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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 885-1045ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (Τίτλοι 3-5)

Σχέδιο έκθεσης (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
σχετικά με την 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 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Chris Davies, Lena Ek, Frédérique Ries

Τροπολογία 885
Άρθρο 23, παράγραφος -1 (νέα)

-1. Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς 
μοιράζονται μεταξύ τους και διαθέτουν τις 
πληροφορίες που καθορίζονται στο άρθρο 
9α (νι) και (νιι) για σκοπούς καταχώρησης, 
προκειμένου να αποφεύγεται η επικάλυψη 
των μελετών. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου φαίνεται 
ότι κάποιος παραγωγός, εισαγωγέας ή 
δημιουργός χημικής ουσίας θα υποστεί 
σημαντική εμπορική απώλεια λόγω των 
απαιτήσεων κοινοχρησίας των 
πληροφοριών (άλλων από εκείνες που 
αφορούν δεδομένα από δοκιμές με ζώα), ο 
Οργανισμός μπορεί να εκχωρεί προσωρινή 
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εξαίρεση στους επιμέρους αιτούντες.
Μέσα σε διάστημα 18 μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ο 
Οργανισμός θεσπίζει κριτήρια για την 
αξιολόγηση τέτοιων αιτήσεων, καθιερώνει 
διαδικασία για την εξέταση τέτοιων 
μεμονωμένων αιτήσεων και προβλέπει 
ρυθμίσεις για μια ανεξάρτητη διαδικασία 
προσφυγών η οποία να επιτρέπει 
επανεξέταση των αιτήσεων που απέρριψε ο 
Οργανισμός. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αυτές (καθώς και οι επόμενες) διασφαλίζουν ότι η κοινή χρήση των δεδομένων 
θα επεκταθεί στις πληροφορίες που προέρχονται από δοκιμές με ασπόνδυλα. Σκοπός του OSOR 
είναι η βελτίωση της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, με παράλληλη διασφάλιση 
της βέλτιστης χρήσης των πόρων της βιομηχανίας μέσω της κοινής χρήσης, με κάποιο κόστος, 
όλων των δεδομένων σχετικά με τους κινδύνους.

Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να εκχωρεί 
δικαίωμα εξαίρεσης από την OSOR σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Μέρος της δέσμης OSOR.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 886
Άρθρο 23, παράγραφος -1 (νέα)

-1. Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς 
μοιράζονται μεταξύ τους και διαθέτουν τις 
πληροφορίες που καθορίζονται στο άρθρο 
9α (νι) και (νιι) για σκοπούς καταχώρησης, 
προκειμένου να αποφεύγεται η επικάλυψη 
των μελετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αυτές (καθώς και οι επόμενες) διασφαλίζουν ότι η κοινή χρήση των δεδομένων 
θα επεκταθεί στις πληροφορίες που προέρχονται από δοκιμές με ασπόνδυλα. Σκοπός του OSOR 
είναι η βελτίωση της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, με παράλληλη διασφάλιση 
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της βέλτιστης χρήσης των πόρων της βιομηχανίας μέσω της κοινής χρήσης, με κάποιο κόστος, 
όλων των δεδομένων σχετικά με τους κινδύνους.
Μέρος της δέσμης OSOR.

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Τροπολογία 887
Άρθρο 23, παράγραφος -1 (νέα)

-1. Υποστηρίζεται η προαιρετική 
δημιουργία ομίλων, προκειμένου να 
περιοριστεί ο αριθμός των καταχωρίσεων 
ανά ουσία. Τα δεδομένα θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται από κοινού, εκτός αν ο 
καταχωρίζων τα θεωρεί εμπιστευτικά για 
λόγους ανταγωνισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση OSOR (One Substance One Registration) προβλέπει την υποχρεωτική κοινοχρησία 
των δεδομένων. Τούτο διευκολύνει την καταχώρηση των ουσιών, αλλά θέτει σημαντικά 
ζητήματα προστασίας της εμπιστευτικότητας των δεδομένων. Η υποχρεωτική αποκάλυψη των 
δεδομένων μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο μέσω ενός υπερκείμενου έννομου δικαιώματος. Η 
προστασία των ζώων αποτελεί τέτοιο υπερκείμενο έννομο δικαίωμα, και συνεπώς η 
κοινοχρησία των δεδομένων δικαιολογείται στην περίπτωση των δοκιμών με σπονδυλωτά, όχι 
όμως στις υπόλοιπες δοκιμές.

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Τροπολογία 888
Άρθρο 23, παράγραφος 1

1. Για την αποφυγή περιττών δοκιμών σε 
ζώα, οι δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα θα 
διεξάγονται για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού μόνο ως έσχατη λύση. Είναι 
επίσης απαραίτητη η λήψη μέτρων για τον 
περιορισμό των περιττών επαναλήψεων 
άλλων δοκιμών.

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1α, η 
κοινοχρησία των δεδομένων από δοκιμές 
με σπονδυλωτά πειραματόζωα είναι 
υποχρεωτική. Για την αποφυγή περιττών 
δοκιμών σε ζώα, οι δοκιμές σε σπονδυλωτά
ζώα θα διεξάγονται για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού μόνο ως έσχατη λύση.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση OSOR (One Substance One Registration) προβλέπει την υποχρεωτική κοινοχρησία 
των δεδομένων. Τούτο διευκολύνει την καταχώρηση των ουσιών, αλλά θέτει σημαντικά 
ζητήματα προστασίας της εμπιστευτικότητας των δεδομένων. Η υποχρεωτική αποκάλυψη των 
δεδομένων μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο μέσω ενός υπερκείμενου έννομου δικαιώματος. Η 
προστασία των ζώων αποτελεί τέτοιο υπερκείμενο έννομο δικαίωμα, και συνεπώς η 
κοινοχρησία των δεδομένων δικαιολογείται στην περίπτωση των δοκιμών με σπονδυλωτά, όχι 
όμως στις υπόλοιπες δοκιμές.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 889
Άρθρο 23, παράγραφος 1

1. Για την αποφυγή περιττών δοκιμών σε 
ζώα, οι δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα θα 
διεξάγονται για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού μόνο ως έσχατη λύση. Είναι 
επίσης απαραίτητη η λήψη μέτρων για τον 
περιορισμό των περιττών επαναλήψεων 
άλλων δοκιμών.

1. Για την αποφυγή περιττών δοκιμών σε 
ζώα, οι δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα θα 
διεξάγονται για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού μόνο ως έσχατη λύση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αυτές (καθώς και οι επόμενες) διασφαλίζουν ότι η κοινή χρήση των δεδομένων 
θα επεκταθεί στις πληροφορίες που προέρχονται από δοκιμές με ασπόνδυλα. Σκοπός του OSOR 
είναι η βελτίωση της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, με παράλληλη διασφάλιση 
της βέλτιστης χρήσης των πόρων της βιομηχανίας μέσω της κοινής χρήσης, με κάποιο κόστος, 
όλων των δεδομένων σχετικά με τους κινδύνους.
Μέρος της δέσμης OSOR.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 890
Άρθρο 23, παράγραφος 1α (νέα)

1a. Η κοινοχρησία και/ή η κοινή υποβολή 
δεδομένων των δοκιμών με σπονδυλωτά 
και άλλων πληροφοριών καθίσταται 
υποχρεωτική.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 33 α. Η περίληψη της ανωτέρω διάταξης στο συγκεκριμένο 
τίτλο είναι αναγκαία για την κοινοχρησία των δεδομένων από τις δοκιμές με πειραματόζωα, 
προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και να διασφαλίζεται η 
αποφυγή των επικαλύψεων δοκιμών με πειραματόζωα. Τούτο διασφαλίζει περαιτέρω τη 
συνέπεια προς το άρθρο 24 παρ. 5, δεύτερο μέρος, και τη δήλωση ότι η κοινοχρησία δεδομένων 
είναι υποχρεωτική σε σχέση με τα πειράματα με ζώα, στη σελίδα 10 της αιτιολογικής έκθεσης.

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

Τροπολογία 891
Άρθρο 23, παράγραφος 2

2.  Η κοινοχρησία και η από κοινού 
υποβολή πληροφοριών, σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό αφορά τεχνικά 
δεδομένα και, ιδίως, πληροφορίες που 
συνδέονται με τις εγγενείς ιδιότητες των 
ουσιών. Οι καταχωρίζοντες δεν 
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την 
εμπορική συμπεριφορά τους και 
συγκεκριμένα σχετικά με την ικανότητα 
παραγωγής, με τον όγκο παραγωγής ή 
πωλήσεων, με τον όγκο των εισαγωγών ή με 
τα μερίδια αγοράς.

2.  Η κοινοχρησία και η από κοινού 
υποβολή πληροφοριών, σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό αφορά τεχνικά 
δεδομένα και, ιδίως, πληροφορίες που 
συνδέονται με τις εγγενείς ιδιότητες των 
ουσιών. Οι καταχωρίζοντες δεν 
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την 
εμπορική συμπεριφορά τους και 
συγκεκριμένα σχετικά με την ικανότητα 
παραγωγής, με τον όγκο παραγωγής ή 
πωλήσεων, με τον όγκο των εισαγωγών ή με 
τα μερίδια αγοράς. Η Επιτροπή εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες 
ορίζει τον τρόπο συμμόρφωσης προς τους 
κανόνες του ανταγωνισμού για τους 
ομίλους όσον αφορά την κοινοχρησία των 
δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μειωθεί η αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις (ιδιαίτερα τις ΜΜΕ) και να 
διευκολυνθεί η δημιουργία ομίλων.
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Τροπολογία: Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Τροπολογία 892
Άρθρο 23, παράγραφος 2

2. Η κοινοχρησία και η από κοινού υποβολή 
πληροφοριών, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό αφορά τεχνικά δεδομένα και, 
ιδίως, πληροφορίες που συνδέονται με τις 
εγγενείς ιδιότητες των ουσιών. Οι 
καταχωρίζοντες δεν ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με την εμπορική 
συμπεριφορά τους και συγκεκριμένα 
σχετικά με την ικανότητα παραγωγής, με 
τον όγκο παραγωγής ή πωλήσεων, με τον 
όγκο των εισαγωγών ή με τα μερίδια 
αγοράς.

2. Η κοινοχρησία και η από κοινού υποβολή 
πληροφοριών, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό αφορά τεχνικά δεδομένα και, 
ιδίως, πληροφορίες που συνδέονται με τις 
εγγενείς ιδιότητες των ουσιών. Οι 
καταχωρίζοντες δεν ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με την εμπορική 
συμπεριφορά τους και συγκεκριμένα 
σχετικά με την ικανότητα παραγωγής, με 
τον όγκο παραγωγής ή πωλήσεων, με τον 
όγκο των εισαγωγών ή με τα μερίδια 
αγοράς. Κατά τη συγκέντρωση και τη 
διαχείριση των πληροφοριών οι 
καταχωρίζοντες τηρούν τις διατάξεις περί 
ανταγωνισμού.
Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την τήρηση των 
διατάξεων περί ανταγωνισμού στην 
κοινοχρησία των δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση OSOR (One Substance One Registration) προβλέπει την υποχρεωτική κοινοχρησία 
των δεδομένων. Τούτο διευκολύνει την καταχώρηση των ουσιών, αλλά θέτει σημαντικά 
ζητήματα προστασίας της εμπιστευτικότητας των δεδομένων. Η υποχρεωτική αποκάλυψη των 
δεδομένων μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο μέσω ενός υπερκείμενου έννομου δικαιώματος. Η 
προστασία των ζώων αποτελεί τέτοιο υπερκείμενο έννομο δικαίωμα, και συνεπώς η 
κοινοχρησία των δεδομένων δικαιολογείται στην περίπτωση των δοκιμών με σπονδυλωτά, όχι 
όμως στις υπόλοιπες δοκιμές.

Τροπολογία: Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Τροπολογία 893
Άρθρο 23, παράγραφος 3

3. Τυχόν περιλήψεις ή αυτοδύναμες 
περιλήψεις μελετών που έχουν υποβληθεί 
στο πλαίσιο μιας καταχώρισης τουλάχιστον 
πριν από μία δεκαετία μπορούν να 
διατεθούν δωρεάν από τον Οργανισμό σε 

3. Η κοινοχρησία δεδομένων υπόκειται σε 
οικονομική αντιστάθμιση. Με εξαίρεση
περιλήψεις ή αυτοδύναμες περιλήψεις 
μελετών σχετικά με πειράματα με ζώα, που 
έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο μιας 
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οποιονδήποτε άλλο καταχωρίζοντα ή 
δυνητικό καταχωρίζοντα.

καταχώρισης τουλάχιστον πριν από 15 έτη 
μπορούν να διατεθούν δωρεάν από τον 
Οργανισμό σε οποιονδήποτε άλλο 
καταχωρίζοντα ή δυνητικό καταχωρίζοντα 
με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 25 σχετικά με τις μη σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες, και του άρθρου 28 
σχετικά με τις σταδιακά εισαγόμενες 
ουσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διατηρηθεί ένα κίνητρο για καινοτομία, η υποχρεωτική κοινοχρησία 
δεδομένων θα πρέπει να περιορίζεται σε περιλήψεις και αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών ή σε 
μελέτες σχετικά με δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα. Αυτό είναι και το πνεύμα του άρθρου 23(4). Η 
υποχρεωτική κοινοχρησία δεδομένων θα πρέπει να υπόκειται πάντα σε οικονομική 
αντιστάθμιση, για λόγους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Προκειμένου η συγκεκριμένη 
νομοθεσία να ευθυγραμμιστεί με παρόμοια νομοθετικά μέτρα όπως αυτά για τα βιοκτόνα, το 
όριο κάτω από το οποίο πρέπει να προσφέρεται αντιστάθμιση θα πρέπει να επεκταθεί σε 15 έτη.

Τροπολογία: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 894
Άρθρο 23, παράγραφος 3

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

3. Η κοινοχρησία δεδομένων υπόκειται σε 
οικονομική αντιστάθμιση. Τυχόν 
περιλήψεις ή αυτοδύναμες περιλήψεις 
μελετών που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο 
μιας καταχώρισης τουλάχιστον πριν από μία 
δεκαετία μπορούν να διατεθούν δωρεάν από 
τον Οργανισμό σε οποιονδήποτε άλλο 
καταχωρίζοντα ή δυνητικό καταχωρίζοντα 
με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 25 σχετικά με τις μη σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες, και του άρθρου 28 
σχετικά με τις σταδιακά εισαγόμενες 
ουσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διατηρηθεί ένα κίνητρο για καινοτομία, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν 
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να προστατεύουν τα δεδομένα και τα συμπεράσματά τους, και συνεπώς θα πρέπει η 
κοινοχρησία των πληροφοριών αυτών να υπόκειται σε αντιστάθμιση.

Τροπολογία: Guido Sacconi, 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 895
Άρθρο 23, παράγραφος 4

4. Όσον αφορά δοκιμές στις οποίες δεν 
χρησιμοποιούνται σπονδυλωτά ζώα, ο 
παρών τίτλος εφαρμόζεται στους 
δυνητικούς καταχωρίζοντες μόνον εφόσον 
οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες έχουν 
υποβάλει δήλωση ότι συμφωνούν για τους 
σκοπούς του άρθρου 9, στοιχείο α), σημείο 
(x).

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αυτές (καθώς και οι επόμενες) διασφαλίζουν ότι η κοινή χρήση των δεδομένων 
θα επεκταθεί στις πληροφορίες που προέρχονται από δοκιμές με ασπόνδυλα. Σκοπός του OSOR 
είναι η βελτίωση της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, με παράλληλη διασφάλιση 
της βέλτιστης χρήσης των πόρων της βιομηχανίας μέσω της κοινής χρήσης, με κάποιο κόστος, 
όλων των δεδομένων σχετικά με τους κινδύνους.
Μέρος της δέσμης OSOR. (Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt)

Η απαλοιφή της παραγράφου 4 είναι απολύτως δικαιολογημένη και συνεπής προς την απαλοιφή 
του σημείου x στοιχείο α) του άρθρου 9. Πρέπει να καθιερωθούν ήδη στο σημείο αυτό οι 
γενικοί στόχοι και οι αρχές της υποχρεωτικής κοινοχρησίας όλων των δεδομένων των δοκιμών 
(συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών με ασπόνδυλα ζώα). Το σημείο αυτό έχει αποφασιστική 
σημασία, κυρίως για τις ΜΜΕ που έτσι θα μειώσουν σημαντικά το κόστος των παρεμβάσεων 
που απαιτεί το REACH. (Vernola άλλοι)

Η αρχή της υποχρεωτικής κοινοχρησίας όλων των δεδομένων των δοκιμών 
(συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών με ασπόνδυλα) αποσκοπεί στον περιορισμό των 
απαιτήσεων του REACH από τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρές και τις μεσαίου μεγέθους, και 
συνδέεται με τις απαλοιφή της περίπτωσης Χ της παραγράφου α του άρθρου 9. (Foglietta κ.ά.)
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Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 896
Άρθρο 23, παράγραφος 4α (νέα)

4a. Οιοσδήποτε παραγωγός, εισαγωγέας ή 
μεταγενέστερος χρήστης μπορεί να ορίσει 
ένα τρίτο εκπρόσωπο για όλες τις 
διαδικασίες του παρόντος τίτλου.

Or. it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 897
Άρθρο 23α (νέο)

1. Πριν από τη διεξαγωγή δοκιμών με 
ασπόνδυλα ή τη διαβίβαση τέτοιων 
πληροφοριών, ο υπόχρεος καταχώρισης 
μπορεί να ζητεί να μάθει αν υπάρχουν ήδη 
στοιχεία ή άλλες πληροφορίες σχετικά με 
τη συγκεκριμένη ουσία. Με το αίτημα 
διερεύνησης υποβάλλει στον Οργανισμό τις 
ακόλουθες πληροφορίες:
α) την ταυτότητά του·
β) την ταυτότητα της ουσίας, όπως 
αναφέρεται στα σημεία 2.1 και 2.3 του 
παραρτήματος IV·
γ) τις απαιτήσεις πληροφοριών που 
προϋποθέτουν την εκπόνηση άλλων νέων 
μελετών από τον ίδιο.
2. Αν ο Οργανισμός γνωρίζει ότι ο 
δυνητικός καταχωρίζων προτίθεται να 
παρασκευάσει ή να εισαγάγει την ουσία, 
πρέπει να ελέγξει κατά πόσο η Επιτροπή 
έχει ήδη στη διάθεσή της τα αιτηθέντα 
στοιχεία ή άλλες πληροφορίες. Σε αρνητική 
περίπτωση, ο Οργανισμός υποβάλλει 
ερώτημα στις αρμόδιες αρχές των κρατών 
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μελών σχετικά με το αν διαθέτουν τέτοια 
στοιχεία ή πληροφορίες. Οι αρχές των 
κρατών μελών πρέπει να παρέχουν τις 
σχετικές πληροφορίες στον Οργανισμό 
μέσα σε διάστημα ενός μήνα.
3. Ο Οργανισμός κοινοποιεί στους 
δυνητικούς καταχωρίζοντες τα 
αποτελέσματα της έρευνάς του.
4. Μπορεί να ζητήσει από τους 
καταχωρίζοντες κάθε πληροφορία σχετικά 
με δοκιμές στις οποίες δεν είχαν 
χρησιμοποιηθεί σπονδυλωτά ζώα για τις 
οποίες οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες 
είχαν υποβάλει δήλωση ότι συμφωνούν να 
χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του 
άρθρου 9, στοιχείο α), σημείο (x).

Or. de

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται ιδιαίτερη ρύθμιση για τη διερεύνηση και την κοινοχρησία δεδομένων από δοκιμές 
με σπονδυλωτά, προκειμένου να είναι δυνατόν να ζητούνται και αυτές οι πληροφορίες από τις 
αρμόδιες αρχές που τις διαθέτουν. Η ρύθμιση που προβλέπεται εδώ επιτρέπει τη χρήση 
πληροφοριών που διαθέτουν οι αρχές για άλλους λόγους, π.χ. στο πλαίσιο κρατικών 
προγραμμάτων έρευνας, στη διαδικασία καταχώρισης.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 898
Τίτλος III, Κεφάλαιο 2, τίτλος

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗ ΣΤΑΔΙΑΚΑ 
ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

[Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο]

Or. it

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροπολογία που διορθώνει σφάλμα στην ιταλική έκδοση της πρότασης της 
Επιτροπής.
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Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 899
Άρθρο 24, παράγραφος 1

1. Πριν από τη διενέργεια δοκιμών σε 
σπονδυλωτά ζώα για την κάλυψη των 
απαιτήσεων πληροφοριών για σκοπούς 
καταχώρισης, εφαρμόζονται οι 
παράγραφοι 2, 3 και 4.

1. Πριν από τη διενέργεια δοκιμών για την 
κάλυψη των απαιτήσεων πληροφοριών για 
σκοπούς καταχώρισης, εφαρμόζονται οι 
παράγραφοι 2, 3 και 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία στο πλαίσιο της δέσμης OSOR.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 900
Άρθρο 24, παράγραφος 3

3.  Ο δυνητικός καταχωρίζων ζητεί να 
μάθει από τον Οργανισμό εάν έχει ήδη 
υποβληθεί καταχώριση της ίδιας ουσίας.
Με το αίτημα διερεύνησης υποβάλλει στον 
Οργανισμό τις ακόλουθες πληροφορίες:

3.  Πριν από τη διεξαγωγή πειραμάτων με 
σπονδυλωτά για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων υποβολής πληροφοριών στο 
πλαίσιο της καταχώρισης, ο δυνητικός 
καταχωρίζων πρέπει να ερωτά τον 
Οργανισμό αν διαθέτει πληροφορίες 
σχετικά με δοκιμές με σπονδυλωτά ζώα για 
την ίδια ουσία. Με το αίτημα διερεύνησης 
υποβάλλει στον Οργανισμό τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

α) την ταυτότητά του·

β) την ταυτότητα της ουσίας, όπως 
αναφέρεται στα σημεία 2.1 και 2.3 του 
παραρτήματος IV·

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

δ) τις απαιτήσεις πληροφοριών που 
προϋποθέτουν την εκπόνηση άλλων νέων 
μελετών από τον ίδιο.

α) την ταυτότητά του·

β) την ταυτότητα της ουσίας, όπως 
αναφέρεται στα σημεία 2.1 και 2.3 του 
παραρτήματος IV·

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

Αιτιολόγηση

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

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

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

Τροπολογία 901
Άρθρο 24, παράγραφος 3, στοιχείο (α)

(α) την ταυτότητά του· (α) την ταυτότητά του, με την επιφύλαξη 
των άρθρων 115 και 116·

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή του κανονιστικού κειμένου, το άρθρο 24 πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη και τις διατάξεις των άρθρων 115 και 116, που ρυθμίζουν την πρόσβαση στις 
πληροφορίες. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί 
στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙΙΙ: Κοινοχρησία δεδομένων και διατάξεις για την 
αποφυγή περιττών δοκιμών.

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

Τροπολογία 902
Άρθρο 24, παράγραφος 3, στοιχείο (δ)

(δ) τις απαιτήσεις πληροφοριών που 
προϋποθέτουν την εκπόνηση άλλων νέων 
μελετών από τον ίδιο.

διαγράφεται

Or. en



AM\565932EL.doc 13/122 PE 357.820v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Τροπολογία στο πλαίσιο της δέσμης OSOR.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 903
Άρθρο 24, παράγραφος 4

4. Εάν δεν υπάρχει προηγούμενη 
καταχώριση της ίδιας ουσίας, ο 
Οργανισμός ενημερώνει σχετικά το 
δυνητικό καταχωρίζοντα.

Αν ο Οργανισμός γνωρίζει ότι ο δυνητικός 
καταχωρίζων προτίθεται να παρασκευάσει 
ή να εισαγάγει την ουσία, πρέπει να ελέγξει 
κατά πόσο η Επιτροπή έχει ήδη στη 
διάθεσή της τις πληροφορίες σχετικά με 
τις μελέτες δοκιμών με σπονδυλωτά που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1γ ή αν έχει 
υποβληθεί αίτημα διερεύνησης σύμφωνα 
με την παράγραφο 1. Σε αρνητική 
περίπτωση, ο Οργανισμός υποβάλλει 
ερώτημα στις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών σχετικά με το αν διαθέτουν τέτοια 
στοιχεία ή πληροφορίες. Ο Οργανισμός 
κοινοποιεί στους δυνητικούς 
καταχωρίζοντες τα αποτελέσματα της 
έρευνάς του.

Or.de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην παράγραφο 3 σ. 1.  Πρέπει να αποφεύγεται η έρευνα αγοράς. Η ρύθμιση 
επιβαρύνει τον Οργανισμό με περιττό γραφειοκρατικό φόρτο.

Είναι σημαντικό, ο Οργανισμός να διασφαλίζει ότι ο αιτών προτίθεται πραγματικά να 
παραγάγει την ουσία (αποφυγή έρευνας αγοράς).

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

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 904
Άρθρο 24, παράγραφος 4

4. Εάν δεν υπάρχει προηγούμενη 4. Εάν υπάρχει προηγούμενη καταχώριση 
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καταχώριση της ίδιας ουσίας, ο Οργανισμός 
ενημερώνει σχετικά το δυνητικό 
καταχωρίζοντα.

της ίδιας ουσίας πριν από λιγότερο από μια 
δεκαετία, ο Οργανισμός ενημερώνει 
αμέσως το δυνητικό καταχωρίζοντα 
σχετικά με τα ονόματα και τις διευθύνσεις 
του προηγούμενου ή των προηγούμενων 
καταχωριζόντων και τις σχετικές 
περιλήψεις ή αυτοδύναμες περιλήψεις 
μελετών, κατά περίπτωση, που έχουν ήδη 
υποβάλει αυτοί.
Οι διαθέσιμες μελέτες πρέπει να είναι 
διαθέσιμες στους δυνητικούς 
καταχωρίζοντες σύμφωνα με το άρθρο 25.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία στο πλαίσιο της δέσμης OSOR.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 905
Άρθρο 24, παράγραφος 5

5. Εάν υπάρχει προηγούμενη καταχώριση 
της ίδιας ουσίας πριν από λιγότερο από μια 
δεκαετία, ο Οργανισμός γνωστοποιεί 
αμέσως στο δυνητικό καταχωρίζοντα τα 
ονόματα και τις διευθύνσεις του 
προηγούμενου ή των προηγούμενων 
καταχωριζόντων και τις σχετικές 
περιλήψεις ή αυτοδύναμες περιλήψεις 
μελετών, κατά περίπτωση, που έχουν ήδη 
υποβάλει αυτοί και για τις οποίες είχαν 
γίνει δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα.

διαγράφεται

Οι μελέτες αυτές δεν επαναλαμβάνονται.
Ο Οργανισμός γνωστοποιεί επίσης στο 
δυνητικό καταχωρίζοντα τις σχετικές 
περιλήψεις ή αυτοδύναμες περιλήψεις 
μελετών, κατά περίπτωση, που έχουν ήδη 
υποβάλει οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες 
και για τις οποίες δεν είχαν γίνει δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα, οι δε προηγούμενοι 
καταχωρίζοντες είχαν υποβάλει γι’αυτές 
δήλωση ότι συμφωνούν να 
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χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του 
άρθρου 9, στοιχείο α), σημείο (x).
Ο Οργανισμός γνωστοποιεί ταυτόχρονα 
στους προηγούμενους καταχωρίζοντες το 
όνομα και τη διεύθυνση του νέου 
καταχωρίζοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία στο πλαίσιο της δέσμης OSOR. (Guido Sacconi και άλλοι)

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

Τροπολογία: Chris Davies + 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 906
Άρθρο 24, παράγραφος 5

5. Εάν υπάρχει προηγούμενη καταχώριση 
της ίδιας ουσίας πριν από λιγότερο από μια 
δεκαετία, ο Οργανισμός γνωστοποιεί 
αμέσως στο δυνητικό καταχωρίζοντα τα 
ονόματα και τις διευθύνσεις του 
προηγούμενου ή των προηγούμενων 
καταχωριζόντων και τις σχετικές περιλήψεις 
ή αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών, κατά 
περίπτωση, που έχουν ήδη υποβάλει αυτοί 
και για τις οποίες είχαν γίνει δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα.

5. Εάν υπάρχει προηγούμενη καταχώριση 
της ίδιας ουσίας πριν από λιγότερο από μια 
δεκαετία, ο Οργανισμός γνωστοποιεί 
αμέσως στο δυνητικό καταχωρίζοντα τα 
ονόματα και τις διευθύνσεις του 
προηγούμενου ή των προηγούμενων 
καταχωριζόντων και τις σχετικές περιλήψεις 
ή αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών, κατά 
περίπτωση, που έχουν ήδη υποβάλει αυτοί 
και για τις οποίες είχαν γίνει δοκιμές.

Οι μελέτες αυτές δεν επαναλαμβάνονται. Οι μελέτες αυτές δεν επαναλαμβάνονται.
Ο Οργανισμός γνωστοποιεί επίσης στο 
δυνητικό καταχωρίζοντα τις σχετικές 
περιλήψεις ή αυτοδύναμες περιλήψεις 
μελετών, κατά περίπτωση, που έχουν ήδη 
υποβάλει οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες 
και για τις οποίες δεν είχαν γίνει δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα, οι δε προηγούμενοι 
καταχωρίζοντες είχαν υποβάλει γι’αυτές 
δήλωση ότι συμφωνούν να 
χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του 
άρθρου 9, στοιχείο α), σημείο (x).
Ο Οργανισμός γνωστοποιεί ταυτόχρονα 
στους προηγούμενους καταχωρίζοντες το 

Ο Οργανισμός γνωστοποιεί ταυτόχρονα 
στους προηγούμενους καταχωρίζοντες το 
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όνομα και τη διεύθυνση του νέου 
καταχωρίζοντος.

όνομα και τη διεύθυνση του νέου 
καταχωρίζοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι η υποχρεωτική κοινή χρήση δεδομένων επεκτείνεται σε 
πληροφορίες που προκύπτουν από δοκιμές χωρίς ζώα. (Davies)

Η τροπολογία είναι στενά συνδεδεμένη και συνεπής προς τις τροπολογίες στo άρθρo 9, στοιχείο 
α), σημείο χ). Στόχος είναι η κατάργηση της διακριτικής ευχέρειας ως προς την παραχώρηση 
των δεδομένων για τις δοκιμές σε ασπόνδυλα, με την απαλοιφή της απαίτησης αυτής. Η 
πρόσβαση στα υποχρεωτικά δεδομένα έχει ζωτική σημασία για τις ΜΜΕ.  (Vernola και άλλοι).

Στόχος της τροπολογίας είναι η συμπερίληψη της αρχής της υποχρεωτικής κοινοχρησίας των 
δεδομένων των δοκιμών, και στην περίπτωση των δοκιμών σε ασπόνδυλα, με στόχο την 
προστασία των ΜΜΕ.
Τροπολογία που συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 9, στοιχείο a), σημείο χ) και στο 
άρθρο 23, παράγραφος 4.
(Foglietta και άλλοι)

Τροπολογία: Liam Aylward + Avril Doyle

Τροπολογία 907
Άρθρο 24, παράγραφος 5

5. Εάν υπάρχει προηγούμενη καταχώριση 
της ίδιας ουσίας πριν από λιγότερο από μια 
δεκαετία, ο Οργανισμός γνωστοποιεί 
αμέσως στο δυνητικό καταχωρίζοντα τα 
ονόματα και τις διευθύνσεις του 
προηγούμενου ή των προηγούμενων 
καταχωριζόντων και τις σχετικές περιλήψεις 
ή αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών, κατά 
περίπτωση, που έχουν ήδη υποβάλει αυτοί 
και για τις οποίες είχαν γίνει δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα.

5. Εάν υπάρχει προηγούμενη καταχώριση 
της ίδιας ουσίας πριν από λιγότερο από μια 
δεκαετία, εκτός αν η αποκάλυψη 
περιορίζεται από τα άρθρα 102, 15(2) και 
116, ο Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως στο 
δυνητικό καταχωρίζοντα τα ονόματα και τις 
διευθύνσεις του προηγούμενου ή των 
προηγούμενων καταχωριζόντων και τις 
σχετικές περιλήψεις ή αυτοδύναμες 
περιλήψεις μελετών, κατά περίπτωση, που 
έχουν ήδη υποβάλει αυτοί και για τις οποίες 
είχαν γίνει δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα.

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

Ο Οργανισμός γνωστοποιεί επίσης στο 
δυνητικό καταχωρίζοντα τις σχετικές 
περιλήψεις ή αυτοδύναμες περιλήψεις 
μελετών, κατά περίπτωση, που έχουν ήδη 
υποβάλει οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες 
και για τις οποίες δεν είχαν γίνει δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα, οι δε προηγούμενοι 

Αν η αποκάλυψη δεν περιορίζεται από τα 
άρθρα 102, 15(2) και 116, ο Οργανισμός 
γνωστοποιεί επίσης στο δυνητικό 
καταχωρίζοντα τις σχετικές περιλήψεις ή 
αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών, κατά 
περίπτωση, που έχουν ήδη υποβάλει οι 
προηγούμενοι καταχωρίζοντες και για τις 
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καταχωρίζοντες είχαν υποβάλει γι’αυτές 
δήλωση ότι συμφωνούν να 
χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του 
άρθρου 9, στοιχείο α), σημείο (x).

οποίες δεν είχαν γίνει δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα, οι δε προηγούμενοι 
καταχωρίζοντες είχαν υποβάλει γι’αυτές 
δήλωση ότι συμφωνούν να 
χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του 
άρθρου 9, στοιχείο α), σημείο (x).

Ο Οργανισμός γνωστοποιεί ταυτόχρονα 
στους προηγούμενους καταχωρίζοντες το 
όνομα και τη διεύθυνση του νέου 
καταχωρίζοντος.

Ο Οργανισμός γνωστοποιεί ταυτόχρονα 
στους προηγούμενους καταχωρίζοντες το 
όνομα και τη διεύθυνση του νέου 
καταχωρίζοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι η αποκάλυψη της ταυτότητας προηγούμενων 
καταχωρισάντων χημικές ουσίες πρέπει να περιορίζεται από το καθήκον της εμπιστευτικότητας 
που αναφέρεται στο άρθρο 102, όπως ορίζεται λεπτομερέστερα στα άρθρα 115(2) και 116.
Δεδομένου του ανταγωνιστικού χαρακτήρα του κλάδου των ηλεκτρονικών, πολλές από τις 
χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη μεταποίηση είναι άκρως απόρρητες. Οι εν λόγω 
χημικές «συνταγές» θεωρούνται πνευματική ιδιοκτησία.  Η αποκάλυψη της χρήσης κρίσιμων 
χημικών ουσιών μπορεί να προσφέρει σε ανταγωνιστές απόρρητες εμπορικές πληροφορίες 
σχετικά με τις διεργασίες που εφαρμόζει ο κατασκευαστής, επιτρέποντάς τους ακόμη και να 
αναλύσουν το μηχανισμό της διεργασίας. Ως αποτέλεσμα, η ταυτότητα των προηγούμενων 
καταχωρισάντων πρέπει να διατηρείται μυστική. Μολονότι ο περιορισμός του αριθμού των 
δοκιμών με σπονδυλωτά ζώα είναι επιθυμητός, δεν μπορεί να περιοριστεί με κόστος την 
αποκάλυψη εμπιστευτικών εμπορικών πληροφοριών σχετικά με προηγούμενους 
καταχωρήσαντες.  Θα πρέπει να εναπόκειται στους προηγούμενους καταχωρήσαντες η 
απόφαση σχετικά με την αποκάλυψη της ταυτότητάς τους και της τεκμηρίωσης των 
προηγούμενων δοκιμών σε νέους καταχωρίζοντες.  Με το ίδιο σκεπτικό, αν οι επόμενοι χρήστες 
υποβληθούν στη δαπάνη της καταχώρησης ιδιαίτερης περαιτέρω χρήσης, η χρήση αυτή δεν θα 
πρέπει να αποκαλύπτεται έναντι της αλυσίδας εφοδιασμού στον παραγωγό της χημικής ουσίας 
δεδομένου ότι τούτο θα ακύρωνε το σκοπό της ιδιαίτερης καταχώρησης. (Aylward)

Σε ορισμένους τομείς, η χρήση των ουσιών μπορεί να είναι άκρως απόρρητη και να θεωρείται 
πνευματική ιδιοκτησία.  Η αποκάλυψη της χρήσης κρίσιμων χημικών ουσιών μπορεί να 
προσφέρει σε ανταγωνιστές απόρρητες εμπορικές πληροφορίες επιτρέποντάς τους ακόμη και να 
αναλύσουν αντίστροφα το μηχανισμό των διεργασιών. Θα πρέπει επομένως να εναπόκειται 
στους προηγούμενους καταχωρήσαντες η απόφαση σχετικά με την αποκάλυψη της ταυτότητάς 
τους και της τεκμηρίωσης των προηγούμενων δοκιμών σε νέους καταχωρίζοντες. (Doyle)

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 908
Άρθρο 24, παράγραφος 6
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6. Εάν δεύτερος δυνητικός καταχωρίζων 
έχει ξεκινήσει διερεύνηση για την ίδια 
ουσία, ο Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως 
στον καθένα από τους δύο δυνητικούς 
καταχωρίζοντες την επωνυμία και τη 
διεύθυνση του άλλου και τους ενημερώνει 
σχετικά με τις μελέτες οι οποίες 
απαιτούνται από αυτούς και συνεπάγονται 
τη διενέργεια δοκιμών σε σπονδυλωτά 
ζώα.

6. Εάν δεύτερος δυνητικός καταχωρίζων 
έχει ξεκινήσει διερεύνηση για την ίδια 
ουσία, ο Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως 
στον καθένα από τους δύο δυνητικούς 
καταχωρίζοντες την επωνυμία και τη 
διεύθυνση του άλλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία στο πλαίσιο της δέσμης OSOR.

Τροπολογία: Liam Aylward + Avril Doyle

Τροπολογία 909
Άρθρο 24, παράγραφος 6

6. Εάν δεύτερος δυνητικός καταχωρίζων 
έχει ξεκινήσει διερεύνηση για την ίδια 
ουσία, ο Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως 
στον καθένα από τους δύο δυνητικούς 
καταχωρίζοντες την επωνυμία και τη 
διεύθυνση του άλλου και τους ενημερώνει 
σχετικά με τις μελέτες οι οποίες απαιτούνται 
από αυτούς και συνεπάγονται τη διενέργεια 
δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα.

6. Εάν δεύτερος δυνητικός καταχωρίζων 
έχει ξεκινήσει διερεύνηση για την ίδια
ουσία, ο Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως 
στον καθένα από τους δύο δυνητικούς 
καταχωρίζοντες την επωνυμία και τη 
διεύθυνση του άλλου και τους ενημερώνει 
σχετικά με τις μελέτες οι οποίες απαιτούνται 
από αυτούς και συνεπάγονται τη διενέργεια 
δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα, εκτός αν η 
αποκάλυψη περιορίζεται από τα άρθρα 
102, 15(2) και 116.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 24(5) του ίδιου συντάκτη. ( Aylward)

Σε ορισμένους τομείς, η χρήση των ουσιών μπορεί να είναι άκρως απόρρητη και να θεωρείται 
πνευματική ιδιοκτησία.  Η αποκάλυψη της χρήσης κρίσιμων χημικών ουσιών μπορεί να 
προσφέρει σε ανταγωνιστές απόρρητες εμπορικές πληροφορίες επιτρέποντάς τους ακόμη και να 
αναλύσουν αντίστροφα το μηχανισμό των διεργασιών. Θα πρέπει επομένως να εναπόκειται 
στους προηγούμενους καταχωρήσαντες η απόφαση σχετικά με την αποκάλυψη της ταυτότητάς 
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τους και της τεκμηρίωσης των προηγούμενων δοκιμών σε νέους καταχωρίζοντες. (Doyle)

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 910
Άρθρο 25, παράγραφος -1 (νέα), - 1 α (νέα), - 1 β (νέα)

-1) Αν υπάρχουν ήδη μελέτες με 
σπονδυλωτά ή αν έχει αρχίσει άλλος 
καταχωρίζων τη διεξαγωγή των μελετών, ο 
δυνητικός καταχωρίζων δεν επιτρέπεται να 
τις επαναλάβει ή να τις διεξαγάγει.
-1α) Στις περιπτώσεις αυτές, ο Οργανισμός 
ή οι εθνικές αρχές πρέπει να ερωτούν τον 
ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες των 
δεδομένων από δοκιμές με σπονδυλωτά 
ζώα αν επιθυμούν τη δημοσίευση της 
ταυτότητάς τους. Αν ναι, ο Οργανισμός 
πρέπει να ενημερώνει αμέσως τον δυνητικό 
καταχωρίζοντα σχετικά με το όνομα και τη 
διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών 
των δεδομένων των δοκιμών με 
πειραματόζωα και εκείνων που εκπονούν 
τις μελέτες δοκιμών με σπονδυλωτά, και 
για το αν έχουν ήδη υποβληθεί, και ποιες, 
σχετικές περιλήψεις ή αυτοδύναμες 
περιλήψεις μελετών δοκιμών με 
σπονδυλωτά.
-1β) Αν όχι, ο Οργανισμός πρέπει να κινεί 
τη διαδικασίά των ακόλουθων 
παραγράφων με την επιφύλαξη της 
εμπιστευτικότητας βάσει του άρθρου 116.

1. Για ουσίες που έχουν καταχωριστεί 
παλαιότερα, πριν από διάστημα μικρότερο 
της δεκαετίας, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 24, παράγραφος 5, στοιχείο β), 
σημείο (ii), ο δυνητικός καταχωρίζων ζητεί 
από τους προηγούμενους καταχωρίζοντες 
τις πληροφορίες για τις οποίες πρέπει να 
γίνουν δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα και οι 
οποίες απαιτούνται για την καταχώριση.
Μπορεί να ζητήσει από τους 
καταχωρίζοντες κάθε πληροφορία σχετικά 
με δοκιμές στις οποίες δεν είχαν 
χρησιμοποιηθεί σπονδυλωτά ζώα για τις 
οποίες οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες 
είχαν υποβάλει δήλωση ότι συμφωνούν να 

1. Σε περίπτωση συμφωνίας του 
προηγούμενου καταχωρίζοντος, ο 
δυνητικός καταχωρίζων του ζητεί τις 
πληροφορίες από μελέτες δοκιμών με 
σπονδυλωτά, που χρειάζεται.
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χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του 
άρθρου 9, στοιχείο α), σημείο (x).

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, κοινοποιείται πάντα στον αιτούντα δυνητικό 
καταχωρίζοντα η ταυτότητα του προηγούμενου καταχωρίζοντος. Η συγκεκριμένη διάταξη 
παρακάμπτει την προστασία της ταυτότητας του προηγούμενου καταχωρίζοντος. Η αυτόματη 
δημοσίευση της ταυτότητας δεν προβλέπεται ούτε στο άρθρο 116. Πολλώ μάλλον, το ζήτημα της 
αποκάλυψης της ταυτότητας απαιτεί εξέταση κατά περίπτωση. Με τη ρύθμιση που προτείνεται 
εδώ, προσφέρεται στον ιδιοκτήτη των δεδομένων των δοκιμών η δυνατότητα να διατηρήσει 
μυστική την ταυτότητά του σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Πρόκειται επιπλέον για τη διευκρίνιση ότι οι δοκιμές με σπονδυλωτά ζώα δεν επιτρέπεται να 
επαναλαμβάνονται. Η σημασία της βασικής αυτής αρχής δικαιολογεί ιδιαίτερη παράγραφο.

Οι επόμενες παράγραφοι περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για την κοινοχρησία εμπιστευτικών 
δεδομένων και την κατανομή του κόστους. Η θέση αυτή παραπέμπει σε τούτο. Η σχετική 
ρύθμιση έχει αποδείξει την αξία της στη Γερμανία από την πρακτική της  ChemG.

Η ως τώρα προτεινόμενη δωρεάν πρόσβαση σε μελέτες υποβληθείσες τουλάχιστον πριν από μία 
δεκαετία είναι απρόσφορη. Το ισχύον δικαίωμα δήλωσης νέων ουσιών περιλαμβάνει την 
ελεύθερη χρήση δεδομένων που έχουν δηλωθεί μόνο για το βασικό σύνολο δεδομένων αλλά όχι 
για τις δαπανηρές μελέτες.

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

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 911
Άρθρο 25, παράγραφος 1

1. Για ουσίες που έχουν καταχωριστεί 
παλαιότερα, πριν από διάστημα μικρότερο 
της δεκαετίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
24, παράγραφος 5, στοιχείο β), σημείο (ii),
ο δυνητικός καταχωρίζων ζητεί από τους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες τις 
πληροφορίες για τις οποίες πρέπει να γίνουν 
δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα και οι οποίες 
απαιτούνται για την καταχώριση. Μπορεί να 
ζητήσει από τους καταχωρίζοντες κάθε 
πληροφορία σχετικά με δοκιμές στις οποίες 
δεν είχαν χρησιμοποιηθεί σπονδυλωτά ζώα 

1. Για ουσίες που έχουν καταχωριστεί 
παλαιότερα, πριν από διάστημα μικρότερο 
της δεκαετίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
24, παράγραφος 4, και το άρθρο 26 παρ. 3α 
στοιχείο β), ο δυνητικός καταχωρίζων ζητεί 
από τους προηγούμενους καταχωρίζοντες τις 
πληροφορίες για τις οποίες πρέπει να γίνουν 
δοκιμές οι οποίες απαιτούνται για την 
καταχώριση σύμφωνα με το άρθρο 9α(νι) 
και (νιι).
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για τις οποίες οι προηγούμενοι 
καταχωρίζοντες είχαν υποβάλει δήλωση 
ότι συμφωνούν να χρησιμοποιηθούν για 
τους σκοπούς του άρθρου 9, στοιχείο α), 
σημείο (x).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία στο πλαίσιο της δέσμης OSOR.

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 912
Άρθρο 25, παράγραφος 1

1. Για ουσίες που έχουν καταχωριστεί 
παλαιότερα, πριν από διάστημα μικρότερο 
της δεκαετίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
24, παράγραφος 5, στοιχείο β), σημείο (ii), ο 
δυνητικός καταχωρίζων ζητεί από τους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες τις 
πληροφορίες για τις οποίες πρέπει να γίνουν
δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα και οι οποίες 
απαιτούνται για την καταχώριση. Μπορεί να 
ζητήσει από τους καταχωρίζοντες κάθε 
πληροφορία σχετικά με δοκιμές στις οποίες 
δεν είχαν χρησιμοποιηθεί σπονδυλωτά ζώα
για τις οποίες οι προηγούμενοι 
καταχωρίζοντες είχαν υποβάλει δήλωση 
ότι συμφωνούν να χρησιμοποιηθούν για 
τους σκοπούς του άρθρου 9, στοιχείο α), 
σημείο (x).

1. Για ουσίες που έχουν καταχωριστεί 
παλαιότερα, πριν από διάστημα μικρότερο 
της δεκαετίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
24, παράγραφος 5, στοιχείο β), σημείο (ii), ο 
δυνητικός καταχωρίζων ζητεί από τους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες τις 
πληροφορίες για τις οποίες έχουν γίνει 
προηγουμένως δοκιμές και οι οποίες 
απαιτούνται για την καταχώριση. Μπορεί να 
ζητήσει από τους καταχωρίζοντες κάθε 
πληροφορία επίσης σχετικά με δοκιμές στις 
οποίες δεν είχαν χρησιμοποιηθεί 
σπονδυλωτά ζώα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι στενά συνδεδεμένη και συνεπής προς τις τροπολογίες στα άρθρα 9, στοιχείο 
στοιχείο α), σημείο χ), και 24, παράγραφος 5. Στόχος είναι η κατάργηση της διακριτικής 
ευχέρειας ως προς την παραχώρηση των δεδομένων για τις δοκιμές σε ασπόνδυλα, με την 
απαλοιφή της απαίτησης αυτής. Η πρόσβαση στα υποχρεωτικά δεδομένα έχει ζωτική σημασία 
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για τις ΜΜΕ. (Vernola και άλλοι).

Στόχος της τροπολογίας είναι η συμπερίληψη της αρχής της υποχρεωτικής κοινοχρησίας των 
δεδομένων των δοκιμών, και στην περίπτωση των δοκιμών σε ασπόνδυλα, με στόχο την 
προστασία των ΜΜΕ.
Τροπολογία που συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 9, στοιχείο a), σημείο χ) και στο 
άρθρο 23, παράγραφος 4. (Foglietta και άλλοι)

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 913
Άρθρο 25, παράγραφος 1

1.  Για ουσίες που έχουν καταχωριστεί 
παλαιότερα, πριν από διάστημα μικρότερο 
της δεκαετίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
24, παράγραφος 5, στοιχείο β), σημείο (ii), ο 
δυνητικός καταχωρίζων ζητεί από τους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες τις 
πληροφορίες για τις οποίες πρέπει να γίνουν 
δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα και οι οποίες 
απαιτούνται για την καταχώριση. Μπορεί να 
ζητήσει από τους καταχωρίζοντες κάθε 
πληροφορία σχετικά με δοκιμές στις οποίες 
δεν είχαν χρησιμοποιηθεί σπονδυλωτά ζώα 
για τις οποίες οι προηγούμενοι 
καταχωρίζοντες είχαν υποβάλει δήλωση ότι 
συμφωνούν να χρησιμοποιηθούν για τους 
σκοπούς του άρθρου 9, στοιχείο α), σημείο 
(x).

1.  Για ουσίες που έχουν καταχωριστεί 
παλαιότερα, πριν από διάστημα μικρότερο 
της δεκαετίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
24, παράγραφος 5, στοιχείο β), σημείο (ii), ο 
δυνητικός καταχωρίζων ζητεί από τους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες τις 
πληροφορίες για τις οποίες πρέπει να γίνουν 
δοκιμές με και χωρίς ζώα και οι οποίες 
απαιτούνται για την καταχώριση. Μπορεί να 
ζητήσει από τους καταχωρίζοντες κάθε 
πληροφορία σχετικά με δοκιμές στις οποίες 
δεν είχαν χρησιμοποιηθεί σπονδυλωτά ζώα 
για τις οποίες οι προηγούμενοι 
καταχωρίζοντες είχαν υποβάλει δήλωση ότι 
συμφωνούν να χρησιμοποιηθούν για τους 
σκοπούς του άρθρου 9, στοιχείο α), σημείο 
(x).

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέρος της πρότασης OSOR (μία ουσία, μία καταχώρηση)*. Η πρόταση της Επιτροπής καθιστά 
υποχρεωτική την κοινοχρησία των δεδομένων των δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα. Η παρούσα 
τροπολογία διευρύνει το φάσμα των δεδομένων που πρέπει να είναι κοινόχρηστα, προκειμένου 
το όλο σύστημα να καταστεί εφικτό και οικονομικώς αποδοτικό.

* OSOR σημαίνει ουσιαστικά:

Υποχρεωτική κοινοχρησία δεδομένων τόσο για σπονδυλωτά όσο και για ασπόνδυλα.  Τούτο 
μειώνει το κόστος και βελτιώνει την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος.

Κοινή υποβολή μιας δέσμης πληροφοριών σχετικά με τις εγγενείς ιδιότητες κάθε ουσίες για τους 
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ίδιους λόγους.

Κατανομή του κόστους στους καταχωρίζοντες, προκειμένου να διασφαλίζονται, δικαιοσύνη, 
διαφάνεια και αμεροληψία κατά τον πλέον ευέλικτο τρόπο.  

Το OSOR απαιτεί από τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς να επεξεργαστούν μια κοινή δέσμη 
πληροφοριών σχετικά με τις εγγενείς ιδιότητες κάθε ουσίας. Με τον τρόπο αυτό, οι 
καταχωρίζοντες θα διαθέτουν τα δεδομένα και θα επεξεργαστούν μια συμφωνία για τα 
διαθέσιμα δεδομένα, αποφεύγοντας έτσι την επικάλυψη των δοκιμών. Δεδομένου ότι η πρόταση 
της Επιτροπής δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, το αποτέλεσμα θα είναι η επικάλυψη των δοκιμών και 
η αύξηση του κόστους των δοκιμών και της διαχείρισης, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 914
Άρθρο 25, Absätze 2, 3 and 4

2. Ο δυνητικός καταχωρίζων και οι 
προηγούμενοι καταχωρίζοντες της ίδιας 
ουσίας λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για 
την επίτευξη συμφωνίας κοινοχρησίας και 
από κοινού διάθεσης των μελετών που 
συνεπάγονται τη διενέργεια κάθε είδους 
δοκιμής. Αντί της συμφωνίας μπορεί να 
παραπεμφθεί το θέμα σε συμβούλιο 
διαιτησίας και να γίνει αποδεκτή η απόφαση 
της διαιτησίας.

2. Ο δυνητικός καταχωρίζων και οι 
προηγούμενοι καταχωρίζοντες της ίδιας 
ουσίας λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για 
την επίτευξη συμφωνίας κοινοχρησίας και 
από κοινού διάθεσης των μελετών που 
συνεπάγονται τη διενέργεια κάθε είδους 
δοκιμής. Αντί της συμφωνίας μπορεί να 
παραπεμφθεί το θέμα σε συμβούλιο 
διαιτησίας και να γίνει αποδεκτή η απόφαση 
της διαιτησίας.

3. Εάν επιτευχθεί συμφωνία κοινοχρησίας 
των μελετών, οι προηγούμενοι 
καταχωρίζοντες χορηγούν έγγραφο 
πρόσβασης στο δυνητικό καταχωρίζοντα για 
τις εν λόγω μελέτες εντός δύο εβδομάδων 
από την παραλαβή της πληρωμής.

3. Εάν επιτευχθεί συμφωνία κοινοχρησίας 
των μελετών, οι προηγούμενοι 
καταχωρίζοντες χορηγούν έγγραφο 
πρόσβασης στο δυνητικό καταχωρίζοντα για 
τις εν λόγω μελέτες εντός δύο εβδομάδων 
από την παραλαβή της πληρωμής.

Ο νέος καταχωρίζων παραπέμπει στις 
μελέτες αυτές στο φάκελο καταχώρισής του 
και καταθέτει το έγγραφο πρόσβασης που 
έχει από τον προηγούμενο ή τους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες.

Ο νέος καταχωρίζων παραπέμπει στις 
μελέτες αυτές στο φάκελο καταχώρισής του 
και καταθέτει το έγγραφο πρόσβασης που 
έχει από τον προηγούμενο ή τους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες.

4. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί τέτοια 
συμφωνία, ο δυνητικός καταχωρίζων 
ενημερώνει σχετικά τον Οργανισμό και τον 
προηγούμενο ή τους προηγούμενους 
καταχωρίζοντες, τουλάχιστον ένα μήνα 
μετά την παραλαβή των ονομάτων και των 
διευθύνσεων των προηγούμενων 

4. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί τέτοια 
συμφωνία, ο δυνητικός καταχωρίζων 
γνωστοποιεί στον Οργανισμό, τουλάχιστον 
ένα μήνα μετά την παραλαβή των ονομάτων 
και των διευθύνσεων των προηγούμενων 
καταχωριζόντων από τον Οργανισμό, ότι 
απέχει από τη διαδικασία καταχώρισης.
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καταχωριζόντων από τον Οργανισμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο αφορά μόνο τις μελέτες για δοκιμές με σπονδυλωτά. Για τις μελέτες για 
δοκιμές με ασπόνδυλα βλ. άρθρο 23α. Αποσαφήνιση της ρύθμισης προκειμένου να καταστεί 
σαφές ότι οι δυνητικοί καταχωρίζοντες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τον Οργανισμό για 
την πρόθεσή τους να απόσχουν από τη διαδικασία καταχώρισης. Ο Οργανισμός πρέπει να είναι 
σε θέση να φέρνει σε επαφή μετέπειτα δυνητικούς καταχωρίζοντες με τον αιτούντα δυνητικό 
καταχωρίζοντα.

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 915
Άρθρο  25, παράγραφος 3, comma 1

3. Εάν επιτευχθεί συμφωνία κοινοχρησίας 
των μελετών, οι προηγούμενοι 
καταχωρίζοντες χορηγούν έγγραφο 
πρόσβασης στο δυνητικό καταχωρίζοντα για 
τις εν λόγω μελέτες εντός δύο εβδομάδων 
από την παραλαβή της πληρωμής.

3. Εάν επιτευχθεί συμφωνία κοινοχρησίας 
των μελετών της παραγράφου 1, οι 
προηγούμενοι καταχωρίζοντες χορηγούν 
έγγραφο πρόσβασης στο δυνητικό 
καταχωρίζοντα για τις εν λόγω μελέτες 
εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της 
πληρωμής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι η συμπερίληψη της αρχής της υποχρεωτικής κοινοχρησίας των 
δεδομένων των δοκιμών, και στην περίπτωση των δοκιμών σε ασπόνδυλα, με στόχο την 
προστασία των ΜΜΕ.
Τροπολογία που συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 9, στοιχείο a), σημείο χ) και στο 
άρθρο 23, παράγραφος 4. (Foglietta και άλλοι)

Η τροπολογία είναι στενά συνδεδεμένη και συνεπής προς τις τροπολογίες στα άρθρα 9, στοιχείο 
α), σημείο χ), 24, παράγραφος 5, και 25, παράγραφος 1. Στόχος είναι η κατάργηση της 
διακριτικής ευχέρειας ως προς την παραχώρηση των δεδομένων για τις δοκιμές σε ασπόνδυλα,
με την απαλοιφή της απαίτησης αυτής. Η πρόσβαση στα υποχρεωτικά δεδομένα έχει ζωτική 
σημασία για τις ΜΜΕ. (Vernola και άλλοι).
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Τροπολογία: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 916
Άρθρο 25, παράγραφος 4

4. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί τέτοια 
συμφωνία, ο δυνητικός καταχωρίζων 
ενημερώνει σχετικά τον Οργανισμό και τον 
προηγούμενο ή τους προηγούμενους 
καταχωρίζοντες, τουλάχιστον ένα μήνα μετά 
την παραλαβή των ονομάτων και των 
διευθύνσεων των προηγούμενων 
καταχωριζόντων από τον Οργανισμό.

4. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί τέτοια 
συμφωνία, ο δυνητικός καταχωρίζων, 
παρέχοντας σχετική ενημέρωση στους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες, μπορεί να 
υποβάλει, τουλάχιστον ένα μήνα μετά την 
παραλαβή των ονομάτων και των 
διευθύνσεων των προηγούμενων 
καταχωριζόντων από τον Οργανισμό, 
αίτηση στον Οργανισμό για τον καθορισμό, 
σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 6, 
δίκαιης ανταμοιβής την οποία οφείλει 
στους προηγούμενους καταχωρίζοντες.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για λόγους επιτάχυνσης και ελάφρυνσης της διαδικασίας πρόσβασης στα δεδομένα, θεωρείται 
σκόπιμη η παρέμβαση του Οργανισμού με την οποία επιτυγχάνεται σχετικό απόρρητο των 
δεδομένων.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 917
Άρθρο 25, παράγραφος 4

4. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί τέτοια 
συμφωνία, ο δυνητικός καταχωρίζων 
ενημερώνει σχετικά τον Οργανισμό και τον 
προηγούμενο ή τους προηγούμενους 
καταχωρίζοντες, τουλάχιστον ένα μήνα μετά 
την παραλαβή των ονομάτων και των 
διευθύνσεων των προηγούμενων 
καταχωριζόντων από τον Οργανισμό.

4. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί τέτοια 
συμφωνία, ο δυνητικός καταχωρίζων 
ενημερώνει σχετικά τον Οργανισμό και τον 
προηγούμενο ή τους προηγούμενους 
καταχωρίζοντες, τουλάχιστον ένα μήνα μετά 
την παραλαβή των ονομάτων και των 
διευθύνσεων των προηγούμενων 
καταχωριζόντων από τον Οργανισμό. Αν 
πρόκειται για μελέτες που περιλαμβάνουν 
δοκιμές με σπονδυλωτά ζώα και άλλες 
μελέτες που ενδέχεται να αποτρέψουν 
δοκιμές με ζώα, ο δυνητικός καταχωρίζων 
είναι υποχρεωμένος να το πράξει.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση συμμόρφωσης προς την υποχρέωση κοινοχρησίας δεδομένων από δοκιμές 
με ζώα και την αποφυγή επικαλυπτόμενων δοκιμών, δεν πρέπει να επιτρέπεται στους 
δυνητικούς καταχωρίζοντες να μην ενημερώνουν τον Οργανισμό ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία 
και στη συνέχεια να πραγματοποιούν δοκιμές με ζώα.

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

Τροπολογία 918
Άρθρο  25, παράγραφος 4

4. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί τέτοια 
συμφωνία, ο δυνητικός καταχωρίζων 
ενημερώνει σχετικά τον Οργανισμό και τον 
προηγούμενο ή τους προηγούμενους 
καταχωρίζοντες, τουλάχιστον ένα μήνα μετά 
την παραλαβή των ονομάτων και των 
διευθύνσεων των προηγούμενων 
καταχωριζόντων από τον Οργανισμό.

4. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί τέτοια 
συμφωνία, ο δυνητικός καταχωρίζων, 
προηγούμενους καταχωρίζοντες, μπορεί να
υποβάλει, τουλάχιστον ένα μήνα μετά την 
παραλαβή των ονομάτων και των 
διευθύνσεων των προηγούμενων 
καταχωριζόντων από τον Οργανισμό, 
αίτηση στον Οργανισμό για τον καθορισμό, 
σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 6, 
δίκαιης ανταμοιβής την οποία οφείλει 
στους προηγούμενους καταχωρίζοντες, 
ενημερώνοντας παράλληλα τους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες για την 
αίτηση αυτή.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να παρεμβαίνει στη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών με στόχο την 
ελάφρυνση των διαδικασιών και την εξασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 919
Άρθρο 25, παράγραφος 5

5. Οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες έχουν 
προθεσμία ενός μήνα από τη στιγμή που θα 
ενημερωθούν, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 4, για να γνωστοποιήσουν στο 
δυνητικό καταχωρίζοντα και στον 
Οργανισμό το κόστος διεξαγωγής της εν 
λόγω μελέτης το οποίο επωμίστηκαν. Μετά 

5. Οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες έχουν 
προθεσμία ενός μήνα από τη στιγμή που θα 
ενημερωθούν, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 4, για να γνωστοποιήσουν στο 
δυνητικό καταχωρίζοντα και στον 
Οργανισμό το κόστος διεξαγωγής της εν 
λόγω μελέτης το οποίο επωμίστηκαν. Μετά 
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από αίτηση του δυνητικού καταχωρίζοντος, 
ο Οργανισμός αποφασίζει να θέσει στη 
διάθεσή του τις περιλήψεις ή τις 
αυτοδύναμες περιλήψεις των σχετικών 
μελετών, κατά περίπτωση, ή τα 
αποτελέσματά τους, εφόσον αυτός 
προσκομίσει απόδειξη ότι κατέβαλε στους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες το 50% του 
κόστους που έδειξαν ότι επωμίστηκαν.

από αίτηση του δυνητικού καταχωρίζοντος 
και σε κάθε περίπτωση σε σχέση με 
μελέτες για δοκιμές σε σπονδυλωτά και 
άλλες μελέτες που μπορεί να αποτρέψουν 
δοκιμές με ζώα, ο Οργανισμός αποφασίζει 
να θέσει στη διάθεσή του τις περιλήψεις ή 
τις αυτοδύναμες περιλήψεις των σχετικών 
μελετών, κατά περίπτωση, ή τα 
αποτελέσματά τους, εφόσον αυτός 
προσκομίσει απόδειξη ότι κατέβαλε στους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες το ποσό 
που ορίζεται στο άρθρο 25, παράγραφος 8α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση συμμόρφωσης προς την υποχρέωση κοινοχρησίας δεδομένων από δοκιμές 
με ζώα και την αποφυγή επικαλυπτόμενων δοκιμών, δεν πρέπει να επιτρέπεται στους 
δυνητικούς καταχωρίζοντες να ζητούν τη διάθεση πληροφοριών και στη συνέχεια να 
πραγματοποιούν δοκιμές με ζώα.

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

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

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Richard Seeber

Τροπολογία 920
Άρθρο 25, παράγραφος 5

5. Οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες έχουν 
προθεσμία ενός μήνα από τη στιγμή που θα 
ενημερωθούν, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 4, για να γνωστοποιήσουν στο 
δυνητικό καταχωρίζοντα και στον 
Οργανισμό το κόστος διεξαγωγής της εν 
λόγω μελέτης το οποίο επωμίστηκαν. Μετά 
από αίτηση του δυνητικού καταχωρίζοντος, 
ο Οργανισμός αποφασίζει να θέσει στη 
διάθεσή του τις περιλήψεις ή τις 
αυτοδύναμες περιλήψεις των σχετικών 
μελετών, κατά περίπτωση, ή τα 

5. Οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες έχουν 
προθεσμία ενός μήνα από τη στιγμή που θα 
ενημερωθούν, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 4, για να γνωστοποιήσουν στο 
δυνητικό καταχωρίζοντα και στον 
Οργανισμό το κόστος διεξαγωγής της εν 
λόγω μελέτης το οποίο επωμίστηκαν. Μετά 
από αίτηση του δυνητικού καταχωρίζοντος, 
ο Οργανισμός αποφασίζει να θέσει στη 
διάθεσή του τις περιλήψεις ή τις 
αυτοδύναμες περιλήψεις των σχετικών 
μελετών, κατά περίπτωση, ή τα 
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αποτελέσματά τους, εφόσον αυτός 
προσκομίσει απόδειξη ότι κατέβαλε στους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες το 50% του 
κόστους που έδειξαν ότι επωμίστηκαν.

αποτελέσματά τους, εφόσον αυτός 
προσκομίσει απόδειξη ότι κατέβαλε στους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες ίσο μερίδιο 
του κόστους που έδειξαν ότι επωμίστηκαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 10, παράγραφος 2. Ο (νέος) καταχωρίζων δεν θα πρέπει να 
καταβάλλει το 50% του κόστους της δοκιμής στους προηγούμενους καταχωρίζοντες, όπως 
προτείνεται τώρα για τις μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες. Οι κανόνες κατανομής του κόστους 
για τις μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες θα πρέπει να είναι οι ίδιοι με τους κανόνες για τις 
σταδιακά εισαγόμενες.  Δεν υπάρχει λόγος διαφορετικής κατανομής του κόστους μεταξύ των 
δύο τύπων ουσιών.

Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 10 (2), 17 (2) και 25 (6). (Oomen-Ruijten κ.ά.)

Η μείωση του τέλους μόνο στο μισό 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. (Seeber)

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 921
Άρθρο 25, παράγραφος 5

5. Οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες έχουν 
προθεσμία ενός μήνα από τη στιγμή που θα 
ενημερωθούν, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 4, για να γνωστοποιήσουν στο 
δυνητικό καταχωρίζοντα και στον 
Οργανισμό το κόστος διεξαγωγής της εν 
λόγω μελέτης το οποίο επωμίστηκαν. Μετά 
από αίτηση του δυνητικού καταχωρίζοντος, 
ο Οργανισμός αποφασίζει να θέσει στη 
διάθεσή του τις περιλήψεις ή τις 
αυτοδύναμες περιλήψεις των σχετικών 
μελετών, κατά περίπτωση, ή τα 
αποτελέσματά τους, εφόσον αυτός 
προσκομίσει απόδειξη ότι κατέβαλε στους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες το 50% του 

5. Οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες έχουν 
προθεσμία ενός μήνα από τη στιγμή που θα 
ενημερωθούν, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 4, για να γνωστοποιήσουν στο 
δυνητικό καταχωρίζοντα και στον 
Οργανισμό το κόστος διεξαγωγής της εν 
λόγω μελέτης το οποίο επωμίστηκαν. Μετά 
από αίτηση του δυνητικού καταχωρίζοντος, 
ο Οργανισμός αποφασίζει να θέσει στη 
διάθεσή του τις περιλήψεις ή τις 
αυτοδύναμες περιλήψεις των σχετικών 
μελετών, κατά περίπτωση, ή τα 
αποτελέσματά τους, εφόσον αυτός 
προσκομίσει απόδειξη ότι κατέβαλε στους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες ποσό το 
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κόστους που έδειξαν ότι επωμίστηκαν. οποίο καθόρισε ο Οργανισμός.

Or. it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Τροπολογία 922
Άρθρο 25, παράγραφοι 5 και 5α (νέες)

5. Οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες έχουν 
προθεσμία ενός μήνα από τη στιγμή που θα 
ενημερωθούν, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 4, για να γνωστοποιήσουν στο 
δυνητικό καταχωρίζοντα και στον 
Οργανισμό το κόστος διεξαγωγής της εν 
λόγω μελέτης το οποίο επωμίστηκαν. Μετά 
από αίτηση του δυνητικού καταχωρίζοντος, 
ο Οργανισμός αποφασίζει να θέσει στη 
διάθεσή του τις περιλήψεις ή τις 
αυτοδύναμες περιλήψεις των σχετικών 
μελετών, κατά περίπτωση, ή τα 
αποτελέσματά τους, εφόσον αυτός 
προσκομίσει απόδειξη ότι κατέβαλε στους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες το 50% του 
κόστους που έδειξαν ότι επωμίστηκαν.

5. Οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες έχουν 
προθεσμία ενός μήνα από τη στιγμή που θα 
ενημερωθούν, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 4, για να γνωστοποιήσουν στο 
δυνητικό καταχωρίζοντα και στον 
Οργανισμό το κόστος διεξαγωγής της εν 
λόγω μελέτης το οποίο επωμίστηκαν. Μετά 
από αίτηση του δυνητικού καταχωρίζοντος, 
ο Οργανισμός αποφασίζει να θέσει στη 
διάθεσή του τις περιλήψεις ή τις 
αυτοδύναμες περιλήψεις των σχετικών 
μελετών, κατά περίπτωση, ή τα 
αποτελέσματά τους, εφόσον αυτός 
προσκομίσει απόδειξη ότι κατέβαλε στους 
προηγούμενους καταχωρίζοντες το 50% του 
κόστους που έδειξαν ότι επωμίστηκαν, 
υπολογισμένο σύμφωνα με την παράγραφο 
5α.

5a. Η κατανομή του πραγματικού κόστους 
για τον αρχικό καταχωρίσαντα όσον αφορά 
τη συγκεκριμένη μελέτη υπολογίζεται 
αναλογικά με βάση την παραγωγή κάθε 
μέρους.
Όπου το αρχικό κόστος έχει ήδη 
επιμεριστεί μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
καταχωριζόντων, ο (οι) εν δυνάμει 
επόμενοι καταχωρίζων(οντες) καταβάλλει 
σε κάθε καταχωρίζοντα ίσο μερίδιο 
συμμετοχής του στο κόστος.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θεσπίζει μηχανισμό δίκαιου επιμερισμού του αρχικού κόστους των δοκιμών, ανεξαρτήτως του 
αριθμού των καταχωριζόντων και της χρονικής συγκυρίας των μεταγενέστερων καταχωρίσεων.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 923
Άρθρο 25, παράγραφος 5 α (νέα)

5a. Εάν ο δυνητικός καταχωρίζων δεν 
καταβάλει το μερίδιο του κόστους μελέτης 
που συνεπάγεται δοκιμές επί σπονδυλωτών 
ή άλλης μελέτης που μπορεί να αποτρέπει 
τις δοκιμές σε πειραματόζωα, δεν του 
επιτρέπεται να καταχωρίζει την ουσία του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 39α. Για τη διασφάλιση συμμόρφωσης 
προς την υποχρέωση κοινοχρησίας δεδομένων από δοκιμές με ζώα και την αποφυγή 
επικαλυπτόμενων δοκιμών, δεν πρέπει να επιτρέπεται στον δυνητικό καταχωρίζοντα να μην 
καταβάλλει το μερίδιό του στο κόστος και στη συνέχεια να πραγματοποιεί επικαλυπτόμενες 
δοκιμές με ζώα.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 924
Άρθρο 25, παράγραφος 6

6. Εάν οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες δεν 
γνωστοποιήσουν το κόστος στο δυνητικό 
καταχωρίζοντα και στον Οργανισμό εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στην 
παράγραφο 5, ο Οργανισμός, μετά από 
αίτηση, αποφασίζει να θέσει στη διάθεση 
του δυνητικού καταχωρίζοντος τις 
περιλήψεις ή τις αυτοδύναμες περιλήψεις 
των σχετικών μελετών, κατά περίπτωση, τις 
οποίες αυτός έχει ζητήσει. Οι προηγούμενοι 
καταχωρίζοντες θα πρέπει να διεκδικήσουν 
από το δυνητικό καταχωρίζοντα την 
καταβολή του 50% του κόστους στα εθνικά 

6. Εάν οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες δεν 
γνωστοποιήσουν το κόστος στο δυνητικό 
καταχωρίζοντα και στον Οργανισμό εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στην 
παράγραφο 5, ο Οργανισμός, μετά από 
αίτηση και σε κάθε περίπτωση σε σχέση με 
μελέτες για δοκιμές σε σπονδυλωτά και 
άλλες μελέτες που μπορεί να αποτρέψουν 
δοκιμές με ζώα,, αποφασίζει να θέσει στη 
διάθεση του δυνητικού καταχωρίζοντος τις 
περιλήψεις ή τις αυτοδύναμες περιλήψεις 
των σχετικών μελετών, κατά περίπτωση, ή 
τα συμπεράσματά τους. Οι προηγούμενοι 
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δικαστήρια. καταχωρίζοντες θα πρέπει να διεκδικήσουν 
από το δυνητικό καταχωρίζοντα την 
καταβολή του 50% του κόστους στα εθνικά 
δικαστήρια.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 25(5) του ίδιου συντάκτη. Για τη διασφάλιση 
συμμόρφωσης προς την υποχρέωση κοινοχρησίας δεδομένων από δοκιμές με ζώα και την 
αποφυγή επικαλυπτόμενων δοκιμών, δεν πρέπει να επιτρέπεται στους δυνητικούς 
καταχωρίζοντες να ζητούν τη διάθεση πληροφοριών και στη συνέχεια να πραγματοποιούν 
δοκιμές με ζώα. Η προσθήκη «ή στα συμπεράσματά τους» αποτελεί βελτίωση της διατύπωσης 
προκειμένου το κείμενο να ευθυγραμμιστεί περισσότερο στην παράγραφο 5.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 925
Άρθρο 25, παράγραφος 6

6. Εάν οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες δεν 
γνωστοποιήσουν το κόστος στο δυνητικό 
καταχωρίζοντα και στον Οργανισμό εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στην 
παράγραφο 5, ο Οργανισμός, μετά από 
αίτηση, αποφασίζει να θέσει στη διάθεση 
του δυνητικού καταχωρίζοντος τις 
περιλήψεις ή τις αυτοδύναμες περιλήψεις 
των σχετικών μελετών, κατά περίπτωση, τις 
οποίες αυτός έχει ζητήσει. Οι προηγούμενοι 
καταχωρίζοντες θα πρέπει να διεκδικήσουν 
από το δυνητικό καταχωρίζοντα την 
καταβολή του 50% του κόστους στα εθνικά 
δικαστήρια.

6. Εάν οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες δεν 
γνωστοποιήσουν το κόστος στο δυνητικό 
καταχωρίζοντα και στον Οργανισμό εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στην 
παράγραφο 5, ο Οργανισμός, μετά από 
αίτηση, αποφασίζει να θέσει στη διάθεση 
του δυνητικού καταχωρίζοντος τις 
περιλήψεις ή τις αυτοδύναμες περιλήψεις 
των σχετικών μελετών, κατά περίπτωση, τις 
οποίες αυτός έχει ζητήσει. Οι προηγούμενοι 
καταχωρίζοντες θα πρέπει να διεκδικήσουν 
από το δυνητικό καταχωρίζοντα την 
καταβολή ίσου μεριδίου του κόστους στα 
εθνικά δικαστήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες στα άρθρα 10(2), 17(2) και 25(5) των ίδιων συντακτών (βλ. 
αιτιολογήσεις των τροπολογιών αυτών).
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Τροπολογία: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 926
Άρθρο 25, παράγραφος 6

6. Εάν οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες δεν 
γνωστοποιήσουν το κόστος στο δυνητικό 
καταχωρίζοντα και στον Οργανισμό εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στην 
παράγραφο 5, ο Οργανισμός, μετά από 
αίτηση, αποφασίζει να θέσει στη διάθεση 
του δυνητικού καταχωρίζοντος τις 
περιλήψεις ή τις αυτοδύναμες περιλήψεις 
των σχετικών μελετών, κατά περίπτωση, τις 
οποίες αυτός έχει ζητήσει. Οι προηγούμενοι 
καταχωρίζοντες θα πρέπει να διεκδικήσουν 
από το δυνητικό καταχωρίζοντα την 
καταβολή του 50% του κόστους στα εθνικά 
δικαστήρια.

6. Εάν οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες δεν 
γνωστοποιήσουν το κόστος στο δυνητικό 
καταχωρίζοντα και στον Οργανισμό εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στην 
παράγραφο 5, ο Οργανισμός, μετά από 
αίτηση, αποφασίζει να θέσει στη διάθεση 
του δυνητικού καταχωρίζοντος τις 
περιλήψεις ή τις αυτοδύναμες περιλήψεις 
των σχετικών μελετών, κατά περίπτωση, τις 
οποίες αυτός έχει ζητήσει. Οι προηγούμενοι 
καταχωρίζοντες μπορούν να απαιτούν από το 
δυνητικό καταχωρίζοντα ποσό το οποίο 
καθορίζει ο Οργανισμός και να διεκδικούν 
το δικαίωμα αυτό στα εθνικά δικαστήρια.

Or. it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Τροπολογία 927
Άρθρο 25, παράγραφος 6

6. Εάν οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες δεν 
γνωστοποιήσουν το κόστος στο δυνητικό 
καταχωρίζοντα και στον Οργανισμό εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στην 
παράγραφο 5, ο Οργανισμός, μετά από 
αίτηση, αποφασίζει να θέσει στη διάθεση 
του δυνητικού καταχωρίζοντος τις 
περιλήψεις ή τις αυτοδύναμες περιλήψεις 
των σχετικών μελετών, κατά περίπτωση, τις 
οποίες αυτός έχει ζητήσει. Οι προηγούμενοι 

6. Εάν οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες δεν 
γνωστοποιήσουν το κόστος στο δυνητικό 
καταχωρίζοντα και στον Οργανισμό εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στην 
παράγραφο 5, ο Οργανισμός, μετά από 
αίτηση, αποφασίζει να θέσει στη διάθεση 
του δυνητικού καταχωρίζοντος τις 
περιλήψεις ή τις αυτοδύναμες περιλήψεις 
των σχετικών μελετών, κατά περίπτωση, τις 
οποίες αυτός έχει ζητήσει. Οι προηγούμενοι 
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καταχωρίζοντες θα πρέπει να διεκδικήσουν 
από το δυνητικό καταχωρίζοντα την 
καταβολή του 50% του κόστους στα εθνικά 
δικαστήρια.

καταχωρίζοντες θα πρέπει να διεκδικήσουν 
από το δυνητικό καταχωρίζοντα την 
καταβολή μεριδίου του κόστους, 
υπολογιζόμενου σύμφωνα με την 
παράγραφοι 5α, στα εθνικά δικαστήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θεσπίζει μηχανισμό δίκαιου επιμερισμού του αρχικού κόστους των δοκιμών, ανεξαρτήτως του 
αριθμού των καταχωριζόντων και της χρονικής συγκυρίας των μεταγενέστερων καταχωρίσεων.

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 928
Άρθρο 25, παράγραφος 8

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

8. Η περίοδος αναμονής για την 
καταχώριση, σύμφωνα με το άρθρο 19, 
παράγραφος 1, παρατείνεται για το νέο 
καταχωρίζοντα κατά διάστημα ανάλογο με 
το χρόνο που απαιτείται για την υλοποίηση 
των αντίστοιχων μελετών και των 
απαραίτητων αξιολογήσεων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η χρονική περίοδος πρέπει να αντανακλά το χρόνο που πράγματι απαιτείται για την υλοποίηση 
δοκιμών και τη συλλογή των σχετικών δεδομένων. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις 
άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙΙΙ: 
Κοινοχρησία δεδομένων και διατάξεις για την αποφυγή περιττών δοκιμών.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 929
Άρθρο 25, παράγραφος 8

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

8. Η περίοδος αναμονής για την 
καταχώριση, σύμφωνα με το άρθρο 19, 
παράγραφος 1, παρατείνεται για το νέο 
καταχωρίζοντα κατά διάστημα ανάλογο με 
το χρόνο που απαιτείται για την υλοποίηση 
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καταχωρίζοντα. των αντίστοιχων μελετών και των 
απαραίτητων αξιολογήσεων, εφόσον αυτό 
ζητηθεί από τον προηγούμενο 
καταχωρίζοντα.

Or. fr

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 930
Άρθρο 25, παράγραφος 8 α (νέα)

8a. Η συμμετοχή κάθε μέρους στο κόστος 
υπολογίζεται ως πηλίκο του πραγματικού 
κόστους που επωμίστηκε(αν) ο(οι) 
αρχικός(οί) καταχωρίζων(οντες) για τη 
σχετική μελέτη, δια του αριθμού των 
καταχωριζόντων για την ίδια ουσία, την 
ίδια χρήση και την ίδια ποσοτική 
κατηγορία. Κάθε επόμενος δυνητικός 
καταχωρίζων θα καταβάλλει στον(στους) 
προηγούμενο(ους) καταχωρίζοντα(ες) 
ποσό ίσο με το πηλίκο του συνολικού 
αρχικού κόστους διά του νέου αριθμού 
καταχωριζόντων.
Όπου το αρχικό κόστος έχει ήδη 
επιμεριστεί μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
καταχωριζόντων, οι δυνητικοί 
καταχωρίζοντες καταβάλλουν σε κάθε 
καταχωρίζοντα ίσο μερίδιο συμμετοχής 
του στο κόστος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θεσπίζει μηχανισμό ισότιμου επιμερισμού του αρχικού κόστους των δοκιμών, ανεξαρτήτως του 
αριθμού των καταχωριζόντων και της χρονικής συγκυρίας των μεταγενέστερων καταχωρίσεων.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 931
Άρθρο 25 α (νέο)

Άρθρο 25a
1. Αν η ουσία δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη 
και τα απαιτούμενα δεδομένα και 
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πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμα με άλλο 
τρόπο, ο Οργανισμός ενημερώνει τον 
δυνητικό καταχωρίζοντα ότι δεν είναι 
διαθέσιμα τα απαιτούμενα στοιχεία. Αν 
έχουν υποβάλει αίτημα ενημέρωσης για τη 
συγκεκριμένη ουσία περισσότεροι του ενός 
δυνητικοί καταχωρίζοντες, ο Οργανισμός 
παρέχει στους δυνητικούς καταχωρίζοντες 
τη δυνατότητα να αποφασίσουν αν 
εξακολουθούν να επιθυμούν να 
καταχωρίσουν την ουσία. Αν ναι, ο 
Οργανισμός πρέπει να γνωστοποιεί στον 
δυνητικό καταχωρίζοντα τα ονόματα και 
τις διευθύνσεις των εκάστοτε άλλων 
καταχωριζόντων. Αν ένας από τους 
δυνητικούς καταχωρίζοντες ζητήσει να 
τηρηθεί μυστική η ταυτότητά του, η 
ταυτότητά του δεν κοινοποιείται στους 
άλλους δυνητικούς καταχωρίζοντες.
2. Οι μελέτες που περιλαμβάνουν δοκιμές 
με σπονδυλωτά ζώα και δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί ακόμη, διεξάγονται μόνο 
μία φορά.
3. Οι δυνητικοί καταχωρίζοντες λαμβάνουν 
κάθε εύλογο μέτρο για την επίτευξη 
συμφωνίας σχετικά με το ποιος θα 
διεξαγάγει τη μελέτη εκ μέρους των 
υπόλοιπων μελών. Ο Οργανισμός 
αποφασίζει σχετικά με τον δυνητικό 
καταχωρίζοντα, του οποίου η ταυτότητα 
παραμένει μυστική.
Αν μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την 
γνωστοποίηση εκ μέρους του Οργανισμού 
οι δυνητικοί καταχωρίζοντες δεν έχουν 
καταλήξει σε συμφωνία, ο Οργανισμός 
πρέπει να ενημερώνεται σχετικά. Στην 
περίπτωση αυτή, ο Οργανισμός αποφασίζει 
ποιος θα διεξαγάγει τη μελέτη εκ μέρους 
όλων. Το κόστος της μελέτης επιμερίζεται 
εξ ίσου σε όλους τους δυνητικούς 
καταχωρίζοντες.
4. Οι παράγραφοι 2 και 3 ισχύουν επίσης 
για περιπτώσεις κατά τις οποίες 
διεξάγονται δοκιμές με σπονδυλωτά ζώα 
σύμφωνα με τον τίτλο VI.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η αμοιβαία κοινοποίηση της ταυτότητας θα αφορά μόνο τους 
παραγωγούς που επιθυμούν πραγματικά να εφαρμόσουν τη διαδικασία καταχώρισης. Επιπλέον, 
και στις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δυνητικοί καταχωρίζοντες ζητούν να μην 
αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα από κοινού πραγματοποίησης 
των δοκιμών.

Επίσης, στις περιπτώσεις στις οποίες δεν έχουν διεξαχθεί ακόμη δοκιμές με σπονδυλωτά πρέπει 
αυτές να αποφεύγονται. Τούτο προβλέπεται στο σχέδιο κανονισμού (άρθρο 28, παρ. 2, σ. 2 δεν 
εμποδίζει τις παράλληλες δοκιμές με σπονδυλωτά)

Η ρύθμιση των περιπτώσεων στις οποίες δεν επιτυγχάνεται συμφωνία είναι αναγκαία, διότι 
καθιερώνει για πρώτη φορά υποχρέωση κοινής κατάρτισης δοκιμών με σπονδυλωτά ζώα.

Κατά βάση θα πρέπει για όλες τις ουσίες να ισχύουν οι ίδιες ρυθμίσεις σχετικά με την κοινή 
κατάρτιση δοκιμών σπονδυλωτά ζώα. Συνεπώς, το άρθρο 50 μπορεί να απαλειφθεί.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 932
Άρθρο 25 β (νέο)

Άρθρο 25β
Αρμοδιότητα και νομική προστασία

1. Με την επιφύλαξη διαφορετικών 
ρυθμίσεων, ο Οργανισμός λαμβάνει τις 
αποφάσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
Τίτλου.
2. Κατά των αποφάσεων του Οργανισμού, 
βάσει του παρόντος Τίτλου μπορεί να 
ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 
87, 88 και 89.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αρμοδιότητα του Οργανισμού πρέπει να αναφέρεται σαφώς για ολόκληρο τον Τίτλο ΙΙΙ, για 
λόγους σαφήνειας. Αντί της λεπτομερούς απαρίθμησης, θα πρέπει εδώ να αναφέρεται το γενικό 
δικαίωμα προσφυγής.
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 
Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 933
Άρθρο 26

Άρθρο 26
Υποχρέωση προκαταχώρισης για τις 

σταδιακά εισαγόμενες ουσίες

Άρθρο 26
Υποχρέωση προκαταχώρισης για τις 

σταδιακά εισαγόμενες ουσίες
1. Για να επωφεληθεί από το μεταβατικό 
καθεστώς του άρθρου 21 κάθε δυνητικός 
καταχωρίζων μιας σταδιακά εισαγόμενης 
ουσίας υποβάλλει τις ακόλουθες 
πληροφορίες στον Οργανισμό, σύμφωνα με 
το υπόδειγμα που ορίζεται από τον 
Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

1. Μέσα σε 18 μήνες από την έναρξη 
εφαρμογής του REACH, όλες οι 
επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν 
σταδιακά εισαγόμενες ουσίες σε ποσότητες 
άνω του ενός τόνου ετησίως, 
προκαταχωρίζουν τις ουσίες αυτές στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών 
Προϊόντων. Για να επωφεληθεί από το 
μεταβατικό καθεστώς του άρθρου 21 κάθε 
δυνητικός καταχωρίζων μιας σταδιακά 
εισαγόμενης ουσίας υποβάλλει τις 
ακόλουθες πληροφορίες στον Οργανισμό, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται από 
τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

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

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

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

(β) το όνομα και τη διεύθυνσή του και το 
όνομα του αρμοδίου επικοινωνίας ή του 
εκπροσώπου του· οι παραγωγοί ή οι 
εισαγωγείς μπορούν να ζητούν, το όνομα 
της επιχείρησης να θεωρείται εμπιστευτική 
πληροφορία σύμφωνα με το άρθρο 116.

(γ) την προβλεπόμενη προθεσμία 
καταχώρισης και την ποσοτική κατηγορία·

(γ) την προβλεπόμενη ποσοτική κατηγορία·

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

(δ) μια ένδειξη των ιδιοκτητών των 
μελετών (ανά τύπο μελέτης) των , 
τοξικολογικών και οικοτοξικολογικών 
παραμέτρων με βάση δοκιμές με 
σπονδυλωτά ζώα με σκοπό την κάλυψη των 
απαιτήσεων πληροφοριών για σκοπούς 
καταχώρισης, εάν υπάρχουν·

ε) μια δήλωση σχετικά με το εάν οι μελέτες 
που αναφέρονται στο στοιχείο δ) 
περιλαμβάνουν δοκιμές σε σπονδυλωτά 
ζώα και εφόσον δεν περιλαμβάνουν, εάν

(ε) εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
συμμετοχή σε κοινοπραξίες.
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προτίθεται να υποβάλει δήλωση, μαζί με 
την καταχώρισή του, ότι συμφωνεί να 
χρησιμοποιηθούν οι μελέτες για τους 
σκοπούς του άρθρου 9, στοιχείο α), σημείο 
(x).
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.
2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υποβάλλονται το αργότερο 
δεκαοκτώ μήνες πριν:

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υποβάλλονται το αργότερο 
δεκαοκτώ μήνες μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

(α) από την προθεσμία που ορίζεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 1, για τις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες των χιλίων τόνων 
και άνω κατ' έτος·
(β) από την προθεσμία που ορίζεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 2, για τις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες του ενός τόνου 
και άνω κατ’ έτος.

2a. Ο Οργανισμός δημοσιεύει, μέσα σε 
προθεσμία ενός μηνός από την 
ολοκλήρωση της φάσης της 
προκαταχώρισης, τον κατάλογο των 
ουσιών που έχουν δηλωθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 26.1, αναφέροντας το όνομα της 
ουσίας, τον αριθμό CAS και κατά πόσο 
τουλάχιστον ένας παραγωγός ή εισαγωγέας 
πρέπει να υποβάλει καταχώριση μέσα σε 
μια πενταετία.
2β. Μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη 
δημοσίευση του καταλόγου των σταδιακά 
εισαγόμενων ουσιών, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2α, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, οι παραγωγοί ή οι εισαγωγείς 
μπορούν να κοινοποιούν στον Οργανισμό 
προσθήκες ή διορθώσεις. Πρέπει να 
δικαιολογούν τη χρήση της παράτασης της 
προθεσμίας. Ο Οργανισμός δημοσιεύει εκ 
νέου τον τελικό κατάλογο των σταδιακά 
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εισαγόμενων ουσιών μέσα σε διάστημα 
ενός μήνα.

3. Οι καταχωρίζοντες που δεν υποβάλλουν 
τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της 
παραγράφου 1 δεν μπορούν να 
επικαλεστούν το άρθρο 21.

3. Οι καταχωρίζοντες που δεν υποβάλλουν 
τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της 
παραγράφου 1 δεν μπορούν να 
επικαλεστούν το άρθρο 21.

4. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς 
σταδιακά εισαγόμενων ουσιών σε 
ποσότητες κάτω του ενός τόνου κατ’ έτος 
καθώς και οι μεταγενέστεροι χρήστες 
μπορούν να υποβάλλουν τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στον 
Οργανισμό, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
ορίζεται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το 
άρθρο 108.

4. Για ουσίες που περιλαμβάνονται στον 
τελικό κατάλογο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2α, οι κάτοχοι μελετών με 
σπονδυλωτά υποβάλλουν τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στον 
Οργανισμό, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
ορίζεται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το 
άρθρο 108.

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά παρέλευση 18 μηνών, προσδιορίζονται όλες οι ουσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του REACH (επιτάχυνση της διαδικασίας).  Τούτο βελτιώνει σημαντικά τη δυνατότητα όλων 
των κατόχων δεδομένων να μοιράζονται τα δεδομένα τους, καθώς και τη δυνατότητα όλων των 
καταχωριζόντων να σχηματίζουν κοινοπραξίες, υποστηρίζοντας το στόχο της αποφυγής 
περιττών δοκιμών με ζώα.

Ο κατάλογος αυτός διευκολύνει την κοινή χρήση των δεδομένων και τον προαιρετικό 
σχηματισμό κοινοπραξιών στον κλάδο, με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων που 
παρασκευάζουν ή εισάγουν την ίδια ουσία, ανεξάρτητα από ποσότητα. Παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα στους μικροπαραγωγούς να καταχωρίζουν νωρίτερα, σε εθελοντική βάση. Οι 
επιχειρήσεις που παράγουν ουσίες σε μικρές ποσότητες -πολλές από τις οποίες είναι ΜΜΕ- θα 
πρέπει να προκαταχωρίζουν νωρίτερα από ό,τι προβλέπει η πρόταση της Επιτροπής. Ωστόσο, η 
προκαταχώριση με βάση ενιαία διαδικασία επιτρέπει σε όλους τους καταχωρίζοντες να 
εντοπίζουν άλλους παραγωγούς/εισαγωγείς και δυνητικούς μετέπειτα χρήστες που μπορεί να 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κοινοπραξίες. Ακόμη και στην περίπτωση όπου οι ΜΜΕ δεν 
επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κοινοπραξίες ήδη από την αρχή της διαδικασίας, θα πρέπει 
τουλάχιστον να έχουν τη δυνατότητα μετέπειτα καταχώρισης. Για την επίτευξη διαφάνειας στη 
διαδικασία καταχώρισης αυτή καθαυτή, αποτελεί αποδεκτή πρακτική, οι ΜΜΕ να αποστέλλουν 
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στον Οργανισμό «καρτποστάλ» προκαταχώρησης.

Η δήλωση προθέσεων καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων δοκιμών με 
ζώα, θα οδηγήσει στις περισσότερες περιπτώσεις στην κοινή καταχώριση προστατεύοντας 
παράλληλα την ελευθερία των επιχειρήσεων να ενεργούν σύμφωνα με τα ουσιώδη 
επιχειρηματικά τους συμφέροντα, αν το κρίνουν αναγκαίο.

Τροπολογία: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 934
Άρθρο 26, παράγραφοι 1 και 2

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

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

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

γ) την ονομασία της ουσίας και, κατά 
περίπτωση, της ομάδας ουσιών, καθώς και 
του αριθμού CAS, εάν υπάρχει·

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

β) το όνομα και τη διεύθυνσή του και το 
όνομα του αρμοδίου επικοινωνίας ή του 
εκπροσώπου του· οι παραγωγοί ή οι 
εισαγωγείς μπορούν να ζητούν την τήρηση 
εμπιστευτικότητας όσον αφορά το όνομα 
της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 
116·

γ) την προβλεπόμενη προθεσμία 
καταχώρισης και την ποσοτική κατηγορία·

γ) την προβλεπόμενη ποσοτική κατηγορία·

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

δ) ενδεχομένως, μια ένδειξη της 
ιδιοκτησίας των μελετών (ανά τύπο 
μελέτης) περί των τοξικολογικών και 
οικοτοξικολογικών παραμέτρωνσε δοκιμές 
με σπονδυλωτά με σκοπό την κάλυψη των 
απαιτήσεων πληροφοριών για σκοπούς 
καταχώρισης, εάν υπάρχουν, και

ε) μια δήλωση σχετικά με το εάν οι μελέτες 
που αναφέρονται στο στοιχείο δ) 
περιλαμβάνουν δοκιμές σε σπονδυλωτά 
ζώα και εφόσον δεν περιλαμβάνουν, εάν 
προτίθεται να υποβάλει δήλωση, μαζί με 
την καταχώρισή του, ότι συμφωνεί να 

ε) αναφορά στο ενδεχόμενο ενδιαφέρον για 
συμμετοχή σε κοινοπραξία.
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χρησιμοποιηθούν οι μελέτες για τους 
σκοπούς του άρθρου 9, στοιχείο α), σημείο 
(x).
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.
2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υποβάλλονται το αργότερο 
δεκαοκτώ μήνες πριν:

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υποβάλλονται το αργότερο 
δεκαοκτώ μήνες από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού:

(α) από την προθεσμία που ορίζεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 1, για τις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες των χιλίων τόνων 
και άνω κατ’ έτος·
(β) από την προθεσμία που ορίζεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 2, για τις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες του ενός τόνου 
και άνω κατ’ έτος.

Μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την 
ολοκλήρωση της φάσης προκαταχώρισης, 
ο Οργανισμός δημοσιεύει τον κατάλογο 
των ουσιών που δηλώνονται σύμφωνα με 
το άρθρο 26 παράγραφος 1 με παράλληλη 
αναφορά στην ονομάσια της ουσίας και 
τον αριθμό CAS, επισημαίνοντας αν 
τουλάχιστον ένας παραγωγός ή εισαγωγέας 
πρέπει να αναλάβει την καταχώριση μέσα 
σε διάστημα πέντε ετών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την τροποποίηση του άρθρου 26 επιτυγχάνεται η ενιαία προκαταχώριση και συνακόλουθα 
ένα ενιαίο μητρώο ουσιών μετά από 18 μήνες. Έτσι προσφέρεται στους παραγωγούς, τους 
μεταποιητές, τους χρήστες και τις αρχές μεγαλύτερη ασφάλεια για τον προγραμματισμό τους. Οι 
άλλες τροποποιήσεις εξυπηρετούν στην αποσαφήνιση των απαιτούμενων στοιχείων για την 
προκαταχώριση. Η τροπολογία βελτιώνει μεταξύ άλλων την προστασία της ιδιοκτησίας των 
δεδομένων των δοκιμών και διευκολύνει παράλληλα τη δημιουργία ομίλων. Με τον τρόπο αυτό 
μπορούν να αποφευχθούν περαιτέρω δοκιμές σε ζώα.
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Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 935
Άρθρο 26, παράγραφος 1

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

1. Για την προκαταχώριση μιας σταδιακά 
εισαγόμενης ουσίας, κάθε παραγωγός ή 
εισαγωγέας μιας ουσίας σε ποσότητες άνω 
του ενός τόνου κατ' έτος υποβάλλει τις 
ακόλουθες πληροφορίες στον Οργανισμό, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται από 
τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108
για την κατάρτιση των καταλόγων ουσιών 
και τη μερική περίληψη της ουσίας στη 
βάση δεδομένων του Οργανισμού.

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

α) τις πληροφορίες που πρέπει να 
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9a) i), 
ii)  για τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα και 
για την ουσία

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

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

γ) την προβλεπόμενη προθεσμία 
καταχώρισης και την ποσοτική κατηγορία·

?) την κατάταξη των γνωστών χρήσεων 
στις κατηγορίες χρήσης και έκθεσης βάσει 
του παραρτήματος Ι αα

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

d) φυσικοχημικά δεδομένα που διαθέτει ή 
γνωρίζει ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας, 
καθώς επίσης τοξικολογικά δεδομένα που 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον στοιχεία 
σύμφωνα με το παράρτημα V·

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

β) τις πληροφορίες που πρέπει να 
υποβληθούν βάσει του άρθρου 9 a) iii) για 
την κατάταξη και την επισήμανση της 
ουσίας

ε α) προτάσεις περαιτέρω ελέγχων ουσιών 
για την αποσαφήνιση γνωστών ή μη 
αποκλειόμενων κινδύνων, εφόσον τούτο 
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είναι γνωστό στον παραγωγό ή τον 
εισαγωγέα, και
ε β) πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 9γ, 
σχετικά με τις δυνατότητες κατάταξης της 
ουσίας.

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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με βάση την προσέγγιση μια ουσία μια καταχώριση, πρέπει να τροποποιηθούν οι απαιτήσεις 
παροχής πληροφοριών για την προσανατολισμένη στους κινδύνους προκαταχώριση.
Παράλληλα, όμως, λόγω του κεντρικού συνδετικού ρόλου του Οργανισμού, δεν είναι 
υποχρεωτική η υποβολή όλων των πληροφοριών από κάθε παραγωγό και εισαγωγέα, γεγονός 
που ελαφρύνει σημαντικά το φόρτο των παραγωγών και των εισαγωγέων, κυρίως δε των 
μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων. Ένα πρώτο τέλος ζητείται ήδη με την 
προκαταχώριση, διότι εδώ επιτελείται ήδη έργο στον οργανισμό. Το ύψος του τέλους 
προκαταχώρισης μπορεί έτσι να αλλάξει υπό ορισμένες συνθήκες. Οι πληροφορίες 
συγκεντρώνονται από τον Οργανισμό σε καταλόγους ουσιών κατά είδος. Συνδέεται με τις 
τροπολογίες στις παραγράφους 2 έως 5 των ίδιων συντακτών.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 936
Άρθρο 26, παράγραφος 1, στοιχείο γα (νέο)

γα) το βαθμό ανθεκτικότητας, τον 
συντελεστή βιοσυσσώρεσης (BCF) και την 
τιμή συγκέντρωσης στην οποία δεν 
παρατηρείται καμία επίπτωση (ΝΟΕC) για 
την (οικο)τοξικότητα·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο βαθμός ανθεκτικότητας, ο συντελεστής βιοσυσσώρεσης (BCF) και η τιμή συγκέντρωσης στην 
οποία δεν παρατηρείται καμία επίπτωση (ΝΟΕC) για την (οικο)τοξικότητα πρέπει να 
υποβάλλονται στον Οργανισμό (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).
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Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 937
Άρθρο 26, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός του OSOR είναι να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα όλων των διαθέσιμων πληροφοριών 
στους καταχωρίζοντες μέσα στις σχετικές προθεσμίες καταχώρισης, προκειμένου να αποφευχθεί 
η επικάλυψη των δοκιμών, ιδιαίτερα με σπονδυλωτά ζώα. Οι τροπολογίες στο άρθρο 16 και για 
την προσθήκη νέου άρθρου 26α διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα των δεδομένων μετά τη 
δημοσίευση από τον Οργανισμό καταλόγου ουσιών που έχουν προκαταχωριστεί.
Μέρος της δέσμης OSOR.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 938
Άρθρο 26, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

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

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

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο βαθμός ανθεκτικότητας, ο συντελεστής βιοσυσσώρεσης (BCF) και η τιμή συγκέντρωσης στην 
οποία δεν παρατηρείται καμία επίπτωση (ΝΟΕC) για την (οικο)τοξικότητα πρέπει να 
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υποβάλλονται στον Οργανισμό (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 939
Άρθρο 26, παράγραφος 1, στοιχείο (δ) α (νέο)

(δα) αποτελέσματα των δοκιμών 
ανθεκτικότητας* και 
βιοσυσσωρευσιμότητας**·
* Δοκιμή αποικοδομησιμότητας, σύμφωνα 
με την παράγραφο 7.2 του παραρτήματος 
VI
** Συντελεστής κατανομής ν-
οκτανόλης/ύδατος, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5,8 του παραρτήματος V

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία για τη στήριξη της τροπολογίας στο άρθρο 21, παρ. 1, του εισηγητή και 
τροπολογούντων, αντίστοιχα.

Οι ανθεκτικές και βιοσυσσωρεύσιμες ουσίες προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Οι ιδιότητες αυτές 
μπορούν εντοπιστούν εύκολα και γρήγορα και θα πρέπει συνεπώς να προστεθούν στην 
προκαταχώριση. Τούτο θα επιτρέψει την προσθήκη τέτοιων ουσιών κατά την πρώτη φάση της 
καταχώρισης. Χρειάζεται επίσης προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή με την έγκριση, που 
δίνει προτεραιότητα στις ουσίες ΑΒΤ, αΑαΒ (βλ. άρθρο 55(3)).

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

Τροπολογία 940
Άρθρο 26, παράγραφος 1, στοιχείο (ε)

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

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός του OSOR είναι να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα όλων των διαθέσιμων πληροφοριών 
στους καταχωρίζοντες μέσα στις σχετικές προθεσμίες καταχώρισης, προκειμένου να αποφευχθεί 
η επικάλυψη των δοκιμών, ιδιαίτερα με σπονδυλωτά ζώα. Οι τροπολογίες στο άρθρο 16 και για 
την προσθήκη νέου άρθρου 26α διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα των δεδομένων μετά τη 
δημοσίευση από τον Οργανισμό καταλόγου ουσιών που έχουν προκαταχωριστεί.
Μέρος της δέσμης OSOR.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 941
Άρθρο 26, παράγραφος 1, στοιχείο (ε)

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

(ε) μια δήλωση σχετικά με το εάν οι μελέτες 
που αναφέρονται στα στοιχεία γα) και δ) 
περιλαμβάνουν δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα 
και εφόσον δεν περιλαμβάνουν, εάν 
προτίθεται να υποβάλει δήλωση, μαζί με την 
καταχώρισή του, ότι συμφωνεί να 
χρησιμοποιηθούν οι μελέτες για τους 
σκοπούς του άρθρου 9, στοιχείο α), σημείο 
(x).

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο βαθμός ανθεκτικότητας, ο συντελεστής βιοσυσσώρεσης (BCF) και η τιμή συγκέντρωσης στην 
οποία δεν παρατηρείται καμία επίπτωση (ΝΟΕC) για την (οικο)τοξικότητα πρέπει να 
υποβάλλονται στον Οργανισμό (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).

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

Τροπολογία 942
Άρθρο 26, παράγραφος 1, στοιχείο (ε)

(ε) μια δήλωση σχετικά με το εάν οι μελέτες 
που αναφέρονται στο στοιχείο δ) 
περιλαμβάνουν δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα 

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

ζώα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι στενά συνδεδεμένη και συνεπής προς τις τροπολογίες στα άρθρα 9, στοιχείο 
α), σημείο χ), 24, παράγραφος 5, και 25, παράγραφος 1. Στόχος είναι η κατάργηση της 
διακριτικής ευχέρειας ως προς την παραχώρηση των δεδομένων για τις δοκιμές σε ασπόνδυλα, 
με την απαλοιφή της απαίτησης αυτής. Η πρόσβαση στα υποχρεωτικά δεδομένα έχει ζωτική 
σημασία για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 943
Άρθρο 26, παράγραφος 1, στοιχείο (ε)α (νέο)

(εα) τον κατάλογο των χρήσεων που 
σκοπεύει να υποστηρίξει για την 
καταχώριση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προσθέτει διαφάνεια στο σύστημα των χρήσεων που υποστηρίζει ή όχι ο παραγωγός και/ή ο 
εισαγωγέας. Επιτρέπει στο μεταγενέστερο χρήστη να εντοπίσει σε ένα πρώιμο στάδιο ότι η 
χρήση του δεν θα υποστηριχθεί και, κατά συνέπεια, να λάβει τις δέουσες αποφάσεις.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 944
Άρθρο 26, παράγραφος 2

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υποβάλλονται το αργότερο 
δεκαοκτώ μήνες πριν:

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υποβάλλονται μέσα σε 12 
μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

(α) από την προθεσμία που ορίζεται στο 
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άρθρο 21, παράγραφος 1, για τις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες των χιλίων τόνων 
και άνω κατ' έτος·
(β) από την προθεσμία που ορίζεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 2, για τις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες του ενός τόνου 
και άνω κατ’ έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 40 και με την υποχρεωτική κοινοχρησία των δεδομένων, η 
ημερομηνία προκαταχώρισης θα πρέπει να είναι η ίδια για όλες της σταδιακά εισαγόμενες 
ουσίες, προκειμένου όλα τα δεδομένα σχετικά με ζώα καθώς και οι άλλες πληροφορίες που θα 
μπορούσαν να αποτρέψουν δοκιμές με πειραματόζωα να είναι κοινές για όλους τους 
παραγωγούς και εισαγωγείς του ΦΑΠΟ. Η ημερομηνία προκαταχώρισης θα πρέπει να 
επισπευτεί προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για μερισμό δεδομένων δοκιμές, αν 
χρειαστεί.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 945
Άρθρο 26, παράγραφος 2

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υποβάλλονται το αργότερο 
δεκαοκτώ μήνες πριν:

(α) από την προθεσμία που ορίζεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 1, για τις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες των χιλίων τόνων 
και άνω κατ’ έτος·

(β) από την προθεσμία που ορίζεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 2.

2. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
τήρηση των προθεσμιών του άρθρου 21, οι 
πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται το 
αργότερο ένα έτος από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 26(1) του ίδιου συντάκτη.
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Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 946
Άρθρο 26, παράγραφος 2

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υποβάλλονται το αργότερο 
δεκαοκτώ μήνες πριν:

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υποβάλλονται μέσα σε: 

(α) από την προθεσμία που ορίζεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 1, για τις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που παράγονται ή
εισάγονται σε ποσότητες των χιλίων τόνων 
και άνω κατ' έτος·

(α) έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού για.

(ι) τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες των 
χιλίων τόνων και άνω κατ' έτος· είτε
(ιι) τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
παρασκευάζονται ή εισάγονται σε 
ποσότητες ενός τόνου και άνω ετησίως και 
κατατάσσονται στις καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2, σύμφωνα 
με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ.

(β) από την προθεσμία που ορίζεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 2, για τις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες του ενός τόνου και 
άνω κατ’ έτος.

(β) τρία έτη από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού για τις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες 100 τόνων και άνω 
κατ’ έτος.

(β) έξι έτη από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού για τις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες 1 τόνων και άνω 
κατ’ έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός του OSOR είναι να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα όλων των διαθέσιμων πληροφοριών 
στους καταχωρίζοντες μέσα στις σχετικές προθεσμίες καταχώρισης, προκειμένου να αποφευχθεί 
η επικάλυψη των δοκιμών, ιδιαίτερα με σπονδυλωτά ζώα. Οι τροπολογίες στο άρθρο 16 και για 
την προσθήκη νέου άρθρου 26α διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα των δεδομένων μετά τη 
δημοσίευση από τον Οργανισμό καταλόγου ουσιών που έχουν προκαταχωριστεί.
Part of OSOR package.
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 947
Άρθρο 26, παράγραφος 2

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υποβάλλονται το αργότερο 
δεκαοκτώ μήνες πριν:

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υποβάλλονται το αργότερο 
δεκαοκτώ μήνες πριν:

(α) από την προθεσμία που ορίζεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 1, για τις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες των χιλίων τόνων 
και άνω κατ' έτος·

(α) από την προθεσμία που ορίζεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 1, για τις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που προκαλούν πολύ 
μεγάλη ανησυχία·

(β) από την προθεσμία που ορίζεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 2, για τις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες του ενός τόνου και 
άνω κατ’ έτος.

(β) από την προθεσμία που ορίζεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 2, για τις σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες που προκαλούν πολύ 
μεγάλη ανησυχία που παράγονται ή 
εισάγονται σε ποσότητες του ενός τόνου και 
άνω κατ’ έτος και για τις ουσίες που 
προκαλούν απλώς ανησυχία ή μικρή 
ανησυχία που παράγονται ή εισάγονται σε 
ποσότητες του ενός τόνου και άνω κατ’ 
έτος.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι κίνδυνοι από τις ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία πρέπει επίσης να 
αξιολογούνται όταν πρόκειται για ποσότητες κάτω του ενός τόνου κατ' έτος. Οι ουσίες αυτές 
που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, ακόμη και σε μικρές ποσότητες μπορεί να προκαλέσουν 
σημαντική βλάβη στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 948
Άρθρο 26, παράγραφος 3

3. Οι καταχωρίζοντες που δεν υποβάλλουν 
τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της 
παραγράφου 1 δεν μπορούν να 
επικαλεστούν το άρθρο 21.

3. Κατά την υποβολή των εγγράφων 
προκαταχώρισης καταβάλλεται τέλος για 
τον καθορισμό του οποίου λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη οι υποβαλλόμενες 



AM\565932EL.doc 51/122 PE 357.820v01-00

EL

πληροφορίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 26(1) των ίδιων συντακτών.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 949
Άρθρο 26, παράγραφος 3α (νέα)

3a. Ο Οργανισμός
(α) καταρτίζει, μέσα σε διάστημα ενός 
μήνα από την εκπνοή των προθεσμιών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2(α) και 
(β) και (βα) ανωτέρω, κατάσταση 
προκαταχωρισμένων ουσιών σύμφωνα με 
τις εν λόγω παραγράφους, στην οποία 
επιτρέπεται η δημόσια πρόσβαση μέσω 
Διαδικτύου. Η κατάσταση περιλαμβάνει 
μόνο τα ονόματα των ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των αριθμών 
EINECS και CAS, αν υπάρχουν.
(β) Εάν υπάρχει προηγούμενη καταχώριση 
της ίδιας ουσίας πριν από λιγότερο από μια 
δεκαετία, ο Οργανισμός γνωστοποιεί 
αμέσως στο δυνητικό καταχωρίζοντα τα 
ονόματα και τις διευθύνσεις του 
προηγούμενου ή των προηγούμενων 
καταχωριζόντων και τις σχετικές 
περιλήψεις ή αυτοδύναμες περιλήψεις 
μελετών, κατά περίπτωση, που έχουν ήδη 
υποβάλει αυτοί και για τις οποίες είχαν 
γίνει δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα.
Οι διαθέσιμες μελέτες πρέπει να είναι 
διαθέσιμες στους δυνητικούς 
καταχωρίζοντες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σκοπός του OSOR είναι να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα όλων των διαθέσιμων πληροφοριών 
στους καταχωρίζοντες μέσα στις σχετικές προθεσμίες καταχώρισης, προκειμένου να αποφευχθεί 
η επικάλυψη των δοκιμών, ιδιαίτερα με σπονδυλωτά ζώα. Οι τροπολογίες στο άρθρο 16 και για 
την προσθήκη νέου άρθρου 26α διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα των δεδομένων μετά τη 
δημοσίευση από τον Οργανισμό καταλόγου ουσιών που έχουν προκαταχωριστεί. Μέρος της 
δέσμης OSOR.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 950
Άρθρο 26, παράγραφος 4

4. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς 
σταδιακά εισαγόμενων ουσιών σε
ποσότητες κάτω του ενός τόνου κατ’ έτος 
καθώς και οι μεταγενέστεροι χρήστες 
μπορούν να υποβάλλουν τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στον 
Οργανισμό, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
ορίζεται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με 
το άρθρο 108.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 26(1) του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 951
Άρθρο 26, παράγραφος 4

4. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς σταδιακά 
εισαγόμενων ουσιών σε ποσότητες κάτω του 
ενός τόνου κατ’ έτος καθώς και οι 
μεταγενέστεροι χρήστες μπορούν να 
υποβάλλουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στον 
Οργανισμό, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
ορίζεται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το 
άρθρο 108.

4. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς σταδιακά 
εισαγόμενων ουσιών σε ποσότητες κάτω του 
ενός τόνου κατ’ έτος, εξαιρουμένων των 
ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία, καθώς και οι μεταγενέστεροι 
χρήστες μπορούν να υποβάλλουν τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στον Οργανισμό, σύμφωνα με 
το υπόδειγμα που ορίζεται από τον 
Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108.
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Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι κίνδυνοι από τις ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία πρέπει επίσης να 
αξιολογούνται όταν πρόκειται για ποσότητες κάτω του ενός τόνου κατ' έτος. Οι ουσίες αυτές 
που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, ακόμη και σε μικρές ποσότητες μπορεί να προκαλέσουν 
σημαντική βλάβη στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 952
Άρθρο 26, παράγραφος 5

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 26(1) του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Liam Aylward + Avril Doyle

Τροπολογία 953
Άρθρο 26, παράγραφος 5

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

5. Ο Οργανισμός εισάγει τις πληροφορίες 
που υποβάλλονται βάσει των παραγράφων 1 
έως 4 σε βάση δεδομένων. Παρέχει, εφόσον 
δεν περιορίζεται η αποκάλυψή τους βάσει 
των άρθρων 102, 115(2) και 116, 
πρόσβαση στα δεδομένα αυτά για κάθε 
ουσία στους παραγωγούς και εισαγωγείς που 
έχουν υποβάλει πληροφορίες για την ουσία 
αυτή σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4. 
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Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών έχουν 
επίσης πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 24(5) του ίδιου συντάκτη. (Aylward)

Στους μεταγενέστερους χρήστες, η χρήση των ουσιών μπορεί να είναι άκρως απόρρητη και να 
θεωρείται πνευματική ιδιοκτησία. Η αποκάλυψη της χρήσης κρίσιμων χημικών ουσιών μπορεί 
να προσφέρει σε ανταγωνιστές απόρρητες εμπορικές πληροφορίες επιτρέποντάς τους ακόμη και 
να αναλύσουν αντίστροφα το μηχανισμό των διεργασιών. Θα πρέπει επομένως να εναπόκειται 
στους προηγούμενους καταχωρήσαντες η απόφαση σχετικά με την αποκάλυψη της ταυτότητάς 
τους και της τεκμηρίωσης των προηγούμενων δοκιμών σε νέους καταχωρίζοντες. (Doyle)

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 954
Άρθρο 26, παράγραφος 5 α (νέα)

5a. Η υποβολή προκαταχώρισης 
συνοδεύεται από την προκαταβολή του 
τέλους καταχώρισης που έχει καθορίσει ο 
Οργανισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την προκαταβολή του τέλους καταχώρισης κατά την προκαταχώριση συγκεντρώνονται 
κεφάλαια για τη λειτουργία του Οργανισμού από τα πρώτα στάδια, που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για την ανάπτυξη και την επικύρωση εναλλακτικών λύσεων στις δοκιμές με 
πειραματόζωα.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 955
Άρθρο 26α (νέο)

Άρθρο 26α
Υποβολή πληροφοριών στον Οργανισμό 

μετά τη δημοσίευση των καταλόγων

1. Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας ουσίας 
σε ποσότητες ενός τόνου ή μεγαλύτερες 
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ετησίως, η οποία περιλαμβάνεται σε 
κατάλογο που δημοσιεύει ο Οργανισμός 
σύμφωνα με το άρθρο 26(3α)(α) πρέπει:

(α) μέσα σε διάστημα 12 μηνών από την 
έναρξη ισχύος του κανονισμού, για ουσίες 
που έχουν προκαταχωριστεί σύμφωνα με 
το άρθρο 26(2)(α)· είτε

(β) μέσα σε διάστημα τριάμισι ετών από 
την έναρξη ισχύος του κανονισμού, για 
ουσίες που έχουν προκαταχωριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 26(2)(β)·
να υποβάλει στον Οργανισμό τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
26(1), υπό την προϋπόθεση ότι έχει στην 
κατοχή του τις πληροφορίες που 
καθορίζονται στο άρθρο 9(α)(νι) και (νιι)

Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς που έχουν 
υποβάλει τις πληροφορίες αυτές διαθέτουν 
τις πληροφορίες που καθορίζονται στο 
άρθρο 9α (νι) και (νιι) στα άλλα μέλη ενός 
ΦΑΠΟ, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28.

2. Οι παραγωγοί ή οι εισαγωγείς, καθώς 
και οι μεταγενέστεροι χρήστες, σταδιακά 
εισαγόμενων ουσιών σε ποσότητες κάτω 
του ενός τόνου ετησίως, οι οποίες  
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
δημοσιεύει ο Οργανισμός βάσει του άρθρου 
26(3α)(α) μπορούν να υποβάλλουν τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 26(1) ή οποιαδήποτε άλλη 
σχετική πληροφορία στον Οργανισμό στη 
μορφή που καθορίζει ο τελευταίος, 
σύμφωνα με το άρθρο 108, για το σκοπό 
της συμμετοχής στον ΦΑΠΟ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός του OSOR είναι να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα όλων των διαθέσιμων πληροφοριών 
στους καταχωρίζοντες μέσα στις σχετικές προθεσμίες καταχώρισης, προκειμένου να αποφευχθεί 
η επικάλυψη των δοκιμών, ιδιαίτερα με σπονδυλωτά ζώα.
Οι τροπολογίες στο άρθρο 16 και για την προσθήκη νέου άρθρου 26α διασφαλίζουν τη 
διαθεσιμότητα των δεδομένων μετά τη δημοσίευση από τον Οργανισμό καταλόγου ουσιών που 
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έχουν προκαταχωριστεί. Μέρος της δέσμης OSOR.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 956
Άρθρο 26α (νέο)

Άρθρο 26α
Υποχρεώσεις του Οργανισμού κατά την 

προσκαταχώριση
1. Ο Οργανισμός πρέπει να αντιστοιχεί σε 
κάθε προκαταχώριση έναν αριθμό 
προκαταχώρισης και να ενημερώνει 
σχετικά τον παραγωγό και τον εισαγωγέα, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1.
2. Ο Οργανισμός πρέπει, για κάθε 
προκαταχώριση ουσίας, να διεξάγει έλεγχο 
πληρότητας των στοιχείων σύμφωνα με το 
άρθρο 26 παρ. 1 α), β) και γ), μέσα σε έξι 
εβδομάδες από την ημερομηνία 
προκαταχώρισης. Αν τα στοιχεία δεν είναι 
πλήρη, ο Οργανισμός πρέπει να ενημερώνει 
σχετικά τον καταχωρίζοντα, μέσα σε τρεις 
εβδομάδες, σχετικά με τις πληροφορίες 
που μένει να υποβάλει, ορίζοντας εύλογη 
προθεσμία για τούτο.
3. Ο Οργανισμός συγκεντρώνει όλα τα 
στοιχεία που υποβάλλουν οι παραγωγοί ή οι 
εισαγωγείς μιας ουσίας για την 
προκαταχώριση της ουσίας αυτής σε 
κατάλογο ουσιών. Ο κατάλογος ουσιών 
πρέπει να καταρτίζεται ξεχωριστά για κάθε 
ουσία και ονομάζεται ανάλογα με την 
εκάστοτε ουσία. 
4. Ο Οργανισμός δημοσιεύει, για την 
ολοκλήρωση των καταλόγοων ουσιών, 
στον ιστότοπό του, για κάθε 
προκαταχωρισμένη ουσία τα ακόλουθα 
τμήματα του εκάστοτε καταλόγου ουσιών 
σύμφωνα με την παράγραφο 3:
− την ταυτότητα της ουσίας, όπως 

ορίζεται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος IV, και

− όλες τις κατηγορίες χρήσης και 
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έκθεσης που προκύπτουν από τις 
πληροφορίες προκαταχώρισης που 
υποβάλλουν οι παραγωγοί και οι 
εισαγωγείς, σύμφωνα με το παράρτημα 
Ιαα.

Ο Οργανισμός ζητεί από τους 
μεταγενέστερους χρήστες, κατά τη 
δημοσίευση, να του δηλώσουν μέσα σε 
διάστημα δύο μηνών τις κατηγορίες 
χρήσης και έκθεσης που δεν έχουν 
δημοσιευτεί ακόμη.
5. Αν κατά τη δημοσίευση σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 δηλωθούν περαιτέρω 
χρήσεις, ο Οργανισμός συμπληρώνει τον 
κατάλογο ουσιών ανάλογα και ενημερώνει 
τον εκάστοτε δημοσιευόμενο κατάλογο 
ουσιών.

6.  Για την κατάταξη σύμφωνα με το 
άρθρο 26β παρ. 1 σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που υποβάλλονται με βάση το 
άρθρο 26 παρ. 1 και το άρθρο 16α παρ. 5, ο 
Οργανισμός καταρτίζει βασικό σύνολο 
δεδομένων για κάθε προκαταχωρισμένη 
ουσία. Το βασικό σύνολο δεδομένων δεν 
δημοσιεύεται.  Περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία:

α) όλες τις κατηγορίες χρήσης και έκθεσης 
που έχουν δηλώσει οι προκαταχωρίζοντες 
και οι μεταγενέστεροι χρήστες σύμφωνα με 
το παράρτημα Ι αα,

β) βασικά στοιχεία για τις ουσίες σύμφωνα 
με το παράρτημα V,

γ) συνολικές ποσότητες των ουσιών που 
έχουν παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα,

δ) στοιχεία για τις δηλωθείσες χρήσεις 
σύμφωνα με το παράρτημα IV παρ. 3 με 
τις εκάστοτε ποσότητες,

ε) ταξινόμηση και επισήμανση της ουσίας, 
όπως ορίζεται στο σημείο 4 του 
παραρτήματος IV·
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στ) προτεινόμενη κατάταξη των 
παραγωγών και των εισαγωγέων σύμφωνα 
με το άρθρο 9 γ). 

Αν οι πληροφορίες του παραγωγού ή του 
εισαγωγέα για μια ουσία είναι 
διαφορετικές, ο Οργανισμός περιλαμβάνει 
στο βασικό σύνολο τις πληροφορίες που 
οδήγησαν στην κατάταξη σε βαθμίδα 
προτεραιότητας με υψηλότερες 
απαιτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 
1.
7.  Αν ο Οργανισμός δεν διαθέτει όλα τα 
βασικά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα 
με την παράγραφο 6β) για τη δημιουργία 
του βασικού συνόλου δεδομένων σύμφωνα 
με το παράρτημα V, τα ζητεί από τον 
παραγωγό ή τον εισαγωγέα μέσα σε 
καθορισμένη προθεσμία. Η επιλογή του 
εισαγωγέα από τον Οργανισμό μπορεί να 
προσανατολίζεται κατά κύριο λόγο στα 
οικονομικά συμφέροντά τους. Το κόστος 
που συνεπάγεται για τον παραγωγό ή τον 
εισαγωγέα η συλλογή των πληροφοριών 
κατανέμεται αναλογικά σύμφωνα με το 
άρθρο 50.

Or. de

Αιτιολόγηση

Παραγωγοί και εισαγωγείς ελαφρύνονται σημαντικά με το να έχουν να διαβιβάσουν κατά κύριο 
λόγο υπάρχοντα δεδομένα τα οποία στη συνέχεια συγκεντρώνει ο Οργανισμός κατά ουσία. 
Λόγω των προθεσμιών του άρθρου 21 παρ. 1 έως 3 και της νέας ρύθμισης του άρθρου 21 παρ. 
4, είναι προς το συμφέρον των παραγωγών και των εισαγωγέων να διαβιβάζουν τα υπάρχοντα 
δεδομένα όσο το δυνατόν ταχύτερα και πληρέστερα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται και η 
προστασία της τεχνογνωσίας. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό η τεκμηρίωση των ουσιών 
καθίσταται πολύ ουσιαστικότερη. Γενικά, με τα άρθρα 26 έως 26β ο Οργανισμός αναλαμβάνει 
σημαντικά μεγαλύτερο φόρτο κατά την προσωρινή φάση της προκαταχώρισης σταδιακά 
εισαγόμενων ουσιών, από ό,τι προβλεπόταν αρχικά. Τούτο αντισταθμίζεται, ωστόσο, από το 
γεγονός ότι λόγω της παράλληλης απαλλαγής των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών από 
αποσπάσεις ή σύμφωνα με την πρόταση της Γαλλίας στο Συμβούλιο για εντατικότερη χρήση 
Δικτύων εθνικών Εμπειρογνωμόνων.
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Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 957
Άρθρο 26 β (νέο)

Άρθρο 26β
Καθορισμός βαθμίδων προτεραιότητας και 

απαίτηση για περαιτέρω στοιχεία
1.  Μετά την κατάρτιση του βασικού 
συνόλου δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 
26α, παρ. 6, ο Οργανισμός κατατάσσει τις 
ουσίες, μέσα σε διάστημα έξι μηνών, σε 
βαθμίδες προτεραιότητας, με κριτήρια 
τοξικότητας, ποσοτικών επιπέδων και 
χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο IV.  Ο 
Οργανισμός κοινοποιεί εγγράφως στους 
παραγωγούς και τους εισαγωγείς το 
αποτέλεσμα της κατάταξης.  Μπορεί να 
ασκηθεί προσφυγή κατά της κατάταξης, 
σύμφωνα με τα άρθρα 87, 88 και 89.
2.  Η έκταση των επιπλέον δεδομένων που 
πρέπει να συλλεχθούν μετά την κατάταξη 
μιας ουσίας σε βαθμίδα προτεραιότητας 
καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
11· η χρονική αλληλουχία της περαιτέρω 
συλλογής δεδομένων καθορίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 21 παρ. 1 έως 3.
3. Ο Οργανισμός κοινοποιεί στους 
παραγωγούς ή τους εισαγωγείς των 
ουσιών; αν τα δεδομένα σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 επαρκούν ή αν απαιτούνται 
περαιτέρω δεδομένα σύμφωνα με την 
παράγραφο 2. Τους παρέχει τη δυνατότητα 
να δεσμευτούν εγγράφως μέσα σε 
διάστημα 6 εβδομάδων, ότι θα υποβάλουν, 
αυτοπροσώπως ή μέσω εντολοδόχου τους, 
τα δεδομένα αυτά, μέσα σε λογική 
προθεσμία που ορίζει ο Οργανισμός. Αν 
δεσμευτούν περισσότερου του ενός 
παραγωγοί ή εισαγωγείς, ο Οργανισμός 
επιλέγει ποιος από αυτούς θα δεσμευτεί, 
λαμβάνοντας υπόψη αν τα δεδομένα αυτά 
είναι ήδη διαθέσιμα, πλήρως ή εν μέρει, σε 
έναν παραγωγό ή εισαγωγέα.  Ο 
Οργανισμός κατανέμει το κόστος μεταξύ 
του δεσμευομένου και των υπόλοιπων 
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παραγωγών ή εισαγωγέων, με βάση το 
ποσοστό συμμετοχής τους στη συνολική 
παραγόμενη ποσότητα της ουσίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 50.
4.  Αν κανείς παραγωγός ή εισαγωγέας 
ουσίας δεν δεσμευτεί να υποβάλει τα 
στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3, ο Οργανισμός 
αναθέτει τη συλλογή τους σε τρίτο 
πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν.  Το 
κόστος καταλογίζεται στους παραγωγούς 
και τους εισαγωγείς της ουσίας σύμφωνα 
με την παρ. 3, τέταρτο εδάφιο.
5.  Αν ένας παραγωγός ή εισαγωγέας που 
δεσμεύεται με βάση την παράγραφο 3 να 
υποβάλει δεδομένα δεν το πράξει μέσα 
στην καθορισμένη προθεσμία, ισχύει 
αντίστοιχα η παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο.
Στην περίπτωση αυτή το κόστος του 
εξουσιοδοτημένου από τον Οργανισμό 
επιβαρύνει πλήρως τον καταχωρίζοντα.
6.  Αν ο Οργανισμός διαθέτει τις 
συμπληρωματικές πληροφορίες για την 
ουσία, που απαιτούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, τις περιλαμβάνει, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
μελετών, στα βασικά στοιχεία σύμφωνα με 
το παράρτημα V και τις καταχωρεί σε 
βάση δεδομένων. Τα στοιχεία σχετικά με 
την ουσία πρέπει να είναι προσιτά στους 
παραγωγούς και τους εισαγωγείς που την 
έχουν προκαταχωρίσει, καθώς επίσης στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.  Τα 
στοιχεία εξυπηρετούν ως βάση για την 
ολοκλήρωση του φακέλου καταχώρισης 
σύμφωνα με το άρθρο 9 και το άρθρο 11 σε 
σχέση με το δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
σύμφωνα με το άρθρο 9 αα) και την 
έκθεση ασφαλείας της ουσίας σύμφωνα με 
το άρθρο 9β. Στην περίπτωση αυτή, αρκεί 
να συνοψιστούν κατά την καταχώριση τα 
δεδομένα που διαθέτει ο Οργανισμός με 
αναφορά στον αριθμό προκαταχώρισης.
7.  Ό Οργανισμός κατανέμει αναλογικά 
στους άλλους προκαταχωρίζοντες το 
κόστος που αναλαμβάνει ο παραγωγός ή ο 
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εισαγωγέας για τη συμπερίληψη των 
μελετών στη βάση δεδομένων σύμφωνα με 
το άρθρο 6, με βάση τις ποσότητες, 
λαμβάνοντας υπόψη αν έχουν κι εκείνοι 
διεξαγάγει μελέτες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω ακριβώς της πληθώρας των σταδιακά εισαγόμενων ουσιών, η διαφανής χρονική ροή με 
γνώμονα τον κίνδυνο και η προσανατολισμένη στον κίνδυνο απαίτηση παροχής πληροφοριών 
έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον έγκαιρο εντοπισμό των δυνητικά επικίνδυνων ουσιών, τη 
συγκέντρωση των αναγκαίων πληροφοριών γι’ αυτές και την ενωρίτερη καταχώριση και 
αξιολόγησή τους. Για τον καθορισμό προτεραιοτήτων με γνώμονα τον κίνδυνο, αναπτύχθηκε 
στο παράρτημα IV ένα πρακτικό μέσο με το οποίο λαμβάνονται υπόψη, η τοξικότητα, η έκθεση 
κατά τη χρήση, καθώς επίσης οι ποσότητες που παράγονται συνολικά στην Κοινότητα και οι 
συνολικές ποσότητες που εισάγονται σε αυτήν. Παράλληλα, με την ανάληψη της 
συμπληρωματικής συγκέντρωσης δεδομένων από τον Οργανισμό ελαχιστοποιείται η 
επιβάρυνση των επιμέρους παραγωγών και εισαγωγέων, αξιοποιούνται τα υπάρχοντα δεδομένα 
και επιτυγχάνεται οικονομική αντιστάθμιση. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα συνίσταται στο ότι 
είναι δυνατή -με αντιστάθμιση του κόστους- η αξιοποίηση δεδομένων που διαθέτουν ήδη 
παραγωγοί, εισαγωγείς ή ο Οργανισμός στη συνακόλουθη διαδικασία καταχώρισης.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 958
Άρθρο 27

Το παρόν άρθρο διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

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

Τροπολογία 959
Άρθρο 27, παράγραφος 1

1. Όλοι οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς που 
έχουν υποβάλει πληροφορίες στον 

1. Όλοι οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς, 
καθώς και οι μετέπειτα χρήστες, που έχουν 
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Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26, για 
την ίδια σταδιακά εισαγόμενη ουσία 
αποτελούν μέλη ενός φόρουμ ανταλλαγής 
πληροφοριών για την ουσία (ΦΑΠΟ).

υποβάλει πληροφορίες στον Οργανισμό, 
σύμφωνα με το άρθρο 26, για την ίδια 
σταδιακά εισαγόμενη ουσία αποτελούν μέλη 
ενός φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για 
την ουσία (ΦΑΠΟ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μετέπειτα χρήστες θα πρέπει επίσης να έχουν πρόσβαση στο ΦΑΠΟ, για να μοιράζονται τα 
δεδομένα τους σχετικά με τους κινδύνους και την έκθεση.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 960
Άρθρο 27, παράγραφος 2

2. Στόχος του ΦΑΠΟ είναι να 
ελαχιστοποιήσει τις επαναλήψεις δοκιμών 
σε σπονδυλωτά ζώα με την ανταλλαγή 
πληροφοριών. Τα μέλη του ΦΑΠΟ παρέχουν 
σε άλλα μέλη τις υπάρχουσες μελέτες, 
απαντούν σε αιτήσεις πληροφοριών από 
άλλα μέλη, εντοπίζουν συλλογικά τις 
ανάγκες διεξαγωγής περαιτέρω μελετών και 
φροντίζουν για τη διεξαγωγή τους.

2. Στόχος του ΦΑΠΟ είναι να διευκολύνει, 
στο πλαίσιο της καταχώρισης, την 
ανταλλαγή μη εμπιστευτικών πληροφοριών 
μεταξύ κατασκευαστών και εισαγωγέων, 
αποτρέποντας έτσι την επικάλυψη των 
μελετών. Τα μέλη του ΦΑΠΟ παρέχουν σε 
άλλα μέλη τις υπάρχουσες μελέτες, 
απαντούν σε αιτήσεις πληροφοριών από 
άλλα μέλη, εντοπίζουν συλλογικά τις 
ανάγκες διεξαγωγής περαιτέρω μελετών και 
φροντίζουν για τη διεξαγωγή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέρος της πρότασης OSOR. Για την εφαρμογή της OSOR απαιτείται η διεύρυνση των 
αρμοδιοτήτων των ΦΑΠΟ προκειμένου να είναι σε θέση να επιτελέσουν τα νέα τους καθήκοντα 
όσον αφορά την κοινοχρησία δεδομένων.

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

Τροπολογία 961
Άρθρο 27, παράγραφος 2a (νέα)
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2a. Οι παραγωγοί ή εισαγωγείς μπορούν να 
ορίζουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα με έδρα 
την Κοινότητα για να συμμετέχουν στο 
ΦΑΠΟ ως εκπρόσωποί τους.
2β. Αν οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σχετικά με την εφαρμογή των 
παραρτημάτων V και VI δεν είναι 
διαθέσιμες στο ΦΑΠΟ, εκπονείται μόνο 
μία μελέτη σε κάθε ΦΑΠΟ, από ένα μέλος 
του ΦΑΠΟ που ενεργεί εξ ονόματος των 
άλλων μελών.
2γ. Αν οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σχετικά με την εφαρμογή των 
παραρτημάτων VII και VIII δεν είναι 
διαθέσιμες στο ΦΑΠΟ, τυχόν προτάσεις 
για περαιτέρω δοκιμές που υποβάλλονται 
για τους σκοπούς των παραρτημάτων VII 
και VIII πρέπει να αναφέρουν ποια 
επιχείρηση θα διεξαγάγει κάθε δοκιμή σε 
περίπτωση που απαιτούνται δοκιμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 27(2) επιτρέπει τη χρήση τρίτου μέρους για την εκπροσώπηση δυνητικών 
καταχωριζόντων σε ένα ΦΑΠΟ: Τούτο επιτρέπει στους δυνητικούς καταχωρίζοντες να 
αποκρύπτουν την ταυτότητά τους από άλλους δυνητικούς καταχωρίζοντες. Πρέπει, ωστόσο, να 
αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους στον Οργανισμό. Μέρος της δέσμης OSOR.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 962
Άρθρο 27, παράγραφος 2 a (νέα)

2a. Οι παραγωγοί ή εισαγωγείς μπορούν να 
ορίζουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα με έδρα 
την Κοινότητα για να συμμετέχουν στο 
ΦΑΠΟ ως εκπρόσωποί τους. Οι 
εκπρόσωποι πρέπει να ειδικεύονται στον 
πρακτικό χειρισμό των ουσιών και των 
σχετικών πληροφοριών.
Αν οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σχετικά με την εφαρμογή των 
παραρτημάτων V και VI δεν είναι 
διαθέσιμες στο ΦΑΠΟ, εκπονείται μόνο 
μία μελέτη σε κάθε ΦΑΠΟ, από ένα μέλος 
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του ΦΑΠΟ που ενεργεί εξ ονόματος των 
άλλων μελών.
Αν οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σχετικά με την εφαρμογή των 
παραρτημάτων VII και VIII δεν είναι 
διαθέσιμες στο ΦΑΠΟ, τυχόν προτάσεις 
για περαιτέρω δοκιμές που υποβάλλονται 
για τους σκοπούς των παραρτημάτων VII 
και VIII πρέπει να αναφέρουν ποια 
επιχείρηση θα διεξαγάγει κάθε δοκιμή σε 
περίπτωση που απαιτούνται δοκιμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέρος της πρότασης OSOR.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 963
Άρθρο 28, Τίτλος

Κοινοχρησία δεδομένων δοκιμών στις 
οποίες χρησιμοποιούνται σπονδυλωτά ζώα

Κοινοχρησία δεδομένων δοκιμών με και 
χωρίς ζώα

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέρος της πρότασης OSOR.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 964
Άρθρο 28, τίτλος

Κοινοχρησία δεδομένων δοκιμών στις 
οποίες χρησιμοποιούνται σπονδυλωτά ζώα

Κοινοχρησία δεδομένων δοκιμών μεταξύ 
καταχωριζόντων

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογίες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της υποχρεωτικής κοινοχρησίας των 
δεδομένων.
Μέρος της δέσμης OSOR.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 965
Άρθρο 28, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

1. Πριν από τη διεξαγωγή δοκιμών σε 
σπονδυλωτά ζώα για την κάλυψη των 
απαιτήσεων πληροφοριών για σκοπούς 
καταχώρισης, ένα μέλος ΦΑΠΟ διερευνά 
κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμη σχετική 
μελέτη συμβουλευόμενο τη βάση δεδομένων 
που αναφέρεται στο άρθρο 26 και 
επικοινωνώντας με άλλα μέλη του ΦΑΠΟ.
Εάν υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελέτη 
εντός του ΦΑΠΟ, το μέλος του ΦΑΠΟ που 
είναι υποχρεωμένο να διεξαγάγει τη δοκιμή 
σε σπονδυλωτά ζώα ζητά να του 
παρασχεθεί η μελέτη εντός δύο μηνών από 
την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 26, 
παράγραφος 2.

1. Πριν από τη διεξαγωγή δοκιμών για την 
κάλυψη των απαιτήσεων πληροφοριών για 
σκοπούς καταχώρισης, ένα μέλος ΦΑΠΟ 
διερευνά κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμη 
σχετική μελέτη συμβουλευόμενο τη βάση 
δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 26 
και επικοινωνώντας με άλλα μέλη του 
ΦΑΠΟ. Εάν υπάρχει διαθέσιμη σχετική 
μελέτη εντός του ΦΑΠΟ, το μέλος του ΦΑΠΟ 
που είναι υποχρεωμένο να διεξαγάγει τη 
δοκιμή ζητά να του παρασχεθεί η μελέτη 
εντός δύο μηνών από την προθεσμία που 
ορίζεται στο άρθρο 26, παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογίες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της υποχρεωτικής κοινοχρησίας των 
δεδομένων.
Μέρος της δέσμης OSOR.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 966
Άρθρο 28, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

1. Πριν από τη διεξαγωγή δοκιμών σε 
σπονδυλωτά ζώα για την κάλυψη των 
απαιτήσεων πληροφοριών για σκοπούς 
καταχώρισης, ένα μέλος ΦΑΠΟ διερευνά 
κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμη σχετική 

1. Πριν από τη διεξαγωγή δοκιμών με ή 
χωρίς ζώα για την κάλυψη των απαιτήσεων 
πληροφοριών για σκοπούς καταχώρισης, ένα 
μέλος ΦΑΠΟ διερευνά κατά πόσο υπάρχει 
διαθέσιμη σχετική μελέτη συμβουλευόμενο 
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μελέτη συμβουλευόμενο τη βάση δεδομένων 
που αναφέρεται στο άρθρο 26 και 
επικοινωνώντας με άλλα μέλη του ΦΑΠΟ. 
Εάν υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελέτη 
εντός του ΦΑΠΟ, το μέλος του ΦΑΠΟ που 
είναι υποχρεωμένο να διεξαγάγει τη δοκιμή 
σε σπονδυλωτά ζώα ζητά να του 
παρασχεθεί η μελέτη εντός δύο μηνών από 
την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 26, 
παράγραφος 2.

τη βάση δεδομένων που αναφέρεται στο 
άρθρο 26 και επικοινωνώντας με άλλα μέλη 
του ΦΑΠΟ. Εάν υπάρχει διαθέσιμη σχετική 
μελέτη εντός του ΦΑΠΟ, το μέλος του ΦΑΠΟ 
που είναι υποχρεωμένο να διεξαγάγει τη 
δοκιμή σε σπονδυλωτά ζώα ζητά να του 
παρασχεθεί η μελέτη εντός δύο μηνών από 
την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 26, 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέρος της πρότασης OSOR.

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

Τροπολογία 967
Άρθρο 28, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

1. Πριν από τη διεξαγωγή δοκιμών σε 
σπονδυλωτά ζώα για την κάλυψη των 
απαιτήσεων πληροφοριών για σκοπούς 
καταχώρισης, ένα μέλος Φαπο διερευνά 
κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμη σχετική 
μελέτη συμβουλευόμενο τη βάση δεδομένων 
που αναφέρεται στο άρθρο 26 και 
επικοινωνώντας με άλλα μέλη του Φαπο.
Εάν υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελέτη 
εντός του Φαπο, το μέλος του Φαπο που 
είναι υποχρεωμένο να διεξαγάγει τη δοκιμή 
σε σπονδυλωτά ζώα ζητά να του παρασχεθεί 
η μελέτη εντός δύο μηνών από την 
προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 26, 
παράγραφος 2.

1. Πριν από τη διεξαγωγή δοκιμών σε 
σπονδυλωτά ζώα για την κάλυψη των 
απαιτήσεων πληροφοριών για σκοπούς 
καταχώρισης, ένα μέλος Φαπο διερευνά 
κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμη σχετική 
μελέτη συμβουλευόμενο τη βάση δεδομένων 
που αναφέρεται στο άρθρο 26 και 
επικοινωνώντας με άλλα μέλη του Φαπο.
Εάν υπάρχει διαθέσιμη σχετική μελέτη 
εντός του Φαπο, το μέλος του Φαπο που 
είναι υποχρεωμένο να διεξαγάγει τη δοκιμή 
σε σπονδυλωτά ζώα ζητά να του παρασχεθεί 
η μελέτη εντός των πρώτων δύο μηνών της 
αντίστοιχης περιόδου καταχώρισης 
σύμφωνα με το άρθρο 21.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να προσαρμοστούν οι προβλεπόμενες τεχνικές προθεσμίες στις 
πραγματικές ανάγκες. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν 
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υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙΙΙ: Κοινοχρησία δεδομένων και 
διατάξεις για την αποφυγή περιττών δοκιμών.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Τροπολογία 968
Άρθρο 28, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

Δύο εβδομάδες μετά την αίτηση, ο κάτοχος 
της μελέτης προσκομίζει απόδειξη του 
κόστους της στο μέλος που τη ζητά. Το 
μέλος του ΦΑΠΟ και ο κάτοχος της μελέτης 
λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για την 
επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον 
επιμερισμό του κόστους μεταξύ τους. Εάν 
δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, 
το κόστος επιμερίζεται εξίσου. Ο κάτοχος 
προμηθεύει τη μελέτη εντός δύο εβδομάδων 
από την παραλαβή της πληρωμής.

Δύο εβδομάδες μετά την αίτηση, ο κάτοχος 
της μελέτης προσκομίζει απόδειξη του 
κόστους της στο μέλος που τη ζητά. Το 
μέλος του ΦΑΠΟ και ο κάτοχος της μελέτης 
λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για την 
επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον 
επιμερισμό του κόστους μεταξύ τους. Εάν 
δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, 
το κόστος επιμερίζεται αναλογικά με βάση 
την παραγωγή κάθε μέρους. Ο κάτοχος 
προμηθεύει τη μελέτη εντός δύο εβδομάδων 
από την παραλαβή της πληρωμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θεσπίζει μηχανισμό δίκαιου επιμερισμού του αρχικού κόστους των δοκιμών, κατ’ αναλογία 
προς τις αντίστοιχες τροποποιήσεις στο άρθρο 25.

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

Τροπολογία 969
Άρθρο 28, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

Δύο εβδομάδες μετά την αίτηση, ο κάτοχος 
της μελέτης προσκομίζει απόδειξη του 
κόστους της στο μέλος που τη ζητά. Το 
μέλος του Φαπο και ο κάτοχος της μελέτης 
λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για την 
επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον 
επιμερισμό του κόστους μεταξύ τους. Εάν 
δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, 
το κόστος επιμερίζεται εξίσου. Ο κάτοχος 
προμηθεύει τη μελέτη εντός δύο εβδομάδων 

Τρεις μήνες μετά την αίτηση, ο κάτοχος της 
μελέτης προσκομίζει απόδειξη του κόστους 
της στο μέλος που τη ζητά. Το μέλος του 
Φαπο και ο κάτοχος της μελέτης λαμβάνουν 
κάθε εύλογο μέτρο για την επίτευξη 
συμφωνίας σχετικά με τον επιμερισμό του 
κόστους μεταξύ τους. Εάν δεν μπορούν να 
καταλήξουν σε συμφωνία, ο Οργανισμός 
καθορίζει τον επιμερισμό του κόστους. Ο 
κάτοχος προμηθεύει τη μελέτη εντός δύο 
εβδομάδων από την παραλαβή της 
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από την παραλαβή της πληρωμής. πληρωμής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να προσαρμοστούν οι προβλεπόμενες τεχνικές προθεσμίες στις 
πραγματικές ανάγκες. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν 
υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙΙΙ: Κοινοχρησία δεδομένων και 
διατάξεις για την αποφυγή περιττών δοκιμών.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 970
Άρθρο 28, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Η μη διάθεση στον Οργανισμό 
στοιχείων από πειράματα σε σπονδυλωτά ή 
άλλων στοιχείων που μπορεί να 
αποτρέψουν δοκιμές με πειραματόζωα 
συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος των 
καταχωριζόντων για καταχώρηση της 
συγκεκριμένης ουσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική κοινοχρησία δεδομένων δοκιμών με σπονδυλωτά θα πρέπει να συνδέεται με 
κυρώσεις σε περίπτωση άρνησης κοινοχρησίας δεδομένων προκειμένου να αποφευχθούν οι 
δοκιμές με ζώα. Οι καταχωρίζοντες και/ή δυνητικοί καταχωρίζοντες που αρνούνται να 
κοινοποιήσουν μελέτη η οποία θα μπορούσε να αποτρέψει δοκιμές με πειραματόζωα με τον 
Οργανισμό ή άλλους καταχωρίζοντες δεν θα πρέπει να έχουν δικαίωμα καταχώρισης της 
συγκεκριμένης ουσίας.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 971
Άρθρο 28, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Αν οι άλλοι συμμετέχοντες δεν 
καταβάλουν το μερίδιό τους στο κόστος, 
δεν μπορούν να καταχωρίσουν την ουσία.

Or. en



AM\565932EL.doc 69/122 PE 357.820v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 39α και το άρθρο 25 (5α). Για τη 
διασφάλιση συμμόρφωσης προς την υποχρέωση κοινοχρησίας δεδομένων από δοκιμές με ζώα 
και την αποφυγή επικαλυπτόμενων δοκιμών, δεν πρέπει να επιτρέπεται στους άλλους 
συμμετέχοντες να μην καταβάλλουν το μερίδιό τους στο κόστος και στη συνέχεια να 
πραγματοποιούν επικαλυπτόμενες δοκιμές με ζώα.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 972
Άρθρο 28, παράγραφος 1 β (νέα)

1β. Αν ο ιδιοκτήτης μιας μελέτης δεν την 
διαθέσει στον Οργανισμό, δεν μπορεί να 
καταχωρίσει την ουσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 40 α. Για τη διασφάλιση συμμόρφωσης προς την υποχρέωση 
κοινοχρησίας δεδομένων από δοκιμές με ζώα και την αποφυγή επικαλυπτόμενων δοκιμών, ο 
κάτοχος μελέτης δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αρνείται να δώσει τη μελέτη αυτή σε 
άλλους συμμετέχοντες σε ΦΑΠΟ προκειμένου να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
Συνεπώς, ο κάτοχος της μελέτης δεν θα πρέπει να μπορεί να καταχωρεί την ουσία του σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 1. Η διάταξη αυτή πρέπει να 
ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 973
Άρθρο 28, παράγραφος 2

2. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική 
μελέτη που να συνεπάγεται τη διενέργεια 
δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα εντός του 
ΦΑΠΟ, το μέλος του ΦΑΠΟ έρχεται σε επαφή 
με άλλα μέλη του ΦΑΠΟ που υπέβαλαν 
πληροφορίες για την ίδια ή παρόμοια χρήση 
της ουσίας και τα οποία θα πρέπει 
ενδεχομένως επίσης να διεξαγάγουν τη 
μελέτη αυτή. Λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο 
για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το 

2. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική 
μελέτη που να συνεπάγεται τη διενέργεια 
δοκιμών εντός του ΦΑΠΟ, το μέλος του 
ΦΑΠΟ έρχεται σε επαφή με άλλα μέλη του 
ΦΑΠΟ που υπέβαλαν πληροφορίες για την 
ίδια ή παρόμοια χρήση της ουσίας και τα 
οποία θα πρέπει ενδεχομένως επίσης να 
διεξαγάγουν τη μελέτη αυτή. Λαμβάνουν 
κάθε εύλογο μέτρο για την επίτευξη 
συμφωνίας σχετικά με το ποιος θα 
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ποιος θα διεξαγάγει τη μελέτη εκ μέρους 
των υπόλοιπων μελών.

διεξαγάγει τη μελέτη εκ μέρους των 
υπόλοιπων μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογίες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της υποχρεωτικής κοινοχρησίας των 
δεδομένων.
Μέρος της δέσμης OSOR.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 974
Άρθρο 28, παράγραφος 2

2. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική 
μελέτη που να συνεπάγεται τη διενέργεια 
δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα εντός του 
ΦΑΠΟ, το μέλος του ΦΑΠΟ έρχεται σε επαφή 
με άλλα μέλη του ΦΑΠΟ που υπέβαλαν 
πληροφορίες για την ίδια ή παρόμοια χρήση 
της ουσίας και τα οποία θα πρέπει 
ενδεχομένως επίσης να διεξαγάγουν τη 
μελέτη αυτή. Λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο 
για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το 
ποιος θα διεξαγάγει τη μελέτη εκ μέρους 
των υπόλοιπων μελών.

2. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική 
μελέτη που να συνεπάγεται τη διενέργεια 
δοκιμών με ή χωρίς ζώα εντός του ΦΑΠΟ, 
το μέλος του ΦΑΠΟ έρχεται σε επαφή με 
άλλα μέλη του ΦΑΠΟ που υπέβαλαν 
πληροφορίες για την ίδια ή παρόμοια χρήση 
της ουσίας και τα οποία θα πρέπει 
ενδεχομένως επίσης να διεξαγάγουν τη 
μελέτη αυτή. Λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο 
για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το 
ποιος θα διεξαγάγει τη μελέτη εκ μέρους 
των υπόλοιπων μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέρος της πρότασης OSOR.

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

Τροπολογία 975
Άρθρο  28, παράγραφος 3

3. Εάν ο κάτοχος της μελέτης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 αρνηθεί είτε 
να προσκομίσει απόδειξη του κόστους της 
μελέτης είτε να παράσχει την ίδια τη μελέτη 
σε άλλο μέλος τότε το άλλο μέλος συνεχίζει 
σαν να μην υπήρχε διαθέσιμη μελέτη στο 

3. Εάν ο κάτοχος της μελέτης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 αρνηθεί είτε 
να προσκομίσει απόδειξη του κόστους της 
μελέτης είτε να παράσχει την ίδια τη μελέτη 
σε άλλο μέλος, παρεμβαίνει ο Οργανισμός 
ώστε να επιτευχθεί η κοινοχρησία των 
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πλαίσιο του Φαπο, εκτός εάν έχει ήδη 
υποβληθεί καταχώριση από άλλον 
καταχωρίζοντα, η οποία περιέχει την 
περίληψη ή την αυτοδύναμη περίληψη της 
μελέτης, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση 
αυτή ο Οργανισμός αποφασίζει να θέσει 
στη διάθεση του άλλου μέλους την εν λόγω 
περίληψη ή την αυτοδύναμη περίληψη της 
μελέτης, κατά περίπτωση. Ο άλλος 
καταχωρίζων θα πρέπει να διεκδικήσει στα 
εθνικά δικαστήρια την καταβολή ίσου 
μεριδίου του κόστους από το άλλο μέλος ή 
μέλη του Φαπο.

δεδομένων και να υπάρξει δίκαιη και 
αναλογική ανταμοιβή.

Or. it

Αιτιολόγηση

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

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

Τροπολογία 976
Άρθρο  28, παράγραφος 3

3. Εάν ο κάτοχος της μελέτης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 αρνηθεί είτε 
να προσκομίσει απόδειξη του κόστους της 
μελέτης είτε να παράσχει την ίδια τη μελέτη 
σε άλλο μέλος τότε το άλλο μέλος συνεχίζει 
σαν να μην υπήρχε διαθέσιμη μελέτη στο 
πλαίσιο του Φαπο, εκτός εάν έχει ήδη 
υποβληθεί καταχώριση από άλλον 
καταχωρίζοντα, η οποία περιέχει την 
περίληψη ή την αυτοδύναμη περίληψη της 
μελέτης, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση 
αυτή ο Οργανισμός αποφασίζει να θέσει 
στη διάθεση του άλλου μέλους την εν λόγω 
περίληψη ή την αυτοδύναμη περίληψη της 
μελέτης, κατά περίπτωση. Ο άλλος 
καταχωρίζων θα πρέπει να διεκδικήσει στα 
εθνικά δικαστήρια την καταβολή ίσου 
μεριδίου του κόστους από το άλλο μέλος ή 
μέλη του Φαπο.

3. Εάν ο κάτοχος της μελέτης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 αρνηθεί είτε 
να προσκομίσει απόδειξη του κόστους της 
μελέτης είτε να παράσχει την ίδια τη μελέτη 
σε άλλο μέλος, οιοδήποτε μέλος μπορεί να 
απευθυνθεί στον Οργανισμό για να ζητήσει 
την κοινοχρησία των δεδομένων έναντι 
δίκαιης και αναλογικής ανταμοιβής.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι η συμπερίληψη της αρχής της υποχρεωτικής κοινοχρησίας των 
δεδομένων χωρίς τούτο συνεπάγεται αύξηση του κόστους και των δοκιμών.

Τροπολογία που συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 9, στοιχείο a), σημείο χ) και στο 
άρθρο 23, παράγραφος 4.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 977
Άρθρο 28, παράγραφος 3

3. Εάν ο κάτοχος της μελέτης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 αρνηθεί είτε 
να προσκομίσει απόδειξη του κόστους της 
μελέτης είτε να παράσχει την ίδια τη 
μελέτη σε άλλο μέλος τότε το άλλο μέλος 
συνεχίζει σαν να μην υπήρχε διαθέσιμη 
μελέτη στο πλαίσιο του ΦΑΠΟ, εκτός εάν 
έχει ήδη υποβληθεί καταχώριση από άλλον 
καταχωρίζοντα, η οποία περιέχει την 
περίληψη ή την αυτοδύναμη περίληψη της 
μελέτης, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση 
αυτή ο Οργανισμός αποφασίζει να θέσει 
στη διάθεση του άλλου μέλους την εν λόγω 
περίληψη ή την αυτοδύναμη περίληψη της 
μελέτης, κατά περίπτωση. Ο άλλος 
καταχωρίζων θα πρέπει να διεκδικήσει στα 
εθνικά δικαστήρια την καταβολή ίσου
μεριδίου του κόστους από το άλλο μέλος ή 
μέλη του ΦΑΠΟ.

3. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια συμφωνία, ο 
Οργανισμός αποφασίζει να αναθέσει σε 
έναν από τους συμμετέχοντες στο ΦΑΠΟ 
την εκπόνηση της μελέτης. Ο συμμετέχων 
που εκπονεί τη μελέτη, υποβάλλει στον 
Οργανισμό τη μελέτη και απόδειξη του 
κόστους της. Ο Οργανισμός αποφασίζει να 
θέσει στη διάθεση των άλλων 
συμμετεχόντων την περίληψη ή την 
αυτοδύναμη περίληψη της εν λόγω 
μελέτης, κατά περίπτωση, ή τα 
αποτελέσματά της, εφόσον αυτοί 
προσκομίσουν απόδειξη ότι κατέβαλαν 
στον κάτοχο της μελέτης ίσο μερίδιο του 
κόστους που έδειξε ότι επωμίστηκε.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 3 αναφέρεται στην παράγραφο 2, που αφορά την περίπτωση κατά την οποία δεν 
υπάρχει σχετική μελέτη που περιλαμβάνει δοκιμές με σπονδυλωτά ζώα και οι συμμετέχοντες 
πρέπει να επιδιώξουν συμφωνία σχετικά με το ποιος θα την διεξαγάγει εξ ονόματος των 
υπόλοιπων συμμετεχόντων. Συνεπώς, δεν θα υπάρχει ούτε η μελέτη ‘που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2’, της οποίας ο κάτοχος αρνείται να παράσχει απόδειξη του κόστους ή να διαθέσει 
την ίδια τη μελέτη, ούτε μια καταχώριση ‘η οποία περιέχει την περίληψη ή την αυτοδύναμη 
περίληψη της μελέτης’, όπως προβλέπεται στο κείμενο που προτείνει η Επιτροπή. Επιπλέον, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, αν ‘έχει ήδη υποβληθεί καταχώριση από άλλον καταχωρίζοντα, 
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η οποία περιέχει την περίληψη ή την αυτοδύναμη περίληψη της μελέτης’, οι σχετικές 
πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στη βάση δεδομένων. Θα πρέπει αντίθετα να περιληφθούν 
διατάξεις για την περίπτωση μη συμφωνίας σύμφωνα με την παράγραφο 2, προκειμένου να 
διασφαλιστούν, η συμμόρφωση προς την υποχρέωση κοινοχρησίας δεδομένων από δοκιμές με 
ζώα και η αποφυγή επικαλυπτόμενων δοκιμών. Οι τροποποιήσεις που προτείνονται στην 
τελευταία πρόταση είναι σύμφωνες προς το άρθρο 25 παρ. 5, όπως τροποποιήθηκε.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Τροπολογία 978
Άρθρο 28, παράγραφος 3

3.  Εάν ο κάτοχος της μελέτης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 αρνηθεί είτε 
να προσκομίσει απόδειξη του κόστους της 
μελέτης είτε να παράσχει την ίδια τη μελέτη 
σε άλλο μέλος τότε το άλλο μέλος συνεχίζει 
σαν να μην υπήρχε διαθέσιμη μελέτη στο 
πλαίσιο του ΦΑΠΟ, εκτός εάν έχει ήδη 
υποβληθεί καταχώριση από άλλον 
καταχωρίζοντα, η οποία περιέχει την 
περίληψη ή την αυτοδύναμη περίληψη της 
μελέτης, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση 
αυτή ο Οργανισμός αποφασίζει να θέσει στη 
διάθεση του άλλου μέλους την εν λόγω 
περίληψη ή την αυτοδύναμη περίληψη της 
μελέτης, κατά περίπτωση. Ο άλλος 
καταχωρίζων θα πρέπει να διεκδικήσει στα 
εθνικά δικαστήρια την καταβολή ίσου 
μεριδίου του κόστους από το άλλο μέλος ή 
μέλη του ΦΑΠΟ.

3.  Εάν ο κάτοχος της μελέτης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 αρνηθεί είτε 
να προσκομίσει απόδειξη του κόστους της 
μελέτης είτε να παράσχει την ίδια τη μελέτη 
σε άλλο μέλος τότε το άλλο μέλος συνεχίζει 
σαν να μην υπήρχε διαθέσιμη μελέτη στο 
πλαίσιο του ΦΑΠΟ, εκτός εάν έχει ήδη 
υποβληθεί καταχώριση από άλλον 
καταχωρίζοντα, η οποία περιέχει την 
περίληψη ή την αυτοδύναμη περίληψη της 
μελέτης, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση 
αυτή ο Οργανισμός αποφασίζει να θέσει στη 
διάθεση του άλλου μέλους την εν λόγω 
περίληψη ή την αυτοδύναμη περίληψη της 
μελέτης, κατά περίπτωση. Ο άλλος 
καταχωρίζων θα πρέπει να διεκδικήσει στα 
εθνικά δικαστήρια την καταβολή  μεριδίου
του κόστους ανάλογου προς τον όγκο 
παραγωγής από το άλλο μέλος ή μέλη του 
ΦΑΠΟ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θεσπίζει μηχανισμό δίκαιου επιμερισμού του αρχικού κόστους των δοκιμών, κατ’ αναλογία 
προς τις αντίστοιχες τροποποιήσεις στο άρθρο 25.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 979
Άρθρο 28, παράγραφος 3 α (νέα)
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 3a. Αν οι άλλοι συμμετέχοντες δεν 
καταβάλουν το μερίδιό τους στο κόστος, 
δεν μπορούν να καταχωρίσουν την ουσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 39α, στο άρθρο 25(5α) και στο άρθρο 
28(1γ) του ίδιου συντάκτη. Για τη διασφάλιση συμμόρφωσης προς την υποχρέωση 
κοινοχρησίας δεδομένων από δοκιμές με ζώα και την αποφυγή επικαλυπτόμενων δοκιμών, δεν 
πρέπει να επιτρέπεται στους άλλους συμμετέχοντες να μην καταβάλλουν το μερίδιό τους στο 
κόστος και στη συνέχεια να πραγματοποιούν επικαλυπτόμενες δοκιμές με ζώα.

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 980
Άρθρο 28 α (νέο)

Άρθρο 28a
 1. Σε περίπτωση πολλαπλών 

καταχωριζόντων μια ουσία σε ποσότητες 
κάτω των 10 τόνων, για την οποία 
απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 43α, ο Οργανισμός 
κοινοποιεί σε κάθε καταχωρίζοντα τις 
ταυτότητες όλων των υπολοίπων. Οι 
καταχωρίζοντες πρέπει μέσα σε προθεσμία 
[6] μηνών να συμφωνήσουν ποιος θα 
συλλέξει τις πληροφορίες εξ ονόματος 
όλων των άλλων.
2. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο 
Οργανισμός αναθέτει σε έναν από τους 
καταχωρίζοντες με τη μεγαλύτερη πείρα 
στη συλλογή πληροφοριών την ευθύνη της 
συγκέντρωσης των πληροφοριών.
3. Το κόστος της συλλογής των περαιτέρω 
απαιτούμενων πληροφοριών κατανέμεται 
εξ ίσου μεταξύ όλων των καταχωριζόντων 
την ουσία, εκτός αν υπάρχει διαφορετική 
συμφωνία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση ουσιών για τις οποίες υπάρχουν πολλοί καταχωρίζοντες, το κόστος της 
συλλογής των περαιτέρω πληροφοριών θα πρέπει να κατανέμεται εξ ίσου μεταξύ των 
καταχωριζόντων. Η αρχή «μία ουσία μία καταχώριση» θα πρέπει να εφαρμόζεται προκειμένου 
να μειωθεί περαιτέρω το κόστος για καταχωρίζοντες ΄με χαμηλό όγκο παραγωγής και ιδιαίτερα 
για ΜΜΕ. Η υποβολή ενός συνόλου περαιτέρω πληροφοριών θα εξάλειφε επίσης την ανάγκη 
συμφωνίας σχετικά με την ερμηνεία των πληροφοριών των δοκιμών.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Τροπολογία 981
Άρθρο 29, παράγραφος -1 (νέα)

-1. Το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για τη 
διάθεση στην αγορά μιας ουσίας υπό 
καθαρή μορφή ή η οποία περιλαμβάνεται 
σε παρασκεύασμα ή προϊόν, είτε πρόκειται 
για τον παραγωγό, είτε για τον εισαγωγέα ή 
το μεταγενέστερο χρήστη είτε για 
διανομέα, παρέχει, μετά από αίτηση του  
αποδέκτη, τις απαραίτητες διαθέσιμες 
πληροφορίες για την λήψη μέτρων με 
στόχο την πρόληψη ενδεχόμενων κινδύνων 
πριν από οιαδήποτε παραγγελία. Οι 
πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται δωρεάν 
εντός 8 ημερών από την υποβολή της 
αίτησης στον προγενέστερο προμηθευτή.

Or. fr

Justification

Με βάση την πρόταση (άρθρα 29 και 30), το κύριο μέσο διάδοσης των πληροφοριών είναι το 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας· ωστόσο δεν είναι πάντα υποχρεωτική η σύνταξή του ούτε 
αυτόματη η διάδοσή του (διάκριση ανάλογα με την επικινδυνότητα των εξεταζόμενων ουσιών 
και παρασκευασμάτων).

Επιπλέον, η διαβίβαση των συναφών πληροφοριών πρέπει να γίνεται "το αργότερο κατά την 
πρώτη παράδοση της ουσίας".

Πρέπει να παρέχεται δωρεάν στους χρήστες, πριν από οιαδήποτε παραγγελία και ανεξάρτητα 
από την ταξινόμηση και/ή τη συγκέντρωση των εξεταζόμενων ουσιών, παρασκευασμάτων και 
προϊόντων, στοιχειώδης ενημέρωση. Η στοιχειώδης αυτή προηγούμενη ενημέρωση αναμένεται 
ότι θα τους επιτρέπει να εντοπίζουν τους κινδύνους και κατά συνέπεια να λαμβάνουν 
προληπτικά ενδεχόμενα μέτρα διαχείρισης τους.
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Τροπολογία: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis + Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, 
Thomas Ulmer

Τροπολογία 982
Άρθρο 29, παράγραφος 1

1. Όταν μια ουσία ή ένα παρασκεύασμα 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων ουσιών ή 
παρασκευασμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες 
67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ, ο υπεύθυνος για 
τη διάθεση της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος στην αγορά, είτε αυτός 
είναι ο παραγωγός είτε ο εισαγωγέας είτε ο 
μεταγενέστερος χρήστης είτε ο διανομέας, 
παρέχει στον αποδέκτη, που είναι 
μεταγενέστερος χρήστης ή διανομέας της 
ουσίας ή του παρασκευάσματος, δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας, που καταρτίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα Ια.

1. Όταν μια ουσία ή ένα παρασκεύασμα 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων ουσιών ή 
παρασκευασμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες 
67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ, ο υπεύθυνος για 
τη διάθεση της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος στην αγορά, είτε αυτός 
είναι ο παραγωγός είτε ο εισαγωγέας είτε ο 
μεταγενέστερος χρήστης είτε ο διανομέας, 
παρέχει στον αποδέκτη, που είναι 
μεταγενέστερος χρήστης ή διανομέας της 
ουσίας ή του παρασκευάσματος, δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας, που καταρτίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα Ια. Το δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας πρέπει να 
περιλαμβάνει πληροφορίες κατανοητές από 
το ευρύ κοινό, σχετικά με τον ασφαλή 
χειρισμό της ουσίας, που να επιτρέπουν 
στο μεταγενέστερο χρήστη να χρησιμοποιεί 
με ασφάλεια την ουσία χωρίς περαιτέρω 
δαπανηρές δοκιμές ή τη λήψη ιδίων 
μέτρων διαχείρισης κινδύνου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες πρέπει να είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται από τους μεταγενέστερους χρήστες 
χωρίς σοβαρή επιβάρυνση. Ιδιαίτερα οι μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις συχνά δεν 
είναι σε θέση να διεξαγάγουν δαπανηρές δοκιμές ή να λαμβάνουν μόνες τους μέτρα διαχείρισης 
κινδύνου.

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 983
Άρθρο 29, παράγραφος 1

1. Όταν μια ουσία ή ένα παρασκεύασμα 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων ουσιών ή 
παρασκευασμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες 

1. Όταν μια ουσία ή ένα παρασκεύασμα 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων ουσιών ή 
παρασκευασμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες 
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67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ, ο υπεύθυνος για 
τη διάθεση της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος στην αγορά, είτε αυτός 
είναι ο παραγωγός είτε ο εισαγωγέας είτε ο 
μεταγενέστερος χρήστης είτε ο διανομέας, 
παρέχει στον αποδέκτη, που είναι 
μεταγενέστερος χρήστης ή διανομέας της 
ουσίας ή του παρασκευάσματος, δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας, που καταρτίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα Ια.

67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ, ή πληροί τα 
κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 54 
(α-ε) ή έχει εντοπιστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 54(στ),ο υπεύθυνος για τη διάθεση 
της ουσίας ή του παρασκευάσματος στην 
αγορά, είτε αυτός είναι ο παραγωγός είτε ο 
εισαγωγέας είτε ο μεταγενέστερος χρήστης 
είτε ο διανομέας, παρέχει στον αποδέκτη, 
που είναι μεταγενέστερος χρήστης ή 
διανομέας της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος, δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας, που καταρτίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα Ια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας οι πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες θα εισάγονται στην 
αλυσίδα εφοδιασμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του REACH. Το φάσμα των ουσιών για τις 
οποίες απαιτείται δελτίο δεδομένων ασφαλείας πρέπει να διευρυνθεί ώστε να περιλάβει τις 
ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 54 της 
έγκρισης.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 984
Άρθρο 29, παράγραφος 1

1.  Όταν μια ουσία ή ένα παρασκεύασμα 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων ουσιών ή 
παρασκευασμάτων, σύμφωνα με τις 
οδηγίες 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ, ο 
υπεύθυνος για τη διάθεση της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος στην αγορά, είτε αυτός 
είναι ο παραγωγός είτε ο εισαγωγέας είτε ο 
μεταγενέστερος χρήστης είτε ο διανομέας, 
παρέχει στον αποδέκτη, που είναι 
μεταγενέστερος χρήστης ή διανομέας της 
ουσίας ή του παρασκευάσματος, δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας, που καταρτίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα Ια.

1.  Ο υπεύθυνος για τη διάθεση της ουσίας ή 
του παρασκευάσματος στην αγορά, είτε 
αυτός είναι ο παραγωγός είτε ο εισαγωγέας 
είτε ο μεταγενέστερος χρήστης είτε ο 
διανομέας, παρέχει στον αποδέκτη, που 
είναι μεταγενέστερος χρήστης ή διανομέας 
της ουσίας ή του παρασκευάσματος, δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας, που καταρτίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα Ια.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Το δελτίο ασφαλείας δεδομένων πρέπει να καθιερωθεί υποχρεωτικά για όλες τις ουσίες και τα 
παρασκευάσματα, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται ως πληροφορία στην υπόλοιπη αλυσίδα.
Πρέπει να περιέχει επίσης στοιχεία για τις κατηγορίες χρήσης και έκθεσης των χρήσεων για τις 
οποίες προορίζεται η ουσία. Τούτο είναι αναγκαίο για να μπορούν οι μετέπειτα χρήστες να 
αξιολογούν σύμφωνα με το άρθρο 34, αν η χρήση της συνοψίζεται στην καταχώριση ή στην 
προκαταχώριση.

Τροπολογία: Liam Aylward + Avril Doyle

Τροπολογία 985
Άρθρο 29, παράγραφος 1α (νέα)

1a. Οι προμηθευτές παρασκευασμάτων 
που παρασκευάζονται στο πλαίσιο των 
διεργασιών ανακύκλωσης εξαιρούνται από 
την υποχρέωση να παρέχουν στον 
αποδέκτη δελτία δεδομένων ασφαλείας 
όπως καθορίζεται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού. Υποβάλλουν αντ’ αυτών 
απλοποιημένο «Δελτίο Δεδομένων 
Ασφαλείας -ανακύκλωση» (ΔΔΑ-Α) μόνο 
εφόσον απαιτείται ή τους ζητηθεί.
Το ΔΔΑ-Α μπορεί να καταρτιστεί με τη 
χρήση γενικών πληροφοριών σχετικά με 
προσθήκες κατά τη διαδικασία 
ανακύκλωσης. Κατά τη συλλογή των 
γενικών πληροφοριών για τα ΔΔΑ-Α οι 
φορείς ανακύκλωσης ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας 
ανακυκλωμένων πλαστικών που 
καθορίζονται στο prEN 249538.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από το κείμενο των κανονισμών REACH προκύπτει ότι όπου δεν υπάρχει ΔΔΑ για τις πρώτες 
ύλες των διεργασιών, πρέπει να γράφεται ΔΔΑ για το παρασκεύασμα που προκύπτει, με βάση 
δοκιμές, αξιολόγηση χημικής ασφαλείας (ΑΧΑ) και έκθεση χημικής ασφαλείας (ΕΧΑ).  Οι 
φορείς ανακύκλωσης που δέχονται απόβλητα δεν λαμβάνουν ΔΔΑ με τις πρώτες ύλες τους και 
θα πρέπει επομένως να δοκιμάσουν οι ίδιοι τα παρασκευάσματα προκειμένου να συντάξουν 
ΔΔΑ. Και τούτο, πιθανότατα, για κάθε παρτίδα πρώτων υλών, αν υπάρχουν σημαντικές 
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διαφορές από παρτίδα σε παρτίδα.  Το κόστος των δοκιμών αυτών θα υπερέβαινε την αξία των 
υλικών κατά δέκα φορές, καθιστώντας την ανακύκλωση πλαστικών μη οικονομική.  Η 
συνακόλουθη παρακμή της ανακύκλωσης πλαστικών θα ερχόταν σε αντίθεση με τις προθέσεις 
των διαφόρων οδηγιών περί ανακύκλωσης υλικών (συσκευασία, ΑΗΗΕ). (Aylward + Doyle)

Για την αποφυγή αυτής της κατάστασης και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι φορείς 
ανακύκλωσης πλαστικών θα μπορούν να καταρτίζουν ΔΔΑ με λογικό κόστος, προτείνεται μία 
τροπολογία που θα επέτρεπε στους φορείς ανακύκλωσης να χρησιμοποιούν στην κατάρτιση των 
ΔΔΑ γενικές πληροφορίες για τα απόβλητα που αποτελούν πρώτες ύλες.  Τούτο θα καταργούσε 
την ανάγκη για δαπανηρές δοκιμές και αξιολογήσεις ουσιών που έχουν ήδη δοκιμαστεί και 
καταχωριστεί και θα διασφάλιζαν τη δυνατότητα των φορέων ανακύκλωσης να 
συμμορφώνονται προς το πνεύμα του κανονισμού.  Η χρήση γενικών πληροφοριών θα 
ενισχυθεί επίσης με την τήρηση του σχεδίου προτύπου για την ανιχνευσιμότητα των 
ανακυκλωμένων πλαστικών TC249 WG11, που αναπτύσσει το CEN . (Aylward)

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 986
Άρθρο 29, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2

Εάν το δελτίο δεδομένων ασφαλείας αφορά 
παρασκεύασμα, ο φορέας της αλυσίδας 
εφοδιασμού καταρτίζει αξιολόγηση 
χημικής ασφάλειας για το παρασκεύασμα, 
σύμφωνα με το παράρτημα Ιβ. Στην 
περίπτωση αυτή αρκεί οι πληροφορίες του 
δελτίου δεδομένων ασφαλείας να 
συμφωνούν με την έκθεση χημικής 
ασφάλειας για το παρασκεύασμα αντί με 
την έκθεση χημικής ασφάλειας για την 
κάθε ουσία του παρασκευάσματος.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Η σύνταξη αξιολόγησης της χημικής ασφάλειας ενός παρασκευάσματος συνιστά υπερβολική 
επιβάρυνση, τόσο σε τεχνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Το γεγονός, εν συνεχεία, ότι 
υπάρχει η δυνατότητα να ζητείται ή να μη ζητείται αξιολόγηση, μπορεί να δημιουργήσει έντονες 
ανισότητες μεταξύ των τυποποιητών, με σημαντικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα. Η 
παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙV: Πληροφορίες μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού (Vernola και 
άλλοι).

Η σύνταξη αξιολόγησης της χημικής ασφάλειας ενός παρασκευάσματος μπορεί να αποτελέσει 
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υπερβολική επιβάρυνση, τόσο σε τεχνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Για να προαχθεί η 
ορθή ανταγωνιστικότητα θα πρέπει λοιπόν να καταργηθεί κάθε διακριτική ευχέρεια ως προς την 
απαίτηση ή μη αξιολόγησης. (Foglietta και άλλοι)

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 987
Άρθρο 29, παράγραφοι 3 και 4

3.  Όταν ένα παρασκεύασμα δεν 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης 
των επικίνδυνων παρασκευασμάτων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7 της 
οδηγίας 1999/45/ΕΚ, αλλά περιέχει, σε 
επιμέρους συγκέντρωση = 1 % κατά βάρος 
για τα μη αέρια παρασκευάσματα και = 0,2 
% κατ’ όγκο για τα αέρια 
παρασκευάσματα, τουλάχιστον μία ουσία 
επικίνδυνη για την υγεία ή το περιβάλλον ή 
μία ουσία για την οποία οι κοινοτικές 
διατάξεις προβλέπουν οριακές τιμές όσον 
αφορά την έκθεση στο χώρο εργασίας, ο 
υπεύθυνος για τη διάθεση του εν λόγω 
παρασκευάσματος στην αγορά, είτε αυτός 
είναι ο παραγωγός είτε ο εισαγωγέας είτε ο 
μεταγενέστερος χρήστης είτε ο διανομέας 
του παρασκευάσματος, παρέχει, μετά από 
αίτηση μεταγενέστερου χρήστη, δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας, σύμφωνα με το 
παράρτημα Ια.

διαγράφεται

4.  Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας δεν 
χρειάζεται να παρασχεθεί όταν οι 
επικίνδυνες ουσίες ή τα παρασκευάσματα 
που προσφέρονται ή πωλούνται στο ευρύ 
κοινό συνοδεύονται από επαρκείς 
πληροφορίες ώστε να είναι σε θέση οι 
χρήστες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και 
του περιβάλλοντος, εκτός εάν το ζητήσει ο 
μεταγενέστερος χρήστης.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 29(1) του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 988
Άρθρο 29, παράγραφος 6, στοιχείο 16

16. άλλα στοιχεία. 16. άλλα στοιχεία, και ιδιαίτερα.
- Ο αριθμός καταχώρισης ή 
προκαταχώρισης 
-  Τεκμηρίωση της χρήσης για την οποία 
προορίζεται η ουσία 
συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών 
χρήσης και έκθεσης σύμφωνα με το 
παράρτημα I aa.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 29(1) του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 989
Άρθρο 29, παράγραφος 6, υποπαράγραφος 2

Όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας, τα σχετικά σενάρια έκθεσης 
περιλαμβάνονται σε παράρτημα του 
δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

Όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας, τα σχετικά σενάρια έκθεσης 
περιλαμβάνονται σε παράρτημα των 
κατηγοριών έκθεσης. Οι μεταγενέστεροι 
χρήστες πρέπει με τις πληροφορίες αυτές 
να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την 
ουσία με ασφάλεια, χωρίς άλλες δαπανηρές 
δοκιμές ή την εφαρμογή ιδίων μέτρων 
διαχείρισης κινδύνου, στο πλαίσιο των 
εκάστοτε αναφερόμενων κατηγοριών 
έκθεσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 29 παρ. 1 και της τροπολογίας στο άρθρο 13α (νέο).
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Τροπολογία: Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild Rothe

Τροπολογία 990
Άρθρο 29, παράγραφος 6, υποπαράγραφος 2

Όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας, τα σχετικά σενάρια έκθεσης 
περιλαμβάνονται σε παράρτημα του δελτίου 
δεδομένων ασφαλείας.

Όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας, οι σχετικές κατηγορίες χρήσης 
και έκθεσης συμπεριλαμβανομένης της 
περιγραφής των σχετικών σεναρίων
έκθεσης περιλαμβάνονται σε παράρτημα του 
δελτίου δεδομένων ασφαλείας και/ή 
διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κατηγορίες χρήσης και έκθεσης αποτελούν το βασικό μέσο για τη διαρθρωμένη διαβίβαση 
πληροφοριών των μέτρων διαχείρισης κινδύνου, των τιμών έκθεσης (π.χ.  DNEL, PNEC) και 
των όρων χρήσης κατά μήκος της αλυσίδας δημιουργίας προστιθέμενης αξίας. Υποστηρίζουν 
τους συναλλασσόμενους στην αλυσίδα δημιουργίας προστιθέμενης αξίας και βοηθούν στην 
κατάρτιση δελτίου δεδομένων ασφαλείας για τους επόμενους συμμετέχοντες στην αλυσίδα 
δημιουργίας προστιθέμενης αξίας.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 991
Άρθρο 29, παράγραφος 6, υποπαράγραφος 2

Όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας, τα σχετικά σενάρια έκθεσης 
περιλαμβάνονται σε παράρτημα του 
δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

Όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας, τα σχετικά σενάρια ή οι 
σχετικές κατηγορίες έκθεσης 
περιγράφονται στα αντίστοιχα τμήματα 
του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

- Η προσδιορισμένη χρήση που καλύπτεται από το ΔΔΑ αναφέρεται σε αυτό (τμήματα 1-2)·

- τα σενάρια έκθεσης θα πρέπει να είναι γενικευμένα και προσιτά σε όλους: είναι αδιανόητο, 
για μια δεδομένη χρήση να μην εφαρμόζεται το ίδιο σενάριο έκθεσης για όλες τις ουσίες που 
είναι κατάλληλες για τη συγκεκριμένη χρήση από τους εισαγωγείς των ουσιών. Αντίστροφα, 
επίσης για μια δεδομένη χρήση, θα πρέπει όλοι οι μετέπειτα χρήστες να εφαρμόζουν το ίδιο 
σενάριο έκθεσης·

- Η περιγραφή των μέτρων διαχείρισης κινδύνου που συνιστούν οι προμηθευτές για κάθε 
σενάριο έκθεσης θα πρέπει να προσδιορίζεται στο κείμενο του ΔΔΑ (κυρίως στα τμήματα 7 και 
8).

- Επιπλέον, το ΔΔΑ θα πρέπει να παραμείνει ευθυγραμμισμένο προς τις απαιτήσεις του GHS.

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

Τροπολογία 992
Άρθρο 29, παράγραφος 6, υποπαράγραφος 2

Όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας, τα σχετικά σενάρια έκθεσης 
περιλαμβάνονται σε παράρτημα του 
δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

Όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας, τα σχετικά σενάρια έκθεσης 
περιγράφονται στα αντίστοιχα τμήματα 
του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα που θα επισυνάπτεται στο δελτίο δεδομένωνασφαλείας που περιγράφει τα 
σενάρια έκθεσης όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικήας ασφάλειας δεν είναι απαραίτητο. Ένα 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας πρέπει να εξασφαλίζει ευχέρεια στην πρόσβαση και την 
κατανόηση από τους μεταγενέστερους χρήστες. Δεν χρειάζεται να περιγράφεται το σενάριο 
έκθεσης σε παράρτημα, δεδομένου ότι, μεταξύ άλλων:
- τα σενάρια έκθεσης πρέπει να είναι γενικού χαρακτήρα και να μπορούν να χρησιμοποιούνται 
από όλους: δεν είναι λογικό για μια συγκεκριμένη χρήση να μην εφαρμόζεται το ίδιο σενάριο 
έκθεσης σε όλες τις ουσίες που ενδείκνυνται για τη χρήση αυτή από τους αντίστοιχους 
προμηθευτές. Αντίθετα, ακόμη και για μια συγκεκριμένη χρήση, θα πρέπει να εφαρμόζεται το 
ίδιο σενάριο έκθεσης για όλους τους μεταγενέστερους χρήστες:
- το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πρέπει να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις του GΗS.
Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙV: Πληροφορίες μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού
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Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 993
Άρθρο 29, παράγραφος 6, τελευταία υποπαράγραφος

Όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας, τα σχετικά σενάρια έκθεσης
περιλαμβάνονται σε παράρτημα του δελτίου 
δεδομένων ασφαλείας.

Όταν διενεργείται αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας, τα σχετικά στοιχεία 
περιλαμβάνονται σε παράρτημα του δελτίου 
δεδομένων ασφαλείας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 29(1) του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 994
Άρθρο 29, παράγραφος 7

7. Για τις προσδιοριζόμενες χρήσεις ο 
μεταγενέστερος χρήστης χρησιμοποιεί τις 
κατάλληλες πληροφορίες από το δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας που του έχει 
παρασχεθεί.

7. Για τις προσδιοριζόμενες κατηγορίες 
έκθεσης ο μεταγενέστερος χρήστης 
χρησιμοποιεί τις κατάλληλες πληροφορίες 
από το δελτίο δεδομένων ασφαλείας που του 
έχει παρασχεθεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 3, παρ. 13α (νέα).

Τροπολογία: Chris Davies, Frédérique Ries

Τροπολογία 995
Άρθρο 29, παράγραφος 8

8. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
παρέχεται σε χαρτί ή ηλεκτρονικά το 
αργότερο κατά την πρώτη παράδοση της 
ουσίας μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. Οι προμηθευτές το 
επικαιροποιούν αμέσως στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

8. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
παρέχεται δωρεάν σε χαρτί ή ηλεκτρονικά 
το αργότερο κατά την πρώτη παράδοση της 
ουσίας μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. Οι προμηθευτές το 
επικαιροποιούν αμέσως στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

(α) μόλις καταστούν διαθέσιμα νέα (α) μόλις καταστούν διαθέσιμα νέα 
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δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για 
τον εντοπισμό και την εφαρμογή 
κατάλληλων μέτρων διαχείρισης του 
κινδύνου·

δεδομένα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν 
τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου·

(β) μόλις καταχωριστεί η ουσία·
(γ) μόλις χορηγηθεί ή απορριφθεί άδεια για 
την ουσία·

(γ) μόλις χορηγηθεί ή απορριφθεί άδεια για 
την ουσία·

(δ) μόλις επιβληθεί ένας περιορισμός. (δ) μόλις επιβληθεί ένας περιορισμός.

Η νέα έκδοση των πληροφοριών που φέρει 
ημερομηνία και η οποία προσδιορίζεται ως 
«Αναθεώρηση: (ημερομηνία)» παρέχεται 
δωρεάν σε όλους τους προηγούμενους 
αποδέκτες στους οποίους παρασχέθηκε η 
ουσία ή το παρασκεύασμα κατά τους 
προηγούμενους δώδεκα μήνες.

Η νέα έκδοση των πληροφοριών που φέρει 
ημερομηνία και η οποία προσδιορίζεται ως 
«Αναθεώρηση: (ημερομηνία)» παρέχεται 
δωρεάν σε όλους τους προηγούμενους 
αποδέκτες στους οποίους παρασχέθηκε η 
ουσία ή το παρασκεύασμα κατά τους 
προηγούμενους δώδεκα μήνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αξίζει να υπάρχει ρητή απαίτηση για τη δωρεάν παροχή των δεδομένων ασφαλείας, 
προκειμένου να υπάρχει συνέπεια με την υπάρχουσα οδηγία περί δελτίων δεδομένων 
ασφαλείας.

Η διατύπωση της Επιτροπής στην παράγραφο 8(α) ίσως έχει ως αποτέλεσμα τη διαρκή 
ενημέρωση των δελτίων δεδομένων ασφαλείας με νέα στοιχεία, ανεξάρτητα παό το πόσο 
τετριμμένα μπορεί να είναι αυτά.  Η νέα διατύπωση καθιστά σαφές ότι μόνο (νέα) δεδομένα 
που μπορεί να απαιτούν αλλαγή των ισχυόντων ελέγχων των μέτρων διαχείρισης κινδύνου θα 
πρέπει να διαβιβάζονται.

Η παράγραφος 29(8)β είναι αδικαιολόγητα γραφειοκρατική και θα πρέπει να απαλειφθεί.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 996
Άρθρο 29, παράγραφος 8 α (νέα)

8a. Οι προμηθευτές παρασκευασμάτων 
που παρασκευάζονται στο πλαίσιο 
διεργασιών ανακύκλωσης εξαιρούνται από 
την υποχρέωση να παρέχουν στον 
αποδέκτη δελτία δεδομένων ασφαλείας 
όπως καθορίζεται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού. Υποβάλλουν αντ’ αυτών 
τροποποιημένο και λειτουργικό «Δελτίο 
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Δεδομένων Ασφαλείας -ανακύκλωση» μόνο 
εφόσον απαιτείται ή τους ζητηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το REACH θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ανακύκλωση των πλαστικών, χωρίς να υπάρχει 
τέτοια πρόθεση. Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην επίλυση του προβλήματος.

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

Τροπολογία 997
Άρθρο 29, παράγραφος 8α (νέα)

8a. Η Επιτροπή οργανώνει την ανάπτυξη 
τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών για τη 
θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με 
τα δελτία δεδομένων ασφαλείας, 
προκειμένου να διασφαλιστεί σαφής και 
επαρκής παροχή πληροφοριών για 
βέλτιστη χρήση από όλους τους 
συμμετέχοντες προς τα επάνω και προς τα 
κάτω στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (ΔΔΑ) μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τη 
μετάδοση πληροφοριών προς τις δύο κατευθύνσεις της αλυσίδας εφοδιασμού τόσο για ουσίες 
όσο και για παρασκευάσματα. Ωστόσο, τα ΔΔΑ επιτυγχάνουν το σκοπό τους μόνο αν 
συμπληρωθούν κατάλληλα.  Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει τεχνικές 
κατευθυντήριες γραμμές που να προβλέπουν ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση με την ολοκλήρωση 
των ΔΔΑ.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 998
Άρθρο 30

Το παρόν άρθρο διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 29.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 999
Άρθρο 30, τίτλος

Υποχρέωση γνωστοποίησης πληροφοριών 
στους επόμενους κρίκους της αλυσίδας 
εφοδιασμού για ουσίες και παρασκευάσματα 
για τα οποία δεν απαιτείται δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας

Υποχρέωση γνωστοποίησης πληροφοριών 
στους επόμενους κρίκους της αλυσίδας 
εφοδιασμού για ουσίες, παρασκευάσματα 
και προϊόντα για τα οποία δεν απαιτείται 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ουσίες σε προϊόντα, ακόμη κι αν επιτρέπεται η χρήση των 
ουσιών σε ένα προϊόν. Τούτο είναι ιδιαίτερα αναγκαίο για τις οικοδομικές εργασίες, όπου 
χρησιμοποιούνται διάφορα προϊόντα και υπάρχουν στοιχεία μόνο για εγκεκριμένες ουσίες.

Τροπολογία: Chris Davies, Frédérique Ries

Τροπολογία 1000
Άρθρο 30, παράγραφος 1

1. Όλοι οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού 
μιας ουσίας υπό καθαρή μορφή ή σε 
παρασκεύασμα οι οποίοι δεν οφείλουν να 
παράσχουν δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
σύμφωνα με το άρθρο 29 γνωστοποιούν τις 
ακόλουθες πληροφορίες στη συνέχεια της 
αλυσίδας εφοδιασμού στον αμέσως 
μεταγενέστερο χρήστη ή διανομέα:

1. Όλοι οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού 
μιας ουσίας υπό καθαρή μορφή ή σε 
παρασκεύασμα οι οποίοι δεν οφείλουν να 
παράσχουν δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
σύμφωνα με το άρθρο 29 γνωστοποιούν 
δωρεάν τις ακόλουθες πληροφορίες στη 
συνέχεια της αλυσίδας εφοδιασμού στον 
αμέσως μεταγενέστερο χρήστη ή διανομέα:

(α) τον αριθμό ή τους αριθμούς 
καταχώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 
18, παράγραφος 1, εάν υπάρχουν·

(α) τον αριθμό ή τους αριθμούς 
καταχώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 
18, παράγραφος 1, εάν υπάρχουν, για 
οποιεσδήποτε ουσίες για τις οποίες 
κοινοποιούνται πληροφορίες σύμφωνα με 
το άρθρο 30(1)α, β ή γ··

(β) εάν η ουσία υπόκειται σε αδειοδότηση 
και λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση ή 
απόρριψη άδειας βάσει του τίτλου VII στο 

(β) εάν η ουσία υπόκειται σε αδειοδότηση 
και λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση ή 
απόρριψη άδειας βάσει του τίτλου VII στο 



PE 357.820v01-00 88/119 AM\565932EL.doc

EL

πλαίσιο της ίδιας αλυσίδας εφοδιασμού· πλαίσιο της ίδιας αλυσίδας εφοδιασμού·
(γ) λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν 
περιορισμούς που έχουν επιβληθεί βάσει του 
τίτλου VIII·

(γ) λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν 
περιορισμούς που έχουν επιβληθεί βάσει του 
τίτλου VIII·

(δ) κάθε άλλη διαθέσιμη και σχετική 
πληροφορία γύρω από την ουσία που είναι 
απαραίτητη για τον εντοπισμό και την 
εφαρμογή κατάλληλων μέτρων διαχείρισης 
του κινδύνου.

(δ) κάθε άλλη διαθέσιμη και σχετική 
πληροφορία γύρω από την ουσία που μπορεί 
να επηρεάσει τα μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αίρει την υπέρμετρα γραφειοκρατική απαίτηση για την παροχή απλώς 
του αριθμού καταχώρησης ουσιών που δεν απαιτούν δελτία δεδομένων ασφαλείας, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι διαθέσιμοι αριθμοί καταχώρησης θα συνοδεύουν την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με εγκρίσεις και περιορισμούς στις πληροφορίες που μπορεί να 
επηρεάσουν τα ισχύοντα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου (όπως καλύπτονται από το νέο άρθρο 
30(1)α, β και γ). Τούτο συνάδει με το περιεχόμενο της τροπολογίας στο άρθρο 29(8) των ίδιων 
συντακτών.

Τροπολογία: John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 1001
Άρθρο 30, παράγραφος 1, εισαγωγή

Όλοι οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού 
μιας ουσίας υπό καθαρή μορφή ή σε 
παρασκεύασμα οι οποίοι δεν οφείλουν να 
παράσχουν δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
σύμφωνα με το άρθρο 29 γνωστοποιούν τις 
ακόλουθες πληροφορίες στη συνέχεια της 
αλυσίδας εφοδιασμού στον αμέσως 
μεταγενέστερο χρήστη ή διανομέα:

Όλοι οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού ή 
οι διανομείς μιας ουσίας υπό καθαρή μορφή 
ή σε παρασκεύασμα οι οποίοι δεν οφείλουν 
να παράσχουν δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
σύμφωνα με το άρθρο 29 γνωστοποιούν τις 
ακόλουθες πληροφορίες στη συνέχεια της 
αλυσίδας εφοδιασμού στον αμέσως 
μεταγενέστερο χρήστη ή διανομέα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παροχής πληροφοριών κατάντη της αλυσίδας εφοδιασμού είναι να βοηθηθούν οι
χρήστες των ουσιών και των παρασκευασμάτων να εφαρμόσουν κατάλληλα μέτρα διαχείρισης 
κινδύνου. Η αποκάλυψη ή καταχώριση αριθμών παρέχει εμπιστευτικές πληροφορίες για τη 
σύσταση των παρασκευασμάτων και τους προμηθευτές, χωρίς να προσφέρει πρόσθετα 
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πλεονεκτήματα, δεδομένου ότι το παρόν άρθρο αφορά μόνο τις μη επικίνδυνες ουσίες.

Τροπολογία: John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik + Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Τροπολογία 1002
Άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(α) τον αριθμό ή τους αριθμούς 
καταχώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 
18, παράγραφος 1, εάν υπάρχουν·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παροχής πληροφοριών κατάντη της αλυσίδας εφοδιασμού είναι να βοηθηθούν οι 
χρήστες των ουσιών και των παρασκευασμάτων να εφαρμόσουν κατάλληλα μέτρα διαχείρισης 
κινδύνου. Η αποκάλυψη ή καταχώριση αριθμών παρέχει εμπιστευτικές πληροφορίες για τη 
σύσταση των παρασκευασμάτων και τους προμηθευτές, χωρίς να προσφέρει πρόσθετα 
πλεονεκτήματα, δεδομένου ότι το παρόν άρθρο αφορά μόνο τις μη επικίνδυνες ουσίες. (Bowis 
κ.ά)

Δεν είναι λογικό οι αριθμοί καταχώρισης των μη ταξινομημένων ουσιών να αναφέρονται στο 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας, όταν μάλιστα φαίνεται ότι τούτο δεν ζητείται για τις 
ταξινομημένες ουσίες. Κάτι τέτοιο, θα αποτελούσε ένα λεπτό ζήτημα σε σχέση με το απόρρητο 
των δεδομένων, π.χ. για τα παρασκευάσματα. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙV: Πληροφορίες 
μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού (Vernola και άλλοι).

Η υποχρέωση κοινοποίησης των αριθμών καταχώρησης (άρθρο 30 παρ. 1) πρέπει να διαγραφεί 
εντελώς. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να προστατευτούν καλύτερα τα εμπορικά και τα 
επιχειρηματικά μυστικά χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την προστασία της υγείας και του 
περιβάλλοντος. (Weisgerber κ.ά)

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Τροπολογία 1003
Άρθρο 30, παράγραφος 1 (δ)

κάθε άλλη διαθέσιμη και σχετική 
πληροφορία γύρω από την ουσία που είναι 
απαραίτητη για τον εντοπισμό και την 
εφαρμογή κατάλληλων μέτρων διαχείρισης 
του κινδύνου.

διαγράφεται
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία για την εξασφάλιση συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 29, παράγραφος -1, 
(νέα).

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Τροπολογία 1004
Άρθρο 30 παράγραφος 1, στοιχείο δ)

δ) κάθε άλλη διαθέσιμη και σχετική 
πληροφορία γύρω από την ουσία που είναι 
απαραίτητη για τον εντοπισμό και την 
εφαρμογή κατάλληλων μέτρων διαχείρισης 
του κινδύνου.

δ) κάθε άλλη διαθέσιμη και σχετική 
πληροφορία γύρω από την ουσία που είναι 
απαραίτητη στους μεταγενέστερους 
χρήστες για τον εντοπισμό και την 
εφαρμογή κατάλληλων μέτρων διαχείρισης 
του κινδύνου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση κοινοποίησης των αριθμών καταχώρησης (άρθρο 30 παρ. 1) πρέπει να διαγραφεί 
εντελώς. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να προστατευτούν καλύτερα τα εμπορικά και τα 
επιχειρηματικά μυστικά χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την προστασία της υγείας και του 
περιβάλλοντος.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 1005
Άρθρο 30, παράγραφος 2, εισαγωγή

2. Οι πληροφορίες γνωστοποιούνται 
γραπτώς το αργότερο κατά την πρώτη 
παράδοση της ουσίας μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Οι 
προμηθευτές επικαιροποιούν τις 
πληροφορίες αυτές και τις μεταδίδουν χωρίς 
καθυστέρηση στους επόμενους κρίκους της 
αλυσίδας εφοδιασμού στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

2. Οι πληροφορίες γνωστοποιούνται 
γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα το 
αργότερο κατά την πρώτη παράδοση της 
ουσίας μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. Οι προμηθευτές 
επικαιροποιούν τις πληροφορίες αυτές και 
τις μεταδίδουν χωρίς καθυστέρηση στους 
επόμενους κρίκους της αλυσίδας
εφοδιασμού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δυνατότητα χρήσης (νέων) τεχνολογιών μετάδοσης πληροφοριών.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 1006
Άρθρο 30, παράγραφος 2, εισαγωγή

Οι πληροφορίες γνωστοποιούνται γραπτώς 
το αργότερο κατά την πρώτη παράδοση της 
ουσίας μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. Οι προμηθευτές 
επικαιροποιούν τις πληροφορίες αυτές και 
τις μεταδίδουν χωρίς καθυστέρηση στους 
επόμενους κρίκους της αλυσίδας 
εφοδιασμού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. it

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροπολογία που διορθώνει σφάλμα στην ιταλική έκδοση της πρότασης της 
Επιτροπής.

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

Τροπολογία 1007
Άρθρο 30, παράγραφος 2, στοιχεία (β), (γ) και (δ)

μόλις καταχωριστεί η ουσία· αν έχει καταχωριστεί η ουσία·
μόλις χορηγηθεί ή απορριφθεί άδεια για την 
ουσία·

αν έχει χορηγηθεί ή απορριφθεί άδεια για 
την ουσία·

μόλις επιβληθεί ένας περιορισμός. αν έχει επιβληθεί ένας περιορισμός.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙV: Πληροφορίες μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού
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Τροπολογία: Mary Honeyball + Chris Davies, Frédérique Ries

Τροπολογία 1008
Άρθρο 30α (νέο)

Άρθρο 30a
Υποχρέωση κοινοποίησης για ουσίες σε 

προϊόντα στα κατάντη της αλυσίδας 
εφοδιασμού

1. Συντελεστές της αλυσίδας εφοδιασμού 
με ουσίες και παρασκευάσματα, που 
χρησιμοποιεί σε παρασκεύασμα ουσία η 
οποία πληροί τα κριτήρια του άρθρου 54 
(α-ε) ή έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 54(στ) πρέπει να παρέχουν τη 
σχετική πληροφορία μαζί με το δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας στους επαγγελματίες 
πελάτες εφόσον εκείνοι τους την ζητήσουν.

2. Οι παραγωγοί ή οι προμηθευτές 
προϊόντων πρέπει, όποτε τους ζητείται, να 
παρέχουν στους πελάτες πληροφορίες 
σχετικά με την παρουσία ουσιών στο 
προϊόν, αν αυτό πληροί τα κριτήρια 
έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 54.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού καταναλωτικών αγαθών είναι αναγκαίο να 
προβλέπεται δικαίωμα για αίτηση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση στα προϊόντα, ουσιών που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Είναι επιπλέον αναγκαίο, για τη ροή των πληροφοριών, να 
διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη δυνητική 
παρουσία εγκεκριμένων ουσιών υψηλού κινδύνου στα καταναλωτικά είδη. Η παρούσα διάταξη 
λειτουργεί παράλληλα με αυτήν του άρθρου 6 και θα τεθεί σε ισχύ παράλληλα με το άρθρο 6.

Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 1009
Άρθρο 30 α (νέο)

Άρθρο 30a
Υποχρέωση κοινοποίησης για ουσίες και 

παρασκευάσματα σε προϊόντα στα 
κατάντη της αλυσίδας εφοδιασμού
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Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να 
κοινοποιούν τις πληροφορίες στους άμεσα 
επόμενους χρήστες ή διανομείς στα 
κατάντη της αλυσίδας εφοδιασμού, αν ένα 
προϊόν περιέχει μια ουσία που μόνη της ή 
σε παρασκεύασμα πληροί τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 54 (α-ε) ή έχει 
προσδιοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 
54(στ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμμετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει να ειδοποιούνται αν μια ουσία που 
προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία ενσωματωθεί στο προϊόν που αγοράζουν. Τούτο θα επιτρέψει 
στους συμμετέχοντες να πραγματοποιούν τις επιλογές τους σε σχέση με το περιβάλλον έχοντας 
γνώση όλων των στοιχείων. Η επαρκής ενημέρωση για τα προϊόντα είναι ουσιαστική για όλα τα 
τμήματα της αλυσίδας εφοδιασμού, δεδομένου ότι η πείρα δείχνει πως είναι δυνατή η 
ελευθέρωση ουσιών όταν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ή υφίστανται κατεργασία καθώς και 
όταν καθίστανται απόβλητα. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται οι αζωτούχες χρωστικές 
ουσίες, τα επιβραδυντικά φλόγας και οι φθαλικές ενώσεις στα πλαστικά και ο υδράργυρος στις 
ηλεκτρικές στήλες. Το REACH πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να διαβιβάζονται 
πληροφορίες και για προϊόντα.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Τροπολογία 1010
Άρθρο 30 α (νέο)

 Άρθρο 30 α
Υποχρέωση κοινοποίησης για την ύπαρξη 
σε προϊόντα ουσιών που προκαλούν πολύ 

μεγάλη ανησυχία 
Κάθε παραγωγός, εισαγωγέας ή διανομέας 
παρέχει σε όλους τους μεταγενέστερους 
χρήστες πληροφορίες σχετικά με την 
ύπαρξη ουσίας που ανταποκρίνεται στα 
ακόλουθα κριτήρια :
(α) η ουσία έχει ταξινομηθεί από τον 
Οργανισμό ως ουσία ανταποκρινόμενη στα 
κριτήρια που ορίζει το άρθρο 54,
(β) η ουσία υπάρχει σε προϊόντα σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1% σε 
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ομοιογενές τμήμα του προϊόντος.
Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται από 
κάθε φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού 
στους πελάτες που παραλαμβάνουν τα 
προϊόντα αυτά εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του σημείου (β).

Or. fr

Justification

Η σημερινή πρόταση δεν προβλέπει ενημέρωση για τους χρήστες σχετικά με την ύπαρξη 
χημικών ουσιών στα προϊόντα. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για να εξασφαλίζεται η 
αξιοπιστία των μεταγενέστερων χρηστών έναντι των πελατών τους και να τηρούνται οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται σε άλλα νομοθετικά κείμενα.

Επιπλέον, οι χρήστες ενδέχεται να επηρεαστούν αμέσως, ιδίως στο πλαίσιο έργων επισκευής, 
συντήρησης και ανακύκλωσης, από τοξικές ουσίες που περιέχουν τα προϊόντα. Η τροπολογία 
αυτή είναι επίσης ευνοϊκή για τις ΜΜΕ, δεδομένου ότι, σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, 
δυσκολεύονται να πάρουν πληροφορίες από τους προμηθευτές.

Σήμερα, όλο και περισσότερα υλικά κατασκευής ανακυκλώνονται και ξαναχρησιμοποιούνται σε 
κατασκευαστικά έργα, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, το 
υλικό που ανακυκλώνεται μπορεί να περιέχει ουσίες που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και οι 
κατασκευαστικές εταιρίες πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν σχετική ενημέρωση. Τόσο η οδηγία 
ΟΠΕΡ (9/61/ΕΚ) όσο και η οδηγία για τα προϊόντα κατασκευής (89/10/ΕΚ) δεν εγγυώνται την 
ασφαλή χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών ούτε παρέχουν επαρκείς πληροφορίες στους 
χρήστες.

Το προτεινόμενο όριο συγκέντρωσης του 0,1 % είναι σύμφωνο με τα όρια ταξινόμησης της 
υπάρχουσας οδηγίας σχετικά με την ταξινόμηση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων 
(1999/45/ΕΟΚ).

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Τροπολογία 1011
Άρθρο 30β

 Άρθρο 30β
Υποχρέωση κοινοποίησης για την ύπαρξη 
σε προϊόντα ουσιών που προκαλούν πολύ 

μεγάλη ανησυχία 
Κάθε παραγωγός, εισαγωγέας ή διανομέας 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 
ύπαρξη στο προϊόν ουσίας που πληροί τα 
κριτήρια ταξινόμησης των επικίνδυνων 
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ουσιών που ορίζει η οδηγία 67/548, εφόσον 
η ουσία υπάρχει σε συγκέντρωση 
τουλάχιστον 0,1 % σε ένα ομοιογενές 
τμήμα του προϊόντος και οι πληροφορίες 
ζητούνται από τον πελάτη ατομικά. Ο 
προμηθευτής του προϊόντος ενημερώνει 
γραπτώς τον πελάτη εντός 8 ημερών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία για την εξασφάλιση συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 30α.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ευελιξία του μηχανισμού REACH, η διαβίβαση πληροφοριών 
σχετικά με την ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών δεν πρέπει να έχει αυτόματο χαρακτήρα, αλλά 
πρέπει να γίνεται μετά από αίτηση των πελατών.

Τροπολογία: Liam Aylward + Avril Doyle

Τροπολογία 1012
Άρθρο 31, εισαγωγή

Κάθε φορέας της αλυσίδας εφοδιασμού μιας 
ουσίας ή ενός παρασκευάσματος 
γνωστοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες 
στον αμέσως προηγούμενο φορέα ή 
διανομέα της αλυσίδας εφοδιασμού:

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες 
τούτο θα μπορούσε να οδηγήσει στην 
αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών 
προστατευόμενων βάσει του άρθρου 116, 
κάθε φορέας της αλυσίδας εφοδιασμού μιας 
ουσίας ή ενός παρασκευάσματος 
γνωστοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες 
στον αμέσως προηγούμενο φορέα ή 
διανομέα της αλυσίδας εφοδιασμού:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλεφτεί εξαίρεση των μετέπειτα χρηστών από τη διαβίβαση πληροφοριών στα 
ανάντη της αλυσίδας εφοδιασμού, αν τούτο θα μπορούσε να αποκαλύψει εμπιστευτικές 
πληροφορίες σχετικά με τους μετέπειτα χρήστες ή τη συγκεκριμένη χρήση της χημικής ουσίας.  
Για παράδειγμα, αν ένας μετέπειτα χρήστης έχει εντοπίσει μια μοναδική χρήση μιας χημικής 
ουσίας και προσδιορίσει ότι θα καταχωρίσει τη συγκεκριμένη χρήση ξεχωριστά, προκειμένου να 
μην επιτρέψει στον παραγωγό της ουσίας να αντιληφθεί τη χρήση αυτή και ο τελευταίος να μην 
διαβιβάσει πληροφορίες σχετικά με αυτήν στους ανταγωνιστές του μετέπειτα χρήστη.
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Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 1013
Άρθρο 31, παράγραφος 1, στοιχεία α) και β)

(α) νέες πληροφορίες για επικίνδυνες 
ιδιότητες, ανεξαρτήτως χρήσεων· 

(α) νέες πληροφορίες για επικίνδυνες 
ιδιότητες, ανεξαρτήτως κατηγοριών 
έκθεσης·

(β) κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να 
θέσει υπό αμφισβήτηση την καταλληλότητα 
των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου τα 
οποία προσδιορίζονται σε δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας που τους έχει παρασχεθεί· οι 
πληροφορίες αυτές γνωστοποιούνται μόνο 
για τις προσδιοριζόμενες χρήσεις.

(β) κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να 
θέσει υπό αμφισβήτηση την καταλληλότητα 
των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου τα 
οποία προσδιορίζονται σε δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας που τους έχει παρασχεθεί· οι 
πληροφορίες αυτές γνωστοποιούνται μόνο 
για τις προσδιοριζόμενες κατηγορίες 
έκθεσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο Χ, παρ. 13α (νέα).

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 1014
Άρθρο 31α (νέο)

Άρθρο 31a
Όλοι οι δευτερογενείς χρήστες που 
συμμετείχαν στην προετοιμασία των 
στοιχείων ασφάλειας πρέπει να 
γνωστοποιούν τις πληροφορίες σε 
οποιονδήποτε αποδέκτη εκτός των 
μεμονωμένων καταναλωτών. Οι 
καταναλωτές μπορούν να λαμβάνουν τις 
πληροφορίες αυτές από τους συνδέσμους 
και τις θεσμικές οργανώσεις τους. Οι 
παραγωγοί πρέπει να απαντούν το πολύ σε 
15 μέρες παρέχοντας τα απαραίτητα 
στοιχεία.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Απαραίτητο για την ορθή πληροφόρηση χωρίς να δημιουργεί επιπλέον φόρτο από την πληθώρα 
των καταναλωτών και ενδυναμώνει το ρόλο των οργανώσεων. Είναι πιο άμεσο και κατανοητό 
από το υπάρχον.

Τροπολογία: Mary Honeyball + Karin Scheele + Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 1015
Άρθρο 31α (νέο)

Άρθρο 31a
Υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών 

για ουσίες σε προϊόντα

Οι μεταγενέστεροι χρήστες που 
ενσωματώνουν σε προϊόν μια ουσία ή ένα 
παρασκεύασμα για τα οποία έχει συνταχθεί 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας, και εκείνοι 
που μεταγενεστέρως χειρίζονται ή 
επεξεργάζονται περαιτέρω αυτό το προϊόν, 
διαβιβάζουν το δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας σε οιονδήποτε αποδέκτη του 
προϊόντος ή παραγώγου αυτού. Οι 
καταναλωτές δεν είναι αποδέκτες.

Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να ζητούν 
από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα 
πληροφορίες για τις ουσίες που υπάρχουν 
στο προϊόν που παρήχθη ή εισήχθη από 
αυτούς. Ο παραγωγός ή εισαγωγέας 
απαντά εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί προϊόντων, οι καταναλωτές και το κοινό πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
γνωρίζουν εάν κάποιες ειδικές ουσίες είναι παρούσες στο τελικό προϊόν και να αναζητούν 
ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές εάν χρειάζεται. Ορίζεται χρονικό όριο δεκαπέντε ημερών 
κατ' αντιστοιχία προς τον σταθερό χρόνο απάντησης που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα των κοινοτικών θεσμικών 
οργάνων.
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Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 1016
Άρθρο 31α (νέο)

Άρθρο 31a
Υποχρέωση κοινοποίησης για ουσίες σε 

προϊόντα
Οι μεταγενέστεροι χρήστες που 
ενσωματώνουν σε προϊόν μια ουσία ή ένα 
παρασκεύασμα για τα οποία έχει συνταχθεί 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας, και εκείνοι 
που μεταγενεστέρως χειρίζονται ή 
επεξεργάζονται περαιτέρω αυτό το προϊόν, 
διαβιβάζουν το δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας σε οιονδήποτε αποδέκτη του 
προϊόντος ή παραγώγου αυτού. Το κοινό 
δεν είναι αποδέκτης.
Το κοινό έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον 
παραγωγό ή τον εισαγωγέα πληροφορίες 
για τις ουσίες που υπάρχουν στο προϊόν 
που παρήχθη ή εισήχθη από αυτόν. Ο 
παραγωγός ή εισαγωγέας απαντά εντός 15 
εργάσιμων ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί προϊόντων, οι έμποροι λιανικής πώλησης και το κοινό πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να γνωρίζουν εάν κάποιες ειδικές ουσίες είναι παρούσες στο τελικό προϊόν και να 
αναζητούν ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές εάν χρειάζεται. Ορίζεται χρονικό όριο 
δεκαπέντε ημερών κατ' αντιστοιχία προς τον σταθερό χρόνο απάντησης που προβλέπεται στον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα των κοινοτικών 
θεσμικών οργάνων.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 1017
Άρθρο 31 α (νέο)

Άρθρο 31 a
Υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών 

για ουσίες σε προϊόντα
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1. Ένας φορέας στην αλυσίδα εφοδιασμού 
ουσιών και σκευασμάτων που 
ενσωματώνει σε προϊόν μια ουσία που 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των 
σημείων (a) έως (στ) του άρθρου 54, 
κοινοποιεί την πράξη αυτή σε όλους τους 
μεταγενέστερους χρήστες και διανομείς.
2. Αν το ζητήσει ο καταναλωτής, ο 
διανομέας ενός προϊόντος παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με την παρουσία σε 
ένα προϊόν ουσιών που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής των σημείων (a) έως (στ) 
του άρθρου 54.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ροή πληροφοριών σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού από τον παραγωγό προς τον 
μεταγενέστερο χρήστη που απαιτείται στο πλαίσιο του REACH, διακόπτεται όταν μια χημική 
ουσία εισέλθει σε ένα προϊόν. Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει ότι οι φορείς στα κατάντη της 
αλυσίδα ς εφοδιασμού προϊόντων ενημερώνονται σχετικά με την παρουσία επικίνδυνων 
χημικών ουσιών στα προϊόντα αυτά. Η ενημέρωση αυτή είναι επί πλέον αναγκαία για τους 
παραγωγούς/χρήστες προϊόντων, για λόγους συμμόρφωσης προς τη λοιπή νομοθεσία της ΕΚ 
(δηλ. την οδηγία περί ασφάλειας των προϊόντων, την οδηγία για τα παιγνίδια), ώστε να 
αποφευχθεί η χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών και, το πιο σημαντικό, η ενημέρωση αυτή να 
διαβιβαστεί στους καταναλωτές.

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

Τροπολογία 1018
Άρθρο 32, τίτλος

Πρόσβαση των εργαζομένων στις 
πληροφορίες του δελτίου δεδομένων 

ασφαλείας

Πρόσβαση των εργαζομένων στις 
πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Or. it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 1019
Άρθρο 33

Όλοι οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού 
συγκεντρώνουν και διατηρούν διαθέσιμες 
όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους 
βάσει του παρόντος κανονισμού για περίοδο 
δέκα ετών μετά την τελευταία φορά που 
παρήγαγαν, εισήγαγαν, προμήθευσαν ή 
χρησιμοποίησαν την ουσία υπό καθαρή 
μορφή ή σε παρασκεύασμα. Κάθε φορέας 
υποβάλλει τις πληροφορίες αυτές ή τις θέτει 
στη διάθεση του Οργανισμού ή κάθε 
αρμόδιας αρχής κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένος ο φορέας της 
αλυσίδας εφοδιασμού αμέσως μόλις του τις 
ζητήσουν, με την επιφύλαξη των τίτλων ΙΙ 
και VI.

Όλοι οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού 
συγκεντρώνουν και διατηρούν διαθέσιμες 
όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους 
βάσει του παρόντος κανονισμού για περίοδο 
πέντε ετών μετά την τελευταία φορά που 
παρήγαγαν, εισήγαγαν, προμήθευσαν ή 
χρησιμοποίησαν την ουσία υπό καθαρή 
μορφή ή σε παρασκεύασμα. Κάθε φορέας 
υποβάλλει τις πληροφορίες αυτές ή τις θέτει 
στη διάθεση του Οργανισμού αμέσως μόλις 
του τις ζητήσουν, με την επιφύλαξη των 
τίτλων ΙΙ και VI

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 1020
Άρθρο 34, τίτλος, παράγραφος 1 και παράγραφος 1α (νέα)

Αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας 
μεταγενέστερου χρήστη και 

υποχρέωση εφαρμογής και σύστασης 
μέτρων μείωσης του κινδύνου

Αξιολογήσεις μεταγενέστερου χρήστη και 
υποχρέωση εφαρμογής και σύστασης 

μέτρων μείωσης του κινδύνου

1.  Ο μεταγενέστερος χρήστης μπορεί να 
παράσχει πληροφορίες για να βοηθήσει στην 

1.  Ο μεταγενέστερος χρήστης μπορεί να 
παράσχει πληροφορίες για να βοηθήσει στην 
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προετοιμασία μιας καταχώρισης. προετοιμασία μιας καταχώρισης.

1a. Πριν από την περίληψη της χρήσης 
μιας ουσίας ο μεταγενέστερος χρήστης 
διασφαλίζει ότι η χρήση που προτίθεται να 
κάνει εμπίπτει σε μια από τις κατηγορίες 
χρήσης και έκθεσης που παρατίθενται 
στον κατάλογο ουσιών σύμφωνα με το 
άρθρο 26α παρ. 3 έως 5.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο μεταγενέστερος χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι η χρήση που προτίθεται να κάνει εμπίπτει 
σε μια από τις καταχωρισμένες ή προκαταχωρισμένες κατηγορίες χρήσης και έκθεσης

Τροπολογία: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 1021
Άρθρο 34, παράγραφος 1

1. Ο μεταγενέστερος χρήστης μπορεί να 
παράσχει πληροφορίες για να βοηθήσει στην 
προετοιμασία μιας καταχώρισης.

1. Ο μεταγενέστερος χρήστης μπορεί να 
παράσχει πληροφορίες για να βοηθήσει στην 
προετοιμασία μιας καταχώρισης. Ορισμένες 
πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται 
άμεσα στον Οργανισμό. Οι μεταγενέστεροι 
χρήστες υπόκεινται, mutatis mutandis, στις 
διατάξεις του τίτλου ΙΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς τη δυνατότητα άμεσης αναφοράς στον Οργανισμό, το δικαίωμα των μεταγενέστερων 
χρηστών στην προστασία των δεδομένων θα υπονομευόταν σοβαρά. Διαφορετικά, τα δεδομένα 
θα ήσαν διαθέσιμα στους προμηθευτές χωρίς δυνατότητα ελέγχου του τρόπου με τον οποίο 
χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 1022
Άρθρο 34, παράγραφος 2

2. Κάθε μεταγενέστερος χρήστης έχει το 
δικαίωμα να γνωστοποιήσει γραπτώς μια 
χρήση στον παραγωγό, στον εισαγωγέα ή 
στο μεταγενέστερο χρήστη από τον οποίο 
προμηθεύεται την ουσία που χρησιμοποιεί, 
με σκοπό να καταστήσει τη χρήση 

2. Κάθε μεταγενέστερος χρήστης έχει το 
δικαίωμα να γνωστοποιήσει γραπτώς μια 
χρήση στον παραγωγό, στον εισαγωγέα ή 
στο μεταγενέστερο χρήστη ή το διανομέα ή 
άλλον παράγοντα της αλυσίδας 
εφοδιασμού από τον οποίο προμηθεύεται 
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προσδιοριζόμενη. Με τη γραπτή 
γνωστοποίηση παρέχει επαρκείς 
πληροφορίες στον προμηθευτή του ώστε να 
του δώσει τη δυνατότητα να προετοιμάσει 
ένα σενάριο έκθεσης για τη χρήση του στην 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας του 
προμηθευτή.

την ουσία που χρησιμοποιεί, με σκοπό να 
καταστήσει τη χρήση προσδιοριζόμενη. Με 
τη γραπτή γνωστοποίηση παρέχει επαρκείς 
πληροφορίες στον προμηθευτή του ώστε να 
του δώσει τη δυνατότητα να προετοιμάσει 
μια αξιολόγηση έκθεσης για τη χρήση του 
στην αξιολόγηση χημικής ασφάλειας του 
προμηθευτή.  
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε 
μη υποστηριζόμενους χρήστες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει οι προμηθευτές να υποστηρίζουν όλους τους χρήστες που προσδιορίζει ένας 
μεταγενέστερος χρήστης και να εκπονούν σενάρια έκθεσης για χρήσεις που δεν υποστηρίζουν.

Η παράγραφος 2 δεν θα πρέπει να αντιβαίνει στον τίτλο 16 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
(επίσης μέρος του GHS SDS).

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 1023
Άρθρο 34, παράγραφος 2

2. Κάθε μεταγενέστερος χρήστης έχει το 
δικαίωμα να γνωστοποιήσει γραπτώς μια 
χρήση στον παραγωγό, στον εισαγωγέα ή 
στο μεταγενέστερο χρήστη από τον οποίο 
προμηθεύεται την ουσία που χρησιμοποιεί, 
με σκοπό να καταστήσει τη χρήση 
προσδιοριζόμενη. Με τη γραπτή 
γνωστοποίηση παρέχει επαρκείς 
πληροφορίες στον προμηθευτή του ώστε να 
του δώσει τη δυνατότητα να προετοιμάσει 
ένα σενάριο έκθεσης για τη χρήση του στην 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας του 
προμηθευτή.

2. Κάθε μεταγενέστερος χρήστης έχει το 
δικαίωμα να γνωστοποιήσει γραπτώς μια 
χρήση στον παραγωγό, στον εισαγωγέα ή 
στο μεταγενέστερο χρήστη από τον οποίο 
προμηθεύεται την ουσία που χρησιμοποιεί, 
με σκοπό να καταστήσει τη χρήση 
προσδιοριζόμενη. Με τη γραπτή 
γνωστοποίηση παρέχει επαρκείς 
πληροφορίες στον προμηθευτή του ώστε να 
του δώσει τη δυνατότητα να υποβάλει ένα 
σενάριο έκθεσης για τη χρήση του στην 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας του 
προμηθευτή.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 26, ο 
παραγωγός, ο εισαγωγέας ή ο μετέπειτα 
χρήστης μπορεί να αρνηθεί να υποβάλει 
σενάριο έκθεσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει ότι οι προμηθευτές επιτρέπεται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
να αρνούνται να παρέχουν στους μετέπειτα χρήστες το αναγκαίο σενάριο έκθεσης από μία 
χρήση. Η αποσαφήνιση αυτή έχει ιδιαίτερη αξία για τις ΜΜΕ, δεδομένου ότι παρέχει νομική 
βεβαιότητα και διευκολύνει στον υπολογισμό του κόστους. Η τροπολογία αυτή πρέπει να 
θεωρηθεί σε συνάρτηση με το άρθρο 3, παρ. 26.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 1024
Άρθρο 34, παράγραφος 2

2. Κάθε μεταγενέστερος χρήστης έχει το 
δικαίωμα να γνωστοποιήσει γραπτώς μια 
χρήση στον παραγωγό, στον εισαγωγέα ή 
στο μεταγενέστερο χρήστη από τον οποίο 
προμηθεύεται την ουσία που χρησιμοποιεί, 
με σκοπό να καταστήσει τη χρήση 
προσδιοριζόμενη. Με τη γραπτή 
γνωστοποίηση παρέχει επαρκείς 
πληροφορίες στον προμηθευτή του ώστε να 
του δώσει τη δυνατότητα να προετοιμάσει 
ένα σενάριο έκθεσης για τη χρήση του στην 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας του 
προμηθευτή.

2. Κάθε μεταγενέστερος χρήστης έχει το 
δικαίωμα να γνωστοποιήσει γραπτώς μια 
χρήση στον παραγωγό, στον εισαγωγέα, στο 
μεταγενέστερο χρήστη, στο διανομέα ή σε 
οιονδήποτε άλλο φορέα της αλυσίδας 
εφοδιασμού από τον οποίο προμηθεύεται 
την ουσία που χρησιμοποιεί, με σκοπό να 
καταστήσει τη χρήση προσδιοριζόμενη. Με 
τη γραπτή γνωστοποίηση παρέχει επαρκείς 
πληροφορίες στον προμηθευτή του ώστε να 
του δώσει τη δυνατότητα να προετοιμάσει 
ένα σενάριο έκθεσης για τη χρήση του στην 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας του 
προμηθευτή.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στις μη εγκεκριμένες χρήσεις.

Or. fr

Justification

Ένας προμηθευτής δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένος να εγκρίνει όλες τις χρήσεις που 
προσδιορίζει ένας μεταγενέστερος χρήστης και να προετοιμάζει σενάρια έκθεσης για χρήσεις τις 
οποίες δεν εγκρίνει.

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

Τροπολογία 1025
Άρθρο 34, παράγραφος 2

2.  Κάθε μεταγενέστερος χρήστης έχει το 
δικαίωμα να γνωστοποιήσει γραπτώς μια 

2.  Κάθε μεταγενέστερος χρήστης έχει το 
δικαίωμα να γνωστοποιήσει γραπτώς μια 
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χρήση στον παραγωγό, στον εισαγωγέα ή 
στο μεταγενέστερο χρήστη από τον οποίο 
προμηθεύεται την ουσία που χρησιμοποιεί, 
με σκοπό να καταστήσει τη χρήση 
προσδιοριζόμενη. Με τη γραπτή 
γνωστοποίηση παρέχει επαρκείς 
πληροφορίες στον προμηθευτή του ώστε να 
του δώσει τη δυνατότητα να προετοιμάσει 
ένα σενάριο έκθεσης για τη χρήση του στην 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας του 
προμηθευτή.

χρήση στον παραγωγό, στον εισαγωγέα ή 
στο μεταγενέστερο χρήστη από τον οποίο 
προμηθεύεται την ουσία που χρησιμοποιεί, 
με σκοπό να καταστήσει τη χρήση 
προσδιοριζόμενη. Με τη γραπτή 
γνωστοποίηση παρέχει επαρκείς 
πληροφορίες στον προμηθευτή του ώστε να 
του δώσει τη δυνατότητα να προβλέψει ένα 
σενάριο έκθεσης για τη χρήση του στην 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας του 
προμηθευτή.

Το παρόν σημείο δεν εφαρμόζεται σε μη 
προβλεπόμενες χρήσεις.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία υποχρέωση για τον προμηθευτή να προβλέπει σενάρια έκθεσης 
για μη προβλεπόμενες χρήσεις.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 1026
Άρθρο 34, παράγραφος 2

2. Κάθε μεταγενέστερος χρήστης έχει το 
δικαίωμα να γνωστοποιήσει γραπτώς μια 
χρήση στον παραγωγό, στον εισαγωγέα ή 
στο μεταγενέστερο χρήστη από τον οποίο 
προμηθεύεται την ουσία που χρησιμοποιεί, 
με σκοπό να καταστήσει τη χρήση 
προσδιοριζόμενη. Με τη γραπτή 
γνωστοποίηση παρέχει επαρκείς 
πληροφορίες στον προμηθευτή του ώστε 
να του δώσει τη δυνατότητα να 
προετοιμάσει ένα σενάριο έκθεσης για τη 
χρήση του στην αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας του προμηθευτή.

2. Κάθε μεταγενέστερος χρήστης έχει το 
δικαίωμα να γνωστοποιήσει γραπτώς στον 
παραγωγό, στον εισαγωγέα ή στο 
μεταγενέστερο χρήστη από τον οποίο 
προμηθεύεται την ουσία, τις κατηγορίες 
έκθεσης της ουσίας, με σκοπό να 
καταστήσει την κατηγορία έκθεσης  
προσδιοριζόμενη. Με τη γραπτή 
γνωστοποίηση παρέχει επαρκείς 
πληροφορίες στον προμηθευτή του ώστε 
να του δώσει τη δυνατότητα να 
προετοιμάσει τα αναγκαία σενάρια 
έκθεσης για τη χρήση του στην αξιολόγηση 
χημικής ασφάλειας του προμηθευτή.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 3, παρ. 13α (νέα).

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 1027
Άρθρο 34, παράγραφος 2

2.  Κάθε μεταγενέστερος χρήστης έχει το 
δικαίωμα να γνωστοποιήσει γραπτώς μια 
χρήση στον παραγωγό, στον εισαγωγέα ή 
στο μεταγενέστερο χρήστη από τον οποίο 
προμηθεύεται την ουσία που χρησιμοποιεί, 
με σκοπό να καταστήσει τη χρήση 
προσδιοριζόμενη. Με τη γραπτή 
γνωστοποίηση παρέχει επαρκείς 
πληροφορίες στον προμηθευτή του ώστε να 
του δώσει τη δυνατότητα να προετοιμάσει 
ένα σενάριο έκθεσης για τη χρήση του στην 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας του 
προμηθευτή.

2.  Κάθε μεταγενέστερος χρήστης έχει το 
δικαίωμα να γνωστοποιήσει γραπτώς μια 
χρήση στον παραγωγό, στον εισαγωγέα ή 
στο μεταγενέστερο χρήστη από τον οποίο 
προμηθεύεται την ουσία που χρησιμοποιεί, 
η οποία δεν εμπίπτει σε μία αξιολογημένη ή 
προκαταχωρισμένη κατηγορία χρήσης ή 
έκθεση, με σκοπό να καταστήσει τη χρήση 
προσδιοριζόμενη. Με τη γραπτή 
γνωστοποίηση παρέχει επαρκείς 
πληροφορίες στον προμηθευτή του ώστε να 
του δώσει τη δυνατότητα να κατατάξει τη 
χρήση σε μια από τις κατηγορίες χρήσης 
και έκθεσης σύμφωνα με το παράρτημα Ι 
αα, κατά την κατάρτιση του δελτίου 
δεδομένων ασφάλειάς του, και να 
διεξαγάγει αξιολόγηση έκθεσης για τη 
χρήση του.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 34 παρ. 1α.

Τροπολογία: Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild Rothe

Τροπολογία 1028
Άρθρο 34, παράγραφος 2

2. Κάθε μεταγενέστερος χρήστης έχει το 
δικαίωμα να γνωστοποιήσει γραπτώς μια 
χρήση στον παραγωγό, στον εισαγωγέα ή 
στο μεταγενέστερο χρήστη από τον οποίο 
προμηθεύεται την ουσία που χρησιμοποιεί, 

Κάθε μεταγενέστερος χρήστης έχει το 
δικαίωμα να γνωστοποιήσει γραπτώς μια 
χρήση στον παραγωγό, στον εισαγωγέα ή 
στο μεταγενέστερο χρήστη από τον οποίο 
προμηθεύεται την ουσία που χρησιμοποιεί, 
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με σκοπό να καταστήσει τη χρήση 
προσδιοριζόμενη. Με τη γραπτή 
γνωστοποίηση παρέχει επαρκείς 
πληροφορίες στον προμηθευτή του ώστε να 
του δώσει τη δυνατότητα να προετοιμάσει 
ένα σενάριο έκθεσης για τη χρήση του στην 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας του 
προμηθευτή.

με σκοπό να καταστήσει τη χρήση 
προσδιοριζόμενη υπό την έννοια του 
άρθρου 3 παράγραφος 25 και του άρθρου 3 
παράγραφος 30. Με τη γραπτή 
γνωστοποίηση παρέχει επαρκείς 
πληροφορίες στον προμηθευτή του ώστε να 
του δώσει τη δυνατότητα να προετοιμάσει 
ένα σενάριο έκθεσης για τη χρήση του στην 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας του 
προμηθευτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζουν στους προμηθευτές τους μία ή 
περισσότερες πρόσθετες κατηγορίες χρήσης και έκθεσης. Οι κατηγορίες χρήσης και έκθεσης θα 
πρέπει να προσφέρουν τη βάση για τη ροή πληροφοριών κατά μήκος της αλυσίδας δημιουργίας 
προστιθέμενης αξίας. Οι κατηγορίες χρήσης και έκθεσης αποτελούν το βασικό μέσο για τη 
διαρθρωμένη διαβίβαση πληροφοριών των μέτρων διαχείρισης κινδύνου, των τιμών έκθεσης 
(π.χ.  DNEL, PNEC) και των όρων χρήσης κατά μήκος της αλυσίδας δημιουργίας 
προστιθέμενης αξίας. Υποστηρίζουν τους συναλλασσόμενους στην αλυσίδα δημιουργίας 
προστιθέμενης αξίας και βοηθούν στην κατάρτιση δελτίου δεδομένων ασφαλείας για τους 
επόμενους συμμετέχοντες στην αλυσίδα δημιουργίας προστιθέμενης αξίας.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 1029
Άρθρο 34, παράγραφος 4

4.  Ο μεταγενέστερος χρήστης μιας ουσίας 
υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα 
καταρτίζει έκθεση χημικής ασφάλειας, 
σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙ για κάθε 
χρήση εκτός των συνθηκών που 
περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης που 
του έχει διαβιβαστεί με το δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας.

4.  Ο μεταγενέστερος χρήστης μιας ουσίας 
υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα 
καταρτίζει ιδιαίτερο δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας σύμφωνα με το παράρτημα Ια 
για κάθε χρήση που δεν υπάγεται σε 
κατηγορία χρήσης ή έκθεσης που του έχει 
διαβιβαστεί με το δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας, στο οποίο λαμβάνεται υπόψη η 
εν λόγω παρέκκλιση. Στο δελτίο δεδομένων 
πρέπει να κατατάσσει την παρεκκλίνουσα 
χρήση του σε κατηγορία χρήσης ή έκθεσης 
σύμφωνα με το παράρτημα Ια.

Εάν ο μεταγενέστερος χρήστης εφαρμόζει 
ή συνιστά ένα σενάριο έκθεσης το οποίο 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις συνθήκες 
που περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης 
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που του έχει διαβιβαστεί, δεν χρειάζεται να 
καταρτίσει έκθεση χημικής ασφάλειας.
Ο μεταγενέστερος χρήστης δεν χρειάζεται 
να καταρτίσει έκθεση χημικής ασφάλειας 
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
όταν δεν απαιτείται να διαβιβαστεί μαζί με 
την ουσία δελτίο δεδομένων ασφαλείας·
όταν δεν απαιτείται να συμπληρωθεί από 
τον προμηθευτή του έκθεση χημικής 
ασφάλειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μεταγενέστεροι χρήστες επιβαρύνονται υπέρμετρα με την κατάρτιση έκθεσης χημικής 
ασφαλείας· η κατάρτιση δελτίου δεδομένων ασφαλείας επαρκεί.

Τροπολογία: Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild Rothe

Τροπολογία 1030
Άρθρο 34, παράγραφος 4

4. Ο μεταγενέστερος χρήστης μιας ουσίας 
υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα 
καταρτίζει έκθεση χημικής ασφάλειας, 
σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙ για κάθε 
χρήση εκτός των συνθηκών που 
περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης που 
του έχει διαβιβαστεί με το δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας.

4. Ο μεταγενέστερος χρήστης μιας ουσίας 
υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα 
σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙ για κάθε 
χρήση εκτός των κατηγοριών χρήσης και 
έκθεσης που του έχει διαβιβαστεί με το 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Εάν ο μεταγενέστερος χρήστης εφαρμόζει ή 
συνιστά ένα σενάριο έκθεσης το οποίο 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις συνθήκες που 
περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης που του 
έχει διαβιβαστεί, δεν χρειάζεται να 
καταρτίσει έκθεση χημικής ασφάλειας.

Εάν ο μεταγενέστερος χρήστης εφαρμόζει ή 
συνιστά ένα σενάριο έκθεσης το οποίο 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις συνθήκες που 
περιγράφονται στο σενάριο χρήσης και 
έκθεσης που του έχει διαβιβαστεί, δεν 
χρειάζεται να καταρτίσει έκθεση χημικής 
ασφάλειας.

Ο μεταγενέστερος χρήστης δεν χρειάζεται 
να καταρτίσει έκθεση χημικής ασφάλειας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
α) όταν δεν απαιτείται να διαβιβαστεί μαζί 
με την ουσία δελτίο δεδομένων ασφαλείας·

Ο μεταγενέστερος χρήστης δεν χρειάζεται 
να καταρτίσει έκθεση χημικής ασφάλειας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
α) όταν δεν απαιτείται να διαβιβαστεί μαζί 
με την ουσία δελτίο δεδομένων ασφαλείας·
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β) όταν δεν απαιτείται να συμπληρωθεί από 
τον προμηθευτή του έκθεση χημικής 
ασφάλειας.

β) όταν δεν απαιτείται να συμπληρωθεί από 
τον προμηθευτή του έκθεση χημικής 
ασφάλειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζουν στους προμηθευτές τους μία ή 
περισσότερες πρόσθετες κατηγορίες χρήσης και έκθεσης. Οι κατηγορίες χρήσης και έκθεσης θα 
πρέπει να προσφέρουν τη βάση για τη ροή πληροφοριών κατά μήκος της αλυσίδας δημιουργίας 
προστιθέμενης αξίας. Οι κατηγορίες χρήσης και έκθεσης αποτελούν το βασικό μέσο για τη 
διαρθρωμένη διαβίβαση πληροφοριών των μέτρων διαχείρισης κινδύνου, των τιμών έκθεσης 
(π.χ.  DNEL, PNEC) και των όρων χρήσης κατά μήκος της αλυσίδας δημιουργίας 
προστιθέμενης αξίας. Υποστηρίζουν τους συναλλασσόμενους στην αλυσίδα δημιουργίας 
προστιθέμενης αξίας και βοηθούν στην κατάρτιση δελτίου δεδομένων ασφαλείας για τους 
επόμενους συμμετέχοντες στην αλυσίδα δημιουργίας προστιθέμενης αξίας.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 1031
Άρθρο 34, παράγραφος 4, υποπαράγραφος 1

4. Ο μεταγενέστερος χρήστης μιας ουσίας 
υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα 
καταρτίζει έκθεση χημικής ασφάλειας, 
σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙ για κάθε 
χρήση εκτός των συνθηκών που 
περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης που του 
έχει διαβιβαστεί με το δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας.

4. Ο μεταγενέστερος χρήστης μιας ουσίας 
υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα 
καταρτίζει έκθεση χημικής ασφάλειας, 
σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙ για κάθε 
χρήση, για ποσότητες από ένα τόνο και 
άνω ετησίως, εκτός των συνθηκών που 
περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης που του 
έχει διαβιβαστεί με το δελτίο δεδομένων
ασφαλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ισότιμη μεταχείριση των καταχωριζόντων και των 
μεταγενέστερων χρηστών όσον αφορά τις χρήσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στις 
αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας, οι οποίες -για πρακτικούς λόγους- θα πρέπει να απαιτούνται 
μόνο για χρήσεις σε ποσότητες άνω του ενός τόνου ετησίως.
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Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 1032
Άρθρο 34, παράγραφος 4, υποπαράγραφος 3

Ο μεταγενέστερος χρήστης δεν χρειάζεται 
να καταρτίσει έκθεση χημικής ασφάλειας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Ο μεταγενέστερος χρήστης δεν χρειάζεται 
να καταρτίσει έκθεση χημικής ασφάλειας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

(α) όταν δεν απαιτείται να διαβιβαστεί μαζί 
με την ουσία δελτίο δεδομένων ασφαλείας·

(α) όταν δεν απαιτείται να διαβιβαστεί μαζί 
με την ουσία δελτίο δεδομένων ασφαλείας·

(β) όταν δεν απαιτείται να συμπληρωθεί από 
τον προμηθευτή του έκθεση χημικής 
ασφάλειας.

(β) όταν δεν απαιτείται να συμπληρωθεί από 
τον προμηθευτή του έκθεση χημικής 
ασφάλειας.

(βα) όταν για περίοδο πέντε ετών για χρήση 
για τους σκοπούς του προϊόντος και για 
έρευνα και ανάπτυξη προσανατολισμένη σε 
διεργασίες έχει υποβάλει τις εκθέσεις στον 
Οργανισμό και τις πληροφορίες που 
καθορίζονται στο άρθρο 35 καθώς και 
κατάλογο των πελατών ή χρηστών του, αν 
υπάρχουν, και την εκτιμώμενη ποσότητα 
που χρησιμοποιεί για την 
προσανατολισμένη σε διεργασίες έρευνα 
και ανάπτυξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία καθιερώνει τη δυνατότητα των μεταγενέστερων χρηστών που διεξάγουν 
έρευνα και ανάπτυξη προσανατολισμένη σε διεργασίες να επωφεληθούν από απαλλαγή από την 
υποχρέωση διεξαγωγής αξιολόγησης χημικής ασφαλείας για τη συγκεκριμένη χρήση, 
περιλαμβάνοντας περισσότερες πληροφορίες που δεν είναι δύσκολο να παραχθούν, στην έκθεση 
που πρέπει να αποστείλουν στον Οργανισμό για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με το άρθρο 
35. (συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 3(22), στο άρθρο 4α και στο άρθρο 7β, του ίδιου 
συντάκτη).

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 1033
Άρθρο 34, παράγραφος 5

5.  Κάθε μεταγενέστερος χρήστης 5.  Κάθε μεταγενέστερος χρήστης 
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προσδιορίζει, εφαρμόζει και, εάν είναι 
σκόπιμο, συνιστά κατάλληλα μέτρα για τον 
επαρκή έλεγχο των κινδύνων οι οποίοι 
προσδιορίζονται σε ένα από τα ακόλουθα:

προσδιορίζει, εφαρμόζει και, εάν είναι 
σκόπιμο, συνιστά κατάλληλα μέτρα για τον 
επαρκή έλεγχο των κινδύνων οι οποίοι 
προσδιορίζονται στο δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας του:

στο δελτίο ή στα δελτία δεδομένων 
ασφαλείας που του έχουν παρασχεθεί·
στη δική του αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις συναρτώνται με την προαναφερθείσα τροπολογία στο άρθρο 34 παρ. 4.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 1034
Άρθρο 34, παράγραφος 6

6. Οι μεταγενέστεροι χρήστες διατηρούν την 
έκθεση χημικής ασφάλειάς τους επίκαιρη 
και διαθέσιμη.

6. Οι μεταγενέστεροι χρήστες διατηρούν το 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας τους επίκαιρο 
και διαθέσιμο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις συναρτώνται με την προαναφερθείσα τροπολογία στο άρθρο 34 παρ. 4.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 1035
Άρθρο 34, παράγραφος 7

7. Το άρθρο 13, παράγραφοι 2 και 5, 
εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις συναρτώνται με την προαναφερθείσα τροπολογία στο άρθρο 34 παρ. 4.
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Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 1036
Άρθρο 35

1. Πριν ξεκινήσει μια συγκεκριμένη χρήση 
ουσίας η οποία έχει καταχωριστεί από 
προηγούμενο φορέα της αλυσίδας 
εφοδιασμού, σύμφωνα με τα άρθρα 5 ή 16, 
κάθε μεταγενέστερος χρήστης κοινοποιεί 
στον Οργανισμό τις πληροφορίες που 
ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου, εφόσον του έχει διαβιβαστεί δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας το οποίο περιέχει 
σενάριο έκθεσης και εφόσον ο 
μεταγενέστερος χρήστης χρησιμοποιεί την 
ουσία εκτός των συνθηκών που 
περιγράφονται στο εν λόγω σενάριο 
έκθεσης.

1. Πριν ξεκινήσει η χρήση μιας ουσίας μιας 
συγκεκριμένης κατηγορίας έκθεσης, η 
οποία έχει καταχωριστεί από προηγούμενο 
φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού, σύμφωνα 
με τα άρθρα 5 ή 16, κάθε μεταγενέστερος 
χρήστης κοινοποιεί στον Οργανισμό τις
πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 
2 του παρόντος άρθρου, εφόσον του έχει 
διαβιβαστεί δελτίο δεδομένων ασφαλείας το 
οποίο περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη 
κατηγορία έκθεσης και εφόσον ο 
μεταγενέστερος χρήστης χρησιμοποιεί την 
ουσία εκτός των συνθηκών που 
περιγράφονται εκεί.

2. Οι πληροφορίες τις οποίες κοινοποιεί ο 
μεταγενέστερος χρήστης περιλαμβάνουν τις 
ακόλουθες, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
ορίζεται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το 
άρθρο 108:

2. Οι πληροφορίες τις οποίες κοινοποιεί ο 
μεταγενέστερος χρήστης 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·

α) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία 
επικοινωνίας·

β) τον αριθμό ή τους αριθμούς καταχώρισης 
που αναφέρονται στο άρθρο 18, παράγραφος 
1, εάν υπάρχουν·

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·

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

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

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

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

(ε) σύντομη γενική περιγραφή της 
κατηγορίας ή των κατηγοριών έκθεσης·

στ) πρόταση για τη διεξαγωγή 
συμπληρωματικών δοκιμών σε σπονδυλωτά 
ζώα, εφόσον θεωρούνται απαραίτητες από 
το μεταγενέστερο χρήστη για τη 
συμπλήρωση της δικής του αξιολόγησης 
χημικής ασφάλειας.

στ) πρόταση για τη διεξαγωγή 
συμπληρωματικών δοκιμών σε σπονδυλωτά 
ζώα, εφόσον θεωρούνται απαραίτητες από 
το μεταγενέστερο χρήστη για τη 
συμπλήρωση της δικής του αξιολόγησης 
χημικής ασφάλειας.

3. Εάν γίνει κάποια αλλαγή στις 3. Εάν γίνει κάποια αλλαγή στις 
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πληροφορίες που έχει αναφέρει ο 
μεταγενέστερος χρήστης, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, προβαίνει αμέσως στην 
επικαιροποίησή τους.

πληροφορίες που έχει αναφέρει ο 
μεταγενέστερος χρήστης, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, προβαίνει αμέσως στην 
επικαιροποίησή τους.

4. Εάν η ταξινόμηση της ουσίας του 
μεταγενέστερου χρήστη διαφέρει από την 
ταξινόμηση του προμηθευτή του, ο 
μεταγενέστερος χρήστης αναφέρει το 
γεγονός στον Οργανισμό, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που ορίζεται από τον Οργανισμό, 
σύμφωνα με το άρθρο 108.

4. Εάν η ταξινόμηση της ουσίας του 
μεταγενέστερου χρήστη διαφέρει από την 
ταξινόμηση του προμηθευτή του, ο 
μεταγενέστερος χρήστης αναφέρει το 
γεγονός στον Οργανισμό, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που ορίζεται από τον Οργανισμό, 
σύμφωνα με το άρθρο 108.

5. Η κοινοποίηση πληροφοριών βάσει των 
παραγράφων 1 έως 4 δεν απαιτείται στην 
περίπτωση ουσιών που χρησιμοποιούνται 
από μεταγενέστερο χρήστη, υπό καθαρή 
μορφή ή σε παρασκευάσματα, σε ποσότητες 
κάτω του ενός τόνου κατ’ έτος.

5. Η κοινοποίηση πληροφοριών βάσει των 
παραγράφων 1 έως 4 δεν απαιτείται στην 
περίπτωση ουσιών που χρησιμοποιούνται 
από μεταγενέστερο χρήστη, υπό καθαρή 
μορφή ή σε παρασκευάσματα, σε ποσότητες 
κάτω των δέκα τόνων κατ’ έτος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 3, παρ. 13α (νέα). 2. Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας  Χ 
στο άρθρο 2, σημείο 13α (νέο).

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 1037
Άρθρο 35, τίτλος

Υποχρέωση των μεταγενέστερων χρηστών 
να κοινοποιούν πληροφορίες

Υποχρέωση των μεταγενέστερων χρηστών 
να κοινοποιούν πληροφορίες στον 

Οργανισμό

Or. de

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 34.
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Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 1038
Άρθρο 35, παράγραφος 1

1.  Πριν ξεκινήσει μια συγκεκριμένη χρήση 
ουσίας η οποία έχει καταχωριστεί από 
προηγούμενο φορέα της αλυσίδας 
εφοδιασμού, σύμφωνα με τα άρθρα 5 ή 16, 
κάθε μεταγενέστερος χρήστης κοινοποιεί 
στον Οργανισμό τις πληροφορίες που 
ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου, εφόσον του έχει διαβιβαστεί δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας το οποίο περιέχει 
σενάριο έκθεσης και εφόσον ο 
μεταγενέστερος χρήστης χρησιμοποιεί την 
ουσία εκτός των συνθηκών που 
περιγράφονται στο εν λόγω σενάριο 
έκθεσης.

1.  Αν σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 
προβλέπεται μια χρήση εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στην κατηγορία χρήσης 
και έκθεσης στην οποία έχουν κατατάξει 
την ουσία ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας, 
πρέπει πριν αρχίσει η παρεκκλίνουσα 
χρήση της ουσίας να ενημερώνεται σχετικά 
ο Οργανισμός.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 34.

Τροπολογία: Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild Rothe

Τροπολογία 1039
Άρθρο 35, παράγραφος 1

1. Πριν ξεκινήσει μια συγκεκριμένη χρήση 
ουσίας η οποία έχει καταχωριστεί από 
προηγούμενο φορέα της αλυσίδας 
εφοδιασμού, σύμφωνα με τα άρθρα 5 ή 16, 
κάθε μεταγενέστερος χρήστης κοινοποιεί 
στον Οργανισμό τις πληροφορίες που 
ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου, εφόσον του έχει διαβιβαστεί δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας το οποίο περιέχει 
σενάριο έκθεσης και εφόσον ο 
μεταγενέστερος χρήστης χρησιμοποιεί την 
ουσία εκτός των συνθηκών που 
περιγράφονται στο εν λόγω σενάριο 
έκθεσης.

1. Πριν ξεκινήσει μια συγκεκριμένη χρήση 
ουσίας η οποία έχει καταχωριστεί από 
προηγούμενο φορέα της αλυσίδας 
εφοδιασμού, σύμφωνα με τα άρθρα 5 ή 16, 
κάθε μεταγενέστερος χρήστης κοινοποιεί 
στον Οργανισμό τις πληροφορίες που 
ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου, εφόσον του έχει διαβιβαστεί δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας το οποίο περιέχει 
κατηγορίες χρήσης και έκθεσης και εφόσον 
ο μεταγενέστερος χρήστης χρησιμοποιεί την 
ουσία εκτός των κατηγοριών χρήσης και 
έκθεσης που περιγράφονται στο εν λόγω 
σενάριο έκθεσης.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κατηγορίες χρήσης και έκθεσης αποτελούν το βασικό μέσο για τη διαρθρωμένη διαβίβαση 
πληροφοριών των μέτρων διαχείρισης κινδύνου, των τιμών έκθεσης (π.χ.  DNEL, PNEC) και 
των όρων χρήσης κατά μήκος της αλυσίδας δημιουργίας προστιθέμενης αξίας. Υποστηρίζουν 
τους συναλλασσόμενους στην αλυσίδα δημιουργίας προστιθέμενης αξίας και βοηθούν στην 
κατάρτιση δελτίου δεδομένων ασφαλείας για τους επόμενους συμμετέχοντες στην αλυσίδα 
δημιουργίας προστιθέμενης αξίας.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 1040
Άρθρο 35, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

(β) τον αριθμό ή τους αριθμούς 
καταχώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 
18, παράγραφος 1, εάν υπάρχουν·

(β) τον αριθμό ή τους αριθμούς 
καταχώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 
18, παράγραφος 1, ή τον αριθμό 
προκαταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 26 
παρ. 1, εάν υπάρχουν·

Or. de

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 34.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 1041
Άρθρο 35, παράγραφος 2, στοιχείο (ε)

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

(ε) σύντομη γενική περιγραφή της χρήσης ή 
των χρήσεων συμπεριλαμβανομένων των 
αντίστοιχων κατηγοριών χρήσης και 
έκθεσης σύμφωνα με το παράρτημα Ι αα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 34.
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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 1042
Άρθρο 35, παράγραφος 2, στοιχείο (στ)

στ) πρόταση για τη διεξαγωγή 
συμπληρωματικών δοκιμών σε σπονδυλωτά 
ζώα, εφόσον θεωρούνται απαραίτητες από 
το μεταγενέστερο χρήστη για τη 
συμπλήρωση της δικής του αξιολόγησης 
χημικής ασφάλειας.

στ) πρόταση για τη διεξαγωγή 
συμπληρωματικών δοκιμών σε σπονδυλωτά 
ζώα, εφόσον θεωρούνται απαραίτητες από 
το μεταγενέστερο χρήστη για τη 
συμπλήρωση της δικής του αξιολόγησης 
χημικής ασφάλειας.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
δεδομένα, ακολουθείται η διαδικασία του 
άρθρου 25.

Or. it

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 1043
Άρθρο 35, παράγραφος 5

5. Η κοινοποίηση πληροφοριών βάσει των 
παραγράφων 1 έως 4 δεν απαιτείται στην 
περίπτωση ουσιών που χρησιμοποιούνται 
από μεταγενέστερο χρήστη, υπό καθαρή 
μορφή ή σε παρασκευάσματα, σε ποσότητες 
κάτω του ενός τόνου κατ’ έτος.

5. Η κοινοποίηση πληροφοριών βάσει των 
παραγράφων 1 έως 4 δεν απαιτείται στην 
περίπτωση ουσιών που χρησιμοποιούνται 
από μεταγενέστερο χρήστη, υπό καθαρή 
μορφή ή σε παρασκευάσματα, σε ποσότητες 
κάτω του ενός τόνου κατ’ έτος, 
εξαιρουμένων των ουσιών που προκαλούν 
πολύ μεγάλη ανησυχία.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Οι κίνδυνοι από τις ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία πρέπει επίσης να 
αξιολογούνται όταν πρόκειται για ποσότητες κάτω του ενός τόνου κατ' έτος. Οι ουσίες αυτές 
που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, ακόμη και σε μικρές ποσότητες μπορεί να προκαλέσουν 
σημαντική βλάβη στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).

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

Τροπολογία 1044
Άρθρο 35α (νέο)

Άρθρο 35a
Υποχρέωση των ΜΜΕ που εμπλέκονται 

μεταγενέστερα να κοινοποιούν 
πληροφορίες

1. Πριν ξεκινήσει μια συγκεκριμένη χρήση 
ουσίας η οποία έχει καταχωριστεί από 
προηγούμενο φορέα της αλυσίδας 
εφοδιασμού, σύμφωνα με τα άρθρα 5 ή 16, 
κάθε μεταγενέστερος χρήστης κοινοποιεί 
στον Οργανισμό τις πληροφορίες που 
ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου, εφόσον του έχει διαβιβαστεί δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας το οποίο περιέχει 
σενάριο έκθεσης και εφόσον ο 
μεταγενέστερος χρήστης χρησιμοποιεί την 
ουσία εκτός των συνθηκών που 
περιγράφονται στο εν λόγω σενάριο 
έκθεσης.
2. Οι πληροφορίες τις οποίες κοινοποιεί ο 
μεταγενέστερος χρήστης περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
ορίζεται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με 
το άρθρο 108:
α) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία 
επικοινωνίας·
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·
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δ) την ταυτότητα του παραγωγού(-ών) ή 
του εισαγωγέα(-έων), εάν είναι γνωστή·
ε) σύντομη γενική περιγραφή της χρήσης ή 
των χρήσεων·
3.  Εφόσον ο Οργανισμός κρίνει σκόπιμες 
περαιτέρω δοκιμές εις βάθος τόσο σε 
σπονδυλωτά ζώα όσο και σε ασπόνδυλα, 
φροντίζει να τις προμηθευτεί μεταξύ των 
υφισταμένων ή αναθέτει στο κράτος μέλος 
στο οποίο ανήκει η επιχείρηση την 
εκτέλεση των δοκιμών. Στην επιχείρηση 
ανακοινώνονται τα αποτελέσματα που 
χρησιμεύουν στις δικές της αξιολογήσεις 
ασφαλείας.
4. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα των 
δοκιμών που προμηθεύτηκε ή παρήγγειλε ο 
Οργανισμός είναι αρνητικό, ο Οργανισμός 
ενημερώνει εγκαίρως τον αιτούντα και το 
κράτος του για να σταματήσει τη χρήση.
5. Εάν γίνει κάποια αλλαγή στις 
πληροφορίες που έχει αναφέρει ο 
μεταγενέστερος χρήστης, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, προβαίνει αμέσως στην 
επικαιροποίησή τους.
6. Εάν η ταξινόμηση της ουσίας του 
μεταγενέστερου χρήστη διαφέρει από την 
ταξινόμηση του προμηθευτή του, ο 
μεταγενέστερος χρήστης αναφέρει το 
γεγονός στον Οργανισμό, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που ορίζεται από τον 
Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108.
7. Η κοινοποίηση πληροφοριών βάσει των 
παραγράφων 1 έως 4 δεν απαιτείται στην 
περίπτωση ουσιών που χρησιμοποιούνται 
από μεταγενέστερο χρήστη, υπό καθαρή 
μορφή ή σε παρασκευάσματα, σε 
ποσότητες κάτω του ενός τόνου κατ' έτος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ειδική διαδικασία για να μπορούν οι ΜΜΕ να προβαίνουν στην καταχώριση της ιδίας 
προσδιοριζόμενης χρήσης, προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό το βιομηχανικό απόρρητο.
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Τροπολογία: Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato

Τροπολογία 1045
Άρθρο 35 α (νέο)

Άρθρο 35α
Υποχρεωτική διαδικασία κοινοποίησης για 

τις ΜΜΕ
1. Όταν ο μεταγενέστερος χρήστης είναι 
μια ΜΜΕ όπως ορίζεται βάσει του άρθρου 
3, παράγραφος 30 του παρόντος 
κανονισμού, εφαρμόζεται η διαδικασία 
κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 
35, εξαιρουμένων της παραγράφου 2, 
στοιχείο στ) και των παραγράφων 3, 4, 5.
2. Τις περαιτέρω δοκιμές εις βάθος τόσο σε 
σπονδυλωτά ζώα όσο και σε ασπόνδυλα, οι 
οποίες κρίνονται ενδεχομένως απαραίτητες 
σύμφωνα με την αξιολόγηση του 
Οργανισμού, τις προμηθεύεται ο 
Οργανισμός μεταξύ των υφισταμένων.
3. Εάν οι δοκιμές που προβλέπονται στην 
προηγούμενη παράγραφο δεν υπάρχουν 
ήδη, ο Οργανισμός αναθέτει στο κράτος 
μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η ΜΜΕ 
την εκτέλεση των δοκιμών. Τα 
αποτελέσματα που χρησιμεύουν στις 
αξιολογήσεις ασφαλείας ανακοινώνονται 
στη ΜΜΕ μετά την περάτωση των 
δοκιμών.
4. Ο Οργανισμός ενημερώνει εγκαίρως τον
αιτούντα (ΜΜΕ) και το κράτος μέλος στο 
οποίο έχει την έδρα του σχετικά με το 
ενδεχόμενο αρνητικό αποτέλεσμα των 
δοκιμών, προκειμένου να σταματήσει τη 
χρήση της ουσίας που αποτέλεσε το 
αντικείμενο των δοκιμών.
5. Εάν γίνει κάποια αλλαγή στις 
πληροφορίες που έχει αναφέρει ο 
μεταγενέστερος χρήστης σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, έχει την υποχρέωση να 
προβεί αμέσως στην επικαιροποίησή τους.
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6. Εάν η ταξινόμηση της ουσίας του 
μεταγενέστερου χρήστη διαφέρει από την 
ταξινόμηση του προμηθευτή του, ο 
μεταγενέστερος χρήστης αναφέρει το 
γεγονός στον Οργανισμό, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που ορίζεται από τον 
Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108.
7. Η κοινοποίηση πληροφοριών βάσει των 
παραγράφων 1 έως 4 δεν απαιτείται στην 
περίπτωση ουσιών που χρησιμοποιούνται 
από μεταγενέστερο χρήστη, υπό καθαρή 
μορφή ή σε παρασκευάσματα, σε 
ποσότητες κάτω του ενός τόνου κατ' έτος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ειδική διαδικασία για τις ΜΜΕ ώστε η καταχώριση της ιδίας 
προσδιοριζόμενης χρήσης να γίνεται χωρίς να θίγεται το βιομηχανικό απόρρητο. Με αυτό τον 
τρόπο, αποφεύγεται ο κίνδυνος αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ του προηγούμενου στην αλυσίδα 
φορέα και του μεταγενέστερου χρήστη.

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 3, παράγραφος 29 του ίδιου 
συντάκτη.


