ορίζεται στο τροποποιημένο Παράρτημα V, περιλαμβανομένων και των πληροφοριών 
περί οξείας τοξικότητας και βιοαποικοδόμησης που δεν απαιτούνται βάσει της πρότασης της 
Επιτροπής.

Στο δεύτερο στάδιο του προτεινόμενου συστήματος για ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε 
ποσότητες 1 έως 10 τόνων, ο Οργανισμός ερευνά τους υποβληθέντες φακέλους καταχώρισης 
για τους οποίους δεν είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες που ορίζονται στο τροποποιημένο 
Παράρτημα V, προκειμένου να εντοπισθούν ουσίες από τις οποίες θα μπορούσε να προέλθει 
μεγάλος κίνδυνος. Τα κριτήρια διερεύνησης ορίζονται στις εν λόγω τροπολογίες, ενώ ο 
Οργανισμός μπορεί να προσθέσει και άλλα σε μεταγενέστερο στάδιο. Για τις ουσίες που θα 
εντοπισθούν στο πλαίσιο αυτής της διερεύνησης, οι πληροφορίες που λείπουν σχετικά με τους 
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κινδύνους και συμπληρώνουν τον φάκελο δεδομένων του Παραρτήματος V πρέπει να συλλεγούν 
και να υποβληθούν στον Οργανισμό από τους καταχωρίζοντες. Σε περίπτωση που η ίδια ουσία 
παράγεται ή εισάγεται από περισσότερες της μιας επιχειρήσεις, απαιτείται μόνον ένας φάκελος 
δεδομένων και γίνεται κατανομή του κόστους. Για ουσίες που δεν εντοπίσθηκαν κατά την 
διερεύνηση, δεν απαιτούνται αυτές οι πληροφορίες.

Με το σύστημα αυτό παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για ουσίες υψηλού κινδύνου και 
αποφεύγεται η σπατάλη των ολίγων πόρων για άλλες ουσίες που προκαλούν πολύ λιγότερη 
ανησυχία. Κατά συνέπεια, οι πόροι αξιοποιούνται με πολύ χρησιμότερο τρόπο.

Οι εν λόγω τροπολογίες διαπνέονται από τις βασικές ιδέες της πρότασης που αναπτύχθηκε από 
την Μάλτα και τη Σλοβενία και συμβαδίζουν με την προσέγγιση που προτάθηκε για τις 
ποσοτικές κλίμακες 10 έως 100 τόνων και άνω των 100 τόνων στο πλαίσιο του γενικού στόχου 
της αειφόρου ανάπτυξης.

Τροπολογία: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, 

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Τροπολογία 428
Άρθρο 5, παράγραφος 4, υποπαράγραφος 1 α (νέα)

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ΜΜΕ, το τέλος που καθορίζει ο Οργανισμός πρέπει να είναι 
ανάλογο προς τις πληροφορίες που παρέχονται για τον σκοπό της καταχώρισης της ουσίας. Η 
παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που υποβλήθηκαν στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στο Τίτλο ΙΙ: Καταχώριση ουσιών.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 429
Άρθρο 5, παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Όλα τα προς καταχώριση στοιχεία 
ελέγχονται από ανεξάρτητο φορέα πριν από 
την υποβολή τους στον Οργανισμό και η 
έκθεση ελέγχου υποβάλλεται στον 
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Οργανισμό με την υποβολή καταχώρισης. 
Αυτός ο έλεγχος εξασφαλίζει ότι η 
καταχώριση είναι πλήρης και καλής 
ποιότητας. Ο έλεγχος διενεργείται από 
ανεξάρτητο από τον καταχωρίζοντα 
φορέα, το κόστος όμως καλύπτεται από 
τον καταχωρίζοντα. Ο Οργανισμός 
διατυπώνει κατευθυντήριες γραμμές για 
αυτούς τους ελέγχους ποιότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος δεν υπάρχει υποχρεωτική αξιολόγηση της ποιότητας και του περιεχομένου 
των φακέλων καταχώρισης, καθώς ο Οργανισμός θα ελέγχει μόνον την πληρότητα (άρθρο 
18(2)). Δεδομένου ότι σε πρόσφατη αξιολόγηση των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών 
διαπιστώθηκε ότι μόνον 31% των δελτίων δεδομένων ασφαλείας ήσαν απολύτως ακριβή, 
θεωρούμε ότι έχει ζωτική σημασία να απαιτείται ανεξάρτητος έλεγχος πριν από την υποβολή 
των εγγράφων ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια των φακέλων καταχώρισης.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 430
Άρθρο 5 α (νέο)

Άρθρο 5 a
Κοινοποίηση ουσιών σε μικρές ποσότητες 

1. Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας ουσίας 
σε ποσότητες μεταξύ δέκα κιλών και ενός 
τόνου κατ’ έτος υποβάλλει καταχώριση της 
ουσίας στον Οργανισμό. 
2. Η καταχώριση ουσίας σε ποσότητες 
μεταξύ δέκα κιλών και ενός τόνου κατ’ 
έτος περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες 
που ακολουθούν, με βάση υπόδειγμα που 
καταρτίζεται από τον Οργανισμό, 
σύμφωνα με το άρθρο 108, στο βαθμό που 
ο παραγωγός μπορεί να τις υποβάλει χωρίς 
να διενεργήσει συμπληρωματικές δοκιμές:
(α) την ταυτότητα του παραγωγού, όπως 
ορίζεται στο τμήμα 1 του 
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παραρτήματος IV·
(β) τον προσδιορισμό της ουσίας, όπως 
ορίζεται στο τμήμα 2.1 του 
παραρτήματος IV·
(γ) την ταξινόμηση της ουσίας·
(δ) κάθε διαθέσιμη πληροφορία που 
ενδεχομένως υπάρχει για τις 
φυσικοχημικές ιδιότητες της ουσίας και 
για τις επιπτώσεις της στην ανθρώπινη 
υγεία ή στο περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια απλή απαίτηση κοινοποίησης για ουσίες μεταξύ δέκα κιλών και ενός τόνου κατ' έτος 
πρέπει να προστεθεί στο REACH, ούτως ώστε εν τέλει να υπάρχει εικόνα των συνολικών 
ποσοτήτων των υφισταμένων ουσιών που παράγονται στην πραγματικότητα και των 
διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με αυτές. Βάσει του REACH, στη σημερινή του μορφή, θα ήταν 
γνωστές μόνον 30.000 περίπου ουσίες που παράγονται σε ποσότητες άνω του ενός τόνου. 
Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Ευρετήριο των Ουσιών που υπάρχουν στο Εμπόριο (Einecs) απαριθμεί 
περισσότερες από 100.000 υφιστάμενες ουσίες.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 431
Άρθρο 6

Άρθρο 6 Το παρόν άρθρο διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία την οποία κατέθεσαν οι ίδιοι βουλευτές και με την οποία 
προστίθενται προϊόντα στο άρθρο 5, παράγραφος 1. 
Οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 είναι εκ των πραγμάτων σημαντικές μόνο για 
εισαγόμενα προϊόντα, δεδομένου ότι η χρήση ουσιών σε προϊόντα παραγόμενα στην ΕΕ 
καλύπτεται ήδη από τις γενικές απαιτήσεις καταχώρισης. Ωστόσο, οι διατάξεις που αφορούν 
τους εισαγωγείς είναι πολύ χαλαρές και ασαφείς και δημιουργούν άνισους όρους ανταγωνισμού 



AM\565897EL.doc PE 357.817v01-00 27/173 AM\

EL

μεταξύ των εισαγωγέων και των παραγωγών στην ΕΕ, δεδομένου ότι οι εισαγωγείς μπορούν να 
επωφελούνται από την καταχώριση των παραγωγών της ΕΕ, ενώ οι ίδιοι θα υποβάλουν 
καταχώριση μετά από 11 χρόνια. Επομένως το παρόν άρθρο πρέπει να διαγραφεί, σε 
συνδυασμό με γενική απαίτηση καταχώρισης ουσιών σε προϊόντα.

Τροπολογία: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 432
Άρθρο 6

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα 
εν λόγω προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι 
όροι που ακολουθούν:

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα 
εν λόγω προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι 
όροι που ακολουθούν:

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

α) η ποσότητα της ουσίας σε κάθε προϊόν 
είναι άνω του ενός τόνου ανά κατασκευαστή 
ή εισαγωγέα κατ’έτος·

β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

β) η συγκέντρωση της ουσίας υπερβαίνει 
το 0,1% σε βάρος σε κάθε συστατικό 
εκάστου προϊόντος·

γ) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης.

γ) η ουσία δεν εξαιρείται από την 
υποχρέωση καταχώρισης.

2. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων κοινοποιεί στον Οργανισμό 
κάθε ουσία που περιέχουν τα εν λόγω 
προϊόντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3, 
εάν συντρέχουν όλοι οι όροι που 
ακολουθούν:

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε 
ουσίες οι οποίες έχουν ήδη καταχωρισθεί 
προς χρήση για την παραγωγή προϊόντος 
από φορέα σε προηγούμενο στάδιο της 
αλυσίδας εφοδιασμού.

α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει ποσότητα άνω του ενός 
τόνου ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα κατ’ 
έτος·
β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·
γ) ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας 
γνωρίζει ή έχει γνωστοποιηθεί στον 
κατασκευαστή ή στον εισαγωγέα ότι η 
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ουσία είναι πιθανό να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης, ακόμη και αν η 
ελευθέρωσή της δεν αποτελεί 
προβλεπόμενη λειτουργία του προϊόντος·
δ) η ποσότητα της ουσίας που 
ελευθερώνεται μπορεί να βλάψει την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
3. Εφόσον συντρέχουν οι όροι της 
παραγράφου 2, οι πληροφορίες που πρέπει 
να κοινοποιούνται περιλαμβάνουν τις 
ακόλουθες, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
ορίζεται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με 
το άρθρο 108:

3. Δεν επιτρέπεται η παραγωγή ή εισαγωγή 
ουσιών, παρασκευασμάτων και προϊόντων 
που δεν εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 1.

α) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του κατασκευαστή ή του 
εισαγωγέα·
β) τον αριθμό ή τους αριθμούς 
καταχώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 
18, παράγραφος 1, εάν υπάρχουν·
γ) την ταυτότητα της ουσίας ή των ουσιών, 
όπως ορίζεται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος IV·
δ) την ταξινόμηση της ουσίας·

ε) σύντομη περιγραφή της χρήσης ή των 
χρήσεων του προϊόντος·
στ) την ποσοτική κλίμακα της ουσίας, 
όπως 1-10 τόνοι, 10-100 τόνοι και ούτω 
καθεξής.
4. Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις με τις οποίες να απαιτεί από 
τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων να καταχωρίζουν, σύμφωνα με 
τον παρόντα τίτλο, κάθε ουσία που 
περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα και έχει 
κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
3.

4. Οι χρονικές περίοδοι που ορίζονται στο 
άρθρο 21, παράγραφοι 1 έως 3, 
εφαρμόζονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.

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

5. Οι διατάξεις για την εφαρμογή της 
παραγράφου 1 θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3.

6. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρμόζονται 
τρεις μήνες μετά την προθεσμία που 
ορίζεται στο άρθρο 21, παράγραφος 3.
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7. Τα μέτρα για την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 6 θεσπίζονται με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3.  

Or. it

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής παρέχει στα ευρωπαϊκά προϊόντα χαμηλό επίπεδο προστασίας έναντι 
του αθέμιτου ανταγωνισμού τρίτων χωρών. Με τον τρόπο αυτό θα ενθαρρυνόταν η εισαγωγή 
ορισμένων προϊόντων και ουσιών που δεν υπόκεινται στους κανόνες στους οποίους υπόκεινται 
τα προϊόντα και οι ουσίες που παράγονται στην ΕΕ, δεδομένου ότι ένα εισαγόμενο προϊόν που 
υπόκειται σε λιγότερους ελέγχους θα κόστιζε λιγότερο και θα μπορούσε να κατασκευασθεί από 
ευρύτερο φάσμα πρώτων υλών.
Για το λόγο αυτό, ακόμη και οι μη κοινοποιημένες ουσίες που αποτελούν συστατικά προϊόντων 
πρέπει να υπόκεινται σε ρυθμίσεις όπως και οι κοινοποιημένες ουσίες· προς το σκοπό αυτό 
πρέπει να εισαχθεί ή αναφορά στην ποιότητα της ουσίας σε κάθε προϊόν ή η παράμετρος του 
0,1%.
Επιπλέον, το σύστημα REACH δεν πρέπει να καλύπτει μόνον τις ουσίες που ταξινομούνται ως 
επικίνδυνες σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και εκείνες που ελευθερώνονται υπό 
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες συνθήκες.

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Τροπολογία 433
Άρθρο 6

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα 
εν λόγω προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι 
όροι που ακολουθούν:

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα 
εν λόγω προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι 
όροι που ακολουθούν για κάθε ουσία:

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

α) η ποσότητα της ουσίας σε κάθε προϊόν 
είναι άνω του ενός τόνου ανά κατασκευαστή 
ή εισαγωγέα κατ’έτος·

β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

β) η συγκέντρωση της ουσίας υπερβαίνει 
το 0,1% σε βάρος σε κάθε συστατικό 
εκάστου προϊόντος· 

γ) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 

γ) η ουσία δεν εξαιρείται από την 
υποχρέωση καταχώρισης.
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συνθήκες χρήσης.
2. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων κοινοποιεί στον Οργανισμό 
κάθε ουσία που περιέχουν τα εν λόγω 
προϊόντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3, 
εάν συντρέχουν όλοι οι όροι που 
ακολουθούν:
α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει ποσότητα άνω του ενός 
τόνου ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα 
κατ’ έτος·
β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·
γ) ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας 
γνωρίζει ή έχει γνωστοποιηθεί στον 
κατασκευαστή ή στον εισαγωγέα ότι η 
ουσία είναι πιθανό να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης, ακόμη και αν η 
ελευθέρωσή της δεν αποτελεί 
προβλεπόμενη λειτουργία του προϊόντος·
(δ) η ποσότητα της ουσίας που 
ελευθερώνεται μπορεί να βλάψει την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
3. Εφόσον συντρέχουν οι όροι της 
παραγράφου 2, οι πληροφορίες που πρέπει 
να κοινοποιούνται περιλαμβάνουν τις 
ακόλουθες, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
ορίζεται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με
το άρθρο 108:
α) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του κατασκευαστή ή του 
εισαγωγέα·
β) τον αριθμό ή τους αριθμούς 
καταχώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 
18, παράγραφος 1, εάν υπάρχουν·
(γ) την ταυτότητα της ουσίας ή των 
ουσιών, όπως ορίζεται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος IV·
(δ) την ταξινόμηση της ουσίας·
(ε) σύντομη περιγραφή της χρήσης ή των 
χρήσεων του προϊόντος·
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(στ) την ποσοτική κλίμακα της ουσίας, 
όπως 1-10 τόνοι, 10-100 τόνοι και ούτω 
καθεξής.
4. Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις με τις οποίες να απαιτεί από 
τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων να καταχωρίζουν, σύμφωνα με 
τον παρόντα τίτλο, κάθε ουσία που 
περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα και έχει 
κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
3.
(5) Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν 
εφαρμόζονται σε ουσίες που έχουν ήδη 
καταχωριστεί για τη χρήση αυτή από φορέα 
προηγούμενου σταδίου της αλυσίδας 
εφοδιασμού.

2. (5) Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε 
ουσίες που έχουν ήδη καταχωριστεί για 
χρήση προς παραγωγή του προϊόντος από 
φορέα προηγούμενου σταδίου της αλυσίδας 
εφοδιασμού.

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

3. Δεν επιτρέπεται η παραγωγή ή εισαγωγή 
προϊόντων που δεν εκπληρώνουν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 1.

7. Τα μέτρα για την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 6 θεσπίζονται με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3.

4. Οι χρονικές περίοδοι που ορίζονται στο 
άρθρο 21, παράγραφοι 1 έως 3, 
εφαρμόζονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6, υπό την μορφή που έχει στην πρόταση της Επιτροπής, παρέχει χαμηλό επίπεδο 
προστασίας στη μεταποιητική βιομηχανία της ΕΕ έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού τρίτων 
χωρών. Δεδομένου ότι ένα αντίστοιχο εισαγόμενο προϊόν υπόκειται σε λιγότερο αυστηρές 
απαιτήσεις, όχι μόνο θα είναι φθηνότερο, αλλά επιπλέον θα μπορεί να παράγεται με τη χρήση 
ευρύτερου φάσματος πρώτων υλών. 
Η τροπολογία διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού για επιχειρήσεις εντός και εκτός της ΕΕ 
καθώς και το υψηλότερο δυνατόν επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία: Liam Aylward

Τροπολογία 434
Άρθρο 6

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
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Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα 
εν λόγω προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι 
όροι που ακολουθούν:

Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα 
εν λόγω προϊόντα,

(α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει συνολικά ποσότητα άνω 
του ενός τόνου ανά κατασκευαστή ή 
εισαγωγέα κατ' έτος, κάθε είδος δε 
προϊόντος εξετάζεται χωριστά·

(α) εάν η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει ποσότητα άνω του ενός 
τόνου ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα κατ' 
έτος και

(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και

(γ) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί 
υπό φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης.

(γ) η λειτουργία του προϊόντος απαιτεί 
ελευθέρωση της ουσίας.

2. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων κοινοποιεί στον Οργανισμό 
κάθε ουσία που περιέχουν τα εν λόγω 
προϊόντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3, 
εάν συντρέχουν όλοι οι όροι που 
ακολουθούν:
(α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει ποσότητα άνω του ενός 
τόνου ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα κατ' 
έτος·
(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·
(γ) ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας 
γνωρίζει ή έχει γνωστοποιηθεί στον 
κατασκευαστή ή στον εισαγωγέα ότι η 
ουσία είναι πιθανό να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης, ακόμη και αν η 
ελευθέρωσή της δεν αποτελεί 
προβλεπόμενη λειτουργία του προϊόντος·
(δ) η ποσότητα της ουσίας που 
ελευθερώνεται μπορεί να βλάψει την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
3. Εφόσον συντρέχουν οι όροι της 
παραγράφου 2, οι πληροφορίες που πρέπει 
να κοινοποιούνται περιλαμβάνουν τις 
ακόλουθες, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
ορίζεται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με 
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το άρθρο 108:
(α) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του κατασκευαστή ή του 
εισαγωγέα·
(β) τον αριθμό ή τους αριθμούς 
καταχώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 
18, παράγραφος 1, εάν υπάρχουν·
(γ) την ταυτότητα της ουσίας ή των 
ουσιών, όπως ορίζεται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος IV·
(δ) την ταξινόμηση της ουσίας·
(ε) σύντομη περιγραφή της χρήσης ή των 
χρήσεων του προϊόντος·
(στ) την ποσοτική κλίμακα της ουσίας, 
όπως 1-10 τόνοι, 10-100 τόνοι και ούτω 
καθεξής.
4. Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις με τις οποίες να απαιτεί από 
τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων να καταχωρίζουν, σύμφωνα με 
τον παρόντα τίτλο, κάθε ουσία που 
περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα και έχει 
κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
3.
5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν
εφαρμόζονται σε ουσίες που έχουν ήδη
καταχωριστεί για τη χρήση αυτή από φορέα 
προηγούμενου σταδίου της αλυσίδας 
εφοδιασμού.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε 
ουσίες που έχουν καταχωρισθεί δεόντως για 
τη χρήση αυτή.

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

3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται τρεις 
μήνες μετά την προθεσμία που ορίζεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 3.

7. Τα μέτρα για την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 6 θεσπίζονται με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3.

4. Τα μέτρα για την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 3 θεσπίζονται με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινίζονται οι υποχρεώσεις του παραγωγού ή του εισαγωγέα, ούτως ώστε να 
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είναι σαφείς οι συνθήκες που πρέπει να εξετάζονται όταν εκτιμάται εάν η ελευθέρωση είναι 
«σκόπιμη». Το περιεχόμενο του όρου «χρήση» στην πρόταση κανονισμού είναι τόσο ευρύ, ώστε 
ουσιαστικά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε δραστηριότητα που συνδέεται με το προϊόν, όπως 
τελική διάθεση, κακή χρήση του προϊόντος, επιδιόρθωση και χρήσεις κατά των οποίων υπάρχει 
κατάλληλη προειδοποίηση, εάν διατηρηθεί στο κείμενο η φράση «φυσιολογικές και εύλογα 
προβλέψιμες συνθήκες χρήσης».

Το άρθρο 6, παράγραφος 2 απαιτεί την κοινοποίηση ακούσιων ελευθερώσεων ουσιών από 
προϊόντα, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το φάσμα ακούσιων ελευθερώσεων 
ουσιών από προϊόντα θα οδηγήσει σε εκτεταμένες, χρονοβόρες και δαπανηρές αναλύσεις, οι 
οποίες ελάχιστα θα μειώσουν πραγματικά τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 435
Άρθρο 6

Γενική υποχρέωση καταχώρισης ουσιών 
που αποτελούν συστατικά προϊόντων

Υποχρέωση καταχώρισης ουσιών που 
αποτελούν συστατικά προϊόντων

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν 
τα εν λόγω προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι 
οι όροι που ακολουθούν: 

Η υποχρέωση καταχώρισης ουσιών που 
αποτελούν συστατικά προϊόντων ισχύει για 
τα προϊόντα που αναφέρονται στο 
παράρτημα XX. Πληροφορίες παρέχονται 
μόνον για εκείνες τις ουσίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα YY. Εάν είναι 
απαραίτητο, πληροφορίες σχετικά με 
συγκεκριμένες ουσίες που αποτελούν 
συστατικά συγκεκριμένων προϊόντων 
παρέχονται σε όλους τους φορείς της 
αλυσίδας εφοδιασμού και καθίστανται 
προσβάσιμες στο κοινό μέσω του 
Διαδικτύου ή με την τοποθέτηση ετικέτας 
στο σχετικό προϊόν.

α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει συνολικά ποσότητα άνω 
του ενός τόνου ανά κατασκευαστή ή 
εισαγωγέα κατ’έτος, κάθε είδος δε 
προϊόντος εξετάζεται χωριστά·
β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·
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γ) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης. 
2. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων κοινοποιεί στον Οργανισμό 
κάθε ουσία που περιέχουν τα εν λόγω 
προϊόντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3, 
εάν συντρέχουν όλοι οι όροι που 
ακολουθούν:
α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει ποσότητα άνω του ενός 
τόνου ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα 
κατ’ έτος·
β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·
γ) ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας 
γνωρίζει ή έχει γνωστοποιηθεί στον 
κατασκευαστή ή στον εισαγωγέα ότι η 
ουσία είναι πιθανό να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης, ακόμη και αν η 
ελευθέρωσή της δεν αποτελεί 
προβλεπόμενη λειτουργία του προϊόντος·
3. Εφόσον συντρέχουν οι όροι της 
παραγράφου 2, οι πληροφορίες που πρέπει 
να κοινοποιούνται περιλαμβάνουν τις 
ακόλουθες, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
ορίζεται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με 
το άρθρο 108:
a) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του κατασκευαστή ή του 
εισαγωγέα·
β) τον αριθμό ή τους αριθμούς 
καταχώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 
18, παράγραφος 1, εάν υπάρχουν·
(γ) την ταυτότητα της ουσίας ή των 
ουσιών, όπως ορίζεται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος IV·
(δ) την ταξινόμηση της ουσίας·
(ε) σύντομη περιγραφή της χρήσης ή των 
χρήσεων του προϊόντος·
(στ) την ποσοτική κλίμακα της ουσίας, 
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όπως 1-10 τόνοι, 10-100 τόνοι και ούτω 
καθεξής.
4. Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις με τις οποίες να απαιτεί από 
τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων να καταχωρίζουν, σύμφωνα με 
τον παρόντα τίτλο, κάθε ουσία που 
περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα και έχει 
κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
3.
(5) Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν
εφαρμόζονται σε ουσίες που έχουν ήδη 
καταχωριστεί για τη χρήση αυτή από 
φορέα προηγούμενου σταδίου της αλυσίδας 
εφοδιασμού.
6. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρμόζονται 
τρεις μήνες μετά την προθεσμία που 
ορίζεται στο άρθρο 21, παράγραφος 3.
7. Τα μέτρα για την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 6 θεσπίζονται με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δαπανηρή, αλλά, όπως φαίνεται, μη αποτελεσματική διαδικασία καταχώρισης για ορισμένες 
ουσίες που αποτελούν συστατικά προϊόντων πρέπει να αντικατασταθεί από την υποχρέωση 
επισήμανσης ή δημοσίευσης που πρέπει να ισχύει μόνον για ορισμένα προϊόντα και ορισμένες 
ουσίες.  

Τροπολογία: Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini και Sergio 
Berlato

Τροπολογία 436
Άρθρο 6

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα
εν λόγω προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι 

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα 
εν λόγω προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι 
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όροι που ακολουθούν: όροι που ακολουθούν:
(α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει συνολικά ποσότητα άνω 
του ενός τόνου ανά κατασκευαστή ή 
εισαγωγέα κατ' έτος, κάθε είδος δε 
προϊόντος εξετάζεται χωριστά·

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

(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

(γ) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης.

(γ) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης.

(γα) η συγκέντρωση της ουσίας στο προϊόν 
υπερβαίνει τις χαμηλότερες των 
ακολούθων τιμών συγκέντρωσης:
(i) των ισχυουσών συγκεντρώσεων που 
ορίζονται στον πίνακα του άρθρου 3, 
παράγραφος 3, της οδηγίας 1999/45/ΕΚ·
(ii) των ορίων συγκέντρωσης που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 67/548/EΟΚ·
(iii) των ορίων συγκέντρωσης που 

περιλαμβάνονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 1999/45/ΕΚ·
(iv) των ορίων συγκέντρωσης που 
περιλαμβάνονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 1999/45/ΕΚ·
(v) των ορίων συγκέντρωσης που 
περιλαμβάνονται σε συμφωνημένη εγγραφή 
του καταλόγου ταξινόμησης και 
επισήμανσης ο οποίος θεσπίζεται βάσει του 
τίτλου Χ·
(vi) 0,1%, εάν η ουσία πληροί τα κριτήρια 
του παραρτήματος ΧΙΙ.

2.) Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων κοινοποιεί στον Οργανισμό 
κάθε ουσία που περιέχουν τα εν λόγω 
προϊόντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3, 
εάν συντρέχουν όλοι οι όροι που 
ακολουθούν:
(α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει ποσότητα άνω του ενός 
τόνου ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα κατ' 
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έτος·

(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·
(γ) ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας 
γνωρίζει ή έχει γνωστοποιηθεί στον 
κατασκευαστή ή στον εισαγωγέα ότι η 
ουσία είναι πιθανό να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης, ακόμη και αν η 
ελευθέρωσή της δεν αποτελεί 
προβλεπόμενη λειτουργία του προϊόντος·
(δ) η ποσότητα της ουσίας που 
ελευθερώνεται μπορεί να βλάψει την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
3. Εφόσον συντρέχουν οι όροι της 
παραγράφου 2, οι πληροφορίες που πρέπει 
να κοινοποιούνται περιλαμβάνουν τις 
ακόλουθες, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
ορίζεται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με 
το άρθρο 108:
(a) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του κατασκευαστή ή του 
εισαγωγέα·
(β) τον αριθμό ή τους αριθμούς 
καταχώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 
18, παράγραφος 1, εάν υπάρχουν·
(γ) την ταυτότητα της ουσίας ή των 
ουσιών, όπως ορίζεται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος IV·
(δ) την ταξινόμηση της ουσίας·
(ε) σύντομη περιγραφή της χρήσης ή των 
χρήσεων του προϊόντος.
4. Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις με τις οποίες να απαιτεί από 
τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων να καταχωρίζουν, σύμφωνα με 
τον παρόντα τίτλο, κάθε ουσία που 
περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα και έχει 
κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
3.
5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν
εφαρμόζονται σε ουσίες που έχουν ήδη

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε 
ουσίες που έχουν ήδη καταχωριστεί για τη 
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καταχωριστεί για τη χρήση αυτή από φορέα 
προηγούμενου σταδίου της αλυσίδας 
εφοδιασμού.

χρήση αυτή από φορέα προηγούμενου 
σταδίου της αλυσίδας εφοδιασμού.

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

3. Οι παράγραφοι 1 έως 2 εφαρμόζονται 
τρεις μήνες μετά την προθεσμία που 
ορίζεται στο άρθρο 21, παράγραφος 3.

7. Τα μέτρα για την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 6 θεσπίζονται με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3.

4. Τα μέτρα για την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 3 θεσπίζονται με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που αφορούν ουσίες σε προϊόντα έτοιμα προς χρήση αποτελούν ευαίσθητο ζήτημα, 
δεδομένου ότι έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών του μεταγενέστερου σταδίου παραγωγής. Προκειμένου να υλοποιηθεί το 
πρόγραμμα δράσης της Λισσαβόνας και να διασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος, πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 6.
Το εν λόγω άρθρο, υπό τη μορφή που προτείνει η Επιτροπή, έχει σημαντικές επιπτώσεις στο 
εμπόριο και δημιουργεί ισχυρά κίνητρα για την παραγωγή προϊόντων εκτός της ΕΕ.
Η τροπολογία εναρμονίζει τις διατάξεις του άρθρου 6 με τις απαιτήσεις για ουσίες και ουσίες σε 
παρασκευάσματα (άρθρο 13, παράγραφος 7) και απαιτήσεις αδειοδότησης (άρθρο 53, 
παράγραφος 7) του κανονισμού REACH καθώς και με τις οριακές τιμές που προβλέπονται σε 
άλλες νομικές πράξεις της ΕΕ, στις οποίες ισχύουν παρόμοιες οριακές τιμές (67/548/ΕΟΚ, 
1999/45/ΕΚ).

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 437
Άρθρο 6

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα
εν λόγω προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι 
όροι που ακολουθούν:

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

(α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει συνολικά ποσότητα άνω 
του ενός τόνου ανά κατασκευαστή ή 
εισαγωγέα κατ' έτος, κάθε είδος δε 
προϊόντος εξετάζεται χωριστά·

(α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει ποσότητα άνω του ενός 
τόνου ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα κατ' 
έτος·
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(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

(γ) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης.

(γ) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης.
(γ α) η ουσία δεν έχει καταχωριστεί για την 
εν λόγω χρήση από φορέα σε προηγούμενο 
στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού.

2. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων κοινοποιεί στον Οργανισμό 
κάθε ουσία που περιέχουν τα εν λόγω 
προϊόντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3,
εάν συντρέχουν όλοι οι όροι που 
ακολουθούν:

2. Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις με τις οποίες να απαιτεί από
τους παραγωγούς ή τους εισαγωγείς 
προϊόντων να υποβάλλουν καταχώριση, 
σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο, για κάθε 
ουσία που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα,
εάν συντρέχουν όλοι οι όροι που 
ακολουθούν:

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

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

(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

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

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

(γ) ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας 
γνωρίζει ή έχει γνωστοποιηθεί στον 
κατασκευαστή ή στον εισαγωγέα ότι η 
ουσία είναι πιθανό να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης, ακόμη και αν η 
ελευθέρωσή της δεν αποτελεί 
προβλεπόμενη λειτουργία του προϊόντος·

(γ) η ουσία δεν έχει καταχωριστεί για την 
εν λόγω χρήση.

(δ) η ποσότητα της ουσίας που 
ελευθερώνεται μπορεί να βλάψει την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
3. Εφόσον συντρέχουν οι όροι της 
παραγράφου 2, οι πληροφορίες που πρέπει 
να κοινοποιούνται περιλαμβάνουν τις 
ακόλουθες, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
ορίζεται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με 
το άρθρο 108:
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(α) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του κατασκευαστή ή του 
εισαγωγέα·
(β) τον αριθμό ή τους αριθμούς 
καταχώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 
18, παράγραφος 1, εάν υπάρχουν·
(γ) την ταυτότητα της ουσίας ή των 
ουσιών, όπως ορίζεται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος IV·
(δ) την ταξινόμηση της ουσίας·
(ε) σύντομη περιγραφή της χρήσης ή των 
χρήσεων του προϊόντος·
(στ) την ποσοτική κλίμακα της ουσίας, 
όπως 1-10 τόνοι, 10-100 τόνοι και ούτω 
καθεξής.
4. Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις με τις οποίες να απαιτεί από 
τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων να καταχωρίζουν, σύμφωνα με 
τον παρόντα τίτλο, κάθε ουσία που 
περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα και έχει 
κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
3.
5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν 
εφαρμόζονται σε ουσίες που έχουν ήδη 
καταχωριστεί για τη χρήση αυτή από 
φορέα προηγούμενου σταδίου της αλυσίδας 
εφοδιασμού.
6. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρμόζονται 
τρεις μήνες μετά την προθεσμία που 
ορίζεται στο άρθρο 21, παράγραφος 3.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται 
τρεις μήνες μετά την προθεσμία που 
ορίζεται στο άρθρο 21, παράγραφος 3.

7. Τα μέτρα για την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 6 θεσπίζονται με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3.

4. Τα μέτρα για την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 4 θεσπίζονται με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της πρότασης είναι ασαφής όσον αφορά την περίπτωση που ένα προϊόν φέρεται 
να «περιέχει» μια συγκεκριμένη ουσία ή η ουσία «είναι παρούσα» στο προϊόν. Η διατύπωση 
αυτή πρέπει να είναι συνεπής και, ως εκ τούτου, η απαλοιφή της διατύπωσης «που περιέχουν» 
αποσαφηνίζει το κείμενο. Η διατύπωση «τύπος προϊόντος» δεν ορίζεται στην πρόταση και 
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συνεπώς πρέπει να διαγραφεί, προκειμένου να αποτραπεί η νομική αβεβαιότητα. Η προσθήκη 
στο άρθρο 6.1 αποσαφηνίζει ότι οι πληροφορίες για ουσίες σε προϊόντα κοινοποιούνται στο 
μεταγενέστερο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού εάν η παραγωγή του προϊόντος είναι σκόπιμη. 
Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί στο άρθρο 6.1 αντί του άρθρου 6.5.

Το άρθρο 6.2 αναφέρεται σε ουσίες οι οποίες ελευθερώνονται ακουσίως από προϊόντα. Η 
πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι η απόφαση του Οργανισμού να ζητήσει καταχώριση, για 
να διασκεδασθούν με αυτόν τον τρόπο τυχόν ανησυχίες, εξαρτάται από καταγγελία του ίδιου του 
παραγωγού ή του εισαγωγέα των προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2. Ο 
Οργανισμός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί τις πληροφορίες αυτές εάν υπάρχουν 
υποψίες κινδύνου (αυτό διασφαλίζει και τη συμβατότητα με τις διατάξεις του ΠΟΕ). Σε τέτοιου 
είδους καταστάσεις, η διαδικασία κοινοποίησης θεωρείται εκ περισσού.

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 438
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα 
εν λόγω προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι 
όροι που ακολουθούν:

1. Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις
με τις οποίες να απαιτεί από τους 
παραγωγούς ή τους εισαγωγείς προϊόντων
να καταχωρίζουν όλες τις ουσίες που 
περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα
σύμφωνα με αυτό το τμήμα, 
εάν συντρέχουν όλοι οι όροι που 
ακολουθούν:

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

α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει συνολικά ποσότητα
άνω του ενός τόνου ανά κατασκευαστή ή 
εισαγωγέα
κατ’έτος·

β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

β) ο Οργανισμός έχει βάσιμους λόγους 
να υποψιάζεται ότι:
(i) η ουσία ελευθερώνεται από το προϊόν, 
και
(ii) η ελευθέρωση της ουσίας από τα 
προϊόντα συνιστά
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον·

γ) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης.

γ) η ουσία δεν έχει καταχωριστεί
για την εν λόγω χρήση.

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Βάσει των πληροφοριών που συλλέγει ο Οργανισμός, είναι αποτελεσματικότερο να αξιολογεί ο 
Οργανισμός ποια προϊόντα πρέπει να υπόκεινται σε καταχώριση. Εάν ο Οργανισμός φέρει το 
βάρος της απόδειξης, πρέπει να είμεθα επίσης εις θέση να εκπληρούμε τις υποχρεώσεις μας στο 
πλαίσιο του ΠΟΕ.

Τροπολογία: Chris Davies, Frédérique Ries

Τροπολογία 439
Άρθρο 6, παράγραφος 1

Γενική υποχρέωση καταχώρισης ουσιών 
που αποτελούν συστατικά προϊόντων

Γενική υποχρέωση κοινοποίησης 
εγκεκριμένων χημικών ουσιών που 
αποτελούν συστατικά προϊόντων

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα 
εν λόγω προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι 
όροι που ακολουθούν:

1. Κάθε κατασκευαστής τύπου προϊόντος
κοινοποιεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
στον Οργανισμό κάθε ουσία που περιέχουν 
τα εν λόγω προϊόντα σε συγκέντρωση που 
είναι ανώτερη ενός ελαχίστου ορίου 
συγκέντρωσης και εάν η ουσία πληροί τα 
κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 54, 
στοιχεία α-ε ή έχει προσδιορισθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 54, στοιχείο στ).

(α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει συνολικά ποσότητα άνω 
του ενός τόνου ανά κατασκευαστή ή 
εισαγωγέα κατ' έτος, κάθε είδος δε 
προϊόντος εξετάζεται χωριστά·
(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·
(γ) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί 
υπό φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6 πρέπει να παρέχει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη εύχρηστων μέσων προς 
διαχείριση της χρήσης χημικών ουσιών υψηλού κινδύνου σε καταναλωτικά προϊόντα. Αντί να 
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εξετάζεται εάν και σε ποιο βαθμό χημικές ουσίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στα κριτήρια του 
άρθρου 54, ελευθερώνονται ή είναι πιθανό να ελευθερωθούν και να έχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ο κανονισμός REACH πρέπει να 
διασφαλίζει τη διαχείριση της χρήσης των χημικών ουσιών που αποτελούν συστατικά 
καταναλωτικών προϊόντων ανεξαρτήτως ποσοτικής κλίμακας και προέλευσης του προϊόντος. Η 
διαδικασία κοινοποίησης θα εφαρμοσθεί 6 έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού REACH 
και θα βασίζεται σε κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα υιοθετηθούν σταδιακά, σε εθελοντική 
βάση, 3 έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού. Στις κατευθυντήριες γραμμές θα 
εξετάζονται και θα καθορίζονται το είδος του προϊόντος και τα ελάχιστα όρια συγκέντρωσης. Η 
κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών και η εισαγωγή της διαδικασίας κοινοποίησης 
αποσκοπούν στην κάλυψη των κενών στις διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. επί του παρόντος 
ελάχιστες είναι οι διαθέσιμες πληροφορίες σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού) και παρέχουν μια 
εποπτική εικόνα της χρήσης χημικών ουσιών υψηλού κινδύνου σε κάθε κατηγορία προϊόντος.

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 440
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα 
εν λόγω προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι 
όροι που ακολουθούν:

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα 
εν λόγω προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι 
όροι που ακολουθούν:

(α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει συνολικά ποσότητα άνω 
του ενός τόνου ανά κατασκευαστή ή 
εισαγωγέα κατ' έτος, κάθε είδος δε 
προϊόντος εξετάζεται χωριστά·

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

(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

(γ) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί 
υπό φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης.

(γ) οι συγκεντρώσεις της ουσίας στα εν 
λόγω προϊόντα ή σε ομοιογενή υλικά τους 
είναι άνω του 0,1%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα αντιπροσωπεύουν πρωταρχική πηγή έκθεσης σε χημικές ουσίες. Η χρήση 
επικίνδυνων ουσιών σε προϊόντα πρέπει να υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης. Η αναφορά 
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σε "είδος προϊόντος" δεν είναι αποδεκτή, διότι είναι εντελώς ασαφής (π.χ. καρέκλα με μπράτσα 
και καρέκλα χωρίς μπράτσα - είναι ένα είδος προϊόντος ή δύο;). Η συνολική ποσότητα των 
εισαγόμενων προϊόντων αποτελεί τη μόνη σαφή αναφορά. Η βάση αυτή επιλέχτηκε επίσης για 
τις ουσίες και τα παρασκευάσματα. Ο περιορισμός της απαίτησης καταχώρισης σε επικίνδυνες 
ουσίες που αποτελούν συστατικά προϊόντων και οι οποίες προβλέπεται να ελευθερωθούν είναι 
ανεπαρκής, δεδομένου ότι ελάχιστα προϊόντα ανταποκρίνονται στον ορισμό αυτό. Όλες οι 
επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν σε προϊόντα πάνω από ορισμένη συγκέντρωση πρέπει να 
υπόκεινται σε καταχώριση. 

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 441
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα 
εν λόγω προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι 
όροι που ακολουθούν: 

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα 
εν λόγω προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι 
όροι που ακολουθούν: 

(α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει συνολικά ποσότητα άνω 
του ενός τόνου ανά κατασκευαστή ή 
εισαγωγέα κατ' έτος, κάθε είδος δε 
προϊόντος εξετάζεται χωριστά·

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

(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
που αναφέρονται στο άρθρο 54, στοιχεία α-
ε ή έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 54, στοιχείο στ).

(γ) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί 
υπό φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποτραπεί μια κατάσταση κατά την οποία παραγωγοί προϊόντων στην ΕΕ θα
έχουν να αντιμετωπίσουν μείζονα μειονεκτήματα στον ανταγωνισμό έναντι εισαγωγέων 
προϊόντων στην ΕΕ, είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί στον κανονισμό REACH μια 
περιορισμένη υποχρέωση καταχώρισης για ουσίες που αποτελούν συστατικά προϊόντων.
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Τροπολογία: Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Anne Ferreira, Marie-Noëlle 
Lienemann,

Τροπολογία 442
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα 
εν λόγω προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι 
όροι που ακολουθούν:

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα 
εν λόγω προϊόντα εάν η παρουσία της 
ουσίας στα προϊόντα αντιπροσωπεύει 
αθροιστικά ποσότητα άνω του ενός τόνου 
ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα κατ’έτος.

(α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει συνολικά ποσότητα άνω 
του ενός τόνου ανά κατασκευαστή ή 
εισαγωγέα κατ' έτος, κάθε είδος δε 
προϊόντος εξετάζεται χωριστά·

(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·
(γ) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί 
υπό φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πλέον ασθενές σημείο είναι ο περιορισμός της ποσοτικής κλίμακας σε ένα τόνο χημικών 
ουσιών ανά είδος προϊόντος. Τούτο θα μετατρέψει σε νομικό εφιάλτη κάθε προσπάθεια 
επιβολής του νόμου, δεδομένου ότι οι εισαγωγείς θα έχουν τη δυνατότητα να ταξινομούν τα 
εισαγόμενα προϊόντα τους σε πολυάριθμα είδη (κόκκινες καρέκλες, μπλε καρέκλες) και να 
προβάλλουν το επιχείρημα ότι δεν παραβιάζουν το όριο του ενός τόνου σε κανένα είδος 
προϊόντος. Κατά την άποψή μας, θα διασφαλιζόταν καλύτερα η προστασία της δημόσιας υγείας 
και του περιβάλλοντος, εάν οι οριακές τιμές που ισχύουν για τις προς καταχώριση ουσίες που 
αποτελούν συστατικά εισαγόμενων προϊόντων υπολογίζονταν ανά εισαγωγέα και όχι ανά είδος 
προϊόντος, όπως ισχύει για τις ουσίες και τα παρασκευάσματα (Jørgensen και άλλοι).

Θα διασφαλιζόταν καλύτερα η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, εάν οι οριακές 
τιμές που ισχύουν για την προς καταχώριση ουσίες υπολογίζονταν βάσει των αθροιστικών 
ποσοτήτων που εισάγονται από κάθε εισαγωγέα και όχι βάσει των ποσοτήτων ανά είδος 
προϊόντος. Η απαλοιφή του όρου που αφορά την πιθανή ελευθέρωση της ουσίας από το προϊόν 
θα διευκολύνει την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης και θα ενισχύσει τη νομική ασφάλεια. 
Τέλος, το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν την καταχώριση ουσιών που αποτελούν 
συστατικά εισαγόμενων προϊόντων πρέπει να είναι παρόμοιο με εκείνο που ισχύει για τις ουσίες 
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που παράγονται στην ΕΕ (Ferreira και άλλοι).

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 443
Άρθρο 6, παράγραφος 1

Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα 
εν λόγω προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι 
όροι που ακολουθούν:

Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα 
εν λόγω προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι 
όροι που ακολουθούν:

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

(α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει αθροιστικά ποσότητα άνω 
του ενός τόνου ανά κατασκευαστή ή 
εισαγωγέα κατ’έτος, κάθε είδος δε 
προϊόντος εξετάζεται χωριστά·

(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ

(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

(γ) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί 
υπό φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης.

Or. el

Justification

Εξασφαλίζει την ξεχωριστή εισαγωγή σε μικρές ποσότητες και τις παρεξηγήσεις στους 
ορισμούς. 

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer

Τροπολογία 444
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα 
εν λόγω προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι 

1. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για κάθε ουσία που περιέχουν τα 
εν λόγω προϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι 
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όροι που ακολουθούν: όροι που ακολουθούν: 
(α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει συνολικά ποσότητα άνω 
του ενός τόνου ανά κατασκευαστή ή 
εισαγωγέα κατ' έτος, κάθε είδος δε 
προϊόντος εξετάζεται χωριστά·

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

(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ· και

(γ) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί
υπό φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης.

(γ) η ελευθέρωση της ουσίας αποτελεί 
ειδικά σχεδιασμένη χρήση του προϊόντος 
υπό φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης· και

(γα) οι συγκεντρώσεις των ουσιών στο 
προϊόν είναι ίσες ή ανώτερες από τις 
χαμηλότερες τιμές οποιουδήποτε από τα 
εξής:
(i) των συγκεντρώσεων που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/EΟΚ, ή
(ii) των συγκεντρώσεων που ορίζονται στα 
τμήματα Α και Β του παραρτήματος II της 
οδηγίας 1999/45/ΕΚ, εφόσον δεν ορίζεται 
όριο συγκέντρωσης για την ουσία σε 
παρασκευάσματα στο παράρτημα I της 
οδηγίας 67/548/ΕΚ· 
(iii) 0,1%, εάν η ουσία πληροί τα κριτήρια 
του παραρτήματος ΧΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

1 (α) Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ορισμός του όρου «είδος προϊόντος», η χρήση του δημιουργεί 
νομική ανασφάλεια. 
1 (γ) Η προτεινόμενη νέα διατύπωση διασαφηνίζει σαφέστερα το πεδίο εφαρμογής της 
διάταξης.
1 (γα) Λόγω της έλλειψης ποσοτικών κριτηρίων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η παρουσία 
ιχνοποσοτήτων ταξινομημένης ουσίας. Ένας παραγωγός/εισαγωγέας πρέπει να γνωρίζει όλες 
τις ουσίες οι οποίες θεωρητικά θα μπορούσαν να αποτελούν συστατικά όλων των προϊόντων σε 
ελάχιστη συγκέντρωση. Τούτο θα καθιστούσε τελείως αδύνατη την εφαρμογή του άρθρου 6, 
δεδομένου ότι οι παραγωγοί/εισαγωγείς δεν θα διέθεταν αυτές τις πληροφορίες και οι αρχές δεν 
θα μπορούσαν να ελέγξουν ιχνοποσότητες ουσιών στα εκατομμύρια των προϊόντων που 
εισάγονται στην ΕΕ. Η εισαγωγή οριακής τιμής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
δυνατότητα εφαρμογής του κανονισμού. Οι δηλώσεις περιορίζονται σε ουσίες των οποίων η 
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συγκέντρωση υπερβαίνει την οριακή τιμή. Τούτο συμφωνεί με την υφιστάμενη οδηγία περί 
παρασκευασμάτων (1999/45/ΕΚ) αλλά και με την προσέγγιση που ακολουθείται στο REACH 
(άρθρο 13, παράγραφος 2 και άρθρο 53, παράγραφος 7) για ουσίες σε παρασκευάσματα 
(καταχώριση) και ουσίες που προκαλούν μεγάλη ανησυχία (αδειοδότηση)· ήδη στο άρθρο 13, 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 53, παράγραφος 7 προβλέπονται οι προτεινόμενες οριακές τιμές, 
για να καθορισθεί ότι μια ουσία που περιέχεται σε παρασκεύασμα σε συγκέντρωση χαμηλότερη 
των οριακών τιμών δεν θεωρείται πλέον επικίνδυνη (γιατί να μην ισχύει το ίδιο και για τα 
προϊόντα;).

Τροπολογία: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 445
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α)

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

α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει ποσότητα άνω των δέκα 
τόνων ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα κατ’ 
έτος· προϊόντα που είναι παρόμοια όσον 
αφορά τις ιδιότητες των ουσιών που 
περιέχουν μπορούν να αξιολογούνται από 
κοινού στον φάκελο καταχώρισης·

Or. de

Αιτιολόγηση

1. Πβλ. την αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 2, παράγραφος  1.
2. Αντί να εισαχθεί μια νέα, ασαφής έννοια (είδος προϊόντος), πρέπει, για σκοπούς νομοθετικής 
ρύθμισης, να προβλέπεται η δυνατότητα κοινής αξιολόγησης παρόμοιων ουσιών στον φάκελο 
καταχώρισης. 

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 446
Άρθρο 6 παράγραφος 1, στοιχείο α)

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

α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει συνολικά ποσότητα άνω 
του ενός τόνου ανά κατασκευαστή ή 
εισαγωγέα κατ’έτος ή χρησιμοποιούνται 
ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία, κάθε είδος δε προϊόντος 
εξετάζεται χωριστά·
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Or. nl

Αιτιολόγηση

Για ουσίες που αποτελούν συστατικά προϊόντων και προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία ισχύει
επίσης γενική υποχρέωση καταχώρισης. Πρέπει να κοινοποιείται και ο βαθμός ανησυχίας 
(δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise Grossetête, 
Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Τροπολογία 447
Άρθρο 6, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Η παράγραφος 1, στοιχείο (α) δεν 
εφαρμόζεται σε ουσίες που είναι πρόσθετα 
που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα καπνού 
κατά την έννοια του άρθρου 2, 
παράγραφος 1 και του άρθρου 2, 
παράγραφος 5 της οδηγίας 2001/37 για την 
προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την 
παραγωγή, την παρουσίαση και την 
πώληση των προϊόντων καπνού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνήθης οριακή τιμή του ενός τόνου για τις χημικές ουσίες δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε 
ουσίες που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα σε προϊόντα καπνού. Και τούτο διότι, σε αντίθετη 
περίπτωση, οι καπνοπαραγωγοί θα κατόρθωναν να ξεφύγουν από την υποχρέωση καταχώρισης 
προσαρμόζοντας το σύστημα παραγωγής τους και χρησιμοποιώντας μόνον τις ουσίες και τα 
παράγωγά τους των οποίων η ποσότητα είναι κατώτερη του ενός τόνου. Επομένως, η 
πιθανότητα έκθεσης και η επιβλαβής δράση αυτών των ουσιών δικαιολογούν την διαγραφή του 
ποσοτικού περιορισμού για ουσίες που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα στον καπνό και σε 
προϊόντα καπνού.

Τροπολογία: Miroslav Ouzký + Chris Davies, Frédérique Ries +Ευαγγελία Τζαμπάζη + Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller +  Christofer Fjellner + Anne Ferreira, Marie-Noëlle 
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Lienemann + Satu Hassi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 448
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας 
προϊόντων κοινοποιεί στον Οργανισμό 
κάθε ουσία που περιέχουν τα εν λόγω 
προϊόντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3, 
εάν συντρέχουν όλοι οι όροι που 
ακολουθούν:

Διαγράφεται.

(α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει ποσότητα άνω του ενός 
τόνου ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα κατ' 
έτος·
(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·
(γ) ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας 
γνωρίζει ή έχει γνωστοποιηθεί στον 
κατασκευαστή ή στον εισαγωγέα ότι η 
ουσία είναι πιθανό να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης, ακόμη και αν η 
ελευθέρωσή της δεν αποτελεί 
προβλεπόμενη λειτουργία του προϊόντος·
(δ) η ποσότητα της ουσίας που 
ελευθερώνεται μπορεί να βλάψει την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία χάρτου και επεξεργασίας χάρτου δεν θα μπορέσει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2 για κάθε ουσία που τυχόν απομένει πάνω στο 
χαρτί, καθώς θα έπρεπε να εξετασθεί κάθε στοίβα χαρτιού, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει 
τυχόν πρόσμειξη που ανταποκρίνεται στα κριτήρια του άρθρου 6, παράγραφος 2. Τούτο δεν 
είναι υλοποιήσιμο ούτε από τεχνικής αλλά ούτε και από οικονομικής πλευράς. Πράγματι, 
αποκομίζει κανείς την εντύπωση ότι ο κανονισμός REACH εκλαμβάνει ως δεδομένο ότι οι 
παραγωγοί ασχολούνται με τυποποιημένα προϊόντα (αυτό μαρτυρεί και η αναφορά στο «είδος 
προϊόντος» στο άρθρο 6, παράγραφος 1). Τα προϊόντα χάρτου όμως έχουν συνήθως 
διαφορετική σύνθεση (Ouzky)
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Απορρέει από την προηγούμενη τροπολογία επί του άρθρου 6, παράγραφος 1 (Davies, Ries).

Δημιουργεί σύγχυση και παρεξηγήσεις στους ορισμούς. (Τζαμπάζη).

Βάσει των πληροφοριών που συλλέγει ο Οργανισμός, είναι αποτελεσματικότερο να αξιολογεί ο 
Οργανισμός ποια προϊόντα πρέπει να υπόκεινται σε καταχώριση. Εάν ο Οργανισμός φέρει το 
βάρος της απόδειξης, πρέπει να είμεθα επίσης εις θέση να εκπληρούμε τις υποχρεώσεις μας στο 
πλαίσιο του ΠΟΕ (Fjellner).

Η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την καταχώριση ουσιών που αποτελούν συστατικά 
εισαγόμενων προϊόντων θα καταστεί ευκολότερη για τους εισαγωγείς και τους παραγωγούς, εάν 
καταργηθεί ο διαχωρισμός ανάμεσα σε προϊόντα στα οποία υπάρχουν ουσίες «οι οποίες 
πρόκειται να ελευθερωθούν» και σε προϊόντα με ουσίες για τις οποίες «ο παραγωγός ή 
εισαγωγέας γνωρίζει ή του έχει γνωστοποιηθεί ότι είναι πιθανό να ελευθερωθούν…». Οι 
παραγωγοί, οι εισαγωγείς, οι διανομείς και οι λιανοπωλητές θα επωφεληθούν όλοι από αυτήν 
την αυξημένη νομική ασφάλεια (Ferreira, Lienemann).

Πολλά προϊόντα είναι πιθανόν να ελευθερώνουν επικίνδυνες χημικές ουσίες. Πάντως οι 
διατάξεις του ισχύοντος REACH για τα προϊόντα αυτά είναι πολύ αδύναμες - σα να λένε 
δηλαδή: "εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για περιορισμό, ενημερώστε μας σας παρακαλώ". Αυτό 
όμως δεν εξασφαλίζει επαρκή προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. 
Επιπλέον, ο όρος περί ενδεχομένης βλάβης είναι υπερβολικά υποκειμενικός και αμφιλεγόμενος 
και δεν μπορεί να είναι χρήσιμος. Τα προϊόντα αντιπροσωπεύουν πρωταρχική πηγή έκθεσης σε 
χημικές ουσίες. Η χρήση επικίνδυνων ουσιών σε προϊόντα πρέπει να υπόκειται στις απαιτήσεις 
καταχώρισης όπως αναφέρονται στην τροπολογία επί του άρθρου 6, παράγραφος 1 (Hassi).

Οι παράγραφοι 2 έως 4 δεν είναι ούτε ρεαλιστικές ούτε υλοποιήσιμες. Οι απαιτήσεις είναι 
υπερβολικά αόριστες (π.χ. «έχει γνωστοποιηθεί» και «είναι πιθανό να ελευθερωθεί») (Oomen-
Ruijten και άλλοι). 

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 449
Άρθρο 6 παράγραφος 2, στοιχείο α)

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

α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα 
αντιπροσωπεύει συνολικά ποσότητα άνω 
του ενός τόνου ανά κατασκευαστή ή 
εισαγωγέα κατ’έτος ή χρησιμοποιούνται 
ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία·

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Γενική υποχρέωση καταχώρισης ισχύει και για ουσίες που αποτελούν συστατικά προϊόντων και 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Πρέπει να κοινοποιείται και ο βαθμός ανησυχίας (δέσμη 
προτεραιοτήτων Blokland).

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 450
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχεία (γ) και (δ)

(γ) ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας 
γνωρίζει ή έχει γνωστοποιηθεί στον 
κατασκευαστή ή στον εισαγωγέα ότι η ουσία 
είναι πιθανό να ελευθερωθεί υπό 
φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης, ακόμη και αν η 
ελευθέρωσή της δεν αποτελεί προβλεπόμενη 
λειτουργία του προϊόντος·

(γ) ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας 
γνωρίζει ή έχει γνωστοποιηθεί στον 
κατασκευαστή ή στον εισαγωγέα ότι η ουσία 
είναι πιθανό να ελευθερωθεί, ακόμη και αν η 
ελευθέρωσή της δεν αποτελεί προβλεπόμενη 
λειτουργία του προϊόντος·

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τελευταίο όρος δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στην πράξη και, για το λόγο αυτό, πρέπει να 
διαγραφεί. Δεν είναι λογικό να εκλαμβάνεται ως δεδομένο ότι ο εισαγωγέας μπορεί να κρίνει 
εάν η ποσότητα που ελευθερώνεται μπορεί να βλάψει την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Satu Hassi + Ευαγγελία 
Τζαμπάζη + Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann +  Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Τροπολογία 451
Άρθρο 6, παράγραφος 3
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3. Εφόσον συντρέχουν οι όροι της 
παραγράφου 2, οι πληροφορίες που πρέπει 
να κοινοποιούνται περιλαμβάνουν τις 
ακόλουθες, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
ορίζεται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με 
το άρθρο 108:

Διαγράφεται.

(α) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του κατασκευαστή ή του 
εισαγωγέα·
(β) τον αριθμό ή τους αριθμούς 
καταχώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 
18, παράγραφος 1, εάν υπάρχουν·
(γ) την ταυτότητα της ουσίας ή των 
ουσιών, όπως ορίζεται στο σημείο 2 του
παραρτήματος IV·
(δ) την ταξινόμηση της ουσίας·
(ε) σύντομη περιγραφή της χρήσης ή των 
χρήσεων του προϊόντος·
(στ) την ποσοτική κλίμακα της ουσίας, 
όπως 1-10 τόνοι, 10-100 τόνοι και ούτω 
καθεξής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή η χρήση επικίνδυνων ουσιών σε προϊόντα πρέπει να υπόκειται στις απαιτήσεις 
καταχώρισης, όπως αναφέρεται στην τροπολογία επί του άρθρου 6, παράγραφος 1, δεν 
χρειάζεται πλέον αυτή η κοινοποίηση (Hassi).

Δημιουργεί σύγχυση και είναι περιττό (Τζαμπάζη).

Διασφαλίζεται η συνοχή με την τροπολογία στο άρθρο 6, παράγραφος 2 (Ferreira, Lienemann).

Οι παράγραφοι 2 έως 4 δεν είναι ούτε ρεαλιστικές ούτε υλοποιήσιμες. Οι απαιτήσεις είναι 
υπερβολικά αόριστες (π.χ. «έχει γνωστοποιηθεί» και «είναι πιθανό να ελευθερωθεί») (Oomen-
Ruijten και άλλοι). 
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Τροπολογία: Chris Davies, Frédérique Ries

Τροπολογία 452
Άρθρο 6, παράγραφος 3, εισαγωγική πρόταση και στοιχείο (α)

3. Εφόσον συντρέχουν οι όροι της 
παραγράφου 2, οι πληροφορίες που πρέπει 
να κοινοποιούνται περιλαμβάνουν τις 
ακόλουθες, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
ορίζεται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το 
άρθρο 108:

3. Εφόσον συντρέχουν οι όροι της 
παραγράφου 1, οι πληροφορίες που πρέπει 
να κοινοποιούνται περιλαμβάνουν
τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που ορίζεται από τον Οργανισμό, 
σύμφωνα με το άρθρο 108:

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

(α) τα στοιχεία ταυτότητάς του και τα 
στοιχεία επικοινωνίας του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Από την τροπολογία στο άρθρο 6, παράγραφος 1 προκύπτει ότι ο κανονισμός REACH πρέπει να 
έχει ως στόχο τη δημιουργία πλαισίου για τον έλεγχο της χρήσης χημικών ουσιών, οι οποίες 
πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 54, στοιχεία α-ε ή έχουν προσδιορισθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 54, στοιχείο στ, και αποτελούν συστατικά προϊόντων εάν το προϊόν έχει 
κατασκευασθεί ή εισαχθεί στην κοινοτική αγορά.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 453
Άρθρο 6, παράγραφος 3, στοιχείο στ)

στ) την ποσοτική κλίμακα της ουσίας, όπως
1-10 τόνοι, 10-100 τόνοι και ούτω καθεξής.

στ) την ποσοτική κλίμακα της ουσίας, 0-1 
τόνοι, 1-10 τόνοι, 10-100 τόνοι και άνω των 
1000 τόνων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη καθιστά το κείμενο πληρέστερο, διότι αναφέρονται όλες οι ποσοτικές κλίμακες 
(δέσμη προτεραιοτήτων Blokland). 
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 454
Άρθρο 6, παράγραφος 3, στοιχείο στ α) (νέο)

στ α) τον βαθμό ανησυχίας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να κοινοποιείται στον Οργανισμό και ο βαθμός ανησυχίας (δέσμη προτεραιοτήτων 
Blokland).

Τροπολογία: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann +Ευαγγελία Τζαμπάζη + Satu Hassi + 
Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław 

Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 455
Άρθρο 6, παράγραφος 4

4. Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις με τις οποίες να απαιτεί από 
τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων να καταχωρίζουν, σύμφωνα με 
τον παρόντα τίτλο, κάθε ουσία που 
περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα και έχει 
κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
3.

Διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασφαλίζεται η συνοχή με την τροπολογία στο άρθρο 6, παράγραφος 2 (Ferreira, Lienemann).

Δημιουργεί σύγχυση και είναι περιττό (Τζαμπάζη).

Επειδή η χρήση επικίνδυνων ουσιών σε προϊόντα πρέπει να υπόκειται στις απαιτήσεις 
καταχώρισης, όπως αναφέρεται στην τροπολογία επί του άρθρου 6, παράγραφος 1, δεν 
χρειάζεται πλέον αυτή η κοινοποίηση (Hassi).

Οι παράγραφοι 2 έως 4 δεν είναι ούτε ρεαλιστικές ούτε υλοποιήσιμες. Οι απαιτήσεις είναι 
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υπερβολικά αόριστες (π.χ. «έχει γνωστοποιηθεί» και «είναι πιθανό να ελευθερωθεί») (Oomen-
Ruijten και άλλοι). 

Τροπολογία: Chris Davies, Frédérique Ries

Τροπολογία 456
Άρθρο 6, παράγραφος 4

4. Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις με τις οποίες να απαιτεί από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων να καταχωρίζουν, σύμφωνα με 
τον παρόντα τίτλο, κάθε ουσία που 
περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα και έχει 
κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
3.

4. Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις με τις οποίες να απαιτεί από τους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς 
προϊόντων να καταχωρίζουν, σύμφωνα με 
τον παρόντα τίτλο, κάθε ουσία που 
περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα, εάν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) η ουσία αποτελεί συστατικό του 
προϊόντος·
β) ο Οργανισμός έχει βάσιμους λόγους να 
υποψιάζεται ότι:

(i) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·
(ii) η ουσία ελευθερώνεται,
(iii) η ελευθέρωση της ουσίας από το 
προϊόν συνιστά κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον·

(γ) η ουσία δεν έχει καταχωριστεί για την 
εν λόγω χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θα λειτουργήσει ως ρήτρα που θα διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός έχει 
την αρμοδιότητα να απαιτεί πληροφορίες και την καταχώριση της χρήσης μιας μη 
καταχωρισμένης ουσίας που περιέχεται σε προϊόν, εάν η ουσία έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνη, 
ελευθερώνεται και η ελευθέρωσή της συνιστά κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον.
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer

Τροπολογία 457
Άρθρο 6, παράγραφος 5

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

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται 
σε ουσίες που έχουν ήδη καταχωριστεί για 
τη χρήση αυτή από φορέα προηγούμενου 
σταδίου της αλυσίδας εφοδιασμού ή 
εξαιρούνται από την υποχρέωση 
καταχώρισης σύμφωνα με το παράρτημα 
III. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εναρμονίζει την παρούσα διάταξη με τις απαιτήσεις καταχώρισης για ουσίες και 
ουσίες σε παρασκευάσματα που ισχύουν για παραγωγούς της ΕΕ. Συνδέεται με την τροπολογία 
επί του άρθρου 6, παράγραφος 1.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi

Τροπολογία 458
Άρθρο 6, παράγραφος 5

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

5. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε 
ουσίες που έχουν ήδη καταχωριστεί για τη 
χρήση αυτή από φορέα προηγούμενου 
σταδίου της αλυσίδας εφοδιασμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Διασφαλίζεται η συνοχή με την τροπολογία επί του άρθρου 6, παράγραφοι 2 έως 4 (Ferreira, 
Lienemann).

Τούτο εξασφαλίζει συνοχή με τις τροπολογίες που προτείνουν να διαγραφούν οι παράγραφοι 2, 
3 και 4 (Hassi).



AM\565897EL.doc PE 357.817v01-00 59/173 AM\

EL

Τροπολογία: Chris Davies, Frédérique Ries

Τροπολογία 459
Άρθρο 6, παράγραφος 5

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

5. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν εφαρμόζονται 
σε ουσίες που έχουν ήδη κοινοποιηθεί για 
τη χρήση αυτή από φορέα προηγούμενου 
σταδίου της αλυσίδας εφοδιασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απορρέει από την προηγούμενη τροπολογία επί του άρθρου 6, παράγραφος 1.

Τροπολογία: Chris Davies, Frédérique Ries

Τροπολογία 460
Άρθρο 6, παράγραφος 6

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

6. Οι παράγραφοι 1 έως 3 εφαρμόζονται 
τρεις μήνες μετά την προθεσμία που 
ορίζεται στο άρθρο 21, παράγραφος 4. 
Εισάγονται σταδιακά ειδικές για κάθε 
τομέα κατευθυντήριες γραμμές, σε 
εθελοντική βάση, εντός περιόδου 3 ετών 
πριν από την εφαρμογή των παραγράφων 1 
έως 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί ένα λειτουργικό σύστημα διαχείρισης της χρήσης εγκεκριμένων 
χημικών ουσιών στην αλυσίδα εφοδιασμού προϊόντων, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί η 
εφαρμογή των μέτρων βήμα-βήμα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά την ανάπτυξη ειδικών 
για κάθε τομέα κατευθυντηρίων γραμμών και κατά την σταδιακή εισαγωγή τους θα προσφέρουν 
εάν χρήσιμο εφαλτήριο για περαιτέρω ανάπτυξη στον περίπλοκο τομέα της χρήσης χημικών 
ουσιών σε καταναλωτικά προϊόντα. Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι οι ειδικές για κάθε 
τομέα κατευθυντήριες γραμμές θα εισαχθούν σταδιακά εντός περιόδου 3 ετών πριν την έναρξη 
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ισχύος του άρθρου 6.

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 461
Άρθρο 6, παράγραφος 6

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

6. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται ένα έτος
μετά τις προθεσμίες που ορίζονται στο 
άρθρο 21.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αποδεκτό να εξαιρούνται εισαγόμενα προϊόντα από τις απαιτήσεις καταχώρισης 
ουσιών που αποτελούν συστατικά προϊόντων επί 11 έτη και 3 μήνες. Επικίνδυνες ουσίες που 
αποτελούν συστατικά εισαγόμενων προϊόντων πρέπει να καταχωρίζονται το αργότερο ένα έτος 
μετά την καταχώρισή τους στην ΕΕ.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 462
Άρθρο 6, παράγραφος 6

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

5. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται τρεις 
μήνες μετά την προθεσμία που ορίζεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασφαλίζεται η συνοχή με την τροπολογία επί του άρθρου 6, παράγραφοι 2 έως 4.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi

Τροπολογία 463
Άρθρο 6, παράγραφος 7
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7. Τα μέτρα για την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 6 θεσπίζονται με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3.

7. Τα μέτρα για την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 3 θεσπίζονται με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο εξασφαλίζει συνοχή με τις τροπολογίες που προτείνουν να διαγραφούν οι παράγραφοι 2, 
3 και 4 (Hassi).

Διασφαλίζεται η συνοχή με την τροπολογία επί του άρθρου 6, παράγραφοι 2 έως 4 (Ferreira, 
Lienemann).

Τροπολογία: Chris Davies, Frédérique Ries

Τροπολογία 464
Άρθρο 6, παράγραφος 7

7. Τα μέτρα για την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 έως 6 θεσπίζονται με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3.

7. Οι εκτελεστικές διατάξεις για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου 
θεσπίζονται με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει τη δυνατότητα θέσπισης εκτελεστικών διατάξεων, για να 
μπορεί να εφαρμοσθεί ολόκληρο το άρθρο 6.

Τροπολογία: Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Τροπολογία 465
Άρθρο 6, παράγραφος 7 α (νέα)

7a. Οι εκτελεστικές διατάξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 7 
συμφωνούν με τις ειδικές για κάθε τομέα 
κατευθυντήριες γραμμές που 
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καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 73, 
παράγραφος 2, στοιχείο (ια).

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάση για ένα λειτουργικό πλαίσιο αποτελεί ο προσδιορισμός κατηγοριών προϊόντων και η 
χρήση χημικών ουσιών που ανταποκρίνονται στα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 54, 
στοιχεία (α)-(ε) ή έχουν προσδιορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 54, στοιχείο (στ) του κανονισμού 
REACH. Η κατάρτιση των ειδικών για κάθε τομέα κατευθυντήριων γραμμών θα βασίζεται σε 
αυτά τα δύο στοιχεία, ενώ οι εκτελεστικές διατάξεις πρέπει να είναι εναρμονισμένες με αυτές τις 
εξελίξεις, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται η συμμόρφωση και η νομική ασφάλεια.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 466
Άρθρο 6, παράγραφος 7 α (νέα)

7α. Ο Οργανισμός εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές, προκειμένου να βοηθήσει τους 
κατασκευαστές και εισαγωγείς προϊόντων 
καθώς και τις αρμόδιες αρχές. 

Or. fr

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, 
Boguslaw Sonik, Αντώνιος Τρακατέλλης, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 467
Άρθρο 6 α α (νέο)

Άρθρο 6 αα
Μεταβίβαση και κατανομή καταχωρίσεων, 

«Καταχώριση εξ ονόματος ομάδας 
εταιρειών» 

1. Το αποκτώμενο μέσω μιας καταχώρισης 
νομικό δικαίωμα είναι μεταβιβάσιμο και 
διαιρετό. Σε περίπτωση μεταβίβασης της 
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ιδιοκτησίας εταιρείας, ο νέος κάτοχος 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 20. Σε περίπτωση 
μεταβίβασης μέρους της εταιρείας που 
είναι κάτοχος καταχώρισης, επί 
παραδείγματι μέσω της πώλησης μίας 
μονάδας παραγωγής που κατασκευάζει την 
καταχωρισμένη ουσία, ο Οργανισμός 
χορηγεί νέον αριθμό καταχώρισης στο νέο 
κάτοχο.

2. Εάν ο κατασκευαστής είναι θυγατρική 
εταιρεία που ελέγχεται από άλλο νομικό 
πρόσωπο (την καλούμενη «μητρική 
εταιρεία»), η μητρική εταιρεία δύναται να 
πραγματοποιήσει και να διατηρήσει μια 
καταχώριση εξ ονόματος της θυγατρικής 
εταιρείας. Η θυγατρική εταιρεία δύναται 
επίσης να πραγματοποιήσει και να 
διατηρήσει την καταχώριση για την 
μητρική της εταιρεία ή για άλλες 
θυγατρικές εταιρείες. Στις περιπτώσεις 
αυτές απαιτείται μόνο μία καταχώριση. Το 
νομικό πρόσωπο που ορίζεται ως ο 
καταχωρίζων της ομάδας είναι υπεύθυνο 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.
Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται επίσης, εάν 
η μητρική εταιρεία ή η θυγατρική εταιρεία 
δεν έχουν την έδρα τους στην ΕΕ. Ο 
καταχωρίζων και ο κάτοχος της 
καταχώρισης έχουν την έδρα τους στην 
ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόταση για την επίλυση των ακόλουθων προβλημάτων:
Στην περίπτωση ομάδων εταιρειών, παραδίδονται σε πελάτες προϊόντα από διαφορετικά κέντρα 
παραγωγής εντός της ΕΕ, τα οποία ενδέχεται να ανήκουν σε διαφορετικές θυγατρικές εταιρείες. 
Η διανομή προϊόντων εντός ομάδων εταιρειών συντονίζεται συχνά από μια μονάδα εντός της 
ομάδας η οποία μπορεί να είναι τμήμα της μητρικής εταιρείας ή μιας θυγατρικής εταιρείας. Η 
καταχώριση εξ ονόματος μιας ομάδας εταιρειών θα ήταν κατάλληλη λύση, προκειμένου να 
μειωθούν οι δαπάνες και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες στις εν λόγω περιπτώσεις.
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Εάν ο καταχωρίζων πωλεί μόνο μία εκ των περισσοτέρων μονάδων παραγωγής, στην οποία 
παράγεται μια ουσία, ο αγοραστής δεν χρειάζεται να υποβάλει νέα καταχώριση.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 468
Άρθρο 6 α α (νέο)

Άρθρο 6 αα
1. Το αποκτώμενο μέσω μιας καταχώρισης 
νομικό δικαίωμα είναι μεταβιβάσιμο και 
διαιρετό. Ο αποκτών υπεισέρχεται στα 
δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του 
αρχικού καταχωρίζοντος. Σε περίπτωση 
κατανομής μιας καταχώρισης, ο 
Οργανισμός χορηγεί στο νέο ιδιοκτήτη νέο 
αριθμό καταχώρισης.
2. Εάν ο κατασκευαστής είναι θυγατρική 
εταιρεία άλλου νομικού προσώπου (της
καλούμενης «μητρικής εταιρείας»), η 
μητρική εταιρεία δύναται να 
πραγματοποιήσει και να διατηρήσει μια 
καταχώριση εξ ονόματος της θυγατρικής 
εταιρείας. Η θυγατρική εταιρεία δύναται 
επίσης να πραγματοποιήσει και να 
διατηρήσει μια καταχώρηση για τη 
μητρική της εταιρεία ή για άλλες 
θυγατρικές εταιρείες. Στις περιπτώσεις 
αυτές απαιτείται μόνο μια καταχώριση. Το 
νομικό πρόσωπο που ορίζεται ως ο 
καταχωρίζων της ομάδας είναι υπεύθυνο 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό. Το 
νομικό πρόσωπο που ορίζεται ως ο 
καταχωρίζων της ομάδας έχει την έδρα 
του στην ΕΕ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν ο καταχωρίζων δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιήσει την καταχώριση, πρέπει να έχει την 
δυνατότητα να μεταβιβάζει τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν.
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Εντός ομίλων επιχειρήσεων παραδίδονται προϊόντα σε μεταγενέστερους χρήστες από διάφορα 
κέντρα παραγωγής εντός της ΕΕ, κέντρα τα οποία ενδέχεται να ανήκουν σε διαφορετικές 
θυγατρικές εταιρείες. Η διανομή προϊόντων εντός ομίλου εταιρειών συντονίζεται συχνά από μια 
μονάδα, η οποία μπορεί να είναι είτε τμήμα της μητρικής εταιρείας ή μιας θυγατρικής εταιρείας. 
Η καταχώριση εξ ονόματος ομάδας εταιρειών που προτείνεται με την παρούσα τροπολογία θα 
ήταν κατάλληλη λύση, προκειμένου να μειωθούν οι δαπάνες και οι γραφειοκρατικές 
διαδικασίες.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 469
Άρθρο 7

Άρθρο 7 Το παρόν άρθρο διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποτελεί συνέπεια της τροπολογίας που προτείνει την προσθήκη νέου άρθρου 4 α (σε σύνδεση 
με τα άρθρα 3, σημείο 22, 4α και 34, παράγραφος 4).

Τροπολογία: Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Τροπολογία 470
Άρθρο 7

1. Τα άρθρα 5 και 19 δεν εφαρμόζονται επί 
πέντε χρόνια σε ουσίες που παράγονται 
στην Κοινότητα ή εισάγονται για σκοπούς 
έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής, με μικρό 
πελατολόγιο, σε ποσότητες οι οποίες 
εξυπηρετούν μόνο σκοπούς έρευνας και 
ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών 
παραγωγής.

Ως έρευνα και ανάπτυξη νοείται η 
συστηματική, συχνά μάλιστα και τυχαία, 
αναζήτηση νέων γνώσεων. Γενικά γίνεται 
διάκριση μεταξύ της βασικής έρευνας, η 
οποία διενεργείται χωρίς ειδικούς 
περιορισμούς και χωρίς συγκεκριμένο 
σκοπό, και της εφαρμοσμένης έρευνας, η 
οποία αποσκοπεί στην επίλυση ενός 
συγκεκριμένου προβλήματος και συχνά 
έχει ως στόχο μια οικονομική εφαρμογή.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο 
παραγωγός ή ο εισαγωγέας κοινοποιεί στον 
Οργανισμό τις ακόλουθες πληροφορίες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται 
από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 

Ουσίες και μείγματα ουσιών που 
χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό 
αυστηρές συνθήκες σε εργαστήρια έρευνας 
και ανάπτυξης δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
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108:
α) την ταυτότητα του παραγωγού ή του 
εισαγωγέα·
β) την ταυτότητα της ουσίας·
γ) την ταξινόμηση της ουσίας, εάν υπάρχει·
δ) την εκτιμώμενη ποσότητα·
ε) το πελατολόγιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1· και
στ) επαρκείς πληροφορίες για το 
πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης, ώστε 
να μπορεί ο Οργανισμός να λαμβάνει 
τεκμηριωμένα τις αποφάσεις του βάσει 
των παραγράφων 4 και 7.
Η περίοδος που ορίζεται στην παράγραφο 
1 αρχίζει να ισχύει από την παραλαβή της 
κοινοποίησης από τον Οργανισμό.
3. Ο Οργανισμός χορηγεί έναν αριθμό στην 
κοινοποίηση και μια ημερομηνία, που είναι 
η ημερομηνία παραλαβής της 
κοινοποίησης από τον Οργανισμό, και τα 
γνωστοποιεί αμέσως στον ενδιαφερόμενο 
παραγωγό ή εισαγωγέα. 
4. Ο Οργανισμός ελέγχει την πληρότητα 
των πληροφοριών που του 
κοινοποιήθηκαν. Παρέχει διασφαλίσεις ότι 
ο χειρισμός της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος ή του προϊόντος στο 
οποίο είναι ενσωματωμένη η ουσία θα γίνει 
μόνο από το προσωπικό των πελατών που 
αναφέρονται στον κατάλογο σε ελεγχόμενες 
συνθήκες και ότι η ουσία δεν θα διατεθεί 
στο ευρύ κοινό ποτέ ούτε υπό καθαρή 
μορφή ούτε σε παρασκεύασμα ούτε σε 
προϊόν και ότι μετά τη λήξη της περιόδου 
εξαίρεσης οι ποσότητες που θα έχουν 
απομείνει θα επανασυλλεγούν και θα 
διατεθούν.
5. Εάν δεν υπάρξουν αντίθετες υποδείξεις, 
ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας της ουσίας 
μπορεί να παραγάγει ή να εισαγάγει την 
ουσία το νωρίτερο τέσσερις εβδομάδες 
μετά την κοινοποίηση.
6. Ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας 
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συμμορφώνεται με κάθε όρο που επιβάλλει 
ο Οργανισμός σύμφωνα με την παράγραφο 
4.
7. Ο Οργανισμός μπορεί να αποφασίσει να 
παρατείνει την πενταετή περίοδο 
εξαίρεσης για πέντε ακόμη χρόνια 
κατ’ ανώτατο όριο ή, όταν πρόκειται για 
ουσίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
για την ανάπτυξη φαρμακευτικών 
προϊόντων για ανθρώπινη ή κτηνιατρική 
χρήση, για δέκα ακόμη χρόνια 
κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον ο παραγωγός ή 
ο εισαγωγέας μπορεί να καταδείξει ότι η 
παράταση αυτή αιτιολογείται από το 
πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης.
8. Ο Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως κάθε 
απόφαση που λαμβάνει στις αρμόδιες 
αρχές κάθε κράτους μέλους στο οποίο 
πραγματοποιείται η παραγωγή, η εισαγωγή 
ή η έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής.
Όταν λαμβάνει αποφάσεις, όπως 
προβλέπεται στις παραγράφους 4 και 7, ο 
Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τυχόν 
παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί από 
τις εν λόγω αρμόδιες αρχές.
9. Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές 
των αντίστοιχων κρατών μελών τηρούν 
πάντοτε εμπιστευτικές τις πληροφορίες 
που υποβάλλονται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 έως 8.
10. Κατά των αποφάσεων του Οργανισμού 
βάσει των παραγράφων 4 και 7 μπορεί να 
ασκηθεί προσφυγή, σύμφωνα με τα άρθρα 
87, 88 και 89.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός αυτών των ουσιών από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα δώσει 
δυνατότητες στην έρευνα και την ανάπτυξη, ακόμη και στον τομέα των ουσιών χαμηλού 
κινδύνου.
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête,Péter Olajos, Renate Sommer

Τροπολογία 471
Άρθρο 7

1. Τα άρθρα 5 και 19 δεν εφαρμόζονται επί 
πέντε χρόνια σε ουσίες που παράγονται 
στην Κοινότητα ή εισάγονται για σκοπούς 
έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής, με μικρό 
πελατολόγιο, σε ποσότητες οι οποίες 
εξυπηρετούν μόνο σκοπούς έρευνας και 
ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών 
παραγωγής.

1. Τα άρθρα 5 και 19 δεν εφαρμόζονται σε 
ουσίες που παράγονται στην Κοινότητα ή 
εισάγονται για σκοπούς έρευνας και 
ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών 
παραγωγής, με μικρό πελατολόγιο, σε 
ποσότητες οι οποίες εξυπηρετούν μόνο 
σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων 
και διαδικασιών παραγωγής.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο 
παραγωγός ή ο εισαγωγέας κοινοποιεί στον 
Οργανισμό τις ακόλουθες πληροφορίες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται από 
τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο 
παραγωγός ή ο εισαγωγέας κοινοποιεί στον 
Οργανισμό τις ακόλουθες πληροφορίες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται από 
τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

(α) την ταυτότητα του παραγωγού ή του 
εισαγωγέα·

(α) την ταυτότητα του παραγωγού ή του 
εισαγωγέα·

(β) την ταυτότητα της ουσίας· (β) την ταυτότητα της ουσίας·
(γ) την ταξινόμηση της ουσίας, εάν υπάρχει· (γ) την ταξινόμηση της ουσίας, εάν υπάρχει·

(δ) την εκτιμώμενη ποσότητα· (δ) την εκτιμώμενη ποσότητα·
το πελατολόγιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1·και

το πελατολόγιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1·και

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

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

Η περίοδος που ορίζεται στην παράγραφο 
1 αρχίζει να ισχύει από την παραλαβή της 
κοινοποίησης από τον Οργανισμό.
3. Ο Οργανισμός χορηγεί έναν αριθμό στην 
κοινοποίηση και μια ημερομηνία, που είναι 
η ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης 
από τον Οργανισμό, και τα γνωστοποιεί 
αμέσως στον ενδιαφερόμενο παραγωγό ή 

3. Ο Οργανισμός χορηγεί έναν αριθμό στην 
κοινοποίηση και μια ημερομηνία, που είναι 
η ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης 
από τον Οργανισμό, και τα γνωστοποιεί 
αμέσως στον ενδιαφερόμενο παραγωγό ή 
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εισαγωγέα. εισαγωγέα.
4. Ο Οργανισμός ελέγχει την πληρότητα των 
πληροφοριών που του κοινοποιήθηκαν. 
Παρέχει διασφαλίσεις ότι ο χειρισμός της 
ουσίας ή του παρασκευάσματος ή του 
προϊόντος στο οποίο είναι ενσωματωμένη η 
ουσία θα γίνει μόνο από το προσωπικό των 
πελατών που αναφέρονται στον κατάλογο σε 
ελεγχόμενες συνθήκες και ότι η ουσία δεν 
θα διατεθεί στο ευρύ κοινό ποτέ ούτε υπό 
καθαρή μορφή ούτε σε παρασκεύασμα ούτε 
σε προϊόν και ότι μετά τη λήξη της περιόδου 
εξαίρεσης οι ποσότητες που θα έχουν 
απομείνει θα επανασυλλεγούν και θα 
διατεθούν. 

4. Ο Οργανισμός ελέγχει την πληρότητα των 
πληροφοριών που του κοινοποιήθηκαν. 
Παρέχει διασφαλίσεις ότι ο χειρισμός της 
ουσίας ή του παρασκευάσματος ή του 
προϊόντος στο οποίο είναι ενσωματωμένη η 
ουσία θα γίνει μόνο από το προσωπικό των 
πελατών που αναφέρονται στον κατάλογο σε 
ελεγχόμενες συνθήκες και ότι η ουσία δεν 
θα διατεθεί στο ευρύ κοινό ποτέ ούτε υπό 
καθαρή μορφή ούτε σε παρασκεύασμα ούτε 
σε προϊόν και ότι μετά τη λήξη της περιόδου 
έρευνας και ανάπτυξης οι ποσότητες που θα 
έχουν απομείνει θα επανασυλλεγούν και θα 
διατεθούν. 

5. Εάν δεν υπάρξουν αντίθετες υποδείξεις, ο 
παραγωγός ή ο εισαγωγέας της ουσίας 
μπορεί να παραγάγει ή να εισαγάγει την 
ουσία το νωρίτερο τέσσερις εβδομάδες μετά 
την κοινοποίηση.

5. Εάν δεν υπάρξουν αντίθετες υποδείξεις, ο 
παραγωγός ή ο εισαγωγέας της ουσίας 
μπορεί να παραγάγει ή να εισαγάγει την 
ουσία το νωρίτερο τέσσερις εβδομάδες μετά 
την κοινοποίηση.

6. Ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας 
συμμορφώνεται με κάθε όρο που επιβάλλει 
ο Οργανισμός σύμφωνα με την παράγραφο 
4.

6. Ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας 
συμμορφώνεται με κάθε όρο που επιβάλλει 
ο Οργανισμός σύμφωνα με την παράγραφο 
4.

7. Ο Οργανισμός μπορεί να αποφασίσει να 
παρατείνει την πενταετή περίοδο 
εξαίρεσης για πέντε ακόμη χρόνια 
κατ’ ανώτατο όριο ή, όταν πρόκειται για 
ουσίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
για την ανάπτυξη φαρμακευτικών 
προϊόντων για ανθρώπινη ή κτηνιατρική 
χρήση, για δέκα ακόμη χρόνια 
κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον ο παραγωγός ή 
ο εισαγωγέας μπορεί να καταδείξει ότι η 
παράταση αυτή αιτιολογείται από το 
πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης.
8. Ο Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως κάθε 
απόφαση που λαμβάνει στις αρμόδιες αρχές 
κάθε κράτους μέλους στο οποίο 
πραγματοποιείται η παραγωγή, η εισαγωγή 
ή η έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής.

7. Ο Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως κάθε 
απόφαση που λαμβάνει στις αρμόδιες αρχές 
κάθε κράτους μέλους στο οποίο 
πραγματοποιείται η παραγωγή, η εισαγωγή 
ή η έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής.

Όταν λαμβάνει αποφάσεις, όπως 
προβλέπεται στις παραγράφους 4 και 7, ο 
Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τυχόν 

Όταν λαμβάνει αποφάσεις, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 4, ο 
Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τυχόν 
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παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί από τις 
εν λόγω αρμόδιες αρχές.

παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί από τις 
εν λόγω αρμόδιες αρχές.

9. Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές των 
αντίστοιχων κρατών μελών τηρούν πάντοτε 
εμπιστευτικές τις πληροφορίες που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 έως 8.

8. Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές των 
αντίστοιχων κρατών μελών τηρούν πάντοτε 
εμπιστευτικές τις πληροφορίες που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 έως 7.

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

9. Κατά των αποφάσεων του Οργανισμού 
βάσει της παραγράφου 4 μπορεί να ασκηθεί 
προσφυγή, σύμφωνα με τα άρθρα 87, 88 και 
89.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να ορίζονται χρονικά πλαίσια. 

Τροπολογία: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 472
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Τα άρθρα 5 και 19 δεν εφαρμόζονται επί 
πέντε χρόνια σε ουσίες που παράγονται 
στην Κοινότητα ή εισάγονται για σκοπούς 
έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής, με μικρό 
πελατολόγιο, σε ποσότητες οι οποίες 
εξυπηρετούν μόνο σκοπούς έρευνας και 
ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών 
παραγωγής.

1. Τα άρθρα 5 και 19 δεν εφαρμόζονται σε 
ουσίες που παράγονται στην Κοινότητα ή 
εισάγονται για σκοπούς έρευνας και 
ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών 
παραγωγής, με μικρό πελατολόγιο, σε 
ποσότητες οι οποίες εξυπηρετούν μόνο 
σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων 
και διαδικασιών παραγωγής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επιβολή χρονικού περιορισμού για ουσίες που χρησιμοποιούνται για την έρευνα και την 
ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών θα λειτουργήσει ανασταλτικά στην καινοτομία. Υφίσταται 
ο κίνδυνος ότι ερευνητικά προγράμματα θα μεταφερθούν εκτός της ΕΕ, με αποτέλεσμα να 
διακυβευθούν θέσεις εργασίας για τις οποίες απαιτούνται υψηλά επαγγελματικά προσόντα.
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 473
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Τα άρθρα 5 και 19 δεν εφαρμόζονται επί 
πέντε χρόνια σε ουσίες που παράγονται 
στην Κοινότητα ή εισάγονται για σκοπούς 
έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής, με μικρό 
πελατολόγιο, σε ποσότητες οι οποίες 
εξυπηρετούν μόνο σκοπούς έρευνας και 
ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών 
παραγωγής.

1. Τα άρθρα 5 και 19 δεν εφαρμόζονται επί 
δέκα χρόνια σε ουσίες που παράγονται στην 
Κοινότητα ή εισάγονται για σκοπούς 
έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής, με μικρό 
πελατολόγιο, σε ποσότητες οι οποίες 
εξυπηρετούν μόνο σκοπούς έρευνας και 
ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών 
παραγωγής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βελτιστοποιηθούν η έρευνα και η ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών, 
απαιτούνται συχνά επαναληπτικοί κύκλοι έρευνας και ανάπτυξης, των οποίων οι όροι 
εκκίνησης μπορούν να καθορισθούν μόνον αφού ολοκληρωθεί ο προηγούμενος κύκλος. Αυτοί 
οι κύκλοι έρευνας και ανάπτυξης μπορούν να είναι πολύ χρονοβόροι. Για το λόγο αυτό, η 
χρονική περίοδος των πέντε ετών κατά την οποία εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των 
άρθρων 5 και 19 ουσίες που παράγονται στην Κοινότητα ή εισάγονται για σκοπούς έρευνας και 
ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής, είναι πολύ μικρή και πρέπει να επεκταθεί 
σε δέκα χρόνια.

Τροπολογία: Martin Callanan + Lena Ek

Τροπολογία 474
Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο (στ)

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

Διαγράφεται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες για την έρευνα προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής είναι συχνά άκρως 
απόρρητες για εμπορικούς λόγους. Η υποχρέωση αναλυτικής παρουσίασης ενός ερευνητικού 
προγράμματος στον Οργανισμό δημιουργεί τον κίνδυνο να παραβιασθεί το απόρρητο των 
πληροφοριών. Εκτός αυτού, ο Οργανισμός δεν χρειάζεται λεπτομερείς πληροφορίες για τις 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, προκειμένου να προσδιορίσει τους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους που προέρχονται από την χημική ουσία που χρησιμοποιείται για ερευνητικούς 
σκοπούς.
Σε ένα πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής, δεν υπάρχει 
σημαντική έκθεση ανθρώπων και/ή του περιβάλλοντος στην υπό εξέταση ουσία, το 
παρασκεύασμα ή το προϊόν και ο Οργανισμός μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικαλεστεί τους 
όρους διασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφοι 4 και 6, βάσει της ταυτότητας της 
ουσίας.
Η τροπολογία:
– διασφαλίζει ότι η καινοτομία προστατεύεται από την ακούσια αποκάλυψη εμπιστευτικών 

επιχειρηματικών πληροφοριών·
– ελαχιστοποιεί τον διοικητικό φόρτο του τομέα της έρευνας στο πλαίσιο του REACH 

(Callanan).

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο Οργανισμός δεν χρειάζεται αυτές τις εξαιρετικά εμπιστευτικές 
πληροφορίες. Σε ένα πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών 
παραγωγής, δεν υπάρχει σημαντική έκθεση ανθρώπων και/ή του περιβάλλοντος στην υπό 
εξέταση ουσία, το παρασκεύασμα ή το προϊόν και ο Οργανισμός μπορεί ανά πάσα στιγμή να 
επικαλεστεί τους όρους διασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφοι 4 και 6, βάσει της 
ταυτότητας της ουσίας. Συνεπώς, η παροχή λεπτομερών πληροφοριών για δραστηριότητες Ε&Α 
δεν πρέπει να αποτελεί τυποποιημένη απαίτηση (Ek).

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 475
Άρθρο 7, παράγραφος 4

4. Ο Οργανισμός ελέγχει την πληρότητα των 
πληροφοριών που του κοινοποιήθηκαν.
Παρέχει διασφαλίσεις ότι ο χειρισμός της 
ουσίας ή του παρασκευάσματος ή του 
προϊόντος στο οποίο είναι ενσωματωμένη η 
ουσία θα γίνει μόνο από το προσωπικό των 
πελατών που αναφέρονται στον κατάλογο σε 
ελεγχόμενες συνθήκες και ότι η ουσία δεν 
θα διατεθεί στο ευρύ κοινό ποτέ ούτε υπό 
καθαρή μορφή ούτε σε παρασκεύασμα ούτε 
σε προϊόν και ότι μετά τη λήξη της περιόδου 
εξαίρεσης οι ποσότητες που θα έχουν 

4. Ο Οργανισμός ελέγχει την πληρότητα των 
πληροφοριών που του κοινοποιήθηκαν.
Παρέχει διασφαλίσεις ότι ο χειρισμός της 
ουσίας ή του παρασκευάσματος ή του 
προϊόντος στο οποίο είναι ενσωματωμένη η 
ουσία θα γίνει μόνο από το προσωπικό των 
πελατών που αναφέρονται στον κατάλογο σε 
ελεγχόμενες συνθήκες και ότι η ουσία δεν 
θα διατεθεί στο ευρύ κοινό ποτέ ούτε υπό 
καθαρή μορφή ούτε σε παρασκεύασμα ούτε 
σε προϊόν και ότι μετά τη λήξη της περιόδου 
εξαίρεσης οι ποσότητες που θα έχουν 
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απομείνει θα επανασυλλεγούν και θα 
διατεθούν.

απομείνει θα επανασυλλεγούν και θα 
διατεθούν και ότι ελέγχονται δεόντως 
δυνητικοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη 
υγεία και/ή το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την προώθηση καινοτομιών είναι σκόπιμο να εξαιρούνται ουσίες που χρησιμοποιούνται σε 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να ενσωματωθούν κριτήρια 
που αφορούν τους δυνητικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 476
Άρθρο 7, παράγραφος 4

4. Ο Οργανισμός ελέγχει την πληρότητα των 
πληροφοριών που του κοινοποιήθηκαν. 
Παρέχει διασφαλίσεις ότι ο χειρισμός της 
ουσίας ή του παρασκευάσματος ή του 
προϊόντος στο οποίο είναι ενσωματωμένη η 
ουσία θα γίνει μόνο από το προσωπικό των 
πελατών που αναφέρονται στον κατάλογο σε 
ελεγχόμενες συνθήκες και ότι η ουσία δεν 
θα διατεθεί στο ευρύ κοινό ποτέ ούτε υπό 
καθαρή μορφή ούτε σε παρασκεύασμα ούτε 
σε προϊόν και ότι μετά τη λήξη της περιόδου 
εξαίρεσης οι ποσότητες που θα έχουν 
απομείνει θα επανασυλλεγούν και θα 
διατεθούν.

4. Ο Οργανισμός ελέγχει την πληρότητα των 
πληροφοριών που του κοινοποιήθηκαν. 
Λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με όρους οι 
οποίοι πρέπει να τηρηθούν, προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι η παραγωγή και χρήση 
της ουσίας ή των παρασκευασμάτων στα 
οποία είναι ενσωματωμένη ενέχουν τον 
χαμηλότερο δυνατό βαθμό κινδύνου, 
ιδιαίτερα όσον αφορά άγνωστα 
χαρακτηριστικά κινδύνων. Στο πλαίσιο 
αυτό, δύναται, μεταξύ άλλων, να ορίσει ότι 
ο χειρισμός της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος ή του προϊόντος στο 
οποίο είναι ενσωματωμένη η ουσία θα γίνει 
μόνο από το προσωπικό των πελατών που 
αναφέρονται στον κατάλογο σε ελεγχόμενες 
συνθήκες και ότι η ουσία δεν θα διατεθεί 
στο ευρύ κοινό ποτέ ούτε υπό καθαρή 
μορφή ούτε σε παρασκεύασμα ούτε σε 
προϊόν και ότι μετά τη λήξη της περιόδου 
εξαίρεσης οι ποσότητες που θα έχουν 
απομείνει θα επανασυλλεγούν και θα 
διατεθούν.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί, λόγω έλλειψης γνώσεων σχετικά με ουσίες που χρησιμοποιούνται 
για σκοπούς έρευνας προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής, η εμφάνιση απαράδεκτων 
κινδύνων κατά την παραγωγή ή τη χρήση αυτών των ουσιών, η παρούσα τροπολογία 
διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός λαμβάνει σε κάθε περίπτωση απόφαση σχετικά με τους όρους 
που πρέπει να τηρούνται. Στο πλαίσιο αυτό, ο βαθμός αυστηρότητας των όρων μπορεί να 
καθορίζεται από τον βαθμό στον οποίο ο υποβάλλων την αίτηση μπορεί να αποδείξει ότι οι 
κίνδυνοι είναι υπό έλεγχο. Με τον τρόπο αυτό - σε σύνδεση με την παράγραφο 8 - διασφαλίζεται 
ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι σε κάθε περίπτωση ενημερωμένες για 
προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Αντώνιος Τρακατέλλης, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 477
Άρθρο 7, παράγραφος 8, υποπαράγραφος 2

Όταν λαμβάνει αποφάσεις, όπως 
προβλέπεται στις παραγράφους 4 και 7, ο 
Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τυχόν 
παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί από τις 
εν λόγω αρμόδιες αρχές.

Όταν λαμβάνει αποφάσεις, όπως 
προβλέπεται στις παραγράφους 4 και 7, ο 
Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τυχόν 
παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί από τις 
αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους στο 
οποίο λαμβάνει χώρα κατασκευή, εισαγωγή 
ή έρευνα προϊόντων και διαδικασιών 
παραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή είναι η διαδικασία που ορίζεται στην οδηγία 92/32/ΕΟΚ του Συμβουλίου, η οποία 
απεδείχθη αποτελεσματική στην πράξη και επομένως δεν θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό 
REACH. 

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges  + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 478
Άρθρο 8
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Άρθρο 8 Το παρόν άρθρο διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποφεύγεται διπλή νομοθετική ρύθμιση (πβλ. την αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 
2). Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 2, 4 και 53, παράγραφος 5 (Oomen-Ruijten και 
άλλοι).

Οι διαγραφόμενες διατάξεις ενσωματώνονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο στ) νέο και 
στο παράρτημα Iγ (Foglietta και άλλοι).
Η τροπολογία προκύπτει από το νέο άρθρο 2 (Roth-Behrendt).

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 479
Άρθρο 9

Μια καταχώριση που απαιτείται βάσει του 
άρθρου 5 ή του άρθρου 6, παράγραφοι 1 ή 4, 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται από 
τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

Μια καταχώριση που απαιτείται βάσει του 
άρθρου 5 ή του άρθρου 6, παράγραφοι 1 ή 4, 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται από 
τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

α) τεχνικό φάκελο ο οποίος περιέχει: α) τεχνικό φάκελο ο οποίος περιέχει:
i) την ταυτότητα του παραγωγού(-ών) ή του 
εισαγωγέα(-ων), όπως ορίζεται στο σημείο 1 
του παραρτήματος IV·

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

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

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

(iii) πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή 
και τη χρήση(-εις) της ουσίας, όπως ορίζεται 
στο σημείο 3 του παραρτήματος IV· οι 
πληροφορίες αυτές αντιπροσωπεύουν όλες 
τις προσδιοριζόμενες χρήσεις του 
καταχωρίζοντος·

(iii) πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή 
και τη χρήση(-εις) της ουσίας, όπως ορίζεται 
στο σημείο 3 του παραρτήματος IV· οι 
πληροφορίες αυτές αντιπροσωπεύουν όλες 
τις προσδιοριζόμενες χρήσεις του 
καταχωρίζοντος και τις αντίστοιχες 
προβλεπόμενες ποσότητες παραγωγής ή 
εισαγωγής, εφόσον πρόκειται για 
ποσότητες που φθάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ’ έτοςς, στρογγυλοποιούμενες 
προς την πλησιέστερη προς τα πάνω ή 
προς τα κάτω μονάδα·
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iii α) πληροφορίες σχετικά με την 
παραγωγή και τη/τις χρήση/(-σεις) της 
ουσίας και ταξινόμηση όλων των 
προσδιοριζόμενων χρήσεων βάσει των 
κατηγοριών χρήσης και έκθεσης που 
ορίζονται στο παράρτημα I αα·

iv) την ταξινόμηση και την επισήμανση της 
ουσίας, όπως ορίζεται στο σημείο 4 του 
παραρτήματος IV·

iv) την ταξινόμηση και την επισήμανση της 
ουσίας, όπως ορίζεται στο σημείο 4 του 
παραρτήματος IV·

v) οδηγίες ασφαλούς χρήσης της ουσίας, 
όπως ορίζεται στο σημείο 5 του 
παραρτήματος IV·
(vi) περιλήψεις των πληροφοριών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή των 
παραρτημάτων V έως IX·

(vi) περιλήψεις των πληροφοριών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή των 
παραρτημάτων V έως IX·

(vii) αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών με τις 
πληροφορίες που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των παραρτημάτων V έως IX, 
εφόσον απαιτείται από το παράρτημα I·

(vii) αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών με τις 
πληροφορίες που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των παραρτημάτων V έως IX, 
εφόσον απαιτείται από το παράρτημα I·

(viii) δήλωση ότι πραγματοποιήθηκαν ή ότι 
δεν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα για την παραγωγή των 
πληροφοριών·

(viii) δήλωση ότι πραγματοποιήθηκαν ή ότι 
δεν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα για την παραγωγή των 
πληροφοριών·

(ix) προτάσεις διενέργειας δοκιμών εφόσον 
απαιτούνται από την εφαρμογή των 
παραρτημάτων V έως IX·

(ix) προτάσεις διενέργειας δοκιμών εφόσον 
απαιτούνται από την εφαρμογή των 
παραρτημάτων V έως IX·

(x) δήλωση εάν συμφωνεί να 
χρησιμοποιηθούν από επόμενους 
καταχωρίζοντες, έναντι αμοιβής, οι 
περιλήψεις του και οι αυτοδύναμες 
περιλήψεις μελετών του που περιέχουν τις 
πληροφορίες που προέκυψαν από την 
εφαρμογή των παραρτημάτων V έως VIII 
σχετικά με δοκιμές στις οποίες δεν 
χρησιμοποιήθηκαν σπονδυλωτά ζώα·

(x) δήλωση εάν συμφωνεί να 
χρησιμοποιηθούν από επόμενους 
καταχωρίζοντες, έναντι αμοιβής, οι 
περιλήψεις του και οι αυτοδύναμες 
περιλήψεις μελετών του που περιέχουν τις 
πληροφορίες που προέκυψαν από την 
εφαρμογή των παραρτημάτων V έως VIII 
σχετικά με δοκιμές στις οποίες δεν 
χρησιμοποιήθηκαν σπονδυλωτά ζώα·

αα) επικαιροποιημένο δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας σύμφωνα με το παράρτημα 1α· 

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

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

βα) δήλωση του καταχωρίζοντος σχετικά 
με την πραγματοποιηθείσα υπό του ιδίου 
ταξινόμηση της ουσίας σε ένα από τα 
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επίπεδα προτεραιότητας 1 έως 3 σε 
συνάρτηση με την επικινδυνότητα, όπως 
ορίζονται στο παράρτημα IVα. Η πρώτη 
πρόταση δεν εφαρμόζεται εάν έχει 
πραγματοποιηθεί προκαταχώριση 
σύμφωνα με τα άρθρα 26 κ.εξ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με βάση την προσέγγιση «μια ουσία - μια καταχώριση», θεσπίζονται επίσης οι όροι για τις 
απαιτήσεις παροχής πληροφοριών σε συνάρτηση με την επικινδυνότητα. Για το λόγο αυτό, η 
προβλεπόμενη χρήση μιας ουσίας πρέπει να δηλώνεται και βάσει κατηγοριών χρήσης και 
έκθεσης. Τούτο διευκολύνει επίσης την παροχή πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασμού. Το 
αυτό ισχύει για το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.  Η ταξινόμηση στα επίπεδα προτεραιότητας 
που πραγματοποιεί ο ίδιος ο καταχωρίζων αποτελεί προϋπόθεση για τις περαιτέρω απαιτήσεις 
παροχής πληροφοριών σε συνάρτηση με την επικινδυνότητα σύμφωνα με το άρθρο 11 και 
εξετάζεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 480
Άρθρο 9

Μια καταχώριση που απαιτείται βάσει του 
άρθρου 5 ή του άρθρου 6, παράγραφοι 1 ή 
4, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται από 
τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

Ο φάκελος καταχώρισης που υποβάλλεται 
στον Οργανισμό βάσει του άρθρου 5 ή του 
άρθρου 6, περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
πληροφορίες σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
ορίζεται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το 
άρθρο 108:

(α) τεχνικό φάκελο ο οποίος περιέχει: (α) ατομικό φάκελο ο οποίος περιέχει:
(i) την ταυτότητα του παραγωγού(-

ών) ή του εισαγωγέα(-ων), όπως 
ορίζεται στο σημείο 1 του 
παραρτήματος IV·

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

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

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

(iii) πληροφορίες σχετικά με την 
παραγωγή και τη χρήση(-εις) της 
ουσίας, όπως ορίζεται στο σημείο 

(iii) πληροφορίες σχετικά με την 
παραγωγή και τη χρήση(-εις) της 
ουσίας, όπως ορίζεται στο σημείο 
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3 του παραρτήματος IV· οι 
πληροφορίες αυτές 
αντιπροσωπεύουν όλες τις 
προσδιοριζόμενες χρήσεις του 
καταχωρίζοντος·

3 του παραρτήματος IV· οι 
πληροφορίες αυτές 
περιλαμβάνουν όλες τις 
προσδιοριζόμενες χρήσεις του 
καταχωρίζοντος και 
επισημαίνουν ιδιαίτερα τις 
χρήσεις που αντενδείκνυνται 
σύμφωνα με τον καταχωρίζοντα

(iv) την ταξινόμηση και την 
επισήμανση της ουσίας, όπως 
ορίζεται στο σημείο 4 του 
παραρτήματος IV·

(v) οδηγίες ασφαλούς χρήσης της 
ουσίας, όπως ορίζεται στο 
σημείο 5 του παραρτήματος IV·

(vi) περιλήψεις των πληροφοριών 
που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των παραρτημάτων V 
έως IX·

(α) φάκελο κινδύνων ο οποίος περιέχει:

(vii) αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών 
με τις πληροφορίες που 
προκύπτουν από την εφαρμογή 
των παραρτημάτων V έως IX, 
εφόσον απαιτείται από το 
παράρτημα I·

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

(viii) δήλωση ότι πραγματοποιήθηκαν 
ή ότι δεν πραγματοποιήθηκαν 
δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα για 
την παραγωγή των 
πληροφοριών·

(ii) περιλήψεις οιωνδήποτε άλλων 
πληροφοριών προκύψουν από 
την εφαρμογή των άρθρων 11 
και 12·

(ix) προτάσεις διενέργειας δοκιμών 
εφόσον απαιτούνται από την 
εφαρμογή των παραρτημάτων V 
έως IX·

(iii) προτάσεις διενέργειας δοκιμών 
εφόσον απαιτούνται από την 
εφαρμογή των άρθρων 11 έως 13·

(iv) δήλωση ότι πραγματοποιήθηκαν ή 
ότι δεν πραγματοποιήθηκαν 
δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα για 
την παραγωγή των 
πληροφοριών·

(x) δήλωση εάν συμφωνεί να 
χρησιμοποιηθούν από επόμενους 
καταχωρίζοντες, έναντι αμοιβής, 
οι περιλήψεις του και οι 
αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών 

(v) δήλωση εάν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από επόμενους 
καταχωρίζοντες, έναντι αμοιβής, 
εντός δέκα ετών από την 
υποβολή τους, οι περιλήψεις του 
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του που περιέχουν τις 
πληροφορίες που προέκυψαν από 
την εφαρμογή των 
παραρτημάτων V έως VIII
σχετικά με δοκιμές στις οποίες 
δεν χρησιμοποιήθηκαν 
σπονδυλωτά ζώα·

και οι αυτοδύναμες περιλήψεις 
μελετών του που περιέχουν τις 
πληροφορίες που προέκυψαν από 
την εφαρμογή του άρθρου 11
σχετικά με δοκιμές στις οποίες 
δεν χρησιμοποιήθηκαν 
σπονδυλωτά ζώα·

b) έκθεση χημικής ασφάλειας, όταν 
απαιτείται βάσει του άρθρου 13.

c)

b) την ταξινόμηση βάσει της 
επικινδυνότητας της ουσίας, όπως 
ορίζεται στο σημείο 4 του 
παραρτήματος IV·

βα) για ουσίες σε ποσότητες 1 έως 10 
τόνων, πληροφορίες σχετικά με την 
έκθεση, όπως ορίζεται στο σημείο 5 
του παραρτήματος IV·

ββ) για ουσίες σε ποσότητες 10 τόνων και 
άνω κατ’ έτος, έκθεση χημικής 
ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 13·

(βγ) το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, εάν 
απαιτείται βάσει του άρθρου 29, ή 
οδηγίες για την ασφαλή χρήση, όπως 
ορίζεται στο σημείο 5 του 
παραρτήματος IV/παραρτήματος IΓ 
(νέο)· στο δελτίο δεδομένων 
επισημαίνεται ποιες πληροφορίες 
θεωρεί ο καταχωρίζων εμπιστευτικές.

Or. en

Με την τροπολογία του Κοινοβουλίου το σημείο (α) (viii) της πρότασης της Επιτροπής 
καθίσταται σημείο (β) (iv)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται για γενικούς 
σκοπούς καταχώρισης, με την ακόλουθη σειρά: πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους, 
πληροφορίες σχετικά με την έκθεση και πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου:

1. Ο ατομικός φάκελος δεν είναι νέος σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής, απλώς 
σε αυτόν συγκεντρώνονται οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της επιχείρησης, 
της ουσίας και των χρήσεων.

2. Ο φάκελος κινδύνων συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες μιας 
ουσίας, και το περιεχόμενό του προσδιορίζεται στο άρθρο 11 σε σύνδεση με τα 
παραρτήματα σχετικά με τις δοκιμές. 
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3. Η ταξινόμηση και επισήμανση επικίνδυνων ουσιών αποτελεί, όπως προτείνεται και 
από την Επιτροπή, χωριστό θέμα του φακέλου καταχώρισης.

4. Για ουσίες σε ποσότητες 1 έως 10 τόνων πρέπει να υποβάλλονται ορισμένες βασικές 
πληροφορίες σχετικά με την έκθεση, ενώ για ουσίες σε ποσότητες 10 τόνων και άνω 
κατ’ έτος, απαιτείται, όπως προτείνει και η Επιτροπή, η έκθεση χημικής ασφάλειας.

Οι πληροφορίες σχετικά με την έκθεση έχουν απλή μορφή, ούτως ώστε να μην είναι 
αδύνατο για τις επιχειρήσεις να παράσχουν αυτές τις πληροφορίες. Εξυπηρετούν δύο 
σκοπούς: πρώτον, βοηθούν τις εταιρείες να καταρτίσουν το δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας/τις οδηγίες για την ασφαλή χρήση και, δεύτερον, βοηθούν τον Οργανισμό 
στο έργο εξέτασης των κατατεθέντων φακέλων καταχώρισης, με στόχο να 
προσδιορισθούν ουσίες προτεραιότητας, για τις οποίες θα χρειασθεί να παρασχεθούν 
περισσότερες πληροφορίες.

5. Τέλος, πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου αποτελούν τμήμα της 
καταχώρισης. Για τις ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνες απαιτείται η 
υποβολή δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Η κατάρτιση δελτίων δεδομένων ασφαλείας 
αποτελεί σήμερα μια υφιστάμενη υποχρέωση και απαιτείται για ουσίες που έχουν 
ταξινομηθεί ως επικίνδυνες βάσει του άρθρου 29 της πρότασης REACH. Συνεπώς, δεν 
αποτελεί νέα πρόσθετη επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. Για ουσίες οι οποίες δεν έχουν 
ταξινομηθεί ως επικίνδυνες, και μόνο για αυτές, απαιτείται να υποβληθούν κατά την 
καταχώριση οδηγίες για την ασφαλή χρήση. Οι οδηγίες για την ασφαλή χρήση 
προβλέπονται ήδη στο τμήμα 5 του παραρτήματος IV της πρότασης της Επιτροπής και 
καλύπτουν 8 από τους 16 τίτλους του δελτίου δεδομένων ασφαλείας που αφορούν την 
διαχείριση του κινδύνου. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η επικάλυψη πληροφοριών (η 
τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 5, παράγραφος 4).

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 481
Άρθρο 9, εισαγωγή

Μια καταχώριση που απαιτείται βάσει του 
άρθρου 5 ή του άρθρου 6, παράγραφοι 1 ή 
4, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται από 
τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

Στην αίτηση καταχώρισης που απαιτείται 
βάσει του άρθρου 5 επισυνάπτονται όλες οι 
πληροφορίες σχετικά με την ουσία τις 
οποίες διαθέτει ο αιτών. Σε κάθε 
περίπτωση, η αίτηση καταχώρισης 
απορρίπτεται, εάν δεν περιλαμβάνει
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται από 
τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

Or. de
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Αιτιολόγηση

Κατ’ εφαρμογήν της προσέγγισης «μία ουσία - μία καταχώριση», τα δεδομένα σχετικά με τις 
ουσίες πρέπει να συλλέγονται όχι ανά παραγωγό/εισαγωγέα, αλλά ανά ουσία. Ο καταχωρίζων 
πρέπει βασικά να υποβάλλει όλες τις πληροφορίες που διαθέτει· ωστόσο, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί καταχώριση, πρέπει να έχουν δοθεί ορισμένες βασικές πληροφορίες.

Τροπολογία: Liam Aylward

Τροπολογία 482
Άρθρο 9, εισαγωγή

Μια καταχώριση που απαιτείται βάσει του 
άρθρου 5 ή του άρθρου 6, παράγραφοι 1 ή 
4, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται από 
τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

Μια καταχώριση που απαιτείται βάσει του 
άρθρου 5 ή του άρθρου 6, παράγραφος 1, 
για μία ουσία ή ομάδα ουσιών
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται από 
τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία διευκολύνεται η παρεμβολή ουσιών και διασφαλίζεται συνοχή με 
τις διατάξεις του τμήματος 1.5 του παραρτήματος IX: Ουσίες οι οποίες είναι πιθανόν να έχουν 
τις ίδιες φυσικοχημικές, τοξικολογικές και οικοτοξολογικές ιδιότητες ή, λόγω της δομικής τους 
ομοιότητας, ακολουθούν ένα σύνηθες πρότυπο μπορούν να θεωρούνται ως ομάδα ή 
«κατηγορία» ουσιών. Η εφαρμογή της προσέγγισης της «ομάδας ουσιών» προϋποθέτει ότι οι 
φυσικοχημικές ιδιότητες, οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ή οι 
επιπτώσεις στη μελλοντική τύχη του περιβάλλοντος μπορούν να προβλεφθούν με την παρεμβολή 
δεδομένων που αφορούν μια ουσία αναφοράς εντός της ομάδας σε άλλες ουσίες της ομάδας 
(προσέγγιση «read-across»). Με τον τρόπο αυτό, δεν είναι απαραίτητο να εξετάζεται κάθε 
ουσία για κάθε σκοπό χρήσης.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Τροπολογία 483
Άρθρο 9, εισαγωγή

Μια καταχώριση που απαιτείται βάσει του Μια καταχώριση που απαιτείται βάσει του 
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άρθρου 5 ή του άρθρου 6, παράγραφοι 1 ή 4, 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται από 
τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

άρθρου 5 ή του άρθρου 6, παράγραφοι 1 ή 4,
για μία ουσία ή μια κατηγορία παρόμοιων 
ουσιών περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
πληροφορίες σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
ορίζεται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το 
άρθρο 108:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία βασίζεται στην ιδέα ότι μια κατηγορία ουσιών με ίδιες/παρόμοιες 
ιδιότητες μπορεί να περιλαμβάνεται σε μία καταχώριση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο 
αριθμός των φακέλων καταχώρισης.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, 
Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Boguslaw Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges  

Τροπολογία 484
Άρθρο 9, στοιχείο (α)

Μια καταχώριση που απαιτείται βάσει του 
άρθρου 5 ή του άρθρου 6, παράγραφοι 1 ή 4, 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες
σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται από 
τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

Μια καταχώριση που απαιτείται βάσει του 
άρθρου 5 ή του άρθρου 6, παράγραφοι 1 ή 4, 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται από 
τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

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

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

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

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

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

(iii) πληροφορίες σχετικά με την 
παραγωγή και τη χρήση(-εις) της 
ουσίας, όπως ορίζεται στο σημείο 
3 του παραρτήματος IV· οι 
πληροφορίες αυτές 
αντιπροσωπεύουν όλες τις 
προσδιοριζόμενες χρήσεις του 

(iii) πληροφορίες σχετικά με την 
παραγωγή και τη χρήση(-εις) της 
ουσίας, όπως ορίζεται στο σημείο 
3 του παραρτήματος IV· οι 
πληροφορίες αυτές 
αντιπροσωπεύουν όλες τις 
προσδιοριζόμενες χρήσεις του 
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καταχωρίζοντος· καταχωρίζοντος·
(iv) την ταξινόμηση και την 

επισήμανση της ουσίας, όπως 
ορίζεται στο σημείο 4 του 
παραρτήματος IV·

(iv) την ταξινόμηση και την 
επισήμανση της ουσίας, όπως 
ορίζεται στο σημείο 4 του 
παραρτήματος IV·

(v) οδηγίες ασφαλούς χρήσης της 
ουσίας, όπως ορίζεται στο σημείο 
5 του παραρτήματος IV·

(v) οδηγίες ασφαλούς χρήσης της 
ουσίας, όπως ορίζεται στο σημείο 
5 του παραρτήματος IV·

(vi) περιλήψεις των πληροφοριών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή 
των παραρτημάτων V έως IX·

(vi) για ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες άνω 
των δέκα τόνων και για ουσίες 
που παράγονται ή εισάγονται σε 
ποσότητες μεταξύ ενός τόνου και 
δέκα τόνων, εάν η ουσία 
παρουσιάζει υψηλό δυνητικό 
κίνδυνο, σύμφωνα με την 
ιεράρχηση που ορίζεται στο 
άρθρο 20α, περιλήψεις των 
πληροφοριών που προκύπτουν 
από την εφαρμογή του 
παραρτήματος IVα (πακέτο 
πληροφοριών) καθώς και 
περιλήψεις οιωνδήποτε άλλων 
διαθέσιμων σχετικών 
πληροφοριών τις οποίες ο 
καταχωρίζων θεωρεί χρήσιμες 
για την εκτίμηση του κινδύνου· 

(vii) αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών 
με τις πληροφορίες που 
προκύπτουν από την εφαρμογή 
των παραρτημάτων V έως IX, 
εφόσον απαιτείται από το 
παράρτημα I·

(vi) για ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες άνω 
των δέκα τόνων και για ουσίες 
που παράγονται ή εισάγονται σε 
ποσότητες μεταξύ ενός τόνου και 
δέκα τόνων, εάν η ουσία 
παρουσιάζει υψηλό δυνητικό 
κίνδυνο, σύμφωνα με την 
ιεράρχηση που ορίζεται στο 
άρθρο 21 (α) 2, εκθέσεις των 
αρχικών μελετών ή περιλήψεις 
των πληροφοριών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή
του παραρτήματος IVα (πακέτο 
πληροφοριών) καθώς και 
οιεσδήποτε άλλες διαθέσιμες 
σχετικές πληροφορίες τις οποίες 
ο καταχωρίζων θεωρεί χρήσιμες 
για την εκτίμηση του κινδύνου· 
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(viii) δήλωση ότι πραγματοποιήθηκαν ή 
ότι δεν πραγματοποιήθηκαν 
δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα για 
την παραγωγή των πληροφοριών·

(viii) δήλωση ότι πραγματοποιήθηκαν ή 
ότι δεν πραγματοποιήθηκαν 
δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα για 
την παραγωγή των πληροφοριών·

(ix) προτάσεις διενέργειας δοκιμών 
εφόσον απαιτούνται από την 
εφαρμογή των παραρτημάτων V 
έως IX·

(ix) πρόταση για την παροχή των 
πληροφοριών που προκύπτουν 
από την εφαρμογή των 
παραρτημάτων VII και VIII και 
για την επίκληση του 
παραρτήματος IX, εάν, σύμφωνα 
με τα συμπεράσματα της 
έκθεσης χημικής ασφάλειας, 
απαιτούνται περαιτέρω 
πληροφορίες·

(x) δήλωση εάν συμφωνεί να 
χρησιμοποιηθούν από επόμενους 
καταχωρίζοντες, έναντι αμοιβής, 
οι περιλήψεις του και οι 
αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών 
του που περιέχουν τις 
πληροφορίες που προέκυψαν από 
την εφαρμογή των 
παραρτημάτων V έως VIII 
σχετικά με δοκιμές στις οποίες 
δεν χρησιμοποιήθηκαν 
σπονδυλωτά ζώα· 

(x) δήλωση εάν συμφωνεί να 
χρησιμοποιηθούν από επόμενους 
καταχωρίζοντες, έναντι αμοιβής, 
οι περιλήψεις του και οι 
αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών 
του που περιέχουν τις 
πληροφορίες που προέκυψαν από 
την εφαρμογή των 
παραρτημάτων V έως VIII 
σχετικά με δοκιμές στις οποίες 
δεν χρησιμοποιήθηκαν 
σπονδυλωτά ζώα· 

(xa) γραπτή δήλωση ότι ο καταχωρίζων 
έχει πρόσβαση σε όλες τις 
αρχικές μελέτες από τις οποίες 
προκύπτουν οι υποβληθείσες 
περιλήψεις ή αυτοδύναμες 
περιλήψεις μελετών. Εάν του 
ζητηθεί από τον Οργανισμό, ο 
καταχωρίζων αποδεικνύει ότι 
είναι ο κάτοχος αυτών των 
μελετών ή ότι έχει νόμιμη 
πρόσβαση σε αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία βασίζεται στην ιδέα, που περιγράφεται στο σημείο 1.5 του 
παραρτήματος IX, ότι υφίστανται κατηγορίες ουσιών με ίδιες/παρόμοιες ιδιότητες και ότι οι 
κατηγορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται σε μία καταχώριση, προκειμένου να 
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ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των φακέλων καταχώρισης.

Πρέπει να καθορισθεί προσεκτικά το περιεχόμενο του όρου «αυτοδύναμη περίληψη», 
δεδομένου ότι είναι όρος που χρησιμοποιείται και σε άλλες πρωτοβουλίες, π.χ. στο πρόγραμμα 
HPV του ΟΟΣΑ. Κάθε μελλοντική τροποποίηση των απαιτήσεων του ΟΟΣΑ θα μπορούσε να 
έχει επιπτώσεις στις απαιτήσεις που ισχύουν για τον φάκελο καταχώρισης. Και κάτι τέτοιο δεν 
θα ήταν δυνατό να εφαρμοσθεί στην πράξη. Προκειμένου να αποφευχθούν περιττές διοικητικές 
διαδικασίες και πιθανά λάθη, πρέπει να υπάρχει η εναλλακτική δυνατότητα να υποβάλλεται η 
έκθεση σχετικά με μια μελέτη παρά να συντάσσεται περίληψή της. Τούτο θα μείωνε σημαντικά 
τον διοικητικό φόρτο εργασίας και θα ενίσχυε τη δυνατότητα υλοποίησης.

2. Καταχώριση που περιέχει ιεράρχηση βάσει των κινδύνων: ο κίνδυνος, και όχι μόνον η 
ετήσια ποσότητα, αποτελεί το κατάλληλο κριτήριο για τον προσδιορισμό ουσιών που προκαλούν 
μεγάλη ανησυχία. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία καταχώρισης πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
σύστημα για την ιεράρχηση ουσιών βάσει των κινδύνων. Ενθαρρύνεται η δημιουργία 
κοινοπραξίας για σκοπούς προκαταχώρισης, εξακολουθεί όμως να επιτελείται σε εθελοντική 
βάση. Είναι υποχρεωτική η κοινή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων δοκιμών στις οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν σπονδυλωτά ζώα.
Η νέα πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Βιομηχανίας Χημικών Προϊόντων περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα: 

- Υποχρεωτική προκαταχώριση για τις 30.000 ουσίες σε 18 μήνες.
- Προετοιμασία πακέτου πληροφοριών για όλες τις ουσίες που παράγονται σε ποσότητες άνω 
των δέκα τόνων, που θα χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία για μια διαβαθμισμένη εκτίμηση του 
κινδύνου και για ιεράρχηση (για ουσίες σε ποσότητες κάτω των δέκα τόνων χρειάζεται μόνον η 
παροχή κατάλληλων πληροφοριών). Αυτό το πακέτο πληροφοριών αποστέλλεται στον 
Οργανισμό εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού REACH.
- Καταχώριση ουσιών που παράγονται σε ποσότητες άνω των 1000 τόνων και καρκινογόνων, 
μεταλλαξιογόνων ή τοξικών για την αναπαραγωγή ουσιών εντός 5 ετών.
- Αποστολή στον Οργανισμό εντός 5 ετών ιεράρχησης για την καταχώριση ουσιών σε ποσότητες 
μεταξύ 1000 τόνων και 1 τόνου.
- Καταχώριση
7 έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού REACH: ουσιών μεταξύ 1000 τόνων - 1 τόνου + 
ουσιών κάτω των 100 τόνων που προκαλούν μεγάλη ανησυχία·
9 έτη: ουσιών μεταξύ 100 τόνων - 1 τόνου που προκαλούν μικρή ανησυχία·
11 έτη: ουσιών κάτω των 10 τόνων που προκαλούν μικρή ανησυχία.

Κάθε καταχωρίζων πρέπει να είναι υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση, ως αναπόσπαστο 
τμήμα του φακέλου καταχώρισης, με την οποία θα βεβαιοί ότι έχει πρόσβαση στις αρχικές 
μελέτες από τις οποίες έχουν προέλθει οι αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών. Η πρόσβαση αυτή 
μπορεί να έχει τις ακόλουθες μορφές: ο καταχωρίζων είναι ο κάτοχος της μελέτης· διαθέτει 
έγγραφο πρόσβασης ή η αρχική μελέτη δημοσιεύθηκε ή ευρίσκεται σε προσβάσιμο από το κοινό 
μέσο (Επίσημη Εφημερίδα, επιστημονική δημοσίευση κλπ.). Σε διαφορετική περίπτωση, θα 
προέκυπταν μειονεκτήματα για τις εταιρείες οι οποίες κατά το παρελθόν είχαν εκδώσει 
αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών στο πλαίσιο προγραμμάτων στα οποία δημοσιεύονται τέτοιες 
περιλήψεις (π.χ. πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τους HPV Χημικές Ουσίες, πρόγραμμα Challenge 
του EPA). «Λαθρεπιβάτες» θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για την καταχώρισή τους αυτές 
τις περιλήψεις χωρίς να έχουν προσφέρει οικονομική συμβολή στις μελέτες. 
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Συνδέεται με τις τροπολογίες επί του άρθρου 20α και του άρθρου 21. 

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 485
Άρθρο 9, στοιχείο α, σημείο iii

(iii) πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή 
και τη χρήση(-εις) της ουσίας, όπως ορίζεται 
στο σημείο 3 του παραρτήματος IV· οι 
πληροφορίες αυτές αντιπροσωπεύουν όλες 
τις προσδιοριζόμενες χρήσεις του 
καταχωρίζοντος·

(iii) πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή 
και κατηγορίες έκθεσης σε συνάρτηση με 
τη χρήση(-εις) της ουσίας, όπως ορίζεται 
στο σημείο 3 του παραρτήματος IV· οι 
πληροφορίες αυτές αντιπροσωπεύουν όλες 
τις προσδιοριζόμενες κατηγορίες έκθεσης 
σε συνάρτηση με τη χρήση(-εις) του 
καταχωρίζοντος· Βάσει αυτών των 
πληροφοριών, χρήστες οι οποίοι δεν είναι 
οι ίδιοι παραγωγοί ή εισαγωγείς δύνανται 
να χρησιμοποιούν την ουσία με ασφάλεια 
εντός των προσδιορισμένων κατηγοριών 
έκθεσης, χωρίς να χρειάζεται να 
πραγματοποιήσουν συμπληρωματικές 
δοκιμές ούτε να λάβουν οικεία μέτρα για τη 
διαχείριση του κινδύνου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Χωρίς προκαθορισμένες και σαφώς προσδιορισμένες κατηγορίες έκθεσης οι μεταγενέστεροι 
χρήστες χημικών ουσιών δεν θα έχουν ούτε νομική ασφάλεια ούτε ασφάλεια σχεδιασμού. Για το 
λόγο αυτό, πρέπει να ενσωματωθεί στην πρόταση κανονισμού διατομεακός κατάλογος 
κατηγοριών έκθεσης που θα καλύπτουν όλες τις χρήσεις. Τούτο όχι μόνον θα καθιστούσε το 
σύστημα περισσότερο λειτουργικό, αλλά και θα εξασφάλιζε στους μεταγενέστερους χρήστες 
νομική ασφάλεια και θα επέλυε σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που συνδέονται με την 
προστασία της τεχνογνωσίας.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 486
Άρθρο 9, στοιχείο α, σημείο vi)

(vi) περιλήψεις των πληροφοριών που (vi) περιλήψεις των πληροφοριών που 
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προκύπτουν από την εφαρμογή των 
παραρτημάτων V έως IX·

προκύπτουν από την εφαρμογή των 
παραρτημάτων V έως IX, ή περιλήψεις 
ισοδύναμων πληροφοριών που έχουν ήδη 
συλλεγεί για τέτοιες ουσίες κατ’ εφαρμογήν 
άλλων νομοθετικών πράξεων Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο Οργανισμός εκδίδει και 
ενημερώνει σε τακτική βάση κατάλογο 
στον οποίο εκτίθενται πληροφορίες που 
έχουν ήδη συλλεγεί για τέτοιες ουσίες κατ’ 
εφαρμογήν άλλων νομοθετικών πράξεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· οι πληροφορίες 
αυτές θεωρούνται ισοδύναμες με τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού·

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που έχουν ήδη συλλεγεί σχετικά με ουσίες δυνάμει άλλων κοινοτικών 
νομοθετικών πράξεων πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς να απαιτούνται 
περαιτέρω τροποποιήσεις/αναδιατυπώσεις.

Τροπολογία: Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato

Τροπολογία 487
Άρθρο 9, στοιχείο (α), σημεία vi) και vii)

(vi) (vi) περιλήψεις των πληροφοριών 
που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των παραρτημάτων V 
έως IX·

vi) για ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες άνω 
των δέκα τόνων και για ουσίες 
που παράγονται ή εισάγονται σε 
ποσότητες μεταξύ ενός τόνου και 
δέκα τόνων, εάν η ουσία 
παρουσιάζει υψηλό δυνητικό 
κίνδυνο, σύμφωνα με την 
ιεράρχηση που ορίζεται στο 
άρθρο 21 (α) 2, πρωτότυπες 
εκθέσεις μελετών ή περιλήψεις 
των πληροφοριών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή
του παραρτήματος IVα (πακέτο 
πληροφοριών) καθώς και 
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περιλήψεις οιωνδήποτε άλλων 
διαθέσιμων σχετικών 
πληροφοριών τις οποίες ο 
καταχωρίζων θεωρεί χρήσιμες 
για την εκτίμηση του κινδύνου·

(vii) αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών 
με τις πληροφορίες που 
προκύπτουν από την εφαρμογή 
των παραρτημάτων V έως IX, 
εφόσον απαιτείται από το 
παράρτημα I·

vi) για ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες άνω 
των δέκα τόνων και για ουσίες 
που παράγονται ή εισάγονται σε 
ποσότητες μεταξύ ενός τόνου και 
δέκα τόνων, εάν η ουσία 
παρουσιάζει υψηλό δυνητικό 
κίνδυνο, σύμφωνα με την 
ιεράρχηση που ορίζεται στο
άρθρο 21 (α) 2, εκθέσεις των 
αρχικών μελετών ή περιλήψεις 
των πληροφοριών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή
του παραρτήματος IV (πακέτο 
πληροφοριών) καθώς και 
οιεσδήποτε άλλες διαθέσιμες 
σχετικές πληροφορίες τις οποίες 
ο καταχωρίζων θεωρεί χρήσιμες 
για την εκτίμηση του κινδύνου·

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθορισθεί προσεκτικά το περιεχόμενο του όρου «αυτοδύναμη περίληψη», 
δεδομένου ότι είναι όρος που χρησιμοποιείται και σε άλλες πρωτοβουλίες, π.χ. στο πρόγραμμα 
HPV του ΟΟΣΑ. Κάθε μελλοντική τροποποίηση των απαιτήσεων του ΟΟΣΑ θα μπορούσε να 
έχει επιπτώσεις στις απαιτήσεις που ισχύουν για τον φάκελο καταχώρισης. Και κάτι τέτοιο δεν 
θα ήταν δυνατό να εφαρμοσθεί στην πράξη. Προκειμένου να αποφευχθούν περιττές 
προσπάθειες και πιθανά λάθη, πρέπει να υπάρχει η εναλλακτική δυνατότητα να υποβάλλεται η 
έκθεση σχετικά με μια μελέτη παρά να συντάσσεται περίληψή της. Τούτο θα μείωνε σημαντικά 
τον διοικητικό φόρτο εργασίας και θα ενίσχυε τη δυνατότητα υλοποίησης.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 488
Άρθρο 9, στοιχείο α, σημείο vii)

vii) αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών με τις (vii) αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών με τις 
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πληροφορίες που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των παραρτημάτων V έως IX, 
εφόσον απαιτείται από το παράρτημα I·

πληροφορίες που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των παραρτημάτων V έως IX, 
εφόσον απαιτείται από το παράρτημα I ή 
ισοδύναμες αυτοδύναμες περιλήψεις που 
έχουν ήδη εκπονηθεί για τέτοιες ουσίες 
κατ’ εφαρμογήν άλλων νομοθετικών 
πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που έχουν ήδη συλλεγεί σχετικά με ουσίες δυνάμει άλλων κοινοτικών 
νομοθετικών πράξεων πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς να απαιτούνται 
περαιτέρω τροποποιήσεις/αναδιατυπώσεις. Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 9, 
στοιχείο α), σημείο vi).

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 489
Άρθρο 9, στοιχείο (α), σημείο (viii) 

(viii) δήλωση ότι πραγματοποιήθηκαν ή ότι 
δεν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα για την παραγωγή των 
πληροφοριών·

(viii) δήλωση ότι πραγματοποιήθηκαν ή ότι 
δεν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα για την παραγωγή των 
πληροφοριών, στην οποία θα αναφέρεται 
ποιες δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα 
πραγματοποιήθηκαν και ο αριθμός των 
ζώων που χρησιμοποιήθηκαν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το στόχο της προώθησης δοκιμών χωρίς ζώα και τις ανησυχίες σχετικά με 
τη χρήση σπονδυλωτών ζώων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, πρέπει να παρέχονται 
πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί με ζώα καθώς και με τον 
αριθμό των ζώων που χρησιμοποιήθηκαν.
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 490
Άρθρο 9, στοιχείο α), σημείο ix)

(ix) προτάσεις διενέργειας δοκιμών εφόσον 
απαιτούνται από την εφαρμογή των 
παραρτημάτων V έως IX·

(ix) προτάσεις διενέργειας δοκιμών εφόσον 
απαιτούνται από την εφαρμογή των 
παραρτημάτων VII έως IX·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 9, στοιχείο (α), σημείο (ix) είναι αντίθετο προς το παράρτημα IV, Ενέργεια 4.
Σύμφωνα με το άρθρο 9, ο τεχνικός φάκελος πρέπει περιέχει προτάσεις διενέργειας δοκιμών, 
εφόσον απαιτούνται από την εφαρμογή των παραρτημάτων V έως IX. Ωστόσο, στο παράρτημα 
IV ορίζεται ότι τα δεδομένα πρέπει να δημιουργούνται (παραρτήματα V και VI) χωρίς να 
απαιτείται να υποβληθεί προηγουμένως πρόταση: 
„4. Ενέργεια 4: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΔΟΚΙΜΩΝ
Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν νέα δεδομένα. Ωστόσο, όταν 
υπάρχει μια έλλειψη σε πληροφορίες η οποία πρέπει να καλυφθεί, δημιουργούνται νέα δεδομένα 
(παραρτήματα V και VI) ή προτείνεται μια στρατηγική δοκιμών (παραρτήματα VII και VIII), 
ανάλογα με το ποσοτικό επίπεδο».

Τροπολογία: Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato

Τροπολογία 491
Άρθρο 9, στοιχείο α), σημεία ix) - (x α) (νέο)

(ix) προτάσεις διενέργειας δοκιμών εφόσον 
απαιτούνται από την εφαρμογή των 
παραρτημάτων V έως IX·

(ix) πρόταση για την παροχή πληροφοριών 
που προκύπτουν από την εφαρμογή των 
παραρτημάτων VII και VIII και από τις 
παρατηρήσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα IX, εάν, σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα της έκθεσης χημικής 
ασφάλειας, απαιτούνται περαιτέρω 
πληροφορίες·

(x) δήλωση εάν συμφωνεί να 
χρησιμοποιηθούν από επόμενους 
καταχωρίζοντες, έναντι αμοιβής, οι 
περιλήψεις του και οι αυτοδύναμες 
περιλήψεις μελετών του που περιέχουν τις 

(x) δήλωση εάν συμφωνεί να 
χρησιμοποιηθούν από επόμενους 
καταχωρίζοντες, έναντι αμοιβής, οι 
περιλήψεις του και οι αυτοδύναμες 
περιλήψεις μελετών του που περιέχουν τις 
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πληροφορίες που προέκυψαν από την 
εφαρμογή των παραρτημάτων V έως VIII 
σχετικά με δοκιμές στις οποίες δεν 
χρησιμοποιήθηκαν σπονδυλωτά ζώα·

πληροφορίες που προέκυψαν από την 
εφαρμογή των παραρτημάτων V έως VIII 
σχετικά με δοκιμές στις οποίες δεν 
χρησιμοποιήθηκαν σπονδυλωτά ζώα·

(xα) γραπτή δήλωση σύμφωνα με την 
οποία ο καταχωρίζων έχει πρόσβαση  σε 
όλες τις αρχικές μελέτες επί των οποίων 
βασίζονται οι υποβληθείσες περιλήψεις ή 
οι αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών. Εάν 
ζητηθεί από τον Οργανισμό, ο 
καταχωρίζων προσκομίζει στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι είναι κάτοχος αυτών των 
μελετών ή ότι έχει πρόσβαση σε αυτές·

Or. it

Αιτιολόγηση

Κάθε καταχωρίζων πρέπει να είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει, ως αναπόσπαστο τμήμα του 
φακέλου καταχώρισης, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει πρόσβαση στις αρχικές μελέτες επί 
των οποίων βασίζονται οι αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών. Πρέπει να ελεγχθεί εάν: α) ο 
καταχωρίζων είναι ο κάτοχος της μελέτης, β) διαθέτει έγγραφο πρόσβασης ή γ) η αρχική μελέτη 
ευρίσκεται σε μέσο προσβάσιμο από το κοινό. Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί να αποτρέψει 
το ενδεχόμενο να αποκομίζουν «λαθραίοι χρήστες» οικονομικά πλεονεκτήματα από την 
παράνομη πρόσβαση στις εν λόγω μελέτες.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten,  Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt 
+ Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik +  Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Τροπολογία 492
Άρθρο 9, στοιχείο (α), σημείο (x)

(x) δήλωση εάν συμφωνεί να 
χρησιμοποιηθούν από επόμενους 
καταχωρίζοντες, έναντι αμοιβής, οι 
περιλήψεις του και οι αυτοδύναμες 
περιλήψεις μελετών του που περιέχουν τις 
πληροφορίες που προέκυψαν από την 
εφαρμογή των παραρτημάτων V έως VIII 
σχετικά με δοκιμές στις οποίες δεν 
χρησιμοποιήθηκαν σπονδυλωτά ζώα·

Διαγράφεται.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτελεί συνέπεια της δέσμης OSOR.

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι η υποχρεωτική κοινή χρήση δεδομένων θα επεκταθεί 
στις πληροφορίες που προέρχονται από δοκιμές χωρίς ζώα. (Davies).

Η διαγραφή του σημείου x) του άρθρου 9, στοιχείο α) έχει ως στόχο να καταργήσει τη 
δυνατότητα των κατόχων των μελετών να αποφασίζουν εάν θα παρέχουν πρόσβαση ή όχι στα 
δεδομένα δοκιμών στις οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν σπονδυλωτά ζώα. Η διαγραφή της εν 
λόγω διάταξης έχει αποφασιστική σημασία για την εισαγωγή της αρχής της υποχρεωτικής 
πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα, έναντι κατάλληλης και αναλογικής αμοιβής, (αν και δεν έχει 
συναφθεί ακόμη συμφωνία σχετικά με την αμοιβή την οποία οφείλει να καταβάλει ο αιτών 
πρόσβαση στα δεδομένα στον κάτοχο αυτών των δεδομένων). Το σημείο αυτό έχει 
αποφασιστική σημασία, κυρίως για τις ΜΜΕ που έτσι θα μειώσουν σημαντικά το κόστος των 
παρεμβάσεων που απαιτεί το REACH. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που υποβλήθηκαν στα άρθρα που περιλαμβάνονται στο Τίτλο ΙΙ: Καταχώριση 
ουσιών (Vernola και άλλοι).

Η διαγραφή του σημείου x) του άρθρου 9, στοιχείο α) αποσκοπεί στην εισαγωγή της αρχής της 
υποχρεωτικής πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την 
τροπολογία επί του άρθρου  23, παράγραφος 4 (Foglietta και άλλοι).

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 493
Άρθρο 9, στοιχείο α), σημείο (x α) (νέο)

(xα) εκτίμηση κατά πόσον πληρούνται τα 
κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα 
XII για τον προσδιορισμό των ανθεκτικών, 
βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών ουσιών, 
καθώς και των άκρως ανθεκτικών και των 
άκρως βιοσυσσωρεύσιμων ουσιών, εάν 
τέτοια εκτίμηση δεν απαιτείται βάσει του 
άρθρου 13.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ενισχύει το επίπεδο των απαιτούμενων πληροφοριών. 
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Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 494
Άρθρο 9, στοιχείο α), σημεία (x α) και (x β) (νέα)

(xa) για ουσίες σε ποσότητες 1 έως 10 
τόνων, πληροφορίες σχετικά με την 
έκθεση, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV, 
σημείο 6 (νέο)·
(xα) για ταξινομημένες ουσίες, αντίγραφο 
του δελτίου δεδομένων ασφάλειας του 
υλικού· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μπορεί να διενεργείται προκαταρκτικός έλεγχος ουσιών που παρουσιάζονται σε 
μικρές ποσότητες για την εκτίμηση δυνητικών κινδύνων, απαιτούνται βασικές πληροφορίες 
σχετικά με την έκθεση. Με τον τρόπο αυτό θα υπήρχε η δυνατότητα να δίδεται μεγαλύτερη 
προτεραιότητα στη συλλογή πληροφοριών για εκείνες τις ουσίες η έκθεση στις οποίες θεωρείται 
σημαντική ή είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, καθώς και να διενεργείται προκαταρκτική εξέταση των 
δυνητικών κινδύνων. Προκειμένου να διευκολυνθεί η επίσημη παρακολούθηση, η βάση 
δεδομένων του Οργανισμού πρέπει να περιλαμβάνει επίσης κατάλογο των δελτίων δεδομένων 
ασφάλειας των υλικών.

Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 495
Άρθρο 9, εδάφιο β)

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

β) έκθεση χημικής ασφάλειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 13 παράγραφος 1, πρώτη υποπαράγραφος.
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Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 496
Άρθρο 9, παράγραφος 1 α (νέα)

Κατά την υποβολή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την καταχώριση, σύμφωνα 
με τους όρους των στοιχείων (α) και (β), ο 
καταχωρίζων δύναται να ζητήσει να 
θεωρούνται ειδικώς προσδιορισμένα 
έγγραφα ή τμήματα τέτοιων εγγράφων ως 
έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα. Ο 
καταχωρίζων αναφέρει τους λόγους στους 
οποίους βασίζει το αίτημά του. Η αρχή η 
οποία λαμβάνει τις πληροφορίες 
αποφασίζει, λαμβάνουσα υπόψη το άρθρο 
116, ποιες πληροφορίες πρέπει να 
θεωρούνται εμπιστευτικές.

Or. it

Αιτιολόγηση

Συμπληρώνει την τροπολογία 21 του εισηγητή με την προσθήκη της αναφοράς στο άρθρο 116 
περί εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Τροπολογία 497
Άρθρο 9, υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Οι πληροφορίες που απαιτούνται στην 
παράγραφο 1 και οι οποίες παράγονται 
δυνάμει άλλων κοινοτικών ή διεθνών 
νομοθετικών πράξεων και/ή 
προγραμμάτων σχετικών με χημικές ουσίες 
μπορούν να υποβάλλονται στην αρχική 
τους μορφή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένα που έχουν συλλεγεί ή εκθέσεις που έχουν ήδη εκπονηθεί σχετικά με μια ουσία, στο 
πλαίσιο άλλων κοινοτικών ή διεθνών νομοθετικών πράξεων ή προγραμμάτων, πρέπει να είναι 
αποδεκτά και να υποβάλλονται στη μορφή που είναι διαθέσιμα, χωρίς να απαιτείται 
τροποποίηση και/ή περιττή αναδιατύπωσή τους. Τέτοια προγράμματα είναι επί παραδείγματι: το 
πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για την κατάρτιση διεθνώς συμπεφωνημένων δεδομένων ασφάλειας 
(SIDS),τις αξιολογήσεις χημικών προϊόντων στο πλαίσιο του προγράμματος High Production 
Volume του International Chemical Council Association (ICCA/HPV), το πρόγραμμα HERA 
(Human and Environmental Risk Assessment Project), το οποίο έχει ως αντικείμενο τους 
κινδύνους που προέρχονται από χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα νοικοκυριά για το 
πλύσιμο και την καθαριότητα καθώς και τις μονογραφίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Τοξικολογίας και Οικοτοξολογίας (ECETOC) σχετικά με διάφορες ουσίες.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 498
Άρθρο 10

Κοινή υποβολή δεδομένων από μέλη 
κοινοπραξιών

Κοινή υποβολή δεδομένων από 
περισσότερους του ενός καταχωρίζοντες

1. Όταν μια ουσία πρόκειται να παραχθεί 
στην Κοινότητα από δύο ή περισσότερους 
παραγωγούς ή/και να εισαχθεί από δύο ή 
περισσότερους εισαγωγείς, αυτοί μπορούν 
να δημιουργήσουν κοινοπραξία για 
σκοπούς καταχώρισης. Τμήματα της 
καταχώρισης μπορούν τότε να υποβληθούν 
από έναν παραγωγό ή εισαγωγέα ο οποίος 
ενεργεί, με τη σύμφωνη γνώμη όλων, εξ 
ονόματος των υπόλοιπων παραγωγών 
ή/και εισαγωγέων σύμφωνα με το δεύτερο, 
τρίτο και τέταρτο εδάφιο:

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, 
όταν μια ουσία πρόκειται να παραχθεί στην 
Κοινότητα από έναν ή περισσότερους 
παραγωγούς ή/και να εισαχθεί από έναν ή 
περισσότερους εισαγωγείς, εφαρμόζεται η 
ακόλουθη διαδικασία:

Κάθε μέλος της κοινοπραξίας υποβάλλει 
χωριστά τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 9, στοιχείο α), 
σημεία (i), (ii) και (iii) και (viii).

Κάθε καταχωρίζων υποβάλλει χωριστά τις 
πληροφορίες που προσδιορίζονται στο 
άρθρο 9, στοιχείο α), σημεία (i), (ii) και (iii) 
και (viii).

Ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας εκείνος που 
ενεργεί εξ ονόματος των υπόλοιπων μελών 
της κοινοπραξίας υποβάλλει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
9, στοιχείο α), σημείο (iv), (vi), (vii) και 
(ix).
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Τα μέλη της κοινοπραξίας μπορούν να 
αποφασίσουν τα ίδια εάν θα υποβάλουν 
χωριστά τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 9, στοιχείο α), 
σημείο (v) και στοιχείο β), ή εάν θα τις 
υποβάλει ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας που 
ενεργεί εξ ονόματος των υπολοίπων.

Οι καταχωρίζοντες μπορούν να 
αποφασίσουν οι ίδιοι εάν θα υποβάλουν 
χωριστά τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 9, στοιχείο α), 
σημείο (v) και στοιχείο β), ή εάν θα τις 
υποβάλουν ένας ή περισσότεροι ή ένας ή 
περισσότεροι εισαγωγείς (οι «επικεφαλής 
καταχωρίζοντες») που ενεργούν εξ 
ονόματος των υπολοίπων.

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

2. Οι πληροφορίες που προσδιορίζονται 
στο άρθρο 9, στοιχείο α), σημεία (iv), (vi) 
(vii) και (ix) υποβάλλονται μόνον από έναν 
ή περισσότερους παραγωγούς ή εισαγωγείς 
(τους επικεφαλής καταχωρίζοντες») που 
ενεργούν με τη σύμφωνη γνώμη των 
υπολοίπων παραγωγών ή εισαγωγέων.  Σε 
περίπτωση που καταχωρίζων δεν 
συμφωνεί με την γνώμη της πλειοψηφίας 
σχετικά με την επιλογή των πληροφοριών 
που προσδιορίζονται στο άρθρο 9, στοιχείο 
α), σημεία (iv), (vi) και/ή (vii), τότε 
υποβάλλει δήλωση στην οποία εξηγεί τη 
διαφωνία του μαζί με συνοδευτικές 
πληροφορίες που θεωρεί σχετικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το πακέτο τροπολογιών εισάγει την ιδέα «Μία ουσία - Μία καταχώριση» και συνδέεται με 
τις τροπολογίες που κατέθεσαν οι ίδιοι βουλευτές επί του Τίτλου II. Στόχος είναι να 
διασφαλισθεί ένα συνεκτικό πακέτο πληροφοριών για κάθε ουσία - τουλάχιστον για τα 
δεδομένα που αφορούν την επικινδυνότητα - το οποίο πρέπει να αναπτυχθεί από την 
βιομηχανία σε στέρεη και αξιόπιστη βάση. Τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη 
καλύτερων μέτρων διαχείρισης του κινδύνου για τους καταχωρίζοντες και τους χρήστες βάσει 
ενός συνεκτικού πακέτου δεδομένων για την επικινδυνότητα. Πληροφορίες που ενδέχεται να 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα (π.χ. σχετικά με τις χρήσεις) μπορούν να υποβάλλονται κατ’ 
ευθείαν στον Οργανισμό. Αυτό δεν οδηγεί υποχρεωτικά στη δημιουργία κοινοπραξιών, 
δεδομένου ότι οι καταχωρίζοντες έχουν την ελευθερία να αποφασίζουν τον τρόπο συνεργασίας 
τους. Επιπλέον, διαφωνίες σχετικά με την επιλογή των δεδομένων και / ή την ταξινόμηση και 
την επισήμανση μπορούν να προσδιορίζονται και να αιτιολογούνται.
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Τροπολογία: Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Miroslav Ouzký

Τροπολογία 499
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 
περισσότερους εισαγωγείς, αυτοί μπορούν 
να δημιουργήσουν κοινοπραξία για σκοπούς 
καταχώρισης. Τμήματα της καταχώρισης 
μπορούν τότε να υποβληθούν από έναν 
παραγωγό ή εισαγωγέα ο οποίος ενεργεί, με 
τη σύμφωνη γνώμη όλων, εξ ονόματος των 
υπόλοιπων παραγωγών ή/και εισαγωγέων 
σύμφωνα με το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο 
εδάφιο:

1. Όταν μια ουσία πρόκειται να παραχθεί 
στην Κοινότητα από δύο ή περισσότερους 
παραγωγούς ή/και να εισαχθεί από δύο ή 
περισσότερους εισαγωγείς, αυτοί μπορούν 
να δημιουργήσουν κοινοπραξία για σκοπούς 
καταχώρισης. Τμήματα της καταχώρισης 
μπορούν τότε να υποβληθούν από έναν 
παραγωγό ή εισαγωγέα ή τρίτο ο οποίος 
ενεργεί, με τη σύμφωνη γνώμη όλων, εξ 
ονόματος των υπόλοιπων παραγωγών ή/και 
εισαγωγέων σύμφωνα με το δεύτερο, τρίτο 
και τέταρτο εδάφιο:

Κάθε μέλος της κοινοπραξίας υποβάλλει 
χωριστά τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 9, στοιχείο α), 
σημεία (i), (ii) και (iii) και (viii).

Κάθε μέλος της κοινοπραξίας υποβάλλει 
χωριστά τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 9, στοιχείο α), 
σημεία (i), (ii) και (iii) και (viii).

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

Τα μέλη της κοινοπραξίας μπορούν να 
αποφασίσουν τα ίδια εάν θα υποβάλουν 
χωριστά τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 9, στοιχείο α), 
σημείο (v) και στοιχείο β), ή εάν θα τις 
υποβάλει ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας που 
ενεργεί εξ ονόματος των υπολοίπων.

Τα μέλη της κοινοπραξίας μπορούν να 
αποφασίσουν τα ίδια εάν θα υποβάλουν 
χωριστά τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 9, στοιχείο α), 
σημείο (v) και στοιχείο β), ή εάν θα τις 
υποβάλει ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας ή ο 
τρίτος που ενεργεί εξ ονόματος των 
υπολοίπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση ομάδας παραγωγών μιας ουσίας να χρησιμοποιούν από κοινού πληροφορίες 
μπορεί να ισοδυναμεί με παραβίαση του απορρήτου και, επομένως, να θέσει σε κίνδυνο την 
κοινή υποβολή δεδομένων. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί με την παρέμβαση χωριστού 
οργανισμού ή τρίτου στον οποίο έχει ανατεθεί να εκπροσωπεί, εξ ονόματος της κοινοπραξίας, 
τα συμφέροντα της ομάδας παραγωγών.
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, 
Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 500
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 
περισσότερους εισαγωγείς, αυτοί μπορούν 
να δημιουργήσουν κοινοπραξία για σκοπούς 
καταχώρισης. Τμήματα της καταχώρισης 
μπορούν τότε να υποβληθούν από έναν 
παραγωγό ή εισαγωγέα ο οποίος ενεργεί, με 
τη σύμφωνη γνώμη όλων, εξ ονόματος των 
υπόλοιπων παραγωγών ή/και εισαγωγέων
σύμφωνα με το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο 
εδάφιο:

1. Όταν μια ουσία πρόκειται να παραχθεί 
στην Κοινότητα από δύο ή περισσότερους 
παραγωγούς ή/και να εισαχθεί από δύο ή 
περισσότερους εισαγωγείς, αυτοί μπορούν 
να δημιουργήσουν κοινοπραξία για σκοπούς 
καταχώρισης.

Κάθε μέλος της κοινοπραξίας υποβάλλει 
χωριστά τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 9, στοιχείο α), 
σημεία (i), (ii) και (iii) και (viii).

Η Επιτροπή καταρτίζει σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές υψηλότατης 
νομικής ισχύος, για να βοηθήσει τις 
επιχειρήσεις στην ορθή εφαρμογή της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού κατά τη 
δημιουργία κοινοπραξιών.

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

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

Κάθε μέλος της κοινοπραξίας υποβάλλει 
χωριστά τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 9, παράγραφος 
1, στοιχείο α), σημεία (i) έως (iii).

Τα μέλη της κοινοπραξίας μπορούν να 
αποφασίσουν τα ίδια εάν θα υποβάλουν 
χωριστά τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 9, στοιχείο α), 
σημείο (v) και στοιχείο β), ή εάν θα τις 
υποβάλει ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας που 
ενεργεί εξ ονόματος των υπολοίπων.

Τα μέλη της κοινοπραξίας μπορούν να 
αποφασίσουν τα ίδια εάν θα υποβάλουν 
χωριστά τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 9, στοιχείο α), 
σημείο (v) και στοιχείο β), ή εάν θα τις 
υποβάλει ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας που 
ενεργεί εξ ονόματος των υπολοίπων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι απαραίτητα βοηθητικά μέσα για τις επιχειρήσεις κατά τον 
σχηματισμό κοινοπραξιών, τη διαχείρισή τους και την οργάνωση συναντήσεων, με απώτερο 
στόχο την συμμόρφωση προς τους κανόνες ανταγωνισμού και την αποφυγή τυχόν παραβάσεων.

Σε περίπτωση κοινής υποβολής δεδομένων, πρέπει να είναι αρκετό ότι ο 
παραγωγός/εισαγωγέας που ενεργεί εξ ονόματος των υπολοίπων υποβάλλει δήλωση σύμφωνα 
με το άρθρο  9, παράγραφος 1, στοιχείο (α), σημείο (viii). 
Πρέπει να προβλέπεται επίσης η δυνατότητα κοινής υποβολής των πληροφοριών, που ορίζονται 
στο άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο (α), σημεία (i) έως (iii), εάν συμφωνούν τα μέλη της 
κοινοπραξίας· σε διαφορετική περίπτωση η έννοια της κοινοπραξίας είναι περιορισμένη.

Τροπολογία: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-

Cortines, María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 501
Άρθρο 10, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

Όταν μια ουσία πρόκειται να παραχθεί στην 
Κοινότητα από δύο ή περισσότερους 
παραγωγούς ή/και να εισαχθεί από δύο ή 
περισσότερους εισαγωγείς, αυτοί μπορούν 
να δημιουργήσουν κοινοπραξία για σκοπούς 
καταχώρισης. Τμήματα της καταχώρισης 
μπορούν τότε να υποβληθούν από έναν 
παραγωγό ή εισαγωγέα ο οποίος ενεργεί, με 
τη σύμφωνη γνώμη όλων, εξ ονόματος των 
υπόλοιπων παραγωγών ή/και εισαγωγέων 
σύμφωνα με το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο 
εδάφιο:

Όταν μια ουσία πρόκειται να παραχθεί στην 
Κοινότητα από δύο ή περισσότερους 
παραγωγούς ή/και να εισαχθεί από δύο ή 
περισσότερους εισαγωγείς, αυτοί μπορούν 
να δημιουργήσουν κοινοπραξία για σκοπούς 
καταχώρισης. 
Η κοινή χρήση δεδομένων είναι 
υποχρεωτική όχι μόνο για τα δεδομένα που 
προκύπτουν από δοκιμές που έχουν 
πραγματοποιηθεί σε σπονδυλωτά ζώα, 
αλλά και για όλες τις δοκιμές που 
απαιτούνται για σκοπούς καταχώρισης.
Η ενθάρρυνση της δημιουργίας 
κοινοπραξιών δημόσιου χαρακτήρα ή 
μικτών δημόσιων/ιδιωτικών κοινοπραξιών  
είναι απαραίτητη, για να διασφαλισθεί η 
πρόσβαση στις ΜΜΕ και στις ενώσεις 
τους.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προκύπτει από την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας καταχώρισης, 
με κύριο στόχο τη μείωση και τον εξορθολογισμό των δαπανών των ΜΜΕ, και αποσκοπεί στο 
να διασφαλίσει την πρόσβαση των ΜΜΕ και των ενώσεών τους σε κοινοπραξίες, προκειμένου 
να αποφευχθεί η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται 
με τις άλλες τροπολογίες που υποβλήθηκαν στα άρθρα που περιλαμβάνονται στο Τίτλο ΙΙ: 
Καταχώριση ουσιών.

Τροπολογία: Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato

Τροπολογία 502
Άρθρο 10, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

Όταν μια ουσία πρόκειται να παραχθεί στην 
Κοινότητα από δύο ή περισσότερους 
παραγωγούς ή/και να εισαχθεί από δύο ή 
περισσότερους εισαγωγείς, αυτοί μπορούν 
να δημιουργήσουν κοινοπραξία για σκοπούς 
καταχώρισης. Τμήματα της καταχώρισης 
μπορούν τότε να υποβληθούν από έναν 
παραγωγό ή εισαγωγέα ο οποίος ενεργεί, με 
τη σύμφωνη γνώμη όλων, εξ ονόματος των 
υπόλοιπων παραγωγών ή/και εισαγωγέων 
σύμφωνα με το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο 
εδάφιο:

Όταν μια ουσία πρόκειται να παραχθεί στην 
Κοινότητα από δύο ή περισσότερους 
παραγωγούς ή/και να εισαχθεί από δύο ή 
περισσότερους εισαγωγείς, αυτοί μπορούν 
να δημιουργήσουν κοινοπραξία για σκοπούς 
καταχώρισης. 
Η κοινή χρήση δεδομένων είναι 
υποχρεωτική όχι μόνο για τα δεδομένα που 
προκύπτουν από δοκιμές που έχουν 
πραγματοποιηθεί σε σπονδυλωτά ζώα, 
αλλά και για όλες τις δοκιμές που 
απαιτούνται για σκοπούς καταχώρισης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προκύπτει από την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας καταχώρισης 
και εξυπηρετεί κυρίως τον στόχο της μείωσης και του εξορθολογισμού των δαπανών των ΜΜΕ.
Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που υποβλήθηκαν στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στο Τίτλο ΙΙ: Καταχώριση ουσιών.
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Τροπολογία: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-

Cortines, María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 503
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

2. Κάθε καταχωρίζων που είναι μέλος 
κοινοπραξίας καταβάλλει αναλογικό τέλος 
καταχώρισης σύμφωνα με κριτήρια που 
ορίζει ο Οργανισμός.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ορίσει ο Οργανισμός κριτήρια αναλογικότητας για το τέλος καταχώρισης.  
Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που υποβλήθηκαν στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στο Τίτλο ΙΙ: Καταχώριση ουσιών.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 504
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

2. Οι καταχωρίζοντες που είναι μέλη 
κοινοπραξίας αποφασίζουν μεταξύ τους 
ποιος θα καταβάλει έκαστο μέρος του 
τέλους καταχώρισης.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι καταχωρίζοντες αποφασίζουν μεταξύ τους ποιος θα καταβάλει έκαστο μέρος του τέλους 
καταχώρισης. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί μια κοινοπραξία να συμφωνήσει ότι ο καταχωρίζων 
που παράγει την προς καταχώριση ουσία σε μεγαλύτερες ποσότητες θα καταβάλει και 
μεγαλύτερο μέρος του τέλους καταχώρισης. Τούτο ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να συμμετέχουν σε 
κοινοπραξίες και διατηρεί τις δαπάνες τους σε χαμηλό επίπεδο.
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 505
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

2. Κάθε καταχωρίζων που είναι μέλος 
κοινοπραξίας καταβάλλει ένα δίκαιο μέρος 
του τέλους καταχώρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μείωση του τέλους μόνο στο ένα τρίτο μειώνει και τα κίνητρα για τη δημιουργία 
κοινοπραξιών απαρτιζόμενων από δύο μέλη. Μόνο μια κοινοπραξία που απαρτίζεται από δύο 
μέλη θα επωφεληθεί από αυτόν τον σχηματισμό. Η ίση κατανομή του τέλους στα μέλη της 
κοινοπραξίας θα καταστήσει το μέτρο ελκυστικό και για μεγαλύτερες κοινοπραξίες.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, 
Anja Weisgerber, Boguslaw Sonik, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-

Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Τροπολογία 506
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

2. Κάθε καταχωρίζων που είναι μέλος 
κοινοπραξίας καταβάλλει ίσο μέρος του 
τέλους καταχώρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μείωση του τέλους μόνο στο ένα τρίτο μειώνει και τα κίνητρα για τη δημιουργία 
κοινοπραξιών απαρτιζόμενων από δύο μέλη. Μόνο μια κοινοπραξία που απαρτίζεται από δύο 
μέλη επωφελείται από αυτόν τον σχηματισμό. Η ίση κατανομή του τέλους στα μέλη της 
κοινοπραξίας θα καταστήσει το μέτρο ελκυστικό και για μεγαλύτερες κοινοπραξίες.

Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 17, παράγραφος 2, 25, παράγραφος 5 και 25, 
παράγραφος 6.
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Τροπολογία: Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 507
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

Κάθε κοινοπραξία αποφασίζει η ίδια για 
την κατανομή του τέλους καταχώρισης.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση οικειοθελώς δημιουργημένων κοινοπραξιών, τα ίδια τα μέλη πρέπει να έχουν 
την δυνατότητα να κατανέμουν το κόστος.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Erna Hennicot-Schoepges + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 

Muscardini, Sergio Berlato

Τροπολογία 508
Άρθρο 11

Άρθρο 11 Το παρόν άρθρο διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή ενός νέου συστήματος που βασίζεται στην ποσότητα και την επικινδυνότητα 
καθιστά το παρόν άρθρο άνευ αντικειμένου (Oomen-Ruijten και άλλοι).

Τα προηγούμενα άρθρα αντικαθίστανται από τις τροπολογίες στο άρθρο 21 (Foglietta και 
άλλοι).

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 509
Άρθρο 11
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Πληροφορίες που υποβάλλονται σε 
συνάρτηση με την ποσότητα

Πληροφορίες που υποβάλλονται σε 
συνάρτηση με τον κίνδυνο

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

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

(α) τις πληροφορίες που ορίζονται στο 
παράρτημα V για ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες του ενός τόνου 
και άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα·

(α) τις πληροφορίες που ορίζονται στο 
παράρτημα V για ουσίες που εμπίπτουν 
στην κατηγορία κινδύνου 1·

β) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V και VI για ουσίες που 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες των 
10 τόνων και άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό 
ή εισαγωγέα·

(α) τις πληροφορίες που ορίζονται στο 
παράρτημα V για ουσίες που εμπίπτουν 
στην κατηγορία κινδύνου 2·

(γ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V, και VI και προτάσεις 
δοκιμών για την παροχή των πληροφοριών 
που ορίζονται στο παράρτημα VII για ουσίες 
που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες 
των 100 τόνων και άνω κατ’ έτος, ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα·

(γ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V, και VI και προτάσεις 
δοκιμών για την παροχή των πληροφοριών 
που ορίζονται στο παράρτημα VII για ουσίες 
που εμπίπτουν στην κατηγορία κινδύνου 3·

(δ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V, και VI και προτάσεις
δοκιμών για την παροχή των πληροφοριών 
που ορίζονται στα παραρτήματα VII και 
VIIΙ για ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες των 1.000 τόνων 
και άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα.

(δ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V, και VI και προτάσεις 
δοκιμών για την παροχή των πληροφοριών 
που ορίζονται στα παραρτήματα VII και 
VIIΙ για ουσίες που εμπίπτουν στην 
κατηγορία κινδύνου 4·

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

Διαγράφεται.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Μετάβαση από μια προσέγγιση που βασίζεται στην ποσότητα σε μια προσέγγιση που βασίζεται 
στον κίνδυνο: αποφασιστικό κριτήριο πρέπει να είναι όχι η ποσότητα, αλλά ο κίνδυνος που 
αντιπροσωπεύει μια ουσία. Στο πλαίσιο αυτό, ο κίνδυνος προσδιορίζεται με βάση την 
επικινδυνότητα και την ποσότητα της ουσίας καθώς και με την εκτίμηση της έκθεσης. Για την 
εκτίμηση του κινδύνου απαιτείται a priori ένα περιορισμένο απόθεμα δεδομένων. Στα 
παραρτήματα προσδιορίζονται κατηγορίες κινδύνου που συνδέονται με τις απαιτήσεις για την 
παροχή πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 11.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 510
Άρθρο 11

Πληροφορίες που υποβάλλονται σε 
συνάρτηση με την ποσότητα

Πληροφορίες που υποβάλλονται σε 
συνάρτηση με τον κίνδυνο

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

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

(α) τις πληροφορίες που ορίζονται στο 
παράρτημα V για ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες του ενός τόνου 
και άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα·

(α) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V και VI και προτάσεις 
δοκιμών για την παροχή των πληροφοριών 
που ορίζονται στο παράρτημα VIIΙ για 
ουσίες που έχουν ταξινομηθεί από τον 
καταχωρίζοντα, σύμφωνα με το άρθρο 9, 
στοιχείο γ), σε σύνδεση με το παράρτημα 
IV α, στο επίπεδο προτεραιότητας 1.

(β) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V και VI για ουσίες που 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες των 
10 τόνων και άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό 
ή εισαγωγέα·

(β) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V και VI και προτάσεις 
δοκιμών για την παροχή των πληροφοριών 
που ορίζονται στο παράρτημα VIIΙ για 
ουσίες που έχουν ταξινομηθεί από τον 
καταχωρίζοντα, σύμφωνα με το άρθρο 9,
στοιχείο γ), σε σύνδεση με το παράρτημα 
IV α, στο επίπεδο προτεραιότητας 2·

(γ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V, και VI και προτάσεις 
δοκιμών για την παροχή των πληροφοριών 
που ορίζονται στο παράρτημα VII για 
ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε 
ποσότητες των 100 τόνων και άνω κατ’ 

γ) τις πληροφορίες που ορίζονται στο 
παράρτημα V για ουσίες που έχουν 
ταξινομηθεί από τον καταχωρίζοντα, 
σύμφωνα με το άρθρο 9, στοιχείο γ), σε 
σύνδεση με το παράρτημα IV α, στο 
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έτος, ανά παραγωγό ή εισαγωγέα· επίπεδο προτεραιότητας 3.
(δ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V, και VI και προτάσεις 
δοκιμών για την παροχή των πληροφοριών 
που ορίζονται στα παραρτήματα VII και 
VIIΙ για ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες των 1.000 τόνων 
και άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα.

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

Διαγράφεται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που πρέπει να περιέχει ο τεχνικός φάκελος πρέπει να αφορούν τον κίνδυνο που 
απορρέει από τη χρήση της ουσίας και όχι μόνο την ποσότητα της παραγόμενης/εισαγόμενης 
ουσίας. Επομένως, εκτός από την συνολική ποσότητα, έχουν αποφασιστική σημασία η 
τοξικότητα και οι χρήσεις της ουσίας. Το νέο παράρτημα IVα αποτελεί ένα εύχρηστο μέσο για 
την ταξινόμηση του κινδύνου.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 511
Άρθρο 11, τίτλος

Πληροφορίες που υποβάλλονται σε 
συνάρτηση με την ποσότητα

Πληροφορίες που υποβάλλονται σε 
συνάρτηση με την ποσότητα και τον βαθμό 

ανησυχίας

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε συνάρτηση με την ποσότητα και την ταξινόμηση βάσει 
του βαθμού ανησυχίας. Για το λόγο αυτό, στο παρόν άρθρο, οι προτεινόμενες ποσότητες 
συνδυάζονται με τον βαθμό ανησυχίας (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 512
Άρθρο 11, παράγραφος 1

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

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

(α) τις πληροφορίες που ορίζονται στο 
παράρτημα V για ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες του ενός τόνου και 
άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή εισαγωγέα·

(α) τις πληροφορίες που ορίζονται στο 
παράρτημα V και προτάσεις δοκιμών που 
ενέχουν δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα για 
την παροχή αυτών των πληροφοριών για 
ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε 
ποσότητες του ενός τόνου και άνω κατ’ 
έτος, ανά παραγωγό ή εισαγωγέα·

(β) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V και VI για ουσίες που 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες των 
10 τόνων και άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό 
ή εισαγωγέα·

(β) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V και VI και προτάσεις 
δοκιμών που ενέχουν δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα για την παροχή αυτών 
των πληροφοριών για ουσίες που 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες των 
10 τόνων και άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό 
ή εισαγωγέα·

(γ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V, και VI και προτάσεις 
δοκιμών για την παροχή των πληροφοριών 
που ορίζονται στο παράρτημα VII για 
ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε 
ποσότητες των 100 τόνων και άνω κατ’ έτος, 
ανά παραγωγό ή εισαγωγέα·

(γ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V και VI και προτάσεις 
δοκιμών, που ενέχουν δοκιμές που 
πραγματοποιούνται σε σπονδυλωτά ζώα
για την παροχή των πληροφοριών που 
ορίζονται στα παραρτήματα V έως VII για 
ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε 
ποσότητες των 100 τόνων και άνω κατ’ έτος, 
ανά παραγωγό ή εισαγωγέα·

(δ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V, και VI και προτάσεις 
δοκιμών για την παροχή των πληροφοριών 
που ορίζονται στα παραρτήματα VII και

(δ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V και VI και προτάσεις 
δοκιμών, που ενέχουν δοκιμές που 
πραγματοποιούνται σε σπονδυλωτά ζώα
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VIIΙ για ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες των 1.000 τόνων 
και άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα.

για την παροχή των πληροφοριών που 
ορίζονται στα παραρτήματα V έως VII για 
ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε 
ποσότητες των 1.000 τόνων και άνω κατ’ 
έτος, ανά παραγωγό ή εισαγωγέα·     

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί της αιτιολογικής σκέψης 47. Για την αποτροπή δοκιμών σε 
ζώα και για την εξοικονόμηση κόστους για τη βιομηχανία, και επειδή δεδομένα από δοκιμές με 
ζώα πρέπει να παρέχονται εάν χρειάζονται για την αξιολόγηση της ασφαλείας μιας ουσίας, 
πρέπει να υποβάλλονται επίσης προτάσεις δοκιμών που ενέχουν δοκιμές σε σπονδυλωτά για την 
παροχή των πληροφοριών που ορίζονται στα Παραρτήματα V και VΙ. 

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 513
Άρθρο 11, παράγραφος 1, εισαγωγή και στοιχείο (α)

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

1. Ο φάκελος κινδύνων που αναφέρεται στο 
άρθρο 9, παράγραφος, στοιχείο (β), σημεία 
(i), (ii) and (iii) περιλαμβάνει τις ακόλουθες
πληροφορίες:

(α) τις πληροφορίες που ορίζονται στο 
παράρτημα V για ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες του ενός τόνου 
και άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα·

(α) για ουσίες που παράγονται ή εισάγονται 
σε ποσότητες του ενός τόνου και άνω κατ’ 
έτος, ανά παραγωγό ή εισαγωγέα, 
πληροφορίες για τις φυσικοχημικές 
ιδιότητες της ουσίας και τις επιπτώσεις 
στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
τις οποίες διαθέτει ο παραγωγός ή ο 
εισαγωγέας και στις οποίες 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον πληροφορίες 
σχετικά με τις φυσικοχημικές ιδιότητες 
που ορίζονται στο παράρτημα V. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ορίζει ότι για ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες μεταξύ 
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ενός τόνου και δέκα τόνων πρέπει να υποβάλλεται φάκελος κινδύνων με όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες, στις οποίες θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά με τις 
φυσικοχημικές ιδιότητες που ορίζονται στο παράρτημα V. Προκειμένου να μειωθεί το κόστος, 
όλες οι πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα V πρέπει να υποβληθούν για τις ουσίες οι 
οποίες, κατά τον έλεγχο (όπως προτείνεται κατωτέρω), χαρακτηρίσθηκαν ως ουσίες υψηλού 
δυνητικού κινδύνου.  Για άλλες ουσίες απαιτείται μόνον η υποβολή πληροφοριών που είναι ήδη 
διαθέσιμες (η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 5, παράγραφος 4).

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 514
Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(α) τις πληροφορίες που ορίζονται στο 
παράρτημα V για ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες του ενός τόνου και 
άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή εισαγωγέα·

(α) τις πληροφορίες σχετικά με τις 
φυσικοχημικές ιδιότητες που ορίζονται στο 
παράρτημα V, σημείο 5α και πληροφορίες 
σχετικά με τις άλλες φυσικοχημικές 
ιδιότητες που ορίζονται στο παράρτημα V, 
σημείο 5β καθώς και για τις τοξικολογικές 
και οικοτοξικολογικές παραμέτρους της 
ουσίας, τις οποίες έχει στη διάθεσή του ο 
παραγωγός ή ο εισαγωγέας, για ουσίες που 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες του 
ενός τόνου και άνω κατ’ έτος, ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως πρώτο βήμα, οι καταχωρίζοντες πρέπει να υποβάλλουν για ουσίες ενός τόνου και άνω όλες 
τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με αυτές τις ουσίες. Η συλλογή περαιτέρω πληροφοριών 
μπορεί να ζητείται μετά από μια αρχική βασική αξιολόγηση και ιεράρχηση. Ορισμένες 
φυσικοχημικές παράμετροι (πίεση ατμών/κοκκομετρία, συντελεστής κατανομής, σημείο 
ανάφλεξης, αναφλεξιμότητα, εκρηκτικές ιδιότητες) πρέπει να υποβάλλονται πάντοτε, 
προκειμένου να επιτρέπουν τη λήψη βασικών μέτρων μεταφοράς και διατήρησης καθώς και την 
εφαρμογή απλών μοντέλων έκθεσης.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 515
Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο α)

11. (α) τις πληροφορίες που ορίζονται στο 11. (α) τις πληροφορίες που ορίζονται στο 
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παράρτημα V για ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες του ενός τόνου και 
άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή εισαγωγέα·

παράρτημα V για ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες του ενός τόνου και 
άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή εισαγωγέα ή 
όταν η συνολική ποσότητα που κυκλοφορεί 
στην αγορά ανέρχεται σε 5 τόνους ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση κανονισμού οι απαιτήσεις που συνδέονται με την ποσότητα βασίζονται στην 
ετήσια παραγωγή (εισαγωγή). Σύμφωνα με το υφιστάμενο σύστημα κοινοποίησης πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και οι συνολικές ποσότητες (π.χ. ένα τόνος κατ’ έτος και 5 τόνοι 
συνολικά). 

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 516
Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχεία β), γ) και δ)

β) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V και VI για ουσίες που 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες των 
10 τόνων και άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό 
ή εισαγωγέα·

β) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V και VI για ουσίες που 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες των 
100 τόνων και άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό 
ή εισαγωγέα, εξαιρουμένων του ουσιών που 
προκαλούν μικρή ανησυχία·

γ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V, και VI και προτάσεις 
δοκιμών για την παροχή των πληροφοριών 
που ορίζονται στο παράρτημα VII για ουσίες 
που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες 
των 100 τόνων και άνω κατ’ έτος, ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα·

γ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V, και VI και προτάσεις 
δοκιμών για την παροχή των πληροφοριών 
που ορίζονται στο παράρτημα VII για ουσίες 
που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες 
των 1000 τόνων και άνω κατ’ έτος, ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα, εξαιρουμένων του 
ουσιών που προκαλούν μικρή ανησυχία και 
των ουσιών που προκαλούν ανησυχία·

δ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V, και VI και προτάσεις 
δοκιμών για την παροχή των πληροφοριών 
που ορίζονται στα παραρτήματα VII και 
VIIΙ για ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες των 1.000 τόνων 
και άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή 

δ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V και VI και προτάσεις 
δοκιμών για την παροχή των πληροφοριών 
που ορίζονται στα παραρτήματα VII και 
VIIΙ για ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία.
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εισαγωγέα.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε συνάρτηση με την ποσότητα και την ταξινόμηση βάσει 
του βαθμού ανησυχίας. Για το λόγο αυτό, στο παρόν άρθρο, οι προτεινόμενες ποσότητες 
συνδυάζονται με τον βαθμό ανησυχίας (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 517
Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο β)

(β) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V και VI για ουσίες που 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες των 
10 τόνων και άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό 
ή εισαγωγέα·

(β) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V και VI για ουσίες που 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες των 
10 τόνων και άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό 
ή εισαγωγέα ή όταν η συνολική ποσότητα 
που κυκλοφορεί στην αγορά ανέρχεται σε 
50 τόνους ανά παραγωγό ή εισαγωγέα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση κανονισμού οι απαιτήσεις που συνδέονται με την ποσότητα βασίζονται στην 
ετήσια παραγωγή (εισαγωγή). Σύμφωνα με το υφιστάμενο σύστημα κοινοποίησης πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και οι συνολικές ποσότητες (π.χ. ένα τόνος κατ’ έτος και 50 τόνοι 
συνολικά).

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 518
Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

(γ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V, και VI και προτάσεις 
δοκιμών για την παροχή των πληροφοριών 
που ορίζονται στο παράρτημα VII για ουσίες 

(γ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V, και VI και προτάσεις 
δοκιμών για την παροχή των πληροφοριών 
που ορίζονται στο παράρτημα VII για ουσίες 
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που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες 
των 100 τόνων και άνω κατ’ έτος, ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα·

που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες 
των 100 τόνων και άνω κατ’ έτος, ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα ή όταν η συνολική 
ποσότητα που κυκλοφορεί στην αγορά 
ανέρχεται σε 500 τόνους ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση κανονισμού οι απαιτήσεις που συνδέονται με την ποσότητα βασίζονται στην 
ετήσια παραγωγή (εισαγωγή). Σύμφωνα με το υφιστάμενο σύστημα κοινοποίησης πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και οι συνολικές ποσότητες (π.χ. ένα τόνος κατ’ έτος και 500 τόνοι 
συνολικά). 

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 519
Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

(γ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V, και VI και προτάσεις 
δοκιμών για την παροχή των πληροφοριών 
που ορίζονται στο παράρτημα VII για ουσίες 
που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες 
των 100 τόνων και άνω κατ’ έτος, ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα·

(γ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V, VI και τις πληροφορίες 
που ορίζονται στο παράρτημα VII, που δεν 
αφορούν δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, και 
προτάσεις δοκιμών για την παροχή των 
πληροφοριών σχετικά με δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα που ορίζονται στο 
παράρτημα VII για ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες των 100 τόνων και 
άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή εισαγωγέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι όλες οι πληροφορίες του παραρτήματος VII που δεν αφορούν 
δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα πρέπει να περιλαμβάνονται άμεσα στον τεχνικό φάκελο. Δεν 
υπάρχει λόγος να υποβάλλονται προτάσεις δοκιμών για τις εν λόγω πληροφορίες.  
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Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 520
Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

(δ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V, και VI και προτάσεις 
δοκιμών για την παροχή των πληροφοριών 
που ορίζονται στα παραρτήματα VII και 
VIIΙ για ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες των 1000 τόνων 
και άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα.

(γ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V, VI και τις πληροφορίες 
που ορίζονται στα παραρτήματα VII και 
VIII, που δεν αφορούν δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα, και προτάσεις δοκιμών 
για την παροχή των πληροφοριών σχετικά 
με δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα που 
ορίζονται στο παράρτημα VII για ουσίες που 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες των 
1000 τόνων και άνω κατ’ έτος, ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι όλες οι πληροφορίες των παραρτημάτων VII και VIII που δεν 
αφορούν δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα πρέπει να περιλαμβάνονται άμεσα στον τεχνικό φάκελο. 
Δεν υπάρχει λόγος να υποβάλλονται προτάσεις δοκιμών για τις εν λόγω πληροφορίες.  

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 521
Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

(δ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V, και VI και προτάσεις 
δοκιμών για την παροχή των πληροφοριών 
που ορίζονται στα παραρτήματα VII και 
VIIΙ για ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες των 1.000 τόνων 
και άνω κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα.

(γ) τις πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V, και VI και προτάσεις 
δοκιμών για την παροχή των πληροφοριών 
που ορίζονται στο παράρτημα VII για ουσίες 
που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες 
των 1000 τόνων και άνω κατ’ έτος, ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα ή όταν η συνολική
ποσότητα που κυκλοφορεί στην αγορά 
ανέρχεται σε 5000 τόνους ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Στην πρόταση κανονισμού οι απαιτήσεις που συνδέονται με την ποσότητα βασίζονται στην 
ετήσια παραγωγή (εισαγωγή). Σύμφωνα με το υφιστάμενο σύστημα κοινοποίησης πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και οι συνολικές ποσότητες (π.χ. ένα τόνος κατ’ έτος και 5000 τόνοι 
συνολικά). 

Τροπολογία: John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Guido Sacconi

Τροπολογία 522
Άρθρο 11, παράγραφος 2

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

2. Μόλις η ποσότητα μιας ουσίας που έχει 
ήδη καταχωριστεί αγγίζει το επόμενο 
ποσοτικό κατώφλι, υποβάλλονται στον
Οργανισμό οι δέουσες συμπληρωματικές 
πληροφορίες, βάσει της παραγράφου 1, 
καθώς και τυχόν επικαιροποιήσεις των 
υπόλοιπων στοιχείων της καταχώρισης 
βάσει των συμπληρωματικών αυτών 
πληροφοριών. Οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες υποβάλλονται στον 
Οργανισμό βάσει χρονοδιαγράμματος που 
έχει συμφωνηθεί μεταξύ του 
καταχωρίζοντος και του Οργανισμού και 
ταυτόχρονα με τον παραγωγό/τον 
εισαγωγέα ο οποίος θα διαθέσει την ουσία 
στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διασφαλισθεί για τον Οργανισμό και τον καταχωρίζοντα κάποια βεβαιότητα 
σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την παροχή των συμπληρωματικών πληροφοριών (Bowis και 
άλλοι).

Ο καταχωρίζων και ο Οργανισμός πρέπει να συμφωνήσουν ένα συμπληρωματικό 
χρονοδιάγραμμα για την παροχή των πρόσθετων πληροφοριών (Sacconi).
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 523
Άρθρο 11, παράγραφος 2

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

2. Μόλις η ποσότητα μιας ουσίας που έχει 
ήδη καταχωριστεί αγγίζει το επόμενο 
ποσοτικό κατώφλι ή τροποποιείται ο 
βαθμός ανησυχίας λόγω νέων δεδομένων, 
υποβάλλονται στον Οργανισμό οι δέουσες 
συμπληρωματικές πληροφορίες, βάσει της 
παραγράφου 1, καθώς και τυχόν 
επικαιροποιήσεις των υπόλοιπων στοιχείων 
της καταχώρισης βάσει των 
συμπληρωματικών αυτών πληροφοριών.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε συνάρτηση με την ποσότητα και την ταξινόμηση βάσει 
του βαθμού ανησυχίας. Για το λόγο αυτό, στο παρόν άρθρο, οι προτεινόμενες ποσότητες 
συνδυάζονται με τον βαθμό ανησυχίας (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Marcello Vernola, 
Amalia Sartori

Τροπολογία 524
Άρθρο 11, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα 
μέθοδοι in vitro και η χρήση (ποσοτικών) 
σχέσεων δομής/δραστικότητας ((Q)SAR). 
Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θέτει στη 
διάθεση των επιχειρήσεων κατάλογο 
δοκιμών, βάσεις δεδομένων και 
εγκεκριμένα μοντέλα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Με το Κέντρο στην Ispra, η ικανότητα της Επιτροπής στον τομέα της έρευνας και της 
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ανάπτυξης είναι επαρκής για να μπορέσει να καταρτίσει κατάλογο εγκεκριμένων μεθόδων που 
αποφεύγουν τις δοκιμές σε ζώα. Η Επιτροπή μπορεί να ελέγχει, μέσω μητρώου, τις βάσεις 
δεδομένων και τα εγκεκριμένα μοντέλα χρήσης (ποσοτικών) σχέσεων δομής/δραστικότητας 
((Q)SAR). 
Επιπλέον, θα μπορεί να επιβεβαιώνεται η ορθή τους χρήση ανά πάσα στιγμή μέσω της 
αναπαραγωγής των παρουσιαζόμενων αποτελεσμάτων.

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 525
Άρθρο 11, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Στην περίπτωση της σταδιακής 
εισαγωγής ουσίας, η ποσότητα της ουσίας 
κατ’ έτος καθορίζεται βάσει της μέσης 
ποσότητας που παρήχθη ή εισήχθη κατά 
τα τρία έτη πριν από την υποβολή του 
φακέλου καταχώρισης.

Or. en

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 
όριο του ενός τόνου και των 10 τόνων.  Για το λόγο αυτό, πρέπει να εξασφαλισθεί ένας βαθμός 
ευελιξίας για τις ΜΜΕ, ιδιαίτερα κατά τη φάση της αγοράς. Μια μέση περίοδος 3 ετών θα 
διασφάλιζε ότι πλέον εκτεταμένες απαιτήσεις καταχώρισης θα ίσχυαν μόνον εάν ο 
καταχωρίζων υπερέβαινε συστηματικά συγκεκριμένο ποσοτικό κατώτατο όριο.

Τροπολογία: Cristina Gutiιrrez-Cortines, Marνa del Pilar Ayuso Gonzαlez, Marcello Vernola

Τροπολογία 526
Άρθρο 12, παράγραφος 1

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

1. Οι πληροφορίες για τις εγγενείς ιδιότητες 
των ουσιών μπορούν να παραχθούν με άλλα 
μέσα εκτός των δοκιμών, ιδίως με τη χρήση 
μοντέλων ποιοτικών ή ποσοτικών σχέσεων 
δομής δραστικότητας ή από ουσίες με 
ανάλογη χημική δομή, ή με τη χρήση 
εγκεκριμένων (ποσοτικών) σχέσεων 
δομής/δραστικότητας ((Q)SAR, εφόσον 
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πληρούνται οι όροι του παραρτήματος IX.

Or. es

Αιτιολόγηση

Επίτευξη ενός από τους στόχους του Οργανισμού.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 527
Άρθρο 12, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Οι μέθοδοι αυτές αναθεωρούνται και 
βελτιώνονται τακτικά με σκοπό τον 
περιορισμό των δοκιμών σε σπονδυλωτά 
και του αριθμού των ενεχομένων ζώων. 
Συγκεκριμένα, εάν το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
για την Επικύρωση Εναλλακτικών 
Μεθόδων χαρακτηρίζει μια εναλλακτική 
μέθοδο δοκιμών ως έγκυρη και κατάλληλη 
να περιληφθεί στο ρυθμιστικό πλαίσιο, 
τότε ο Οργανισμός εκδίδει εντός 14 
ημερών σχέδιο απόφασης για την 
τροποποίηση του(των) σχετικού(-ών)
παραρτήματος(-ημάτων) του παρόντος 
κανονισμού με σκοπό να αντικατασταθεί η 
μέθοδος δοκιμών σε ζώα με την 
εναλλακτική μέθοδο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 22 του σχεδίου έκθεσης. Οι μέθοδοι δοκιμών πρέπει να 
επικαιροποιούνται αυτομάτως ευθύς ως μία εναλλακτική μέθοδος δοκιμών επικυρωθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Επικύρωση Εναλλακτικών Μεθόδων. 
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Τροπολογία: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 528
Άρθρο 12, παράγραφος 3

3. Οι εργαστηριακές δοκιμές και αναλύσεις 
διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές της 
ορθής εργαστηριακής πρακτικής που 
ορίζονται στην οδηγία 87/18/ΕΟΚ και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
86/609/ΕΟΚ.

3. Οι εργαστηριακές δοκιμές και αναλύσεις 
διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές της 
ορθής εργαστηριακής πρακτικής που 
ορίζονται στην οδηγία 87/18/ΕΟΚ και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
86/609/ΕΟΚ. Η πρώτη φράση δεν 
εφαρμόζεται σε εργαστηριακές δοκιμές και 
αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί πριν 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού· ωστόσο, μόνον όταν 
υφίστανται αιτιολογημένες αμφιβολίες ως 
προς την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, 
ο Οργανισμός δύναται να απαιτήσει 
συμπληρωματικές δοκιμές ή αναλύσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όλα τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα δεδομένα πρέπει να αναγνωρίζονται στο σύστημα REACH, 
ακόμη και αν τα δεδομένα αυτά δεν έχουν αναλυθεί σύμφωνα με τις αρχές της ορθής 
εργαστηριακής πρακτικής. Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας περί χημικών ουσιών η ΕΕ 
διαθέτει ήδη σήμερα στοιχεία σχετικά με πολλές ουσίες. Οι επιχειρήσεις πρέπει να απαλλαγούν 
πλήρως από την υποχρέωση - που αποτελεί περιττή γραφειοκρατική διαδικασία - να 
υποβάλλουν εκ νέου δεδομένα που αφορούν αυτές τις ουσίες.  Με τον τρόπο αυτό μάλιστα θα 
αποφεύγονταν πολλές δοκιμές σε ζώα.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 529
Άρθρο 12, παράγραφος 3

3. Οι εργαστηριακές δοκιμές και αναλύσεις
διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές της 
ορθής εργαστηριακής πρακτικής που 
ορίζονται στην οδηγία 87/18/ΕΟΚ και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 

3.  Νέες εργαστηριακές δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα διενεργούνται σύμφωνα 
με τις αρχές της ορθής εργαστηριακής 
πρακτικής που ορίζονται στην οδηγία 
87/18/ΕΟΚ και σύμφωνα με τις διατάξεις 
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86/609/ΕΟΚ. της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση να συμμορφώνονται όλες οι δοκιμές προς τις αρχές της ορθής εργαστηριακής 
πρακτικής θα δημιουργήσει περιττό κόστος, δεδομένου ότι ίδιες δοκιμές είναι συνήθως 
οικονομικότερες από δοκιμές που πραγματοποιούνται σε εργαστήρια που λειτουργούν σύμφωνα 
με τις αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής. Είναι απαραίτητο να προβλέπεται εξαίρεση 
για δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 530
Άρθρο 12, παράγραφος 4, υποπαράγραφος 1

4. Εάν μια ουσία έχει ήδη καταχωριστεί, ο 
νέος καταχωρίζων έχει το δικαίωμα να 
αναφερθεί σε μελέτες και εκθέσεις δοκιμών, 
στο εξής «μελέτες», που έχουν υποβληθεί 
προγενέστερα για την ίδια ουσία, εφόσον 
μπορεί να αποδείξει ότι η ουσία που 
καταχωρίζει είναι ίδια με εκείνη που είχε 
καταχωριστεί παλαιότερα, 
περιλαμβανομένου του βαθμού 
καθαρότητας και της φύσης των 
προσμείξεων, και να προσκομίσει έγγραφο 
πρόσβασης από τον προηγούμενο ή τους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιήσει τις μελέτες.

4. Εάν μια ουσία έχει ήδη καταχωριστεί, ο 
νέος καταχωρίζων έχει το δικαίωμα να 
αναφερθεί σε μελέτες και εκθέσεις δοκιμών, 
στο εξής «μελέτες», που έχουν υποβληθεί 
προγενέστερα για την ίδια ουσία, εφόσον 
μπορεί να αποδείξει ότι η ουσία που 
καταχωρίζει είναι ίδια με εκείνη που είχε 
καταχωριστεί παλαιότερα, 
περιλαμβανομένου του βαθμού 
καθαρότητας και της φύσης των 
προσμείξεων, και προσκομίζει έγγραφο 
πρόσβασης από τον προηγούμενο ή τους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιήσει τις μελέτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι η υποχρεωτική κοινή χρήση δεδομένων επεκτείνεται σε 
πληροφορίες που προκύπτουν από δοκιμές χωρίς ζώα. 
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Τροπολογία: John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 531
Άρθρο 12, παράγραφος 4, υποπαράγραφος 1

4. Εάν μια ουσία έχει ήδη καταχωριστεί, ο 
νέος καταχωρίζων έχει το δικαίωμα να 
αναφερθεί σε μελέτες και εκθέσεις δοκιμών, 
στο εξής «μελέτες», που έχουν υποβληθεί 
προγενέστερα για την ίδια ουσία, εφόσον 
μπορεί να αποδείξει ότι η ουσία που 
καταχωρίζει είναι ίδια με εκείνη που είχε 
καταχωριστεί παλαιότερα, 
περιλαμβανομένου του βαθμού
καθαρότητας και της φύσης των 
προσμείξεων, και να προσκομίσει έγγραφο 
πρόσβασης από τον προηγούμενο ή τους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιήσει τις μελέτες.

4. Εάν μια ουσία έχει ήδη καταχωριστεί, ο 
νέος καταχωρίζων έχει το δικαίωμα να 
αναφερθεί σε μελέτες και εκθέσεις δοκιμών, 
στο εξής «μελέτες», που έχουν υποβληθεί 
προγενέστερα για την ίδια ουσία, εφόσον 
μπορεί να αποδείξει ότι η ουσία που 
καταχωρίζει είναι ίδια με εκείνη που είχε 
καταχωριστεί παλαιότερα, με βαθμό
καθαρότητας και φύση προσμείξεων που 
ομοιάζουν, δηλαδή που δεν μεταβάλλουν 
την εικόνα τοξικότητας της ουσίας, και να 
προσκομίσει έγγραφο πρόσβασης από τον 
προηγούμενο ή τους προηγούμενους 
καταχωρίζοντες που του επιτρέπει να 
χρησιμοποιήσει τις μελέτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πράξη είναι πολύ δύσκολο να επιτυγχάνεται πάντοτε ακριβώς ο ίδιος βαθμός καθαρότητας 
ουσίας, ακόμη και στην ίδια μονάδα. Επιπλέον, ορισμένες επιχειρήσεις ενδέχεται να 
χρησιμοποιούν διαφορετικές διαδικασίες για την ίδια ουσία, οι οποίες οδηγούν μεν σε 
διαφορετικά αποτελέσματα όσον αφορά τον βαθμό καθαρότητας και τη φύση των προσμείξεων, 
δεν μεταβάλλουν όμως την εικόνα τοξικότητας της ουσίας. Σκοπός της παρούσας τροπολογίας 
είναι να αποφευχθεί η ανάγκη να καταχωρίζονται περισσότερες της μιας φορές ουσίες οι οποίες 
καλύπτονται από τον κανονισμό REACH, γεγονός το οποίο θα δημιουργούσε αδικαιολόγητη 
επανάληψη εργασιών και δοκιμών σε ζώα.  

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 532
Άρθρο 12, παράγραφος 4, υποπαράγραφος 1

4. Εάν μια ουσία έχει ήδη καταχωριστεί, ο 
νέος καταχωρίζων έχει το δικαίωμα να 
αναφερθεί σε μελέτες και εκθέσεις δοκιμών, 
στο εξής «μελέτες», που έχουν υποβληθεί 
προγενέστερα για την ίδια ουσία, εφόσον 
μπορεί να αποδείξει ότι η ουσία που 

4. Εάν μια ουσία έχει ήδη καταχωριστεί, ο 
νέος καταχωρίζων έχει το δικαίωμα να 
αναφερθεί σε μελέτες και εκθέσεις δοκιμών, 
στο εξής «μελέτες», που έχουν υποβληθεί 
προγενέστερα για την ίδια ουσία, εφόσον 
μπορεί να αποδείξει ότι η ουσία που 
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καταχωρίζει είναι ίδια με εκείνη που είχε 
καταχωριστεί παλαιότερα, 
περιλαμβανομένου του βαθμού
καθαρότητας και της φύσης των 
προσμείξεων, και να προσκομίσει έγγραφο 
πρόσβασης από τον προηγούμενο ή τους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιήσει τις μελέτες.

καταχωρίζει είναι ίδια με εκείνη που είχε 
καταχωριστεί παλαιότερα. Η ουσία 
θεωρείται ότι είναι η αυτή, εάν ο βαθμός 
καθαρότητας και η φύση των προσμείξεων 
ομοιάζουν και δεν μεταβάλλουν την εικόνα 
τοξικότητας της ουσίας. Ο νέος 
καταχωρίζων προσκομίζει έγγραφο 
πρόσβασης από τον προηγούμενο ή τους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιήσει τις μελέτες.

Or. en

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 
καθαρότητα της ουσίας (παράρτημα IV, τμήμα 2) διασφαλίζει ότι μια ουσία δεν χρειάζεται να 
καταχωρίζεται περισσότερες της μιας φορές, για τον απλό λόγο ότι η καθαρότητα της ουσίας 
και η φύση των προσμείξεων ενδέχεται να διαφέρουν, χωρίς αυτό να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στην εικόνα τοξικότητας της ουσίας. 

Τροπολογία: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, 

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Τροπολογία 533
Άρθρο 12, παράγραφος 4, υποπαράγραφος 1

4. Εάν μια ουσία έχει ήδη καταχωριστεί, ο 
νέος καταχωρίζων έχει το δικαίωμα να 
αναφερθεί σε μελέτες και εκθέσεις δοκιμών, 
στο εξής «μελέτες», που έχουν υποβληθεί 
προγενέστερα για την ίδια ουσία, εφόσον 
μπορεί να αποδείξει ότι η ουσία που 
καταχωρίζει είναι ίδια με εκείνη που είχε 
καταχωριστεί παλαιότερα,
περιλαμβανομένου του βαθμού 
καθαρότητας και της φύσης των 
προσμείξεων, και να προσκομίσει έγγραφο 
πρόσβασης από τον προηγούμενο ή τους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιήσει τις μελέτες.

4. Εάν μια ουσία έχει ήδη καταχωριστεί, ο 
νέος καταχωρίζων έχει το δικαίωμα να 
αναφερθεί σε μελέτες και εκθέσεις δοκιμών, 
στο εξής «μελέτες», που έχουν υποβληθεί 
προγενέστερα για την ίδια ουσία, εφόσον 
μπορεί να αποδείξει ότι η ουσία που 
καταχωρίζει είναι ίδια με εκείνη που είχε 
καταχωριστεί παλαιότερα, 
περιλαμβανομένου του βαθμού 
καθαρότητας και της φύσης των 
προσμείξεων, και προσκομίζει έγγραφο 
πρόσβασης από τον προηγούμενο ή τους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν δοκιμές που 
πραγματοποιούνται χωρίς ζώα, όπως προβλέπεται ήδη για τις δοκιμές που πραγματοποιούνται 
σε ζώα. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που υποβλήθηκαν στα 
άρθρα που περιλαμβάνονται στο Τίτλο ΙΙ: Καταχώριση ουσιών (Vernola και άλλοι).

Σκοπός της τροπολογίας είναι να διευκρινίσει τη νομική κατάσταση, καθώς με την αρχική 
διατύπωση θα μπορούσε να προκληθεί σύγχυση (Foglietta και άλλοι).

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 534
Άρθρο 12, παράγραφος 4, υποπαράγραφος 1

4. Εάν μια ουσία έχει ήδη καταχωριστεί, ο 
νέος καταχωρίζων έχει το δικαίωμα να 
αναφερθεί σε μελέτες και εκθέσεις δοκιμών, 
στο εξής «μελέτες», που έχουν υποβληθεί 
προγενέστερα για την ίδια ουσία, εφόσον 
μπορεί να αποδείξει ότι η ουσία που 
καταχωρίζει είναι ίδια με εκείνη που είχε 
καταχωριστεί παλαιότερα, 
περιλαμβανομένου του βαθμού 
καθαρότητας και της φύσης των 
προσμείξεων, και να προσκομίσει έγγραφο 
πρόσβασης από τον προηγούμενο ή τους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιήσει τις μελέτες.

4. Εάν μια ουσία έχει ήδη καταχωριστεί, ο 
νέος καταχωρίζων έχει το δικαίωμα να 
αναφερθεί σε μελέτες και εκθέσεις δοκιμών, 
στο εξής «μελέτες», που έχουν υποβληθεί 
προγενέστερα για την ίδια ουσία, εφόσον 
μπορεί να αποδείξει ότι η ουσία που 
καταχωρίζει είναι ίδια με εκείνη που είχε 
καταχωριστεί παλαιότερα, 
περιλαμβανομένου του βαθμού 
καθαρότητας και της φύσης των 
προσμείξεων, και να προσκομίσει έγγραφο 
πρόσβασης από τον προηγούμενο ή τους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιήσει τις μελέτες.

Ο Οργανισμός ρυθμίζει το θέμα της 
μετέπειτα κατάλληλης κατανομής του 
κόστους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται νομική ασφάλεια για τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και τους 
καταναλωτές.
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Τροπολογία: Karin Scheele + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 535
Άρθρο 13, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της 
οδηγίας 98/24/ΕΚ, πραγματοποιείται 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας και 
καταρτίζεται έκθεση χημικής ασφάλειας για 
κάθε ουσία που υπόκειται σε καταχώριση, 
σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, εάν ο 
καταχωρίζων παράγει ή εισάγει την ουσία 
σε ποσότητες δέκα τόνων και άνω 
κατ’ έτος.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της 
οδηγίας 98/24/ΕΚ, πραγματοποιείται 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας και 
καταρτίζεται έκθεση χημικής ασφάλειας για 
κάθε ουσία που υπόκειται σε καταχώριση, 
σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας και η επ’ αυτής βασιζόμενη έκθεση χημικής ασφάλειας 
έχουν υψίστη σημασία για την ασφαλή χρήση χημικών ουσιών προς το συμφέρον των 
εργαζομένων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου 
που απορρέουν από αυτήν την αξιολόγηση (βλ. παράρτημα I) μπορούν να συμβάλουν σημαντικά 
στην ενίσχυση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Για το λόγο αυτό, η αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας και η έκθεση χημικής ασφάλειας πρέπει να είναι υποχρεωτικές για όλες τις ουσίες 
που υπόκεινται σε καταχώριση σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 (Scheele).

Είναι απαράδεκτο να περιορίζεται η απαίτηση για αξιολόγηση χημικής ασφάλειας σε ουσίες 
άνω των 10 τόνων. Τούτο θα σήμαινε, πρώτον, ότι για τα δύο τρίτα των ουσιών που 
καλύπτονται από τον κανονισμό REACH, τα δεδομένα που υποβάλλονται κατά την καταχώριση 
δεν θα αξιολογούνται όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον. Και ακόμη και αν είναι επικίνδυνες, δεν θα υπήρχε απαίτηση για υποβολή 
πληροφοριών που αφορούν την έκθεση.  Χωρίς πληροφορίες σχετικά με την έκθεση θα ήταν 
σχεδόν αδύνατο να καθορισθούν κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου προς προστασία 
των εργαζομένων ή των καταναλωτών από επικίνδυνες ουσίες (Schlyter και άλλοι). 

Τροπολογία: Mary Honeyball + Jonas Sjöstedt + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller 
+ Richard Seeber

Τροπολογία 536
Άρθρο 13, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της 
οδηγίας 98/24/ΕΚ, πραγματοποιείται 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας και 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της 
οδηγίας 98/24/ΕΚ, πραγματοποιείται 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας και 
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καταρτίζεται έκθεση χημικής ασφάλειας για 
κάθε ουσία που υπόκειται σε καταχώριση, 
σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, εάν ο 
καταχωρίζων παράγει ή εισάγει την ουσία 
σε ποσότητες δέκα τόνων και άνω 
κατ’ έτος.

καταρτίζεται έκθεση χημικής ασφάλειας για 
κάθε ουσία που υπόκειται σε καταχώριση, 
σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, εάν ο 
καταχωρίζων παράγει ή εισάγει την ουσία 
σε ποσότητες ενός τόνου και άνω κατ’ έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που απαιτούνται για χημικές ουσίες που παράγονται σε ποσότητες μεταξύ ενός 
τόνου και δέκα τόνων κατ’ έτος δεν είναι επαρκείς. Με αυτές τις πληροφορίες δεν μπορούν να 
προσδιορισθούν ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία 
ή ως ουσίες που αντιπροσωπεύουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Από μια εξέταση των 
στοιχείων στο Διαδίκτυο προκύπτει ότι ο κανονισμός REACH έχει αποδυναμωθεί σημαντικά· 3 
δοκιμές έχουν διαγραφεί καθώς και η υποχρέωση υποβολής έκθεσης χημικής ασφάλειας. Λόγω 
αυτής της έλλειψης πληροφοριών ο κανονισμός REACH δεν απαιτεί την κατάρτιση δελτίου 
δεδομένων ασφάλειας για πολλές ουσίες που παράγονται σε ποσότητες μεταξύ ενός τόνου και 
δέκα τόνων κατ’ έτος. Χωρίς όμως αυτές τις βασικές πληροφορίες, θα είναι δύσκολο για τους 
μεταγενέστερους χρήστες να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου για την 
προστασία των εργαζομένων (Honeyball, Jørgensen και άλλοι).

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι οι παραγωγοί χημικών ουσιών θα παρέχουν βασικές 
πληροφορίες, υπό την μορφή έκθεσης χημικής ασφάλειας, για όλες τις ουσίες που παράγονται 
σε ποσότητες άνω του ενός τόνου. Τούτο είναι απαραίτητο για την λήψη μέτρων διαχείρισης του 
κινδύνου προς προστασία των εργαζομένων ή των καταναλωτών που έρχονται σε άμεση επαφή 
με αυτές τις ουσίες, π.χ. βαφές υφασμάτων ή προϊόντα καθαρισμού (Sjöstedt).

Η κατάρτιση έκθεσης χημικής ασφάλειας πρέπει να είναι υποχρεωτική για ουσίες που 
παράγονται σε ποσότητες ενός τόνου κατ’ έτος, καθώς αυτό το νέο ρυθμιστικό μέσο έχει 
ουσιαστική σημασία για την εκτίμηση του κινδύνου και την οργάνωση στρατηγικών αποφυγής 
κινδύνου. Πολλές - π.χ. εξαιρετικά τοξικές - ουσίες μπορεί να αντιπροσωπεύουν ήδη σε μικρές 
ποσότητες (πολύ μικρότερες του ενός τόνου) μεγάλο κίνδυνο. Η κατάρτιση έκθεσης χημικής 
ασφάλειας για ουσίες που παράγονται σε ποσότητες άνω του ενός τόνου είναι απολύτως 
απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Οι διατάξεις που 
προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ποσότητες μεταξύ 1 τόνου και 10 τόνων θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν κενά στο σύστημα προστασίας (Seeber).

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 537
Άρθρο 13, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της 
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οδηγίας 98/24/ΕΚ, πραγματοποιείται 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας και 
καταρτίζεται έκθεση χημικής ασφάλειας για 
κάθε ουσία που υπόκειται σε καταχώριση, 
σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, εάν ο 
καταχωρίζων παράγει ή εισάγει την ουσία 
σε ποσότητες δέκα τόνων και άνω κατ’ έτος.

οδηγίας 98/24/ΕΚ, πραγματοποιείται 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας και 
καταρτίζεται έκθεση χημικής ασφάλειας για 
κάθε ουσία που υπόκειται σε καταχώριση, 
σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, εάν ο 
καταχωρίζων παράγει ή εισάγει την ουσία 
σε ποσότητες 100 τόνων και άνω κατ’ έτος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για ουσίες που παράγονται σε ποσότητες κάτω των 100 τόνων κατ’ έτος δεν πρέπει να ισχύει η 
απαίτηση κατάρτισης έκθεσης χημικής ασφάλειας. Τούτο θα απήλασσε και τις ΜΜΕ από ένα 
σημαντικό βάρος.

Τροπολογία: Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký

Τροπολογία 538
Άρθρο 13, παράγραφος 2, εισαγωγή

2. Δεν χρειάζεται να διενεργείται 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, βάσει της 
παραγράφου 1, για μια ουσία που περιέχεται 
σε παρασκεύασμα όταν η συγκέντρωση της 
ουσίας στο παρασκεύασμα είναι 
χαμηλότερη από τις χαμηλότερες τιμές 
οποιουδήποτε από τα εξής:

2. Δεν χρειάζεται να διενεργείται 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, βάσει της 
παραγράφου 1, για μια ουσία που περιέχεται 
σε παρασκεύασμα ή προϊόν όταν η 
συγκέντρωση της ουσίας στο 
παρασκεύασμα ή το προϊόν είναι 
χαμηλότερη από τις χαμηλότερες τιμές 
οποιουδήποτε από τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθούν επίσης όρια συγκέντρωσης για τις ουσίες στα προϊόντα.  Η διάκριση 
που κάνει η πρόταση για τις ουσίες στα προϊόντα δεν αιτιολογείται από τοξικολογικά ή 
οικοτοξικολογικά κριτήρια. Επιπλέον, σε αντίθεση με τις ουσίες στα παρασκευάσματα, η έκθεση 
σε ουσίες που είναι συστατικά προϊόντων απαιτεί ένα μέσο όρο εξαγωγής και, κατά συνέπεια, η 
έκθεση περιορίζεται ακόμη περισσότερο.  Η παρούσα τροπολογία συμφωνεί με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ περί προϊόντων.
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 539
Άρθρο 13, παράγραφος 2, εισαγωγή

2. Δεν χρειάζεται να διενεργείται 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, βάσει της 
παραγράφου 1, για μια ουσία που περιέχεται 
σε παρασκεύασμα όταν η συγκέντρωση της 
ουσίας στο παρασκεύασμα είναι 
χαμηλότερη από τις χαμηλότερες τιμές 
οποιουδήποτε από τα εξής:

2. Δεν χρειάζεται να διενεργείται 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, βάσει της 
παραγράφου 1, για μια ουσία που περιέχεται 
σε παρασκεύασμα όταν το παρασκεύασμα 
δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο ή όταν η 
συγκέντρωση της ουσίας στο 
παρασκεύασμα είναι χαμηλότερη από τις 
χαμηλότερες τιμές οποιουδήποτε από τα 
εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία αποτρέπεται το ενδεχόμενο να υπάγονται συστατικά 
παρασκευασμάτων που δεν πληρούν τα κριτήρια για την ταξινόμηση ως επικίνδυνα στις 
διατάξεις σχετικά με τις αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας και τις εκθέσεις χημικής ασφάλειας.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 540
Άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο στ)

στ) 0,1%, εάν η ουσία πληροί τα κριτήρια 
του παραρτήματος ΧΙΙ.

στ) 0,1%, εάν πρόκειται για ουσία που 
προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία.  

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες ΑΒΤ και αΑαΒ είναι ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (δέσμη 
προτεραιοτήτων Blokland).
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 541
Άρθρο 13, παράγραφος 3, στοιχείο δ)

δ) αξιολόγηση των ΑΒΤ και των αΑαΒ. δ) αξιολόγηση του βαθμού ανησυχίας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες ΑΒΤ και αΑαΒ είναι ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Η αξιολόγηση 
των ΑΒΤ και των αΑαΒ αντικαθίσταται από αξιολόγηση βάσει του βαθμού ανησυχίας (δέσμη 
προτεραιοτήτων Blokland).

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 542
Άρθρο 13, παράγραφος 3, στοιχεία (δ α) (νέο), (δ β) (νέο)

(δ α) εκτίμηση της έκθεσης·
(δ β) χαρακτηρισμός κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να απλουστευθεί η διαδικασία με την προσθήκη  της 
εκτίμησης της έκθεσης και του χαρακτηρισμού του κινδύνου στις ενέργειες που πρέπει να 
περιλαμβάνονται σε όλες τις εκθέσεις χημικής ασφάλειας.

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 543
Άρθρο 13, παράγραφος 4

4. Εάν, ως αποτέλεσμα των ενεργειών (α) 
έως (δ) της παραγράφου 3, ο παραγωγός ή 
ο εισαγωγέας συμπεράνει ότι η ουσία 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων ουσιών, σύμφωνα με την 

Διαγράφεται.
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οδηγία 67/548/EΟΚ, ή αξιολογείται ως 
ΑΒΤ ή αΑαΒ, η αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας περιλαμβάνει επίσης τις 
ακόλουθες επιπλέον ενέργειες:
(α) εκτίμηση της έκθεσης·
(β) χαρακτηρισμό κινδύνου.
Η εκτίμηση της έκθεσης και ο 
χαρακτηρισμός του κινδύνου πρέπει να 
αφορούν όλες τις προσδιοριζόμενες 
χρήσεις του παραγωγού και του εισαγωγέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να απλουστευθεί η διαδικασία με την προσθήκη  της 
εκτίμησης της έκθεσης και του χαρακτηρισμού του κινδύνου στις ενέργειες που πρέπει να 
περιλαμβάνονται σε όλες τις εκθέσεις χημικής ασφάλειας.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 544
Άρθρο 13, παράγραφος 4, εισαγωγή

4. Εάν, ως αποτέλεσμα των ενεργειών (α) 
έως (δ) της παραγράφου 3, ο παραγωγός ή ο 
εισαγωγέας συμπεράνει ότι η ουσία 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων ουσιών, σύμφωνα με την 
οδηγία 67/548/EΟΚ, ή αξιολογείται ως ΑΒΤ 
ή αΑαΒ, η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες επιπλέον 
ενέργειες:

4. Εάν, ως αποτέλεσμα των ενεργειών (α) 
έως (δ) της παραγράφου 3, ο παραγωγός ή ο 
εισαγωγέας συμπεράνει ότι η ουσία 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων ουσιών, σύμφωνα με την 
οδηγία 67/548/EΟΚ, ή αξιολογείται ως 
ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία, 
η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες επιπλέον 
ενέργειες:

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες ΑΒΤ και αΑαΒ είναι ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (δέσμη 
προτεραιοτήτων Blokland). 
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Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 545
Άρθρο 13, παράγραφος 4, υποπαράγραφος 2

Η εκτίμηση της έκθεσης και ο 
χαρακτηρισμός του κινδύνου πρέπει να 
αφορούν όλες τις προσδιοριζόμενες χρήσεις 
του παραγωγού και του εισαγωγέα.

Η εκτίμηση της έκθεσης και ο 
χαρακτηρισμός του κινδύνου πρέπει να 
αφορούν όλες τις προσδιοριζόμενες χρήσεις 
του παραγωγού και του εισαγωγέα που 
αφορούν ποσότητες ενός τόνου και άνω 
ετησίως.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 
Anja Weisgerber, Αντώνιος Τρακατέλλης, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 546
Άρθρο 13, παράγραφος 4 α (νέα)

4a.  Η έκθεση χημικής ασφάλειας 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα 
αξιολόγησης που καλύπτουν:
(α) συμπέρασμα του καταχωρίζοντος ότι 
δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας και ότι δεν 
απαιτείται αξιολόγηση, εκτός εάν υπάρξει 
μεταβολή του κινδύνου βάσει νέων 
πληροφοριών· είτε
(β) πρόταση του καταχωρίζοντος για την 
πραγματοποίηση δοκιμών για την παροχή 
συμπληρωματικών πληροφοριών, που 
προκύπτουν από την εφαρμογή των 
παραρτημάτων VII έως IX, εάν ο 
καταχωρίζων θεωρεί αυτές τις 
πληροφορίες απαραίτητες.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καταχωρίζων είναι ο μόνος απολύτως υπεύθυνος για τη διεξαγωγή αυτής της σταδιακής 
αξιολόγησης του κινδύνου. Εάν οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επαρκείς ώστε να αποδειχθεί η 
ασφαλής χρήση της ουσίας, είναι αρμοδιότητα του καταχωρίζοντος να επεξεργαστεί πρόταση 
δοκιμών την οποία πρέπει να υποβάλει στον Οργανισμό στο πλαίσιο της διαδικασίας 
καταχώρισης. Ο τελικός φάκελος καταχώρισης που υποβάλλεται στον Οργανισμό χωρίς 
πρόταση δοκιμών περιέχει την ένδειξη «ουδείς λόγος ανησυχίας». Ο καταχωρίζων είναι 
υπεύθυνος για το περιεχόμενο του φακέλου και για τα συμπεράσματα που εξάγονται από τις 
πληροφορίες. Ένα συμπέρασμα θα μπορούσε να είναι ότι ο καταχωρίζων δεν μπορεί να 
στηρίξει ορισμένες χρήσεις της ουσίας λόγω μη δυνάμενων να ελεγχθούν κινδύνων.

Τροπολογία: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, 

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Τροπολογία 547
Άρθρο 13, παράγραφος 5, στοιχείο α)

α) χρήση σε υλικά που έρχονται σε επαφή 
με τρόφιμα, σύμφωνα με το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 89/109/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου·

Διαγράφεται.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η έκθεση χημικής ασφάλειας αποτελεί τμήμα του φακέλου καταχώρισης και, επομένως, δεν 
χρειάζεται να καλύπτει ουσίες που αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. 
Ουσίες οι οποίες καλύπτονται ήδη από καταλλήλως ενσωματωμένες στη νομοθεσία διατάξεις 
πρέπει να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού REACH. Η παρούσα 
τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που υποβλήθηκαν στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στο Τίτλο ΙΙ: Καταχώριση ουσιών.

Τροπολογία: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 548
Άρθρο 14
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Τα πολυμερή εξαιρούνται από την 
καταχώριση, βάσει του παρόντος τίτλου.

Τα πολυμερή εξαιρούνται από την 
καταχώριση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα πολυμερή πρέπει να αποκλείονται εξ ολοκλήρου από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
REACH. Τα πολυμερή πρέπει να καλύπτονται από ειδικές διατάξεις. Η παρούσα τροπολογία 
συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που υποβλήθηκαν στα άρθρα που περιλαμβάνονται στο 
Τίτλο ΙΙ: Καταχώριση ουσιών.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 549
Άρθρο 14 α (νέο)

Άρθρο 14 α
Καταχώριση βάσει του βαθμού ανησυχίας

Η καταχώριση υποβάλλεται βάσει του 
βαθμού ανησυχίας, όπως έχει καθορισθεί 
από τον Οργανισμό, και βάσει της ετησίως 
παραγόμενης ή εισαγόμενης ποσότητας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο βαθμός ανησυχίας καθορίζει ποια δεδομένα πρέπει να υποβληθούν κατά την καταχώριση 
(δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).

Τροπολογία: Liam Aylward

Τροπολογία 550
Άρθρο 15

Άρθρο 15 Το παρόν άρθρο διαγράφεται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όλα τα ενδιάμεσα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του REACH. Τα ενδιάμεσα 
παρασκευάζονται για βιομηχανική χρήση μόνον και υπάρχει ειδική νομοθεσία που εξετάζει τις 
πτυχές της παρασκευής και του ελέγχου τους που έχουν σχέση με το περιβάλλον και την υγεία 
κοινού και εργαζομένων:

Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 1998 για την προστασία της υγείας και 
ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς 
παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ)·

Οδηγία 96/82/ΕΚ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με 
επικίνδυνες ουσίες·

Διεθνείς/ΕΚ ρυθμίσεις όσον αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 551
Άρθρο 15, παράγραφος 1

1. Κάθε παραγωγός απομονώσιμου 
ενδιάμεσου στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
σε ποσότητες του ενός τόνου και άνω κατ’ 
έτος υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για το απομονώσιμο ενδιάμεσο 
στις εγκαταστάσεις παραγωγής.

1. Κάθε παραγωγός απομονώσιμου 
ενδιάμεσου στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
το οποίο προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία ή 
άλλου απομονώσιμου ενδιάμεσου στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής σε ποσότητες 
του ενός τόνου και άνω κατ’ έτος υποβάλλει 
καταχώριση στον Οργανισμό για το 
απομονώσιμο ενδιάμεσο στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, πρέπει να γίνεται εκτίμηση του 
κινδύνου ακόμη και εάν η ποσότητα είναι κάτω του ενός τόνου κατ’ έτος. Οι ουσίες που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες ζημίες στο περιβάλλον και 
στην υγεία ακόμη και σε μικρές ποσότητες (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland). 
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Τροπολογία: Jonas Sjöstedt + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 552
Άρθρο 15, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1

2. Η καταχώριση ενός απομονώσιμου 
ενδιάμεσου στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που 
ακολουθούν, με βάση υπόδειγμα που 
καταρτίζεται από τον Οργανισμό, σύμφωνα 
με το άρθρο 108, στο βαθμό που ο 
παραγωγός μπορεί να τις υποβάλει χωρίς 
να διενεργήσει συμπληρωματικές δοκιμές:

2. Η καταχώριση απομονώσιμου ενδιάμεσου 
που μεταφέρεται περιλαμβάνει όλες τις 
πληροφορίες που ακολουθούν, σύμφωνα με 
το υπόδειγμα που ορίζεται από τον 
Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καταχώριση απομονώσιμου ενδιάμεσου πρέπει να περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες 
πληροφορίες, ανεξαρτήτως του γεγονότος εάν ο παραγωγός πρέπει να διενεργήσει 
συμπληρωματικές δοκιμές ή όχι. Εάν η παρούσα διάταξη παραμείνει υπό τη μορφή που 
προτείνεται από την Επιτροπή, τούτο θα αποθαρρύνει τους παραγωγούς από τη διενέργεια 
δοκιμών. Όσοι δεν έχουν διενεργήσει δοκιμές, δεν χρειάζεται να υποβάλλουν ειδικές 
πληροφορίες. Με την προτεινόμενη διαγραφή η υποβολή των συγκεκριμένων πληροφοριών 
ισχύει ως απαίτηση για όλους τους παραγωγούς (Sjöstedt).

Ο κανονισμός REACH προβλέπει μόνον ένα ελάχιστο ποσόν πληροφοριών για τα ενδιάμεσα. 
Ωστόσο, τα ενδιάμεσα είναι συχνά ουσίες με μεγάλη αντιδρασιμότητα και μπορεί να έχουν 
διάφορες επικίνδυνες ιδιότητες. Τα ενδιάμεσα είναι ουσίες που εγείρουν ιδιαίτερες ανησυχίες 
όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στην υγεία των εργαζομένων. Δεν αρκεί απλώς η υποβολή των 
πληροφοριών που είναι ήδη διαθέσιμες. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκείς για την 
ταξινόμηση του ενδιάμεσου, η οποία θα επιτρέψει την πιο αξιόπιστη παρακολούθηση της υγείας 
στον χώρο εργασίας, τη λήψη κατάλληλων μέτρων συλλογικής και ατομικής προστασίας και τον 
προσδιορισμό δυνητικών ουσιών υποκατάστασης (Schlyter και άλλοι).

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 553
Άρθρο 15, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Η καταχώριση ενός απομονώσιμου 
ενδιάμεσου που μεταφέρεται σε ποσότητες 
άνω των 100 τόνων κατ’ έτος περιλαμβάνει 
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τις πληροφορίες που ορίζονται στο 
παράρτημα V, πέρα από τις πληροφορίες 
που απαιτούνται δυνάμει της 
παραγράφου 2. 
Για την παραγωγή αυτών των 
πληροφοριών εφαρμόζεται το άρθρο 12.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός REACH προβλέπει μόνον ένα ελάχιστο ποσόν πληροφοριών για τα ενδιάμεσα. 
Ωστόσο, τα ενδιάμεσα είναι συχνά ουσίες με μεγάλη αντιδρασιμότητα και μπορεί να έχουν 
διάφορες επικίνδυνες ιδιότητες. Τα ενδιάμεσα είναι ουσίες που εγείρουν ιδιαίτερες ανησυχίες 
όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στην υγεία των εργαζομένων. Δεν αρκεί απλώς η υποβολή των 
πληροφοριών που είναι ήδη διαθέσιμες. Απομονώσιμα ενδιάμεσα που μεταφέρονται σε 
ποσότητες άνω των 100 τόνων κατ’ έτος πρέπει να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις που ισχύουν 
για τις κανονικές ουσίες σε ποσότητες μεταξύ 1 τόνου και 10 τόνων.

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 554
Άρθρο 15, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Η καταχώριση ενός απομονώσιμου 
ενδιάμεσου που μεταφέρεται σε ποσότητες 
άνω των 1000 τόνων κατ’ έτος και ανά 
παραγωγό περιλαμβάνει τις πληροφορίες 
που ορίζονται στο παράρτημα V, πέρα από 
τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει 
της παραγράφου 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ενδιάμεσα ενδέχεται να έχουν μεγάλη αντιδρασιμότητα και να είναι τοξικά. Ιδιαίτερα για
μεγάλες ποσότητες είναι σκόπιμο να απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες. Η παρούσα 
τροπολογία εισάγει υψηλότερες απαιτήσεις για παραγωγούς που χρησιμοποιούν απομονώσιμα 
ενδιάμεσα σε ποσότητες άνω των 1000 τόνων κατ’ έτος. Οι απαιτήσεις για την παροχή 
πληροφοριών είναι οι αυτές με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην πρόταση της Επιτροπής 
για μεταφερόμενα απομονώσιμα ενδιάμεσα.
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Τροπολογία: Liam Aylward

Τροπολογία 555
Άρθρο 16

Άρθρο 16 Το παρόν άρθρο διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πβλ. αιτιολόγηση στο άρθρο 15.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 556
Άρθρο 16, παράγραφος 1

1. Κάθε παραγωγός απομονώσιμου 
ενδιάμεσου στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
σε ποσότητες του ενός τόνου και άνω κατ’ 
έτος υποβάλλει καταχώριση στον 
Οργανισμό για το απομονώσιμο ενδιάμεσο 
στις εγκαταστάσεις παραγωγής.

1. Κάθε παραγωγός απομονώσιμου 
ενδιάμεσου στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
το οποίο προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία ή 
άλλου απομονώσιμου ενδιάμεσου στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής σε ποσότητες 
του ενός τόνου και άνω κατ’ έτος υποβάλλει 
καταχώριση στον Οργανισμό για το 
απομονώσιμο ενδιάμεσο στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, πρέπει να γίνεται εκτίμηση του 
κινδύνου ακόμη και εάν η ποσότητα είναι κάτω του ενός τόνου κατ’ έτος. Τούτο ισχύει και για 
τα μεταφερόμενα απομονώσιμα ενδιάμεσα. Οι ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία 
μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες ζημίες στο περιβάλλον και στην υγεία ακόμη και σε μικρές 
ποσότητες (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).
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Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 557
Άρθρο 16, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 1

3. Η καταχώριση ενός απομονώσιμου 
ενδιάμεσου που μεταφέρεται σε ποσότητες 
άνω των χιλίων τόνων κατ’ έτος 
περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται 
στο παράρτημα V, πέρα από τις 
πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει της 
παραγράφου 2.

3. Η καταχώριση ενός απομονώσιμου 
ενδιάμεσου που μεταφέρεται σε ποσότητες 
άνω των χιλίων τόνων κατ’ έτος και ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες που ορίζονται στα 
παραρτήματα V και VI, πέρα από τις 
πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει της 
παραγράφου 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ενδιάμεσα ενδέχεται να έχουν μεγάλη αντιδρασιμότητα και να είναι τοξικά. Ιδιαίτερα εάν 
ένα απομονώσιμο ενδιάμεσο μεταφέρεται, είναι σκόπιμο να απαιτούνται περισσότερες 
πληροφορίες.  Η παρούσα τροπολογία εισάγει υψηλότερες απαιτήσεις για παροχή πληροφοριών 
για απομονώσιμα ενδιάμεσα που μεταφέρονται σε ποσότητες άνω των 1000 τόνων κατ’ έτος 
Διευκρινίζεται επίσης ότι η ποσότητα υπολογίζεται ανά παραγωγό ή εισαγωγέα.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 558
Άρθρο 16, παράγραφος 3

3. Η καταχώριση ενός απομονώσιμου 
ενδιάμεσου που μεταφέρεται σε ποσότητες 
άνω των χιλίων τόνων κατ’ έτος
περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται 
στο παράρτημα V, πέρα από τις 
πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει της
παραγράφου 2.

3. Η καταχώριση ενός απομονώσιμου 
ενδιάμεσου που προκαλεί πολύ μεγάλη 
ανησυχία περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 
ορίζονται στο παράρτημα V, πέρα από τις 
πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει της 
παραγράφου 2.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι ποσότητες αντικαθίστανται από το βαθμό ανησυχίας (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).
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Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 559
Άρθρο 16, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 1

3. Η καταχώριση ενός απομονώσιμου 
ενδιάμεσου που μεταφέρεται σε ποσότητες 
άνω των χιλίων τόνων κατ’ έτος 
περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται 
στο παράρτημα V, πέρα από τις 
πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει της 
παραγράφου 2.

3. Η καταχώριση ενός απομονώσιμου 
ενδιάμεσου που μεταφέρεται σε ποσότητες 
άνω των 10 τόνων κατ’ έτος περιλαμβάνει 
τις πληροφορίες που ορίζονται στο 
παράρτημα V, πέρα από τις πληροφορίες 
που απαιτούνται δυνάμει της παραγράφου 2. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω των ειδικών κινδύνων για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον που συνδέονται με 
τη μεταφορά και δεδομένου ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών 
εξακολουθεί να παραμένει ανεπαρκές, παρά το γεγονός ότι αυξάνει συνεχώς, υπάρχει ανάγκη 
ενδελεχούς ελέγχου των μεταφερόμενων ουσιών. Απομονώσιμα ενδιάμεσα που μεταφέρονται σε 
ποσότητες άνω των 100 τόνων κατ’ έτος πρέπει να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις που ισχύουν 
για τις άλλες ουσίες σε ποσότητες μεταξύ 1 τόνου και 10 τόνων.

Τροπολογία: Liam Aylward

Τροπολογία 560
Άρθρο 17

Άρθρο 17 Το παρόν άρθρο διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πβλ. αιτιολόγηση στο άρθρο 15.
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 561
Άρθρο 17, παράγραφος 2

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

2. Οι καταχωρίζοντες που είναι μέλη 
κοινοπραξίας αποφασίζουν μεταξύ τους 
ποιο μέρος του τέλους καταχώρισης θα 
καταβάλει έκαστος.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι καταχωρίζοντες αποφασίζουν μεταξύ τους ποιο μέρος του τέλους καταχώρισης θα καταβάλει 
έκαστος. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί μια κοινοπραξία να συμφωνήσει ότι ο καταχωρίζων που 
παράγει την προς καταχώριση ουσία σε μεγαλύτερες ποσότητες θα καταβάλει και μεγαλύτερο 
μέρος του τέλους καταχώρισης. Τούτο ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να συμμετέχουν σε κοινοπραξίες 
και διατηρεί τις δαπάνες τους σε χαμηλό επίπεδο.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 562
Άρθρο 17, παράγραφος 2

Κάθε καταχωρίζων που είναι μέλος 
κοινοπραξίας καταβάλλει μόνο το ένα τρίτο
του τέλους καταχώρισης.

2. Κάθε καταχωρίζων που είναι μέλος 
κοινοπραξίας καταβάλλει μόνο ένα δίκαιο 
μέρος του τέλους καταχώρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μείωση του τέλους μόνο στο ένα τρίτο μειώνει και τα κίνητρα για τη δημιουργία 
κοινοπραξιών απαρτιζόμενων από δύο μέλη. Μόνο μια κοινοπραξία που απαρτίζεται από δύο 
μέλη επωφελείται από αυτόν τον σχηματισμό. Η ίση κατανομή του τέλους στα μέλη της 
κοινοπραξίας θα καταστήσει το μέτρο ελκυστικό και για μεγαλύτερες κοινοπραξίες.
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 563
Άρθρο 17, παράγραφος 2

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

2. Κάθε καταχωρίζων που είναι μέλος 
κοινοπραξίας καταβάλλει ίσο μέρος του 
τέλους καταχώρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μείωση του τέλους μόνο στο ένα τρίτο μειώνει και τα κίνητρα για τη δημιουργία 
κοινοπραξιών απαρτιζόμενων από δύο μέλη. Μόνο μια κοινοπραξία που απαρτίζεται από δύο 
μέλη επωφελείται από αυτόν τον σχηματισμό. Η ίση κατανομή του τέλους στα μέλη της 
κοινοπραξίας θα καταστήσει το μέτρο ελκυστικό και για μεγαλύτερες κοινοπραξίες. Συνδέεται 
με τις τροπολογίες στα άρθρα 10, παράγραφος 2, 25, παράγραφος 5 και 25, παράγραφος 6.

Τροπολογία: Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik 

Τροπολογία 564
Άρθρο 17, παράγραφος 2

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

2. Κάθε καταχωρίζων που είναι μέλος 
κοινοπραξίας καταβάλλει μόνο κατάλληλο 
μέρος του τέλους καταχώρισης.

Το προς καταβολή τέλος υπολογίζεται κατ’ 
αναλογία, σύμφωνα με κριτήρια που 
καθορίζει ο Οργανισμός που λαμβάνουν 
υπόψη και την παραγόμενη/εισαγόμενη 
ποσότητα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ΜΜΕ, ο Οργανισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά τον 



AM\565897EL.doc PE 357.817v01-00 140/173

EL

καθορισμό του τέλους καταχώρισης και το μέγεθος του καταχωρίζοντος καθώς και τις 
παραγόμενες/εισαγόμενες ποσότητες. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που υποβλήθηκαν στα άρθρα που περιλαμβάνονται στο Τίτλο ΙΙ: Καταχώριση 
ουσιών. 

Τροπολογία: Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Τροπολογία 565
Άρθρο 18

Άρθρο 18 Το παρόν άρθρο διαγράφεται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι η αποφυγή περιττής γραφειοκρατίας. 

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 566
Άρθρο 18

1. Ο Οργανισμός δίνει έναν αριθμό σε κάθε 
καταχώριση ο οποίος θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε κάθε αλληλογραφία που 
αφορά την καταχώριση καθώς και μια 
ημερομηνία καταχώρισης η οποία είναι η 
ημερομηνία παραλαβής της καταχώρισης
από τον Οργανισμό. Ο Οργανισμός 
γνωστοποιεί αμέσως τον αριθμό και την 
ημερομηνία καταχώρισης στον 
ενδιαφερόμενο παραγωγό ή εισαγωγέα. 

1. Ο Οργανισμός δίνει έναν αριθμό σε κάθε 
κοινοποίηση ο οποίος θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε κάθε αλληλογραφία που 
αφορά την κοινοποίηση καθώς και μια 
ημερομηνία κοινοποίησης η οποία είναι η 
ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης 
από τον Οργανισμό. Ο Οργανισμός 
γνωστοποιεί αμέσως τον αριθμό και την 
ημερομηνία κοινοποίησης στον 
ενδιαφερόμενο παραγωγό ή εισαγωγέα. Ο 
Οργανισμός καθορίζει επίσης την 
ημερομηνία καταχώρισης, η οποία είναι η 
ημερομηνία παραλαβής της καταχώρισης 
από τον Οργανισμό. Ο Οργανισμός 
γνωστοποιεί αμέσως τον αριθμό και την 
ημερομηνία καταχώρισης στον 
ενδιαφερόμενο παραγωγό ή εισαγωγέα.
2. Εντός τριών εβδομάδων από την 
ημερομηνία κοινοποίησης, ο Οργανισμός 
διενεργεί έλεγχο πληρότητας για κάθε 
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κοινοποίηση, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι 
περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται βάσει του άρθρου 4 γ νέου. Ο 
έλεγχος πληρότητας δεν περιλαμβάνει 
αξιολόγηση της ποιότητας ή της επάρκειας 
τυχόν δεδομένων ή αιτιολογιών που έχουν 
υποβληθεί.
Εάν η κοινοποίηση είναι ελλιπής, ο 
Οργανισμός ενημερώνει τον 
κοινοποιούντα, εντός τριών εβδομάδων 
από την ημερομηνία κοινοποίησης, σχετικά 
με τις περαιτέρω πληροφορίες που 
απαιτούνται για να θεωρηθεί πλήρης η 
κοινοποίηση σύμφωνα με τον παρόντα 
τίτλο και ταυτοχρόνως ορίζει μια εύλογη 
προθεσμία για την υποβολή τους. Ο 
κοινοποιών υποβάλλει τις περαιτέρω 
πληροφορίες στον Οργανισμό εντός της 
προθεσμίας που ορίστηκε. Ο Οργανισμός 
επιβεβαιώνει την ημερομηνία υποβολής 
των περαιτέρω πληροφοριών στον 
κοινοποιούντα. Ο Οργανισμός διενεργεί 
έναν ακόμη έλεγχο πληρότητας 
λαμβάνοντας υπόψη τις περαιτέρω 
πληροφορίες που υποβλήθηκαν.
Ο Οργανισμός απορρίπτει την κοινοποίηση 
εάν ο κοινοποιών δεν συμπληρώσει την 
κοινοποίησή του εντός της προθεσμίας που 
ορίστηκε.
2α. Ο Οργανισμός ενημερώνει τον 
κοινοποιούντα σχετικά με τον βαθμό 
ανησυχίας εντός 24 μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

2. Ο Οργανισμός διενεργεί έλεγχο 
πληρότητας για κάθε καταχώριση 
προκειμένου να βεβαιωθεί ότι 
περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται βάσει των άρθρων 9 και 11 ή 
των άρθρων 15 ή 16 εντός τριών εβδομάδων 
από την ημερομηνία της καταχώρισης. Όταν 
πρόκειται για καταχωρίσεις σταδιακά 
εισαγόμενων ουσιών που υποβάλλονται 
κατά τη δίμηνη περίοδο αμέσως πριν από τη 
σχετική προθεσμία του άρθρου 21, ο 
Οργανισμός διενεργεί έλεγχο πληρότητας 
εντός τριών μηνών μετά την προθεσμία 

3. Ο Οργανισμός διενεργεί έλεγχο 
πληρότητας για κάθε καταχώριση 
προκειμένου να βεβαιωθεί ότι 
περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται βάσει των άρθρων 9 και 11 ή 
των άρθρων 15 ή 16 εντός τριών εβδομάδων 
από την ημερομηνία της καταχώρισης. Όταν 
πρόκειται για καταχωρίσεις σταδιακά 
εισαγόμενων ουσιών που υποβάλλονται 
κατά τη δίμηνη περίοδο αμέσως πριν από τη 
σχετική προθεσμία του άρθρου 21, ο 
Οργανισμός διενεργεί έλεγχο πληρότητας 
εντός τριών μηνών μετά την προθεσμία 
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αυτή. Ο έλεγχος πληρότητας δεν 
περιλαμβάνει αξιολόγηση της ποιότητας ή 
της επάρκειας τυχόν δεδομένων ή 
αιτιολογιών που έχουν υποβληθεί.

αυτή. Ο έλεγχος πληρότητας δεν 
περιλαμβάνει αξιολόγηση της ποιότητας ή 
της επάρκειας τυχόν δεδομένων ή 
αιτιολογιών που έχουν υποβληθεί.

Εάν η καταχώριση είναι ελλιπής, ο 
Οργανισμός ενημερώνει τον καταχωρίζοντα 
εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία 
καταχώρισης σχετικά με τις περαιτέρω 
πληροφορίες που απαιτούνται για να 
θεωρηθεί πλήρης η καταχώριση σύμφωνα με 
τον παρόντα τίτλο και ταυτοχρόνως ορίζει 
μια εύλογη προθεσμία για την υποβολή 
τους. Ο καταχωρίζων υποβάλλει τις 
περαιτέρω πληροφορίες στον Οργανισμό 
εντός της προθεσμίας που ορίστηκε. Ο 
Οργανισμός επιβεβαιώνει την ημερομηνία 
υποβολής των περαιτέρω πληροφοριών στον 
καταχωρίζοντα. Ο Οργανισμός διενεργεί 
έναν ακόμη έλεγχο πληρότητας 
λαμβάνοντας υπόψη τις περαιτέρω 
πληροφορίες που υποβλήθηκαν.

Εάν η καταχώριση είναι ελλιπής, ο 
Οργανισμός ενημερώνει τον καταχωρίζοντα 
εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία 
καταχώρισης σχετικά με τις περαιτέρω 
πληροφορίες που απαιτούνται για να 
θεωρηθεί πλήρης η καταχώριση σύμφωνα με 
τον παρόντα τίτλο και ταυτοχρόνως ορίζει 
μια εύλογη προθεσμία για την υποβολή 
τους. Ο καταχωρίζων υποβάλλει τις 
περαιτέρω πληροφορίες στον Οργανισμό 
εντός της προθεσμίας που ορίστηκε. Ο 
Οργανισμός επιβεβαιώνει την ημερομηνία 
υποβολής των περαιτέρω πληροφοριών στον 
καταχωρίζοντα. Ο Οργανισμός διενεργεί 
έναν ακόμη έλεγχο πληρότητας 
λαμβάνοντας υπόψη τις περαιτέρω 
πληροφορίες που υποβλήθηκαν.

Ο Οργανισμός απορρίπτει την καταχώριση 
εάν ο καταχωρίζων δεν συμπληρώσει την 
καταχώρισή του εντός της προθεσμίας που 
ορίστηκε.

Ο Οργανισμός απορρίπτει την καταχώριση 
εάν ο καταχωρίζων δεν συμπληρώσει την 
καταχώρισή του εντός της προθεσμίας που 
ορίστηκε.

3. Ο Οργανισμός διαβιβάζει το φάκελο 
καταχώρισης μαζί με τον αριθμό 
καταχώρισης, την ημερομηνία καταχώρισης, 
το αποτέλεσμα του ελέγχου πληρότητας 
καθώς και τυχόν αιτήσεις περαιτέρω 
πληροφοριών και την προθεσμία για την 
υποβολή τους, σύμφωνα με την παράγραφο 
2, δεύτερο εδάφιο, στην αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους μέλους εντός τριάντα 
ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης. 
Το οικείο κράτος μέλος είναι το κράτος 
μέλος στο οποίο γίνεται η παραγωγή ή είναι 
εγκατεστημένος ο εισαγωγέας.

4. Ο Οργανισμός διαβιβάζει το φάκελο 
καταχώρισης μαζί με τον αριθμό 
καταχώρισης, την ημερομηνία καταχώρισης, 
το αποτέλεσμα του ελέγχου πληρότητας 
καθώς και τυχόν αιτήσεις περαιτέρω 
πληροφοριών και την προθεσμία για την 
υποβολή τους, σύμφωνα με την παράγραφο 
2, δεύτερο εδάφιο, στην αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους μέλους εντός τριάντα 
ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης. 
Το οικείο κράτος μέλος είναι το κράτος 
μέλος στο οποίο γίνεται η παραγωγή ή είναι 
εγκατεστημένος ο εισαγωγέας.

Ο Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως στην 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους 
τυχόν περαιτέρω πληροφορίες που 
υποβάλλει ο καταχωρίζων.

Ο Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως στην 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους 
τυχόν περαιτέρω πληροφορίες που 
υποβάλλει ο καταχωρίζων.

4. Κατά των αποφάσεων του Οργανισμού, 
βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, 
σύμφωνα με τα άρθρα 87, 88 και 89.

5. Κατά των αποφάσεων του Οργανισμού, 
βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, 
σύμφωνα με τα άρθρα 87, 88 και 89.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισάγει στον κανονισμό τις υποχρεώσεις του Οργανισμού σχετικά με την 
κοινοποίηση (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).

Τροπολογία: Liam Aylward

Τροπολογία 567
Άρθρο 18, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1

2. Ο Οργανισμός διενεργεί έλεγχο 
πληρότητας για κάθε καταχώριση 
προκειμένου να βεβαιωθεί ότι 
περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται βάσει των άρθρων 9 και 11 ή 
των άρθρων 15 ή 16 εντός τριών 
εβδομάδων από την ημερομηνία της 
καταχώρισης. Όταν πρόκειται για 
καταχωρίσεις σταδιακά εισαγόμενων 
ουσιών που υποβάλλονται κατά τη δίμηνη 
περίοδο αμέσως πριν από τη σχετική 
προθεσμία του άρθρου 21, ο Οργανισμός 
διενεργεί έλεγχο πληρότητας εντός τριών 
μηνών μετά την προθεσμία αυτή. Ο έλεγχος 
πληρότητας δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση 
της ποιότητας ή της επάρκειας τυχόν 
δεδομένων ή αιτιολογιών που έχουν 
υποβληθεί.

2. Ο Οργανισμός διενεργεί έλεγχο 
πληρότητας για κάθε καταχώριση 
προκειμένου να βεβαιωθεί ότι 
περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται βάσει των άρθρων 9 και 11 
εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία 
της καταχώρισης. Όταν πρόκειται για 
καταχωρίσεις σταδιακά εισαγόμενων 
ουσιών που υποβάλλονται κατά τη δίμηνη 
περίοδο αμέσως πριν από τη σχετική 
προθεσμία του άρθρου 21, ο Οργανισμός 
διενεργεί έλεγχο πληρότητας εντός τριών 
μηνών μετά την προθεσμία αυτή. Ο έλεγχος 
πληρότητας δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση 
της ποιότητας ή της επάρκειας τυχόν 
δεδομένων ή αιτιολογιών που έχουν 
υποβληθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα ενδιάμεσα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του REACH. Τα ενδιάμεσα 
παρασκευάζονται μόνο για βιομηχανική χρήση, ενώ υφίσταται ειδική νομοθεσία που εξετάζει 
τις πτυχές της παρασκευής και του ελέγχου τους που έχουν σχέση με το περιβάλλον και την 
υγεία κοινού και εργαζομένων: 

– Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 1998 για την προστασία της υγείας 
και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε 
χημικούς παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)· 

– Οδηγία 96/82/ΕΚ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων 
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σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες·
– Διεθνείς/ΕΚ ρυθμίσεις όσον αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 568
Άρθρο 18, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1

2. Ο Οργανισμός διενεργεί έλεγχο 
πληρότητας για κάθε καταχώριση 
προκειμένου να βεβαιωθεί ότι 
περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται βάσει των άρθρων 9 και 11 ή 
των άρθρων 15 ή 16 εντός τριών εβδομάδων 
από την ημερομηνία της καταχώρισης. Όταν 
πρόκειται για καταχωρίσεις σταδιακά 
εισαγόμενων ουσιών που υποβάλλονται 
κατά τη δίμηνη περίοδο αμέσως πριν από τη 
σχετική προθεσμία του άρθρου 21, ο 
Οργανισμός διενεργεί έλεγχο πληρότητας 
εντός τριών μηνών μετά την προθεσμία 
αυτή. Ο έλεγχος πληρότητας δεν
περιλαμβάνει αξιολόγηση της ποιότητας ή 
της επάρκειας τυχόν δεδομένων ή 
αιτιολογιών που έχουν υποβληθεί.

2. Ο Οργανισμός διενεργεί έλεγχο 
πληρότητας για κάθε καταχώριση 
προκειμένου να βεβαιωθεί ότι 
περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται βάσει των άρθρων 9 και 11 ή 
των άρθρων 15 ή 16 εντός τριών εβδομάδων 
από την ημερομηνία της καταχώρισης. Όταν 
πρόκειται για καταχωρίσεις σταδιακά 
εισαγόμενων ουσιών που υποβάλλονται 
κατά τη δίμηνη περίοδο αμέσως πριν από τη 
σχετική προθεσμία του άρθρου 21, ο 
Οργανισμός διενεργεί έλεγχο πληρότητας 
εντός τριών μηνών μετά την προθεσμία 
αυτή. Ο έλεγχος πληρότητας περιλαμβάνει 
εξέταση της ποιότητας εκείνων των 
υποβληθέντων δεδομένων που έχουν 
ουσιαστική σημασία για μια περαιτέρω 
αξιολόγηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος επαλήθευσης είναι απολύτως απαραίτητος, δεδομένου ότι όλα τα επόμενα βήματα 
βασίζονται σε αυτές τις πληροφορίες. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διασφαλισθεί ότι 
πληροφορίες που έχουν ουσιαστική σημασία για μια αξιολόγηση, όπως π.χ. πληροφορίες 
σχετικά με την ταυτότητα της ουσίας ή τη διαλυτότητά της στο νερό, όχι μόνον είναι διαθέσιμες, 
αλλά είναι διαθέσιμες σε μια ποιότητα που επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν από τις αρχές για τη 
λήψη αποφάσεων σχετικά με στρατηγικές δοκιμών, απόκλιση από τυποποιημένα προγράμματα 
δοκιμών κλπ.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 569
Άρθρο 19, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21, δεν 
μπορούν να παραχθούν ούτε να εισαχθούν 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19α και
του άρθρου 21, δεν μπορούν να παραχθούν 
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στην Κοινότητα ουσίες παρά μόνον εφόσον 
έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του παρόντος τίτλου. 

ούτε να εισαχθούν στην Κοινότητα ουσίες 
παρά μόνον εφόσον έχουν καταχωριστεί 
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του 
παρόντος τίτλου. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 19α (νέο).

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 570
Άρθρο 19, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2

Ο καταχωρίζων μπορεί να ξεκινήσει την 
παραγωγή ή την εισαγωγή μιας ουσίας, εάν
δεν υπάρχουν αντίθετες υποδείξεις από τον 
Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18, 
παράγραφος 2, εντός τριών εβδομάδων από 
την ημερομηνία της καταχώρισης, με την 
επιφύλαξη του τέταρτου εδαφίου της 
παραγράφου 4 του άρθρου 25.

Στην περίπτωση καταχώρισης ουσιών που 
εισάγονται σταδιακά, ο καταχωρίζων 
μπορεί να συνεχίσει την παραγωγή ή την 
εισαγωγή μιας ουσίας, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν υπάρχουν αντίθετες υποδείξεις από 
τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18, 
παράγραφος 2, εντός τριών εβδομάδων από 
την ημερομηνία της καταχώρισης, με την 
επιφύλαξη του τέταρτου εδαφίου της 
παραγράφου 4 του άρθρου 25.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ευθυγραμμίζει τη διάταξη με το νέο κείμενο που αφορά την εισαγωγή 
καταχώρισης με ταχεία διαδικασία.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 571
Άρθρο 19 α (νέο)

Άρθρο 19a
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1. Για χρονική περίοδο 15 μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία ο 
καταχωρίζων παράγει ή εισάγει για πρώτη 
φορά ουσία σε ποσότητα ενός τόνου και 
άνω κατ’ έτος, το άρθρο 19 δεν 
εφαρμόζεται σε ουσίες που δεν αποτελούν 
σταδιακά εισαγόμενες ουσίες.
2. Για να επωφεληθεί από την περίοδο που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1, ο 
δυνητικός καταχωρίζων, πριν από την 
ημερομηνία κατά την οποία παράγει ή 
εισάγει για πρώτη φορά ουσία σε ποσότητα 
ενός τόνου και άνω κατ’ έτος, υποβάλλει 
στον Οργανισμό, προς ενσωμάτωση στη 
βάση δεδομένων, τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο άρθρο  26, παράγραφος 
1, στοιχεία α) έως ε) σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που ορίζεται από τον Οργανισμό 
δυνάμει του άρθρου 108. 
Ο δυνητικός καταχωρίζων μπορεί να 
περιορίσει τις πληροφορίες που θα 
υποβάλει βάσει του πρώτου εδαφίου σε 
εκείνες μόνο που αφορούν τις 
παραμέτρους/ιδιότητες για τις οποίες 
απαιτείται η διεξαγωγή δοκιμών.
3. Οι καταχωρίζοντες που δεν υποβάλλουν 
τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της 
παραγράφου 2 δεν μπορούν να 
επωφεληθούν από την προθεσμία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1.
4. Ο Οργανισμός εισάγει τις πληροφορίες 
που υποβάλλονται βάσει των παραγράφων 
2 έως 3 σε βάση δεδομένων. Παρέχει 
πρόσβαση στα δεδομένα για κάθε ουσία 
στους παραγωγούς και εισαγωγείς που 
έχουν υποβάλει πληροφορίες για την ουσία 
αυτή σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 
3. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
έχουν επίσης πρόσβαση στα δεδομένα 
αυτά.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προωθηθεί η καινοτομία, πρέπει να προβλέπεται μεταβατική περίοδος για την 
καταχώριση ουσιών που δεν αποτελούν σταδιακά εισαγόμενες ουσίες. Μέχρι σήμερα δεν 
προβλέπεται μεν προκαταχώριση νέων ουσιών, παρέχει όμως τη δυνατότητα στον δυνητικό 
καταχωρίζοντα να δοκιμάσει νέες ουσίες εντός 15 μηνών, πριν η καταχώρισή τους είναι 
οριστικά υποχρεωτική. 

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 572
Άρθρο 20, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

(δ) νέες χρήσεις για τις οποίες παράγουν ή 
εισάγουν την ουσία και για τις οποίες θα 
πρέπει εύλογα να είναι ενημερωμένοι·

(δ) νέες κατηγορίες έκθεσης για τις οποίες 
παράγουν ή εισάγουν την ουσία και για τις 
οποίες θα πρέπει εύλογα να είναι 
ενημερωμένοι·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας  Χ στο άρθρο 3, σημείο 13α (νέο).

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 
Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 573
Άρθρο 20 α (νέο)

Άρθρο 20a
Διατάξεις για την καταχώριση σταδιακά 

εισαγόμενων ουσιών σε ποσότητες μεταξύ 
ενός τόνου και 1000 τόνων 

1a. Οι καταχωρίζοντες προετοιμάζουν 
πακέτο πληροφοριών ιεράρχησης (όπως 
ορίζεται στο παράρτημα VI για όλες τις 
ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε 
ποσότητες άνω των 10 τόνων κατ’ έτος). 
Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται 
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ως βάση για την ιεράρχηση. Η σειρά 
προτεραιότητας εξαρτάται από το εάν η 
ουσία ενέχει υψηλό δυνητικό κίνδυνο.                 
Για ουσίες που παράγονται σε μικρές 
ποσότητες μεταξύ ενός τόνου και 10 τόνων 
παρέχονται για την ιεράρχηση κατάλληλες 
διαθέσιμες πληροφορίες αντί ενός 
συνολικού πακέτου πληροφοριών. 
Επιχειρήσεις που παράγουν ουσίες σε 
χαμηλότερες ποσότητες δύνανται είτε να 
καταρτίζουν τις πληροφορίες από κοινού 
στο πλαίσιο κοινοπραξιών ή να 
αποδεικνύουν την ταξινόμηση της ουσίας 
ως «μη ενέχουσας κίνδυνο» βάσει 
αμελητέων δυνατοτήτων έκθεσης. Το 
πακέτο πληροφοριών για την ιεράρχηση 
των ουσιών και οι σχετικές διαθέσιμες 
πληροφορίες μαζί με το αποτέλεσμα της 
ιεράρχησης υποβάλλονται στον Οργανισμό.
2. Εντός 5 ετών μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, οι 
καταχωρίζοντες υποβάλλουν στον 
Οργανισμό τις πληροφορίες που 
απαιτούνται δυνάμει του παραρτήματος VI 
(Πακέτο πληροφοριών) για ουσίες που 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες 
μεταξύ 10 και 1000 τόνων.
3.  Εντός 5 ετών μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, οι 
καταχωρίζοντες ιεραρχούν τις ουσίες που 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες 
μεταξύ 10 και 1000 τόνων σύμφωνα με το 
παράρτημα IVα.
Οι καταχωρίζοντες υποβάλλουν στον 
Οργανισμό τα αποτελέσματα της 
ιεράρχησης και όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες τις οποίες θεωρούν σχετικές 
για την ιεράρχηση. 
4. Οι καταχωρίζοντες που δεν υποβάλλουν 
τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει 
των παραγράφων 1 και 2 δεν μπορούν να 
επικαλεστούν το άρθρο 21.
5. Εντός ενός μηνός ο Οργανισμός 
επικαιροποιεί τον δημόσιο κατάλογο 
σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 2, 
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στοιχείο β, και αναφέρει τις προηγούμενες 
προβλεπόμενες περιόδους καταχώρισης για 
τις υπόλοιπες ουσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος, και όχι μόνον η ετήσια ποσότητα, αποτελεί το κατάλληλο κριτήριο για τον 
προσδιορισμό ουσιών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανησυχία. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία 
καταχώρισης πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύστημα για την ιεράρχηση ουσιών βάσει των 
κινδύνων. Έχει ουσιαστική σημασία να προσδιοριστούν οι ουσίες που ενέχουν υψηλό δυνητικό 
κίνδυνο και να προβλεφθούν επαρκείς πόροι για την αντιμετώπιση αυτών των δυνητικών 
κινδύνων.

Η εφαρμογή ιεράρχησης βάσει του κινδύνου θα διασφάλιζε ότι ουσίες υψηλού δυνητικού 
κινδύνου θα αξιολογηθούν πρώτες. Θα διασφαλιζόταν επίσης η παροχή δεδομένων / 
πληροφοριών για όλες τις ουσίες εντός 5 ετών καθώς και η έγκαιρη καταχώριση για τις εν λόγω 
ουσίες υψηλού δυνητικού κινδύνου.

Το πακέτο πληροφοριών (που ορίζεται στο παράρτημα VI) θα περιλαμβάνει παραμέτρους και 
δεδομένα σχετικά με την έκθεση που θα προσδιορίζουν τον κίνδυνο: 

- Φυσικοχημικές ιδιότητες: φυσική μορφή (μέγεθος σωματιδίων), σημείο τήξης, σημείο ζέσης, 
σχετική πυκνότητα, πίεση ατμών, συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό,υδατοδιαλυτότητα, 
σημείο ανάφλεξης.

- Βιοαποικοδόμηση
- οξεία τοξικότητα (δαφνίδες)
- οξεία τοξικότητα - κατάποση, επαφή με το δέρμα, εισπνοή (μία οδός) 
- ερεθισμός του δέρματος
- ερεθισμός των οφθαλμών
- ερεθισμός του δέρματος (όταν δεν υφίστανται πληροφορίες σχετικά με την μη ύπαρξη 
κινδύνου)
- Βακτηριδιακή δοκιμή γενετικής τοξικότητας (δοκιμή Ames)
- Πληροφορίες ταξινόμησης και επισήμανσης
- Γενικές πληροφορίες έκθεσης και χρήσης.

Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 9 και 21 και με το παράρτημα IVα σχετικά με την 
ιεράρχηση. 
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Τροπολογία: Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Τροπολογία 574
Άρθρο 20 α (νέο)

Άρθρο 20α
Διατάξεις για την καταχώριση σταδιακά 

εισαγόμενων ουσιών σε ποσότητες μεταξύ 
1 τόνου και 1000 τόνων 

α) Ο καταχωρίζων καταρτίζει πακέτο 
πληροφοριών (σύμφωνα με το παράρτημα 
VI) για όλες τις ουσίες που παράγονται σε 
ποσότητες τουλάχιστον ενός τόνου κατ’ 
έτος. Οι πληροφορίες αυτές 
χρησιμοποιούνται ως βάση για ιεράρχηση 
των ουσιών. Κριτήριο της ιεράρχησης είναι 
εάν η ουσία ενέχει υψηλό δυνητικό 
κίνδυνο. Οι εκθέσεις και οι κίνδυνοι 
μπορούν να ταξινομούνται σε κατηγορίες, 
προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία 
ιεράρχησης. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ολοκληρώνει το σύστημα των κατηγοριών έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 3, 
σημείο 13 α. Ο κίνδυνος, και όχι μόνον η παραγόμενη ποσότητα μιας ουσίας αποτελεί το 
αποφασιστικό κριτήριο για τον προσδιορισμό μιας ουσίας ως δυνητικά επικίνδυνης. Για το λόγο 
αυτό, η διαδικασία καταχώρισης πρέπει να περιλαμβάνει ιεράρχηση των ουσιών ανάλογα με 
τον δυνητικό κίνδυνο, βάσει της ποσότητας, των εγγενών ιδιοτήτων και της έκθεσης. Έχει 
ουσιαστική σημασία να προσδιοριστούν οι ουσίες υψηλού δυνητικού κινδύνου και να 
κατανεμηθούν αναλόγως οι πόροι, ούτως ώστε οι ουσίες αυτές να αξιολογηθούν πρώτες. Το 
σώμα πληροφοριών θα περιλαμβάνει ιδιότητες και δεδομένα έκθεσης (τόσο σε σχέση με το 
άνθρωπο όσο και σε σχέση με το περιβάλλον), που θα συμβάλλουν επαρκώς στον προσδιορισμό 
του κινδύνου. 

Τροπολογία: Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato, 

Τροπολογία 575
Άρθρο 21

1. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται στις 1. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται στις 



AM\565897EL.doc PE 357.817v01-00 151/173

EL

ακόλουθες ουσίες, για χρονική περίοδο 
τριών ετών μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού:

ακόλουθες ουσίες, για χρονική περίοδο 
πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού:

α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, και έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα·

α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, και έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα·

β) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τους 
χίλιους τόνους κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα.

β) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τους 
χίλιους τόνους κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα.

2. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρονική 
περίοδο έξι ετών μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού στις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που έχουν παραχθεί ή 
εισαχθεί στην Κοινότητα τουλάχιστον μία 
φορά μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού σε ποσότητες που φτάνουν ή 
υπερβαίνουν τους εκατό τόνους κατ’ έτος 
ανά παραγωγό ή εισαγωγέα.

2. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες ουσίες, για χρονική περίοδο επτά
ετών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού:
α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τους 
εκατό τόνους κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα.  

β) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν ιεραρχηθεί σύμφωνα με το άρθρο 
21a.
2a. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για 
χρονική περίοδο εννέα ετών μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μια φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητα 10 τόνων και άνω κατ’ έτος ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα. 

3. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρονική 3. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρονική 
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περίοδο έντεκα ετών μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού στις 
σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα.

περίοδο έντεκα ετών μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού στις 
σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα.

Or. it

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 576
Άρθρο 21

1. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες ουσίες, για χρονική περίοδο 
τριών ετών μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού:

1. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες ουσίες, για χρονική περίοδο 
πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού:

α) (α) στις σταδιακά εισαγόμενες 
ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, και
έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα·

(α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού και έχουν 
ταξινομηθεί στην κατηγορία κινδύνου 4·

β) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες 
που έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην 
Κοινότητα τουλάχιστον μία φορά μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν 
τους χίλιους τόνους κατ’ έτος ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα.
2. (2) Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για 
χρονική περίοδο έξι ετών μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού στις 

2. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για 
χρονική περίοδο εννέα ετών μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
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σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν 
τους εκατό τόνους κατ’ έτος ανά παραγωγό 
ή εισαγωγέα.

στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού και έχουν 
ταξινομηθεί στην κατηγορία κινδύνου 3·

3. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για 
χρονική περίοδο έντεκα ετών μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα.

3. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για 
χρονική περίοδο εννέα ετών μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού και έχουν 
ταξινομηθεί στις κατηγορίες κινδύνου 1 ή 
2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μετάβαση στην προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο (πβλ. τροπολογία επί του άρθρου 11). 

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 577
Άρθρο 21

1. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται στις
ακόλουθες ουσίες, για χρονική περίοδο 
τριών ετών μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού:

1. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες ουσίες, για χρονική περίοδο 
τριών ετών μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, σε σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που έχουν ταξινομηθεί 
από τον Οργανισμό στο επίπεδο 
προτεραιότητας 1 σύμφωνα με το άρθρο 
26β, παράγραφος 1.

(α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, και 
έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
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ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα·
στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν 
τους χίλιους τόνους κατ’ έτος ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα.
2. (2) Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για 
χρονική περίοδο έξι ετών μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού στις 
σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν 
τους εκατό τόνους κατ’ έτος ανά παραγωγό 
ή εισαγωγέα.

2. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρονική 
περίοδο έξι ετών μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού στις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που έχουν ταξινομηθεί 
από τον Οργανισμό στο επίπεδο 
προτεραιότητας 2 σύμφωνα με το άρθρο 
26β, παράγραφος 1.

3. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρονική 
περίοδο έντεκα ετών μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού στις 
σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα.

3. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρονική 
περίοδο έντεκα ετών μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού στις 
σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν 
ταξινομηθεί από τον Οργανισμό στο 
επίπεδο προτεραιότητας 3 σύμφωνα με το 
άρθρο 26β, παράγραφος 1.

3a. Οι περίοδοι που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 έως 3 παρατείνονται κατά 
έξι μήνες από την ημερομηνία 
ενσωμάτωσης στην τράπεζα δεδομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 26β, παράγραφος 6, 
εάν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες το 
αργότερο έξι μήνες πριν από το τέλος των 
αντίστοιχων περιόδων σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 έως 3, για την μη διάθεση 
δε αυτών των πληροφοριών δεν ευθύνεται 
ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το χρονοδιάγραμμα για την καταχώριση σταδιακά εισαγομένων ουσιών μετά την 
προκαταχώριση πρέπει να καθορίζεται βάσει όχι μιας καθαρά ποσοτικής προσέγγισης, αλλά 
μιας προσέγγισης που θα βασίζεται στην εκτίμηση του κινδύνου.  Ταυτόχρονα, καθυστερήσεις 
για τις οποίες δεν ευθύνονται παραγωγοί και εισαγωγείς δεν πρέπει να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις για τους τελευταίους.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 578
Άρθρο 21

1. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες ουσίες, για χρονική περίοδο 
τριών ετών μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού:

1. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες ουσίες, για χρονική περίοδο 
τεσσάρων ετών μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού:

α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, και έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα·

α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

β) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν 
τους χίλιους τόνους κατ’ έτος ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα.

β) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. 

2. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρονική 
περίοδο έξι ετών μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού στις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που έχουν παραχθεί ή 
εισαχθεί στην Κοινότητα τουλάχιστον μία 
φορά μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού σε ποσότητες που φτάνουν ή 
υπερβαίνουν τους εκατό τόνους κατ’ έτος 

2. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρονική 
περίοδο έξι ετών μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού:

 
α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
προκαλούν μεγάλη ανησυχία και που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
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ανά παραγωγό ή εισαγωγέα. ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα.

β) στις ουσίες που προκαλούν ανησυχία και 
μικρή ανησυχία και που έχουν παραχθεί ή 
εισαχθεί στην Κοινότητα τουλάχιστον μία 
φορά μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού σε ποσότητες 1000 τόνων και 
άνω κατ’ έτος ανά παραγωγό ή εισαγωγέα.
2α. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για 
χρονική περίοδο οκτώ ετών μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού:
α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
προκαλούν ανησυχία και που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα·
β) στις ουσίες που προκαλούν μικρή 
ανησυχία και που έχουν παραχθεί ή 
εισαχθεί στην Κοινότητα τουλάχιστον μία 
φορά μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού σε ποσότητες 100 τόνων και 
άνω κατ’ έτος ανά παραγωγό ή εισαγωγέα.

3. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρονική 
περίοδο έντεκα ετών μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού στις 
σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα.

3. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρονική 
περίοδο έντεκα ετών μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού στις 
σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
προκαλούν μικρή ανησυχία και που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, πρέπει να γίνεται εκτίμηση του 
κινδύνου ακόμη και εάν η ποσότητα είναι κάτω του ενός τόνου κατ’ έτος. Οι ουσίες που 



AM\565897EL.doc PE 357.817v01-00 157/173

EL

προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες ζημίες στο περιβάλλον και 
στην υγεία ακόμη και σε μικρές ποσότητες. Οι ποσότητες αντικαθίστανται από τον συνδυασμό 
ποσότητας και βαθμού ανησυχίας (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland). 

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 
Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 579
Άρθρο 21

Ειδικές διατάξεις για τις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες

Καταχώριση σταδιακά εισαγόμενων 
ουσιών 

1. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες ουσίες, για χρονική περίοδο 
τριών ετών μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού:

1. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται στις 
ακόλουθες ουσίες, για χρονική περίοδο 
πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού:

(α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, και έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ' έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα· και

(α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, και έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ' έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα· και

(β) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τους 
χίλιους τόνους κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα.

(β) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τους 
χίλιους τόνους κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα.

2. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρονική 
περίοδο έξι ετών μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού στις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που έχουν παραχθεί ή 
εισαχθεί στην Κοινότητα τουλάχιστον μία 
φορά μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού σε ποσότητες που φτάνουν ή 
υπερβαίνουν τους εκατό τόνους κατ’ έτος 
ανά παραγωγό ή εισαγωγέα.

2. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρονική 
περίοδο επτά ετών μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού στις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες:
(α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τους 
εκατό τόνους κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα·
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(β) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν ιεραρχηθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 
α.
2a. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για 
χρονική περίοδο εννέα ετών μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν 
τους δέκα τόνους κατ’ έτος ανά παραγωγό 
ή εισαγωγέα.

3. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρονική 
περίοδο έντεκα ετών μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού στις 
σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα.

3. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρονική 
περίοδο έντεκα ετών μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού στις 
σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καταχώριση πρέπει να διεξαχθεί βάσει του δυνητικού κινδύνου που έχει προσδιορισθεί στο 
στάδιο της ιεράρχησης· το χρονοδιάγραμμα ορίζεται αρχικά βάσει της ποσότητας. Όλες οι 
επιχειρήσεις, αλλά ιδιαίτερα οι ΜΜΕ που παράγουν ουσίες σε μικρές ποσότητες, θα έχουν 
επαρκή χρόνο για να προετοιμάσουν τους φακέλους καταχώρισης σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Προκαταχώριση

Η προκαταχώριση για σταδιακά εισαγόμενες ουσίες πρέπει να διεξάγεται εντός 18 μηνών μετά 
την έναρξη ισχύος του κανονισμού REACH (βλ. άρθρο 26).

Πενταετής περίοδος μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού REACH 

Επισήμως ταξινομημένες ΚΜΤ ουσίες (καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές) κατηγορίας 1 
και 2 και ουσίες που παράγονται/εισάγονται σε ποσότητες άνω των 1000 τόνων κατ’ έτος 
πρέπει να καταχωρίζονται.

Περίοδος 5-7 ετών μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού REACH 

Ουσίες που παράγονται/εισάγονται σε ποσότητες μεταξύ 1000 και 100 τόνων κατ’ έτος και 
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ουσίες που παράγονται/εισάγονται σε ποσότητες κάτω των 100 τόνων και των οποίων η χρήση 
προκαλεί μεγάλη ανησυχία πρέπει να καταχωρίζονται.

Περίοδος 7-9 ετών μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού REACH 

Ουσίες που παράγονται/εισάγονται σε ποσότητες μεταξύ 100 και 10 τόνων κατ’ έτος και των 
οποίων η χρήση προκαλεί μικρή ανησυχία πρέπει να καταχωρίζονται

Περίοδος 9-11 ετών μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού REACH 
Ουσίες που παράγονται/εισάγονται σε ποσότητες μεταξύ 1 και 10 τόνων κατ’ έτος και των 
οποίων η χρήση προκαλεί μικρή ανησυχία πρέπει να καταχωρίζονται

Δεδομένου ότι η καταχώριση αποτελεί συνεχή διαδικασία, πρέπει να ζητείται από τους 
καταχωρίζοντες να επανεξετάζουν τις καταχωρίσεις τους - περιλαμβανομένης και της ανάλυσης 
του κινδύνου - όταν υπάρξει μεταβολή στην εικόνα του κινδύνου.

Συνδέεται με τις τροπολογίες επί των άρθρων 9 και 20α. 

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 580
Άρθρο 21, παράγραφος 1, στοιχείο α)

α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, και έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα·

α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, στις 
ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές 
ουσίες, στις άκρως ανθεκτικές και άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμες ουσίες και στις ουσίες  
που προσδιορίζονται ως ουσίες που έχουν 
αντίστοιχες επιπτώσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 54, και έχουν παραχθεί ή εισαχθεί 
στην Κοινότητα τουλάχιστον μία φορά μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού σε ποσότητες που φτάνουν ή 
υπερβαίνουν τον ένα τόνο κατ’ έτος ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα·

Or. it

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζει την τροπολογία 25 του εισηγητή αναφέροντας τις ουσίες που πρέπει να 
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καταχωρισθούν βάσει σειράς προτεραιότητας.

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Τροπολογία 581
Άρθρο 21, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, και έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ' έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα·

(α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή σε εκείνες που 
είναι γνωστό ότι πληρούν τα κριτήρια 
αδειοδότησης του άρθρου 54, και έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ' έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρώτη προθεσμία για την καταχώριση σταδιακά εισαγόμενων ουσιών (3 έτη) καλύπτει μόνον 
τις ουσίες ΚΜΤ κατηγορίας 1 και 2. Δεν είναι αποδεκτό ότι άλλες ουσίες που δεν 
συγκαταλέγονται στις ΚΜΤ, των οποίων όμως η χρήση προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία -
κυρίως οι ΑΒΤ και αΑαΒ που υπόκεινται σε αδειοδότηση - καταχωρίζονται μετά από 11 έτη 
ακόμη, και σε περιπτώσεις στις οποίες είναι γνωστές οι εγγενείς ιδιότητες. Για το λόγο αυτό, το 
πρώτο στάδιο καταχώρισης πρέπει να καλύπτει και γνωστές ΑΒΤ και αΑαΒ και άλλες ουσίες 
που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία· τούτο θα αποτελούσε μια βελτίωση του συστήματος
ιεράρχησης το οποίο θα κάλυπτε κατ’ αρχήν χημικές ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία. Οι ουσίες αυτές μπορούν εν συνεχεία να περάσουν στο στάδιο αδειοδότησης το 
ταχύτερο δυνατόν.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 582
Άρθρο 21, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, 

(α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, 
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μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, και έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ' έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα·

μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή σε εκείνες που 
είναι γνωστό ότι είναι ανθεκτικές και 
βιοσυσσωρευτικές, και έχουν παραχθεί ή 
εισαχθεί στην Κοινότητα τουλάχιστον μία 
φορά μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού σε ποσότητες που φτάνουν ή 
υπερβαίνουν τον ένα τόνο κατ' έτος ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρώτη προθεσμία για καταχώριση σταδιακά εισαγόμενων ουσιών όπως προτείνεται στον 
κανονισμό REACH εφαρμόζεται σε χημικές ουσίες που παράγονται σε ποσότητες άνω των 1000 
τόνων και σε ουσίες ΚΜΤ κατηγορίας 1 και 2. Προκειμένου να εξετασθούν πρώτα οι πλέον
προβληματικές ουσίες, πρέπει να περιληφθούν σε αυτό το πρώτο στάδιο ουσίες που είναι 
ανθεκτικές και βιοσυσσωρευτικές. Οι εν λόγω ιδιότητες μπορούν να προσδιορισθούν εύκολα 
στο πλαίσιο της προκαταχώρισης. Τούτο επίσης είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η συνοχή με την αδειοδότηση, που δίνει προτεραιότητα στις ουσίες ΑΒΤ και αΑαΒ (βλ. άρθρο 
55(3)).

Τροπολογία: Robert Sturdy

Τροπολογία 583
Άρθρο 21, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

(β) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τους 
χίλιους τόνους κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα.

(β) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τους 
χίλιους τόνους ισοδύναμου έκθεσης 
κατ’ έτος ανά παραγωγό ή εισαγωγέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις τροποποιημένες διατάξεις και απαιτήσεις στο άρθρο 3, σημείο 29α. 
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Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 584
Άρθρο 21, παράγραφος 1, στοιχείο (β)α (νέο)

(β α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο 
άρθρο 54, στοιχεία (δ) και (ε) (ουσίες ΑΒΤ 
και αΑαΒ) ή έχουν προσδιορισθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 54, στοιχείο (στ) και που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρώτο στάδιο καταχώρισης πρέπει να συμπληρωθεί και να περιλαμβάνει καταχώριση 
γνωστών ΑΒΤ και αΑαΒ ουσιών. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εξετασθεί η σχέση με το σύστημα 
αδειοδότησης. Δεν είναι αποδεκτό ότι άλλες ουσίες που δεν συγκαταλέγονται στις ΚΜΤ, των 
οποίων όμως η χρήση προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία - κυρίως οι ΑΒΤ και αΑαΒ που 
υπόκεινται σε αδειοδότηση - καταχωρίζονται μετά από 11 έτη, ακόμη και σε περιπτώσεις στις 
οποίες είναι γνωστές οι εγγενείς ιδιότητες.

Τροπολογία: Robert Sturdy

Τροπολογία 585
Άρθρο 21, παράγραφος 2

2. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρονική 
περίοδο έξι ετών μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού στις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που έχουν παραχθεί ή 
εισαχθεί στην Κοινότητα τουλάχιστον μία 
φορά μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού σε ποσότητες που φτάνουν ή 
υπερβαίνουν τους εκατό τόνους κατ’ έτος 
ανά παραγωγό ή εισαγωγέα.

2. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρονική 
περίοδο έξι ετών μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού στις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που έχουν παραχθεί ή 
εισαχθεί στην Κοινότητα τουλάχιστον μία 
φορά μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού σε ποσότητες που φτάνουν ή 
υπερβαίνουν τους εκατό τόνους ισοδύναμου 
έκθεσης κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
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εισαγωγέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις τροποποιημένες διατάξεις και απαιτήσεις στο άρθρο 3, σημείο 29α. 

Τροπολογία: Robert Sturdy

Τροπολογία 586
Άρθρο 21, παράγραφος 3

3. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρονική 
περίοδο έντεκα ετών μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού στις
σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο κατ’ έτος ανά παραγωγό ή 
εισαγωγέα.

3. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται για χρονική 
περίοδο έντεκα ετών μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού στις 
σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα 
τουλάχιστον μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 
ένα τόνο ισοδύναμου έκθεσης κατ’ έτος ανά 
παραγωγό ή εισαγωγέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις τροποποιημένες διατάξεις και απαιτήσεις στο άρθρο 3, σημείο 29α. 

Τροπολογία: Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Τροπολογία 587
Άρθρο 21, παράγραφος 3 α (νέα)

3a. Για τη σταδιακή εισαγωγή του 
συστήματος διαχείρισης των ουσιών που 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 54, στοιχεία α-ε ή 
έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 
54, στοιχείο στ) εισάγονται, ως εθελοντικό 
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εργαλείο, ειδικές για κάθε τομέα 
κατευθυντήριες γραμμές 3 έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Το άρθρο 6 εφαρμόζεται 6 έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί ένα λειτουργικό σύστημα διαχείρισης της χρήσης εγκεκριμένων 
χημικών ουσιών στην αλυσίδα εφοδιασμού προϊόντων, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί η 
εφαρμογή των μέτρων βήμα-βήμα. Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι οι ειδικές για κάθε 
τομέα κατευθυντήριες γραμμές θα εισαχθούν σταδιακά εντός περιόδου 3 ετών πριν την έναρξη 
ισχύος του άρθρου 6.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 588
Άρθρο 21 α (νέο)

Άρθρο 21 α
Κοινοποίηση της πρόθεσης να μην 

καταχωρισθεί ουσία
1. Εάν παραγωγός ή εισαγωγέας ουσίας, 
υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα, 
δεν προτίθεται να υποβάλει αίτηση 
καταχώρισης της ουσίας, κοινοποιεί την 
πρόθεσή του στον Οργανισμό και στους 
μεταγενέστερους χρήστες.
2. Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 διαβιβάζεται
α) 12 μήνες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται στο άρθρο 21, παράγραφος 1 για 
τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί σε ποσότητες που 
φτάνουν ή υπερβαίνουν τους χίλιους τόνους 
κατ’ έτος·
β) 24 μήνες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται στο άρθρο 21, παράγραφος 2 για 
τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί σε ποσότητες που 
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φτάνουν ή υπερβαίνουν τους εκατό τόνους 
κατ’ έτος·
γ) 36 μήνες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται στο άρθρο 21, παράγραφος 3 για 
τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχουν 
παραχθεί ή εισαχθεί σε ποσότητες που 
φτάνουν ή υπερβαίνουν τον ένα τόνο κατ’ 
έτος·
3. Εάν ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας δεν 
έχει κοινοποιήσει στον Οργανισμό ή στους 
μεταγενέστερους χρήστες την πρόθεσή του 
να μην καταχωρίσει την ουσία, οφείλει να 
υποβάλει αίτηση καταχώρισης για την 
ουσία.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι μεταγενέστεροι χρήστες φοβούνται ότι ορισμένες ουσίες - και μάλιστα μεγάλος αριθμός τους 
- μπορεί να μην καταχωρίζονται για οικονομικούς λόγους, γεγονός το οποίο θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Οι εν λόγω χρήστες δεν δύνανται να 
προετοιμασθούν κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, διότι λαμβάνουν 
γνώση του γεγονότος αυτού, μόνον αφού λήξει η προθεσμία καταχώρισης. Μια διάταξη που 
υποχρεώνει τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς να παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση θα 
επέτρεπε στους χρήστες να διεξάγουν διαπραγματεύσεις με τους παραγωγούς ή τους εισαγωγείς: 
οι μεταγενέστεροι χρήστες θα ήταν ενδεχομένως διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή, 
προκειμένου να αποφύγουν υψηλότερο κόστος αναδιατύπωσης και με τον τρόπο αυτό να 
αποφύγουν την απόσυρση της ουσίας.

Τροπολογία: Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato

Τροπολογία 589
Άρθρο 21 α (νέο)

Άρθρο 21 α
Διατάξεις για την καταχώριση σταδιακά 

εισαγόμενων ουσιών σε ποσότητες μεταξύ 
1 τόνου και 1000 τόνων

1. Εντός 5 ετών μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, οι 
καταχωρίζοντες υποβάλλουν τις 
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πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα VI (πακέτο πληροφοριών) για 
τις ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε 
ποσότητες μεταξύ 10 και 1000 τόνων.
2. Εντός 5 ετών μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, οι 
καταχωρίζοντες ιεραρχούν τις ουσίες που 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες 
μεταξύ 1 και 10 τόνων βάσει των 
διαθέσιμων πληροφοριών. Οι 
καταχωρίζοντες παρουσιάζουν τα 
αποτελέσματα της ιεράρχησης και όλες τις 
διαθέσιμες πληροφορίες τις οποίες 
θεωρούν σχετικές για την ιεράρχηση.
3. Οι καταχωρίζοντες που δεν υποβάλλουν 
τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει 
των παραγράφων 1 και 2 δεν μπορούν να 
επικαλεστούν το άρθρο 21.
4. Εντός ενός μηνός από την δημοσίευση ο
Οργανισμός επικαιροποιεί τον κατάλογο 
σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 2, 
στοιχείο β, και αναφέρει τις προηγούμενες 
προβλεπόμενες περιόδους καταχώρισης για 
τις υπόλοιπες ουσίες.

Or. it

Αιτιολόγηση

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 590
Άρθρο 22, παράγραφος 2

2. Όταν η ποσότητα μιας κοινοποιημένης 
ουσίας που παράγεται ή εισάγεται αγγίζει, 
ανά παραγωγό ή εισαγωγέα, το επόμενο 
ποσοτικό κατώφλι, βάσει του άρθρου 11, 
θα πρέπει να υποβάλλονται οι 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
απαιτούνται για το εν λόγω ποσοτικό 

Διαγράφεται.
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κατώφλι καθώς και για όλα τα χαμηλότερα 
ποσοτικά κατώφλια, σύμφωνα με τα άρθρα 
9 και 11, εκτός εάν έχουν ήδη υποβληθεί, 
σύμφωνα με τα ίδια άρθρα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μετάβαση στην προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο. Πβλ. την τροπολογία X επί του άρθρου 
11.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 591
Άρθρο 22, παράγραφος 2

2. Όταν η ποσότητα μιας κοινοποιημένης 
ουσίας που παράγεται ή εισάγεται αγγίζει, 
ανά παραγωγό ή εισαγωγέα, το επόμενο 
ποσοτικό κατώφλι, βάσει του άρθρου 11, θα 
πρέπει να υποβάλλονται οι 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
απαιτούνται για το εν λόγω ποσοτικό 
κατώφλι καθώς και για όλα τα χαμηλότερα 
ποσοτικά κατώφλια, σύμφωνα με τα άρθρα 
9 και 11, εκτός εάν έχουν ήδη υποβληθεί, 
σύμφωνα με τα ίδια άρθρα.

2. Όταν η ποσότητα μιας κοινοποιημένης 
ουσίας που παράγεται ή εισάγεται αγγίζει, 
ανά παραγωγό ή εισαγωγέα, το επόμενο 
ποσοτικό κατώφλι, βάσει του άρθρου 11, το 
αργότερο όμως 7 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του κανονισμού, θα πρέπει να 
υποβάλλονται οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται για το εν 
λόγω ποσοτικό κατώφλι καθώς και για όλα 
τα χαμηλότερα ποσοτικά κατώφλια, 
σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11, εκτός εάν 
έχουν ήδη υποβληθεί, σύμφωνα με τα ίδια 
άρθρα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις δεδομένων στο υφιστάμενο σύστημα για τις νέες ουσίες είναι συχνά αυστηρότερες 
από τις προβλεπόμενες στον κανονισμό REACH. Ωστόσο, στο πλαίσιο του REACH πρέπει να 
εξετασθούν ορισμένες νέες παράμετροι, όπως οι ΑΒΤ, αΑαΒ και ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής. Επομένως, για μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες πρέπει να απαιτείται η παρουσίαση 
δεδομένων σχετικών με αυτές τις νέες ιδιότητες, αφού έχει παρέλθει λογικό χρονικό διάστημα 
μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού REACH και όχι αφού θα έχει σημειωθεί υπέρβαση του 
επόμενου ποσοτικού κατωφλίου.
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 592
Άρθρο 22, παράγραφος 2

2. Όταν η ποσότητα μιας κοινοποιημένης 
ουσίας που παράγεται ή εισάγεται αγγίζει, 
ανά παραγωγό ή εισαγωγέα, το επόμενο 
ποσοτικό κατώφλι, βάσει του άρθρου 11, θα 
πρέπει να υποβάλλονται οι 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
απαιτούνται για το εν λόγω ποσοτικό 
κατώφλι καθώς και για όλα τα χαμηλότερα 
ποσοτικά κατώφλια, σύμφωνα με τα άρθρα 
9 και 11, εκτός εάν έχουν ήδη υποβληθεί, 
σύμφωνα με τα ίδια άρθρα.

2. Όταν η ποσότητα μιας κοινοποιημένης 
ουσίας που παράγεται ή εισάγεται αγγίζει, 
ανά παραγωγό ή εισαγωγέα, το επόμενο 
ποσοτικό κατώφλι, βάσει του άρθρου 11, ή 
μεταβάλλεται ο βαθμός ανησυχίας λόγω 
νέων δεδομένων, θα πρέπει να 
υποβάλλονται οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται για το εν 
λόγω ποσοτικό κατώφλι καθώς και για όλα 
τα χαμηλότερα ποσοτικά κατώφλια, 
σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11, εκτός εάν 
έχουν ήδη υποβληθεί, σύμφωνα με τα ίδια 
άρθρα.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Τόσο όταν η ποσότητα της ουσίας φθάνει στο επόμενο ποσοτικό κατώφλι καθώς και όταν 
μεταβάλλεται ο βαθμός ανησυχίας λόγω νέων δεδομένων, ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας πρέπει 
να υποβάλλει τις συμπληρωματικές πληροφορίες (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, María 
del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Τροπολογία 593
Άρθρο 22 α (νέο)

Άρθρο 22a
Υπάρχουσες ουσίες

Η αξιολόγηση που διεξάγεται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 ή 
σύμφωνα με άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο 
αντίστοιχο σύστημα πριν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού θεωρείται 
ως καταχώριση για τους σκοπούς του 
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παρόντος τίτλου· ο Οργανισμός χορηγεί 
αριθμό καταχώρισης εντός ενός έτους μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ουσίες οι οποίες έχουν ήδη εξεταστεί σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό για τις υφιστάμενες 
ουσίες δεν πρέπει να υπόκεινται σε απαίτηση καταχώρισης, διότι έχουν ήδη υποβληθεί σε 
αξιόπιστη αξιολόγηση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η επανακαταχώριση θα επιβραδύνει το 
έργο του Οργανισμού επιφορτίζοντας το σύστημα με ουσίες που έχουν ήδη αξιολογηθεί. 
Επιπλέον, οι ουσίες που έχουν αξιολογηθεί βάσει του συστήματος ΟΟΣΑ για τις υφιστάμενες 
ουσίες πρέπει να εξαιρούνται επίσης από την υποχρέωση καταχώρισης.


