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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 740
Άρθρο 37, παράγραφος -1 (νέα)

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος τίτλου 
περιορίζεται στις ουσίες που υπόκεινται 
στην καταχώριση του Τίτλου ΙΙ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω της  
καταχώρισης. Τούτο φαίνεται, π.χ. στο άρθρο 44 που καθορίζει διαδικασία για τις αιτήσεις 
περαιτέρω πληροφοριών και άρα αφορά σαφώς μόνο τους καταχωρίζοντες και αναφέρει ότι  ο 
τίτλος για την αξιολόγηση εφαρμόζεται μόνο στις ουσίες που υπόκεινται σε καταχώριση. Δεν 
έχει νόημα να αξιολογούνται οι ουσίες που εξαιρούνται από την καταχώριση. Η παρούσα 
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τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ: Αξιολόγηση ουσιών

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 741
Άρθρο 37

Τα πολυμερή εξαιρούνται από την 
αξιολόγηση, βάσει του παρόντος τίτλου.

Τα πολυμερή και οι σταδιακά εισαγόμενες 
ουσίες που βρισκονται σε στάδιο 
προκαταχώρισης σύμφωνα με τα άρθρα 26 
έως 26β, καθώς επίσης οι σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες, εξαιρούνται από την 
αξιολόγηση, βάσει του παρόντος τίτλου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση σταδιακά εισαγόμενων ουσιών ρυθμίζεται ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διαδικασίας 
προκαταχώρισης. Από τη στιγμή, ωστόσο, της καταχώρισής τους υπόκεινται στην αξιολόγηση 
ουσιών.

Τροπολογία: John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 742
Άρθρο 37

Τα πολυμερή εξαιρούνται από την 
αξιολόγηση, βάσει του παρόντος τίτλου.

Τα πολυμερή και οι ουσίες που δεν 
υπόκεινται σε καταχώριση εξαιρούνται από 
την αξιολόγηση, βάσει του παρόντος τίτλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου.

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

Τροπολογία 743
Άρθρο 37
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Τα πολυμερή εξαιρούνται από την 
αξιολόγηση, βάσει του παρόντος τίτλου.

Τα πολυμερή εξαιρούνται από την 
αξιολόγηση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Εκτιμάται ότι τα πολυμερή πρέπει να εξαιρούνται πλήρως από το REACH. Για τα πολυμερή 
χρειάζεται ειδική ρύθμιση.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + Françoise 
Grossetête + Werner Langen + Richard Seeber + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 

Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik

Τροπολογία 744
Οριζόντια τροποποίηση

Αρμόδια αρχή Ο Οργανισμός
(Η παρούσα τροπολογία αφορά ολόκληρο το 
κείμενο του τίτλου VI αξιολόγηση ουσιών). Η 
ενδεχόμενη υιοθέτησή της επιβάλλει 
αντίστοιχες αλλαγές σε ολόκληρο το κείμενο)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στην αξιολόγηση 
των χημικών ουσιών με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα δε της 
εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν ήδη τα κράτη μέλη.
Συνδέεται με τις τροπολογίες στον τίτλο VI, των ίδιων συντακτών. Η παρούσα δέσμη 
τροπολογιών αντικαθιστά τις τροπολογίες 34 έως 36 και 38 έως 49 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Τροπολογία 745
Άρθρο 38, τίτλος

Αρμόδια αρχή Αρμοδιότητα του Οργανισμού για την 
αξιολόιγηση των φακέλων

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στην αξιολόγηση 
των χημικών ουσιών με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα δε της 
εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν ήδη τα κράτη μέλη.
Συνδέεται με τις τροπολογίες στον τίτλο VI, των ίδιων συντακτών. Η παρούσα δέσμη 
τροπολογιών αντικαθιστά τις τροπολογίες 34 έως 36 και 38 έως 49 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 746
Άρθρο 38, παράγραφος 1

1. Για τους σκοπούς των άρθρων 39 έως 43,
αρμόδια αρχή είναι η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο γίνεται η 
παραγωγή της ουσίας ή είναι 
εγκατεστημένος ο εισαγωγέας της ουσίας.

1. (1) Για τους σκοπούς των άρθρων 39 έως 
47, αρμόδια αρχή είναι ο Οργανισμός.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας και την αποφυγή ανισορροπιών μεταξύ των κρατών μελών 
λόγω των διαφορών στην αποκεντρωμένη διοίκηση, η αξιολόγηση των φακέλων πρέπει να 
γίνεται από τον ίδιο τον Οργανισμό. Ο Οργανισμός θα μπορούσε να βοηθείται ενδεχομένως 
από τις εθνικές αρχές.

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

Schoepges + Werner Langen + Richard Seeber

Τροπολογία 747
Άρθρο 38, παράγραφος 1

1. Για τους σκοπούς των άρθρων 39 έως 43, 
αρμόδια αρχή είναι η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο γίνεται η 
παραγωγή της ουσίας ή είναι 
εγκατεστημένος ο εισαγωγέας της ουσίας.

1. Για τους σκοπούς των άρθρων 39 έως 46, 
αρμόδια αρχή είναι ο Οργανισμός·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους απλούστευσης και επικέντρωσης της διαδικασίας, ο Οργανισμός θα πρέπει να 
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αναλάβει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης και να έχει αποκλειστική εξουσία λήψης αποφάσεων 
για κάθε πτυχή της αξιολόγησης, για λόγους συνέπειας, νομικής βεβαιότητας και 
αποτελεσματικότητας. (Ria Oomen-Ruijten κ.ά.)

Για τη διασφάλιση συνέπειας, νομικής βεβαιότητας και αποτελεσματικότητας, ο Οργανισμός 
πρέπει να είναι αρμόδιος για όλες τις πτυχές της αξιολόγησης και να έχει αποκλειστική εξουσία 
λήψης αποφάσεων. (Werner Langen) 

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Τροπολογία 748
Άρθρο 38, παράγραφος 1

1. Για τους σκοπούς των άρθρων 39 έως 
43, αρμόδια αρχή είναι η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο γίνεται η 
παραγωγή της ουσίας ή είναι 
εγκατεστημένος ο εισαγωγέας της ουσίας.

1. Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για την 
αξιολόγηση των προτάσεων δοκιμών και 
των φακέλων καταχώρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στην αξιολόγηση 
των χημικών ουσιών με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα δε της 
εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν ήδη τα κράτη μέλη.
Συνδέεται με τις τροπολογίες στον τίτλο VI, των ίδιων συντακτών. Η παρούσα δέσμη 
τροπολογιών αντικαθιστά τις τροπολογίες 34 έως 36 και 38 έως 49 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Ria Oomen-Ruijten, 
Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja 

Weisgerber, Boguslaw Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Werner Langen + 
Richard Seeber

Τροπολογία 749
Άρθρο 38, παράγραφος 2

2. Εάν περισσότεροι παραγωγοί ή 
εισαγωγείς έχουν δημιουργήσει 
κοινοπραξία, σύμφωνα με τα άρθρα 10 ή 
17, αρμόδια αρχή είναι η αρμόδια αρχή του 
παραγωγού ή του εισαγωγέα που υποβάλλει 
δεδομένα στον Οργανισμό εκ μέρους των 
υπολοίπων, σύμφωνα με τα άρθρα 10 ή 17.

διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας και την αποφυγή ανισορροπιών μεταξύ των κρατών μελών 
λόγω των διαφορών στην αποκεντρωμένη διοίκηση, η αξιολόγηση των φακέλων πρέπει να 
γίνεται από τον ίδιο τον Οργανισμό. Ο Οργανισμός θα μπορούσε να βοηθείται ενδεχομένως 
από τις εθνικές αρχές. (Elisabeth Jeggle κ.ά)

Για λόγους απλούστευσης και επικέντρωσης της διαδικασίας, ο Οργανισμός θα πρέπει να 
αναλάβει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης και να έχει αποκλειστική εξουσία λήψης αποφάσεων 
για κάθε πτυχή της αξιολόγησης, για λόγους συνέπειας, νομικής βεβαιότητας και 
αποτελεσματικότητας. (Oomen-Ruijten κ.ά + Seeber) 

Για τη διασφάλιση συνέπειας, νομικής βεβαιότητας και αποτελεσματικότητας, ο Οργανισμός 
πρέπει να είναι αρμόδιος για όλες τις πτυχές της αξιολόγησης και να έχει αποκλειστική εξουσία 
λήψης αποφάσεων. (Langen) 

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Τροπολογία 750
Άρθρο 38, παράγραφος 2

2. Εάν περισσότεροι παραγωγοί ή 
εισαγωγείς έχουν δημιουργήσει 
κοινοπραξία, σύμφωνα με τα άρθρα 10 ή 
17, αρμόδια αρχή είναι η αρμόδια αρχή του 
παραγωγού ή του εισαγωγέα που υποβάλλει 
δεδομένα στον Οργανισμό εκ μέρους των 
υπολοίπων, σύμφωνα με τα άρθρα 10 ή 17.

2. Για τέτοιου είδους αξιολογήσεις, ο 
Οργανισμός βασίζεται στους φορείς που 
ορίζουν για το σκοπό αυτό τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στην αξιολόγηση 
των χημικών ουσιών με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα δε της 
εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν ήδη τα κράτη μέλη.
Συνδέεται με τις τροπολογίες στον τίτλο VI, των ίδιων συντακτών. Η παρούσα δέσμη 
τροπολογιών αντικαθιστά τις τροπολογίες 34 έως 36 και 38 έως 49 του σχεδίου έκθεσης.
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Τροπολογία: Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Frederika Brepoels

Τροπολογία 751
Άρθρο 38, παράγραφοι 2 α (νέα) και 2 β (νέα)

2a. Στην προετοιμασία των αποφάσεων 
που λαμβάνονται αποκλειστικά από τον 
Οργανισμό μπορεί να καλείται να 
συμμετέχει και να παρέχει τεχνική 
υποστήριξη η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους στο οποίο γίνεται η παραγωγή της 
ουσίας ή είναι εγκατεστημένος ο 
εισαγωγέας της ουσίας. Τούτο υπόκειται σε 
ενιαίες αρχές που καθορίζει ο Οργανισμός.
2β. Η επικοινωνία μεταξύ του Οργανισμού 
και του καταχωρίζοντος μπορεί να γίνεται 
σε γλώσσα της επιλογής του 
καταχωρίζοντος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει ότι όλες οι αποφάσεις και οι γνωμοδοτήσεις 
θα λαμβάνονται και θα εκδίδονται από έναν κεντρικό φορέα, τον Οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό, 
ωστόσο, πρέπει ο Οργανισμός να μπορεί να αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη των αρμόδιων 
αρχών και να ζητεί την τεχνική τους υποστήριξη για την προετοιμασία των αποφάσεων και των 
γνωμοδοτήσεών του. Προκειμένου να διευκολυνθούν η επικοινωνία και η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ της υπηρεσίας και των καταχωριζόντων, γεγονός που θα ωφελήσει 
ιδιαίτερα τις ΜΜΕ. Για τη διευκόλυνση ιδιαίτερα των ΜΜΕ, πρέπει να είναι δυνατή η 
επικοινωνία με τον Οργανισμό και στην εκάστοτε γλώσσα του κράτους εγκατάστασης, ενώ στην 
περίπτωση πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται σε όλα τα κράτη μέλη, πρέπει να έπιτρέπεται 
η επιλογή της γλώσσας.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 752
Άρθρο 39

Άρθρο 39 Το άρθρο αυτό διαγράφεται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποβολή προτάσεων ελέγχου δεν προβλέπεται, διότι κατά την καταχώριση υποβάλλονται ήδη 
ολες οι πληροφορίες που έχουν σημασία για την ασφαλή χρήση της ουσίας. Συνεπώς, το 
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καθήκον των αρμόδιων αρχών ή του οργανισμού για τη διενέργεια ελέγχου διαγράφεται.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 753
Άρθρο 39, παράγραφος 1

1. Η αρμόδια αρχή εξετάζει κάθε πρόταση 
δοκιμών που αναφέρεται σε καταχώριση ή 
σε έκθεση μεταγενέστερου χρήστη για την 
παροχή των πληροφοριών που 
προσδιορίζονται στα παραρτήματα VII και 
VIII για μια ουσία.

1. Ο Οργανισμός εξετάζει κάθε πρόταση 
δοκιμών που αναφέρεται σε καταχώριση ή 
σε έκθεση μεταγενέστερου χρήστη για μια 
ουσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή των απαιτήσεων πληροφόρησης πρέπει να αφορά ποσότητες από 10 εκατ. 
τόνους ετησίως και άνω (βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 37 και αντίστοιχες τροπολογίες στον 
τίτλο ΙΙ)

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

Τροπολογία 754
Άρθρο 39, παράγραφος 1

1. Η αρμόδια αρχή εξετάζει κάθε πρόταση 
δοκιμών που αναφέρεται σε καταχώριση ή 
σε έκθεση μεταγενέστερου χρήστη για την 
παροχή των πληροφοριών που 
προσδιορίζονται στα παραρτήματα VII και 
VIII για μια ουσία.

1. Η αρμόδια αρχή εξετάζει κάθε πρόταση 
δοκιμών στις περιπτώσεις όπου οι μέθοδοι 
τις οποίες εγκρίνει ο Οργανισμός δεν 
καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό του 
κινδύνου, που αναφέρεται σε καταχώριση ή 
σε έκθεση μεταγενέστερου χρήστη για την 
παροχή των πληροφοριών που 
προσδιορίζονται στα παραρτήματα VII και 
VIII για μια ουσία.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη συστημάτων εγκεκριμένων από τον Οργανισμό θα απέτρεπε σε μεγάλο βαθμό τις 
δοκιμές με πειραματόζωα.
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Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 755
Άρθρο 39, παράγραφος 1

1. Η αρμόδια αρχή εξετάζει κάθε πρόταση 
δοκιμών που αναφέρεται σε καταχώριση ή 
σε έκθεση μεταγενέστερου χρήστη για την 
παροχή των πληροφοριών που 
προσδιορίζονται στα παραρτήματα VII και 
VIII για μια ουσία.

1. Η αρμόδια αρχή εξετάζει κάθε πρόταση 
δοκιμών που αναφέρεται σε καταχώριση ή 
σε έκθεση μεταγενέστερου χρήστη για την 
παροχή των πληροφοριών που 
προσδιορίζονται στα παραρτήματα V έως 
VIII για μια ουσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 47 και το άρθρο 11 (1). Για την αποτροπή 
δοκιμών σε ζώα και για την εξοικονόμηση κόστους για τη βιομηχανία, και επειδή δεδομένα από 
δοκιμές με ζώα πρέπει να παρέχονται εάν χρειάζονται για την αξιολόγηση της ασφαλείας μιας 
ουσίας, η αρμόδια αρχή πρέπει να αποτιμά οποιεσδήποτε προτάσεις δοκιμών για την παροχή 
πληροφοριών που περιέχονται στα Παραρτήματα V και VΙΙ.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 756
Άρθρο 39, παράγραφος 1

1. Η αρμόδια αρχή εξετάζει κάθε πρόταση 
δοκιμών που αναφέρεται σε καταχώριση ή 
σε έκθεση μεταγενέστερου χρήστη για την 
παροχή των πληροφοριών που 
προσδιορίζονται στα παραρτήματα VII και 
VIII για μια ουσία.

1. Η αρμόδια αρχή εξετάζει κάθε πρόταση 
δοκιμών που αναφέρεται σε καταχώριση ή 
σε έκθεση μεταγενέστερου χρήστη για την 
παροχή των πληροφοριών που 
προσδιορίζονται στα παραρτήματα VII και
VIII, σχετικά με δοκιμές με σπονδυλωτά 
ζώα, για μια ουσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 11(1) (γ) και (δ) του ίδιου συντάκτη. Θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι όλες οι πληροφορίες των παραρτημάτων VII και VIII που δεν αφορούν 
δοκιμές με σπονδυλωτά ζώα θα πρέπει να περιλαμβάνονται άμεσα στον τεχνικό φάκελο. Δεν 
υπάρχει λόγος να υποβάλλονται προτάσεις δοκιμών για αυτές).
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Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 757
Άρθρο 39, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Για την αποφυγή επικαλύψεων στις 
δοκιμές με ζώα, όλες οι προτάσεις δοκιμών 
που περιλαμβάνουν πειράματα σε 
σπονδυλωτά είναι ανοικτές προς 
σχολιασμό από πλευράς των 
ενδιαφερομένων μερών επί 90 ημέρες. Τα 
λαμβανόμενα σχόλια πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από τον 
καταχωρούντα ή τον μετέπειτα χρήστη, ο 
οποίος κοινοποιεί στον Οργανισμό αν, υπό 
το φως των ληφθέντων σχολίων, 
εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι αναγκαία 
η διεξαγωγή της προταθείσας δοκιμής, 
εξηγώντας τους λόγους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 33 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 758
Άρθρο 39, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Όλες οι προτάσεις που προβλέπουν 
δοκιμές με σπονδυλωτά ζώα πρέπει να 
είναι ανοικτές σε σχολιασμό από τους 
ενδιαφερομένους για διάστημα 90 ημερών.
Η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τις 
παρατηρήσεις που υποβάλλονται όταν 
εξετάζει την πρόταση δοκιμής και 
συντάσσει την απόφασή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρβλ. τροπολογία επί του άρθρου 47 α. Προκειμένου να αποφεύγονται δοκιμές με ζώα, οι 
ενδιαφερόμενοι (συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων προστασίας των ζώων) θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν παρατηρήσεις όταν οι καταχωρίζοντες υποβάλλουν 
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στρατηγικές δοκιμών που περιλαμβάνουν δοκιμές με ζώα. Η αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη της τον σχολιασμό αυτό όταν εξετάζει την πρόταση δοκιμής και συντάσσει την απόφασή 
της. Η εμπειρία από το πρόγραμμα Υψηλής Ποσότητας Παραγωγής Χημικών Ουσιών στις ΗΠΑ 
έδειξε ότι αυτή η διαδικασία συμβάλλει σημαντικά στην αποτροπή των δοκιμών σε ζώα.

Τροπολογία: Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle + Chris Davies

Τροπολογία 759
Άρθρο 39, παράγραφος 1 β (νέα)

1β. Όλες οι αποφάσεις που περιγράφονται 
στην παράγραφο 2 και αφορούν πρόταση 
δοκιμής με σπονδυλωτά πρέπει να 
λαμβάνονται σε συμφωνία με το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικύρωσης 
Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM).

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή δοκιμών με πειραματόζωα, θα πρέπει η αρμόδια αρχή να συμβουλεύεται κατά 
τη λήψη των αποφάσεών της σχετικά με την περίληψη δοκιμών με πειραματόζωα 
εμπειρογνώμονες του ECVAM, που διαθέτουν γνώση, πείρα και πληροφορίες σχετικά με τις 
εξελίξεις στον τομέα των εναλλακτικών μεθόδων.  (Thomas Ulmer κ.ά)

Συνδέεται με την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 47β. Για την πρόληψη των δοκιμών με 
πειραματόζωα, θα πρέπει η αρμόδια αρχή να συμβουλεύεται κατά τη λήψη των αποφάσεών της 
σχετικά με την περίληψη δοκιμών με πειραματόζωα εμπειρογνώμονες του ECVAM, που 
διαθέτουν γνώση, πείρα και πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα των εναλλακτικών 
μεθόδων.  (Chris Davies)

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 760
Άρθρο 39, παράγραφος 1 β (νέα)

1β. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές καλούν σε 
διαβούλευση το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων 
(ECVAM) όποτε λαμβάνουν αποφάσεις για 
προτάσεις δοκιμών που περιλαμβάνουν 
σπονδυλωτά πειραματόζωα σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία που καθιερώνει τη νέα αιτιολογική σκέψη 47β. Δεδομένης της 
ραγδαίας εξέλιξης του συγκεκριμένου επιστημονικού τομέα, κατά την αξιολόγηση προτάσεων 
δοκιμών θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών ενημερωμένες γνώσεις 
ειδικών, πείρα και ενημέρωση για την ανάπτυξη εναλλακτικών δοκιμών.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Chris Davies

Τροπολογία 761
Άρθρο 39, παράγραφος 2, εισαγωγή

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

2. Με βάση την εξέταση βάσει των 
παραγράφων 1, 1α και 1β, η αρμόδια αρχή 
καταρτίζει σχέδιο για μια από τις ακόλουθες 
αποφάσεις και η απόφαση αυτή λαμβάνεται 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στα 
άρθρα 48 και 49:

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία 33 του εισηγητή και την τροπολογία των ίδιων συντακτών με την 
οποία προστίθεται νέα παράγραφος μετά το άρθρο 39, παρ. 1.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 762
Άρθρο 39, παράγραφος 2

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

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

(α) απόφαση με την οποία απαιτεί από τον 
ενδιαφερόμενο ή τους ενδιαφερόμενους 
καταχωρίζοντες ή μεταγενέστερους χρήστες 
να διενεργήσουν την προτεινόμενη δοκιμή 

(α) απόφαση με την οποία απαιτεί από τον 
ενδιαφερόμενο ή τους ενδιαφερόμενους 
καταχωρίζοντες ή μεταγενέστερους χρήστες 
να διενεργήσουν την προτεινόμενη δοκιμή 
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και με την οποία ορίζει προθεσμία για την 
υποβολή της περίληψης του αποτελέσματος 
της δοκιμής ή της αυτοδύναμης περίληψης 
μελέτης εφόσον απαιτείται από το 
παράρτημα Ι·

και με την οποία ορίζει προθεσμία για την 
υποβολή της περίληψης του αποτελέσματος 
της δοκιμής ή της αυτοδύναμης περίληψης 
μελέτης εφόσον απαιτείται από το 
παράρτημα Ι·

(β) απόφαση σύμφωνα με το στοιχείο α) 
αλλά τροποποιώντας τις συνθήκες υπό τις 
οποίες πρέπει να διενεργηθεί η δοκιμή·

(β) απόφαση σύμφωνα με το στοιχείο α) 
αλλά τροποποιώντας τις συνθήκες υπό τις 
οποίες πρέπει να διενεργηθεί η δοκιμή·

(γ) απόφαση με την οποία απορρίπτει την 
πρόταση δοκιμής.

(γ) απόφαση με την οποία απορρίπτει την 
πρόταση δοκιμής.

Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με 
γνώμονα τον κίνδυνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε απόφαση που απαιτεί από τον καταχωρίζοντα να διεξαγάγει δοκιμές πρέπει να 
βασίζεται στην αποδεδειγμένη ανάγκη του τελευταίου για τις σχετικές πληροφορίες στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης και της διαχείρισης κινδύνου.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 763
Άρθρο 40, παράγραφος 1

1. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εξετάσει 
οποιαδήποτε καταχώριση για να 
επαληθεύσει όλα ή ένα από τα ακόλουθα:

1. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εξετάσει 
οποιαδήποτε καταχώριση για να 
επαληθεύσει όλα ή ένα από τα ακόλουθα:

(α) ότι οι πληροφορίες στον τεχνικό φάκελο 
ή φακέλους που υποβλήθηκαν σύμφωνα με 
το άρθρο 9 πληρούν τις απαιτήσεις των 
άρθρων 9, 11 και 12 και των παραρτημάτων 
IV έως VIII,

(α) ότι οι πληροφορίες στον τεχνικό φάκελο 
ή φακέλους που υποβλήθηκαν σύμφωνα με 
το άρθρο 9 πληρούν τις απαιτήσεις των 
άρθρων 9, 11 και 12 και των παραρτημάτων 
IV έως VIII,

(β) ότι οι προσαρμογές των τυπικών 
απαιτήσεων πληροφοριών και οι σχετικές 
αιτιολογήσεις που υποβλήθηκαν με τον 
τεχνικό φάκελο ή φακέλους τηρούν τους 
κανόνες που διέπουν αυτές τις 
προσαρμογές οι οποίοι ορίζονται στα 
παραρτήματα V έως VIII και τους 
γενικούς κανόνες που αναφέρονται στο 
παράρτημα IX.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Die Agentur soll die Möglichkeit erhalten, alle eingereichten Unterlagen (auch den 
Stoffsicherheitsbericht und die Sicherheitsdatenblätter) zu überprüfen.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 764
Άρθρο 40, παράγραφος 1, στοιχείο β α) (νέο)

βα) ότι η κατάταξη σε βαθμίδα 
προτεραιότητας από τον καταχωρίζοντα, 
βάσει του άρθρου 9γ) έγινε σύμφωνα με το 
παράρτημα IV.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία 2 στο άρθρο 9. Ο έλεγχος της αυτο-κατάταξης των ουσιών στις 
κατηγορίες κινδύνου θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην αξιολόγηση του φακέλου.

Τροπολογία: Françoise Grossetête + Richard Seeber

Τροπολογία 765
Άρθρο 40, παράγραφος 3

3. Ο καταχωρίζων υποβάλλει τις 
πληροφορίες που απαιτούνται στον 
Οργανισμό.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο μιας εναρμονισμένης διαδικασίας και προκειμένου να αποφευχθεί κάθε 
ανομοιομορφία, η εξέταση των προτάσεων δοκιμών και των φακέλων πρέπει να γίνεται από τον 
Οργανισμό· ο Οργανισμός θα στηρίζεται σε ένα ευρωπαίκό δίκτυο φορέων και ιδρυμάτων 
αξιολόγησης. Από την άλλη πλευρά, ο Οργανισμός πρέπει επίσης να βοηθά στην κατάρτιση των 
φακέλων και  να προτείνει συστάσεις για την παρουσίασή τους. (Françoise Grossetête)
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Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 766
Άρθρο 40, παράγραφος 3

3. Ο καταχωρίζων υποβάλλει τις 
πληροφορίες που απαιτούνται στον 
Οργανισμό.

3. Ο καταχωρίζων υποβάλλει τις 
πληροφορίες που απαιτούνται στον 
Οργανισμό μέσα σε λογική προθεσμία που 
ορίζει ο Οργανισμός. Η προθεσμία αυτή 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το εξάμηνο. Αν ο 
καταχωρίζων δεν υποβάλει τις σχετικές 
πληροφορίες μέσα στην καθορισμένη 
προθεσμία ο Οργανισμός αποσύρει τον 
αριθμό καταχώρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταχωρίζοντες μπορεί να έχουν περάσει τον έλεγχο πληρότητας του άρθρου 18, χωρίς 
ωστόσο να πληρούν τις προϋποθέσεις πληροφόρησης. Η μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις 
ενημέρωσης θα πρέπει να έχουν σαφείς συνέπειες. Οι καταχωρίζοντες δεν πρέπει να έχουν 
πάνω από μία ευκαιρία σε διάστημα έξι μηνών για τη διόρθωση λανθασμένων καταχωρίσεων.
Τούτο θα διασφάλιζε την ποιότητα, για την αποφυγή ατερμόνων αντιδικιών μεταξύ των αρχών 
και των καταχωριζόντων. Η διατύπωση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις ελέγχου πληρότητας του 
άρθρου 18.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 767
Άρθρο 40, παράγραφος 3 α (νέα)

3a. Ο Οργανισμός καταρτίζει ετήσιο 
πρόγραμμα αξιολόγησης για τους φακέλους 
καταχώρισης, προκειμένου ιδιαίτερα να 
αξιολογήσει τη συνολική τους ποιότητα. Το 
πρόγραμμα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 
του Οργανισμού στο Διαδίκτυο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο μιας εναρμονισμένης διαδικασίας και προκειμένου να αποφευχθεί κάθε 
ανομοιομορφία, η εξέταση των προτάσεων δοκιμών και των φακέλων πρέπει να γίνεται από τον 
Οργανισμό ο οποίος θα στηρίζεται σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων και ιδρυμάτων 
αξιολόγησης. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να συνεισφέρει στην παραγωγή των φακέλων και 
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να προωθεί συστάσεις σχετικά με την παρουσίαση.

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

Τροπολογία 768
Άρθρο 40, παράγραφος 3 α (νέα)

3a. Ο Οργανισμός καταρτίζει ετήσιο 
πρόγραμμα αξιολόγησης για τους φακέλους 
καταχώρισης, προκειμένου ιδιαίτερα να 
αξιολογήσει τη συνολική τους ποιότητα.
Στο σχέδιο αναφέρεται, ιδιαίτερα, το 
ελάχιστο ποσοστό φακέλων καταχώρισης 
που θα αξιολογηθεί κατά το συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα.  Το ποσοστό αυτό δεν 
μπορεί να είναι χαμηλότερο από το 5% του 
μέσου αριθμού φακέλων καταχώρισης της 
προηγούμενης τριετίας. Το πρόγραμμα 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 
Οργανισμού στο Διαδίκτυο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στην αξιολόγηση 
των χημικών ουσιών με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα δε της 
εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν ήδη τα κράτη μέλη.
Συνδέεται με τις τροπολογίες στον τίτλο VI, των ίδιων συντακτών. Η παρούσα δέσμη 
τροπολογιών αντικαθιστά τις τροπολογίες 34 έως 36 και 38 έως 49 του σχεδίου έκθεσης.
Ειδικότερα, η παρούσα τροπολογία καλύπτει την τροπολογία 34 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 769
Άρθρο 40, παράγραφος 3 α (νέα)

3a. Η αρμόδια αρχή επαληθεύει 
δειγματοληπτικά το περιεχόμενο της 
καταχώρισης, τουλάχιστον για το 5% των 
περιπτώσεων, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1(α) και (β).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος δεν υπάρχει υποχρεωτική αξιολόγηση της ποιότητας και του περιεχομένου 
των φακέλων καταχώρισης, καθώς ο Οργανισμός θα ελέγχει μόνον την πληρότητα (άρθρο 
18(2)). Δεδομένου ότι σε πρόσφατη αξιολόγηση των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών 
διαπιστώθηκε ότι μόνον 31% των δελτίων δεδομένων ασφαλείας ήσαν απολύτως ακριβή, 
θεωρούμε ότι έχει ζωτική σημασία να απαιτείται ο έλεγχος τουλάχιστον του 5% των φακέλων 
ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια των φακέλων καταχώρισης και να παρέχεται σχετικό 
κίνητρο στις επιχειρήσεις.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt + Françoise 
Grossetête

Τροπολογία 770
Άρθρο 40, παράγραφος 3 β (νέα)

3β. Ο Οργανισμός εκπονεί ετήσια έκθεση 
σχετικά με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης των φακέλων καταχώρισης.
Η έκθεση περιλαμβάνει, ιδιαίτερα, 
συστάσεις προς τους καταχωρίζοντες, 
προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των 
μελλοντικών καταχωρίσεων. Η έκθεση 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 
Οργανισμού στο Διαδίκτυο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στην αξιολόγηση 
των χημικών ουσιών με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα δε της 
εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν ήδη τα κράτη μέλη.
Συνδέεται με τις τροπολογίες στον τίτλο VI, των ίδιων συντακτών. Η παρούσα δέσμη 
τροπολογιών αντικαθιστά τις τροπολογίες 34 έως 36 και 38 έως 49 του σχεδίου έκθεσης.

Ειδικότερα, η παρούσα τροπολογία καλύπτει την τροπολογία 34 του σχεδίου έκθεσης (Guido 
Sacconi κ.ά.).

Στο πλαίσιο μιας εναρμονισμένης διαδικασίας και προκειμένου να αποφευχθεί κάθε 
ανομοιομορφία, η εξέταση των προτάσεων δοκιμών και των φακέλων πρέπει να γίνεται από τον 
Οργανισμό· ο Οργανισμός θα στηρίζεται σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων και ιδρυμάτων 
αξιολόγησης. Από την άλλη πλευρά, ο Οργανισμός πρέπει επίσης να βοηθά στην κατάρτιση των 
φακέλων και  να προτείνει συστάσεις για την παρουσίασή τους. (Françoise Grossetête)
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Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 771
Άρθρο 41, παράγραφος 1

1. Η αρμόδια αρχή εξετάζει κάθε 
πληροφορία που υποβλήθηκε μετά από 
απόφαση που είχε ληφθεί βάσει των 
άρθρων 39 ή 40 και καταρτίζει τα 
κατάλληλα σχέδια αποφάσεων, σύμφωνα με 
τα άρθρα 39 ή 40, εάν είναι απαραίτητο.

Ο Οργανισμός εξετάζει κάθε πληροφορία 
που υποβλήθηκε μετά από απόφαση που 
είχε ληφθεί βάσει του άρθρου 40 και 
καταρτίζει τα κατάλληλα σχέδια 
αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 40, εάν 
είναι απαραίτητο.

Or. de

Τροπολογία: Werner Langen + Richard Seeber

Τροπολογία 772
Άρθρο 41, παράγραφος 2

2. Μόλις ολοκληρώνεται η αξιολόγηση 
φακέλου, η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τις 
πληροφορίες που έλαβε από την αξιολόγηση 
για τους σκοπούς των άρθρων 43αα, 
παράγραφος 1, 56, παράγραφος 3, και 66, 
παράγραφος 2, και τις διαβιβάζει στην 
Επιτροπή, στον Οργανισμό και στα 
υπόλοιπα κράτη μέλη. Η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει την Επιτροπή, τον Οργανισμό, 
τον καταχωρίζοντα και τις αρμόδιες αρχές 
των υπόλοιπων κρατών μελών σχετικά με τα 
συμπεράσματά της σχετικά με τη 
δυνατότητα και τον τρόπο χρησιμοποίησης 
των πληροφοριών που έλαβε.

2. Μόλις ολοκληρώνεται η αξιολόγηση 
φακέλου, ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τις 
πληροφορίες που έλαβε από την αξιολόγηση 
για τους σκοπούς των άρθρων 56, 
παράγραφος 3, και 66, παράγραφος 2, και 
τις διαβιβάζει στην Επιτροπή, στον 
Οργανισμό και στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης σταματά εδώ, εκτός αν ο Οργανισμός αποφασίσει, σύμφωνα με το 
άρθρο 43αα, ότι χρειάζεται και είναι δικαιολογημένο να διεξαχθεί αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας. (Richard Seeber)



AM\565933EL.doc 19/10 PE 357.821v01-00

EL

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 773
Άρθρο 41, παράγραφος 2

2. Μόλις ολοκληρώνεται η αξιολόγηση 
φακέλου, η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τις 
πληροφορίες που έλαβε από την αξιολόγηση 
για τους σκοπούς των άρθρων 43αα, 
παράγραφος 1, 56, παράγραφος 3, και 66, 
παράγραφος 2, και τις διαβιβάζει στην 
Επιτροπή, στον Οργανισμό και στα 
υπόλοιπα κράτη μέλη. Η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει την Επιτροπή, τον Οργανισμό, 
τον καταχωρίζοντα και τις αρμόδιες αρχές 
των υπόλοιπων κρατών μελών σχετικά με τα 
συμπεράσματά της όσον αφορά τη 
δυνατότητα και τον τρόπο χρησιμοποίησης 
των πληροφοριών που έλαβε.

2. Μόλις ολοκληρώνεται η αξιολόγηση 
φακέλου, η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τις 
πληροφορίες που έλαβε από την αξιολόγηση 
για τους σκοπούς των άρθρων 56, 
παράγραφος 3, και 66, παράγραφος 2, και 
τις διαβιβάζει στην Επιτροπή, στον 
Οργανισμό και στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Η 
αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή, τον 
Οργανισμό, τον καταχωρίζοντα και τις 
αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών 
μελών σχετικά με τα συμπεράσματά της 
όσον αφορά τη δυνατότητα και τον τρόπο 
χρησιμοποίησης των πληροφοριών που 
έλαβε.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 38.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 774
Άρθρο 41, παράγραφος 2

2. Μόλις ολοκληρώνεται η αξιολόγηση 
φακέλου, η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τις 
πληροφορίες που έλαβε από την αξιολόγηση 
για τους σκοπούς των άρθρων 43αα, 
παράγραφος 1, 56, παράγραφος 3, και 66, 
παράγραφος 2, και τις διαβιβάζει στην 
Επιτροπή, στον Οργανισμό και στα 
υπόλοιπα κράτη μέλη. Η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει την Επιτροπή, τον Οργανισμό, 
τον καταχωρίζοντα και τις αρμόδιες αρχές 
των υπόλοιπων κρατών μελών σχετικά με τα 
συμπεράσματά της σχετικά με τη 
δυνατότητα και τον τρόπο χρησιμοποίησης 
των πληροφοριών που έλαβε.

2. Μόλις ολοκληρώνεται η αξιολόγηση 
φακέλου, ή αν η αξιολόγηση χημικής 
ασφαλείας αποδεικνύεται ανεπαρκής για 
τον έλεγχο των κινδύνων, η αρμόδια αρχή 
χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που έλαβε 
από την αξιολόγηση για τους σκοπούς των 
άρθρων 43αα, παράγραφος 1, 56, 
παράγραφος 3, και 66, παράγραφος 2, και 
τις διαβιβάζει στην Επιτροπή, στον 
Οργανισμό και στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Η 
αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή, τον 
Οργανισμό, τον καταχωρίζοντα και τις 
αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών 
μελών σχετικά με τα συμπεράσματά της 
σχετικά με τη δυνατότητα και τον τρόπο 
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χρησιμοποίησης των πληροφοριών που 
έλαβε.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή μπορεί να έχει δυνατότητα να ενεργεί αν η αξιολόγηση χημικής ασφαλείας 
αποδειχτεί ανεπαρκής. Τούτο θα βοηθούσε να διασφαλιστεί η ποιότητα της αξιολόγησης 
χημικής ασφάλειας, για την αποφυγή ατερμόνων αντιδικιών μεταξύ των αρχών και των 
καταχωριζόντων.

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

Τροπολογία 775
Άρθρο 41, παράγραφος 2

2. Μόλις ολοκληρώνεται η αξιολόγηση 
φακέλου, η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τις 
πληροφορίες που έλαβε από την αξιολόγηση 
για τους σκοπούς των άρθρων 43αα, 
παράγραφος 1, 56, παράγραφος 3, και 66, 
παράγραφος 2, και τις διαβιβάζει στην 
Επιτροπή, στον Οργανισμό και στα 
υπόλοιπα κράτη μέλη. Η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει την Επιτροπή, τον Οργανισμό, 
τον καταχωρίζοντα και τις αρμόδιες αρχές 
των υπόλοιπων κρατών μελών σχετικά με 
τα συμπεράσματά της σχετικά με τη 
δυνατότητα και τον τρόπο χρησιμοποίησης 
των πληροφοριών που έλαβε.

2. Μόλις ολοκληρώνεται η αξιολόγηση 
φακέλου, ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τις 
πληροφορίες που έλαβε από την αξιολόγηση 
για τους σκοπούς των άρθρων 43αα, 
παράγραφος 1, 56, παράγραφος 3, και 66, 
παράγραφος 2, και τις διαβιβάζει στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη. Ο 
Οργανισμός ενημερώνει την Επιτροπή, τον 
καταχωρίζοντα και τα κράτη μέλη σχετικά 
με τα συμπεράσματά της σχετικά με τη 
δυνατότητα και τον τρόπο χρησιμοποίησης 
των πληροφοριών που έλαβε.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στην αξιολόγηση 
των χημικών ουσιών με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα δε της 
εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν ήδη τα κράτη μέλη.
Συνδέεται με τις τροπολογίες στον τίτλο VI, των ίδιων συντακτών. Η παρούσα δέσμη 
τροπολογιών αντικαθιστά τις τροπολογίες 34 έως 36 και 38 έως 49 του σχεδίου έκθεσης.
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Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 776
Άρθρο 42

Άρθρο 42 Το άρθρο αυτό διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν προβλέπεται η υποβολή προτάσεων ελέγχου, διότι όλες οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες 
για την ασφαλή χρήση της ουσίας υποβάλλονται ήδη κατά την καταχώριση. Συνεπώς, το 
καθήκον ελέγχου εκ μέρους της αρμόδιας αρχής ή του Οργανισμού διαγράφεται.
Δεν είναι, επιπλέον, αποδεκτό, να αναμένεται απόφαση των αρχών έως και πέντε έτη από την 
υποβολή των προτάσεων δοκιμών.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + Elisabeth 
Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Richard Seeber

Τροπολογία 777
Άρθρο 42, παράγραφος 1

1. Όταν μια αρμόδια αρχή αρχίζει να 
αξιολογεί μια πρόταση δοκιμής βάσει του 
άρθρου 39, το κοινοποιεί στον Οργανισμό.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στην αξιολόγηση 
των χημικών ουσιών με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα δε της 
εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν ήδη τα κράτη μέλη.
Συνδέεται με τις τροπολογίες στον τίτλο VI, των ίδιων συντακτών. Η παρούσα δέσμη 
τροπολογιών αντικαθιστά τις τροπολογίες 34 έως 36 και 38 έως 49 του σχεδίου έκθεσης.
(Guido Sacconi και άλλοι)

Η απαλοιφή της παραγράφου 1 σχετίζεται με την τροπολογία 15 στο άρθρο 38. Η απαλοιφή των 
παραγράφων 3 και 4 συνδέεται με τις τροπολογίες 5 έως 7 στα άρθρα 26 έως 26β. (Elisabeth 
Jeggle κ.ά)

Για λόγους απλούστευσης και επικέντρωσης της διαδικασίας, ο Οργανισμός θα πρέπει να 
αναλάβει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης και να έχει αποκλειστική εξουσία λήψης αποφάσεων 
για κάθε πτυχή της αξιολόγησης, για λόγους συνέπειας, νομικής βεβαιότητας και 
αποτελεσματικότητας. (Richard Seeber) 
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Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter

Τροπολογία 778
Άρθρο 42, παράγραφος 2

2. Η αρμόδια αρχή καταρτίζει σχέδιο 
απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 39, 
παράγραφος 2, εντός εκατόν είκοσι ημερών 
από την παραλαβή από τον Οργανισμό 
καταχώρισης ή έκθεσης μεταγενέστερου 
χρήστη η οποία περιλαμβάνει πρόταση 
δοκιμής.

2. Ο Οργανισμός καταρτίζει σχέδιο 
απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 39, 
παράγραφος 2, εντός εκατόν είκοσι ημερών 
από την παραλαβή καταχώρισης ή έκθεσης 
μεταγενέστερου χρήστη η οποία 
περιλαμβάνει πρόταση δοκιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στην αξιολόγηση 
των χημικών ουσιών με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα δε της 
εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν ήδη τα κράτη μέλη.
Συνδέεται με τις τροπολογίες στον τίτλο VI, των ίδιων συντακτών. Η παρούσα δέσμη 
τροπολογιών αντικαθιστά τις τροπολογίες 34 έως 36 και 38 έως 49 του σχεδίου έκθεσης.
(Guido Sacconi και άλλοι)

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Τροπολογία 779
Άρθρο 42, παράγραφοι 3 και 4

3. Όταν πρόκειται για σταδιακά 
εισαγόμενες ουσίες, η αρμόδια αρχή 
καταρτίζει τα σχέδια αποφάσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 39, παράγραφος 2:

διαγράφεται

α) εντός πέντε ετών μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού για όλες 
τις καταχωρίσεις που παραλαμβάνονται 
εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 1, οι οποίες 
περιέχουν προτάσεις για τη διενέργεια 
δοκιμών με σκοπό την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων πληροφοριών των 
παραρτημάτων VII και VIII και
β) εντός εννέα ετών μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού για όλες 
τις καταχωρίσεις που παραλαμβάνονται 
εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο 
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άρθρο 21, παράγραφος 2, οι οποίες 
περιέχουν προτάσεις για τη διενέργεια 
δοκιμών με σκοπό την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων πληροφοριών μόνο του 
παραρτήματος VII·
γ) μετά από τις προθεσμίες που ορίζονται 
στα στοιχεία α) και β) για τυχόν 
καταχωρίσεις που περιέχουν προτάσεις για 
τη διενέργεια δοκιμών και 
παραλαμβάνονται εντός της προθεσμίας 
που αναφέρεται στο άρθρο 21, παράγραφος 
3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαλοιφή της παραγράφου 1 σχετίζεται με την τροπολογία 15 στο άρθρο 38. Η απαλοιφή των 
παραγράφων 3 και 4 συνδέεται με τις τροπολογίες 5 έως 7 στα άρθρα 26 έως 26β.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 780
Άρθρο 42, παράγραφος 3, στοιχεία (α) και (β)

(α) εντός πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού για όλες τις 
καταχωρίσεις που παραλαμβάνονται εντός 
της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 
21, παράγραφος 1, οι οποίες περιέχουν 
προτάσεις για τη διενέργεια δοκιμών με 
σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων 
πληροφοριών των παραρτημάτων VII και 
VIII

(α) εντός πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού για όλες τις 
καταχωρίσεις που παραλαμβάνονται εντός 
της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 
21, παράγραφος 1, οι οποίες περιέχουν 
προτάσεις για τη διενέργεια δοκιμών με 
σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων 
πληροφοριών των παραρτημάτων V έως 
VIII 

(β) εντός εννέα ετών μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού για όλες τις 
καταχωρίσεις που παραλαμβάνονται εντός 
της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 
21, παράγραφος 2, οι οποίες περιέχουν 
προτάσεις για τη διενέργεια δοκιμών με 
σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων 
πληροφοριών μόνο του παραρτήματος VII·

(β) εντός εννέα ετών μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού για όλες τις 
καταχωρίσεις που παραλαμβάνονται εντός 
της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 
21, παράγραφος 2, οι οποίες περιέχουν 
προτάσεις για τη διενέργεια δοκιμών με 
σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων 
πληροφοριών στα παραρτήματα V έως VII.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 47, το άρθρο 11(1) άρθρο 39 (1).

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 781
Άρθρο 42, παράγραφος 3, στοιχεία (α), (β) και (γ)

(α) εντός πέντε ετών μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού για όλες 
τις καταχωρίσεις που παραλαμβάνονται 
εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 1, οι οποίες 
περιέχουν προτάσεις για τη διενέργεια 
δοκιμών με σκοπό την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων πληροφοριών των 
παραρτημάτων VII και VIII και

(α) εντός πέντε ετών από την ημερομηνία 
υποβολής της πρότασης δοκιμής για όλες 
τις καταχωρίσεις που παραλαμβάνονται 
εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 1, και

(β) εντός εννέα ετών μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού για όλες 
τις καταχωρίσεις που παραλαμβάνονται 
εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 2, οι οποίες 
περιέχουν προτάσεις για τη διενέργεια 
δοκιμών με σκοπό την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων πληροφοριών μόνο του 
παραρτήματος VII·

(β) εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής της πρότασης δοκιμής για όλες 
τις καταχωρίσεις που παραλαμβάνονται 
εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 2,

(γ) μετά από τις προθεσμίες που ορίζονται 
στα στοιχεία α) και β) για τυχόν 
καταχωρίσεις που περιέχουν προτάσεις για 
τη διενέργεια δοκιμών και 
παραλαμβάνονται εντός της προθεσμίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 21, παράγραφος 3.

(γ) μετά από τις προθεσμίες που ορίζονται 
στα στοιχεία α) και β) για τυχόν 
καταχωρίσεις που παραλαμβάνονται εντός 
της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 
21, παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 9 1(α) (ix).

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 782
Άρθρο 42, παράγραφος 3, στοιχείο (β α) (νέο)
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(β) εντός δώδεκα ετών μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού για όλες 
τις καταχωρίσεις που παραλαμβάνονται 
εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 3, οι οποίες 
περιέχουν προτάσεις για τη διενέργεια 
δοκιμών με σκοπό την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων πληροφοριών μόνο του 
παραρτήματος VII· 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Έχει εισαχθεί μία νέα παράγραφος στο Άρθρο 21 η οποία αφορά τις ουσίες που πρέπει να 
καταχωρισθούν μετά από εννέα έτη. Η προσθήκη αυτή απαιτεί επίσης την εισαγωγή νέας 
παραγράφου στο άρθρο αυτό (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 783
Άρθρο 42, παράγραφος 3, στοιχείο γ)

(γ) μετά από τις προθεσμίες που ορίζονται 
στα στοιχεία α) και β) για τυχόν 
καταχωρίσεις που περιέχουν προτάσεις για 
τη διενέργεια δοκιμών και παραλαμβάνονται 
εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 3.

(γ) μετά από τις προθεσμίες που ορίζονται 
στα στοιχεία α), β) και β α) για τυχόν 
καταχωρίσεις που περιέχουν προτάσεις για 
τη διενέργεια δοκιμών και παραλαμβάνονται 
εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 3α).

Or. nl

Αιτιολόγηση

Έχει εισαχθεί μία νέα παράγραφος στο Άρθρο 21 η οποία αφορά τις ουσίες που πρέπει να 
καταχωρισθούν μετά από εννέα έτη. Η προσθήκη αυτή απαιτεί επίσης την εισαγωγή νέας 
παραγράφου στο άρθρο αυτό (δέσμη προτεραιοτήτων Blokland).

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 784
Άρθρο 42, παράγραφος 3, στοιχείο (γ)

(γ) μετά από τις προθεσμίες που ορίζονται 
στα στοιχεία α) και β) για τυχόν 

(γ) μέσα σε διάστημα 14 ετών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
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καταχωρίσεις που περιέχουν προτάσεις για 
τη διενέργεια δοκιμών και παραλαμβάνονται 
εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 3.

για τυχόν καταχωρίσεις που περιέχουν 
προτάσεις για τη διενέργεια δοκιμών και
παραλαμβάνονται εντός της προθεσμίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 21, παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει επίσης σαφής προθεσμία για την αξιολόγηση των προτάσεων δοκιμών, 
για ουσίες ποσοτικής κατηγορίας από έναν έως δέκα τόνους.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + Richard 
Seeber

Τροπολογία 785
Άρθρο 42, παράγραφος 4

4. Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους 
μέλους περατώνει την αξιολογητική της 
δραστηριότητα βάσει του άρθρου 39 για 
μια σταδιακά εισαγόμενη ουσία, το 
κοινοποιεί στον Οργανισμό.

διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στην αξιολόγηση 
των χημικών ουσιών με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα δε της 
εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν ήδη τα κράτη μέλη.
Συνδέεται με τις τροπολογίες στον τίτλο VI, των ίδιων συντακτών. Η παρούσα δέσμη 
τροπολογιών αντικαθιστά τις τροπολογίες 34 έως 36 και 38 έως 49 του σχεδίου έκθεσης.
(Guido Sacconi)

Για λόγους απλούστευσης και επικέντρωσης της διαδικασίας, ο Οργανισμός θα πρέπει να 
αναλάβει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης και να έχει αποκλειστική εξουσία λήψης αποφάσεων 
για κάθε πτυχή της αξιολόγησης, για λόγους συνέπειας, νομικής βεβαιότητας και 
αποτελεσματικότητας. (Richard Seeber)

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

Τροπολογία 786
Άρθρο 42, παράγραφος 4 α (νέα)
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4a. Η κατάσταση των φακέλων 
καταχώρισης που αξιολογούνται βάσει του 
άρθρου 39 τίθεται στη διάθεση των 
κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στην αξιολόγηση 
των χημικών ουσιών με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα δε της 
εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν ήδη τα κράτη μέλη.
Συνδέεται με τις τροπολογίες στον τίτλο VI, των ίδιων συντακτών. Η παρούσα δέσμη 
τροπολογιών αντικαθιστά τις τροπολογίες 34 έως 36 και 38 έως 49 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 787
Άρθρο 42, παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Οι απαιτήσεις πληροφόρησης πρέπει να  
έχουν ικανοποιηθεί μέσα σε διάστημα δύο 
ετών από την οριστικοποίηση της 
αξιολόγηση των προτάσεων διεξαγωγής 
δοκιμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει σαφής προθεσμία για τη διεξαγωγή των δοκιμών.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + Werner 
Langen + Richard Seeber

Τροπολογία 788
Άρθρο 43, παράγραφος 1

1. Όταν μια αρμόδια αρχή αρχίζει να 
αξιολογεί τη συμμόρφωση μιας 
καταχώρισης βάσει του άρθρου 40, το 
κοινοποιεί στον Οργανισμό.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στην αξιολόγηση 
των χημικών ουσιών με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα δε της 
εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν ήδη τα κράτη μέλη.
Συνδέεται με τις τροπολογίες στον τίτλο VI, των ίδιων συντακτών. Η παρούσα δέσμη 
τροπολογιών αντικαθιστά τις τροπολογίες 34 έως 36 και 38 έως 49 του σχεδίου έκθεσης.
(Guido Sacconi και άλλοι)

Δεν προβλέπεται η υποβολή προτάσεων ελέγχου, διότι όλες οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες 
για την ασφαλή χρήση της ουσίας υποβάλλονται ήδη κατά την καταχώριση. (Werner Langen)

Για λόγους απλούστευσης και επικέντρωσης της διαδικασίας, ο Οργανισμός θα πρέπει να 
αναλάβει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης και να έχει αποκλειστική εξουσία λήψης αποφάσεων 
για κάθε πτυχή της αξιολόγησης, για λόγους συνέπειας, νομικής βεβαιότητας και 
αποτελεσματικότητας. (Richard Seeber)

Τροπολογία: Werner Langen + Richard Seeber

Τροπολογία 789
Άρθρο 43, παράγραφος 3

3. Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους 
μέλους περατώνει την αξιολογητική της 
δραστηριότητα βάσει του άρθρου 40 για 
μια σταδιακά εισαγόμενη ουσία, το 
κοινοποιεί στον Οργανισμό.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν προβλέπεται η υποβολή προτάσεων ελέγχου, διότι όλες οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες 
για την ασφαλή χρήση της ουσίας υποβάλλονται ήδη κατά την καταχώριση. (Werner Langen)

Για λόγους απλούστευσης και επικέντρωσης της διαδικασίας, ο Οργανισμός θα πρέπει να 
αναλάβει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης και να έχει αποκλειστική εξουσία λήψης αποφάσεων 
για κάθε πτυχή της αξιολόγησης, για λόγους συνέπειας, νομικής βεβαιότητας και 
αποτελεσματικότητας. (Richard Seeber)

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

Τροπολογία 790
Άρθρο 43, παράγραφος 3
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3. Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους 
μέλους περατώνει την αξιολογητική της 
δραστηριότητα βάσει του άρθρου 40 για 
μια σταδιακά εισαγόμενη ουσία, το 
κοινοποιεί στον Οργανισμό.

3. Η κατάσταση των φακέλων 
καταχώρισης που αξιολογούνται βάσει του 
άρθρου 40 τίθεται στη διάθεση των 
κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στην αξιολόγηση 
των χημικών ουσιών με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα δε της 
εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν ήδη τα κράτη μέλη.
Συνδέεται με τις τροπολογίες στον τίτλο VI, των ίδιων συντακτών. Η παρούσα δέσμη 
τροπολογιών αντικαθιστά τις τροπολογίες 34 έως 36 και 38 έως 49 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 791
Άρθρο 43 -α (νέο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Α
ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΩΣ ΔΕΚΑ 

ΤΟΝΟΥΣ
Άρθρο 43 -a

Προσδιορισμός των ουσιών που υπόκεινται 
σε απαίτηση υποβολής περαιτέρω 

πληροφοριών
1. Για τον προσδιορισμό των ουσιών για 
τις οποίες πρέπει να υποβάλλονται οι 
πληροφορίες που καθορίζονται στο 
παράρτημα V, ο Οργανισμός μπορεί να 
πραγματοποιεί διαλογή μεταξύ των 
φακέλων καταχώρισης που υποβάλλονται 
για ουσίες που έχουν καταχωριστεί μόνο 
για ποσότητες κάτω των δέκα τόνων, 
προκειμένου να εντοπίζει εκείνες που 
πληρούν τουλάχιστον δύο από τα 
κατωτέρω κριτήρια:
(α) ουσίες με πιθανή υψηλή έκθεση, λόγω:
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(i) καταναλωτικής χρήσης· είτε
(β) που χρησιμοποιούνται επαγγελματικά 
ως μέσο διασποράς· είτε
(β) που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία 
ως μέσο διασποράς· 
(β) ουσίες για τις οποίες έχουν υποβληθεί 
ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τις 
ιδιότητές τους σε σχέση με την ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον·
(γ) ουσίες για τις οποίες υπάρχουν 
επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν ότι 
είναι πιθανόν να πληρούν τα κριτήρια 
κατάταξης στις καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2, ή τα 
κριτήρια του παραρτήματος XII, για τις 
οποίες υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία σχετικά 
με την αναφερόμενη επικινδυνότητα·
(δ) ουσίες που έχουν καταχωρίσει 
τουλάχιστον 20 καταχωρίζοντες· υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω καταχωρίζοντες 
δεν έχουν αποδείξει ότι δεν υπάρχει 
έκθεση, ή δεν υπάρχουν επιστημονικά 
στοιχεία που να συνηγορούν στο ότι δεν 
υπάρχει κίνδυνος.
(ε) ουσίες για τις οποίες τα αποτελέσματα 
των δραστηριοτήτων επιβολής ή εποπτείας 
στα κράτη μέλη δείχνουν ότι υπάρχουν 
υποψίες για κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον.
2. Ο Οργανισμός απαιτεί από τους 
καταχωρίζοντες που εντοπίζονται μέσω 
της διαλογής να υποβάλλουν τις 
πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα 
V μέσα σε ένα έτος, σύμφωνα με το άρθρο 
12.
3. Ο Οργανισμός μπορεί να προτείνει 
περαιτέρω κριτήρια διαλογής στην 
Επιτροπή. Η Επιτροπή αποφασίζει να 
περιλάβει περαιτέρω κριτήρια στο 
παράρτημα ΙΙΙΑ σύμφωνα με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 
130(3).
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιτρέπει στον Οργανισμό να εντοπίζει τις ουσίες για τις οποίες δεν 
είναι διαθέσιμο πλήρες σύνολο δεδομένων σύμφωνα με το παράρτημα V και οι οποίες θα 
μπορούσαν να εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο. Οι πληροφορίες που λείπουν για τις εν λόγω ουσίες 
προτεραιότητας, σε σχέση με τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα V, συλλέγονται 
και υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις. Τα κριτήρια διαλογής περιλαμβάνουν κενούς φακέλους, 
υποψία καρκινογένεσης, μεταλλαξιογένεσης ή τοξικότητας για την αναπαραγωγή, 
σωρευτικότητα και προβλήματα σε σχέση με τα μέτρα επιβολής. Για λόγους πρακτικότητας και 
αναλογικότητας, πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον δύο από τα κριτήρια αυτά για την επιλογή 
τους ουσίας. (Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 5, παράγραφος 4.)

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 792
Άρθρο 43 -α β (νέο)

Άρθρο 43-αβ
Επεξεργασία περαιτέρω πληροφοριών σε 
περίπτωση πολλαπλών καταχωριζόντων

1. Αν επιβάλλεται η υποβολή των 
πληροφοριών που καθορίζονται στο 
παράρτημα V από πολλούς 
καταχωρίζοντες για την ίδια ουσία, ο 
Οργανισμός ενημερώνει κάθε 
καταχωρίζοντα για τις ταυτότητες όλων 
των υπολοίπων. Οι καταχωρίζοντες είναι 
υπεύθυνοι από κοινού για τη συλλογή των 
πληροφοριών.
2. Όλοι οι καταχωρίζοντες την ίδια ουσία 
πρέπει μέσα σε προθεσμία τριών μηνών να 
συμφωνήσουν ποιος θα συλλέξει τις 
πληροφορίες εξ ονόματος όλων των άλλων.
Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο Οργανισμός 
αναθέτει σε έναν από τους καταχωρίζοντες 
τη συλλογή των πληροφοριών.
3. Το κόστος της συλλογής των 
πληροφοριών που χρειάζονται ακόμη για 
την ικανοποίηση των απαιτήσεων του 
παραρτήματος V κατανέμεται εξ ίσου 
μεταξύ όλων των καταχωριζόντων της 
ουσίας, εκτός αν υπάρχει διαφορετική 
συμφωνία.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση πολλών καταχωριζόντων την ίδια ουσία, πρέπει να δημιουργείται μόνο ένα 
σύνολο δεδομένων, το δε κόστος να κατανέμεται μεταξύ όλων των καταχωριζόντων την ουσία 
αυτή.
(Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 5, παράγραφος 4.)

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 793
Άρθρο 43 -α γ (νέο)

Άρθρο 43 -aγ 
Εξέταση των περαιτέρω πληροφοριών

1. 1. Ο Οργανισμός εξετάζει τις 
πληροφορίες που υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου και 
καταρτίζει τα κατάλληλα σχέδια 
αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 40, εάν 
είναι απαραίτητο.
2. Ο Οργανισμός ενημερώνει την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον 
καταχωρίζοντα σχετικά με τα 
συμπεράσματά της, αν θεωρεί σκόπιμη την 
επιλογή της ουσίας για αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας, ή τη θέσπιση μέτρων σύμφωνα 
με τους τίτλους VII ή VIII.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τις πληροφορίες που υποβάλλονται σχετικά με ουσίες προτεραιότητας οι οποίες 
εντοπίζονται στο πλαίσιο διαλογής διεξάγεται αξιολόγηση φακέλου -έλεγχος συμμόρφωσης- και, 
αν είναι αναγκαίο, εφαρμόζονται άλλα μέρη του συστήματος REACH σύμφωνα με την πρόταση 
της Επιτροπής.
(Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 5, παράγραφος 4.)

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 794
Άρθρο 43 (α) (νέο)
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Άρθρο 43α
Ελάχιστος αριθμός αξιολογήσεων ουσιών

Κάθε χρόνο ο Οργανισμός καθορίζει τον 
ελάχιστο αριθμό αξιολογήσεων ουσιών που 
πρέπει να διεξάγονται ανά έτος για τον 
προσδιορισμό των ουσιών για τις οποίες 
απαιτείται περαιτέρω εξέταση ή δράση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καθοριστεί ελάχιστος αριθμός αξιολογήσεων ουσιών. Τούτο θα βελτίωνε 
τον ποιοτικό έλεγχο και τον εντοπισμό των προβληματικών ουσιών.

Τροπολογία: Dorette Corbey + Anja Weisgerber

Τροπολογία 795
Άρθρο 43α, τίτλος

Κριτήρια για την αξιολόγηση ουσίας Κριτήρια αξιολόγησης και κατάλογοι 
ιεράρχησης ουσιών προς αξιολόγηση

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμπληρώνει την τροπολογία 35 του εισηγητή. Είναι σημαντικό, τα 
κριτήρια αξιολόγησης να καλύπτουν και τα ενδεχόμενα φαινόμενα συνέργιας των μιγμάτων 
χημικών ουσιών. Θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι επιπτώσεις στα παιδιά στο 
περιγεννητικό στάδιο και τις γυναίκες. (Dorette Corbey)

Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 38. (Anja Weisgerber)

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 796
Άρθρο 43α, παράγραφος 1

Με σκοπό την εφαρμογή μιας 
εναρμονισμένης προσέγγισης ο Οργανισμός 
θεσπίζει κριτήρια ιεράρχησης των ουσιών 
για την περαιτέρω αξιολόγησή τους. Η 
ιεράρχηση θα γίνεται με βάση τον κίνδυνο.
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση 
συνεκτιμούν τα δεδομένα σχετικά με την 
επικινδυνότητα, τα δεδομένα σχετικά με την 
έκθεση και τις ποσοτικές κατηγορίες. Ο 

1. Με σκοπό την εφαρμογή μιας 
εναρμονισμένης προσέγγισης ο Οργανισμός 
θεσπίζει κριτήρια ιεράρχησης των ουσιών 
για την περαιτέρω αξιολόγησή τους. Η
ιεράρχηση θα γίνεται με βάση τον κίνδυνο.
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση 
συνεκτιμούν τα δεδομένα σχετικά με την 
επικινδυνότητα, τα δεδομένα σχετικά με την 
έκθεση, ενδεχόμενα φαινόμενα συνέργιας 
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Οργανισμός λαμβάνει απόφαση σχετικά με 
τα κριτήρια ιεράρχησης των ουσιών για 
περαιτέρω αξιολόγηση. Τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν αυτά τα κριτήρια για την 
κατάρτιση των κυλιόμενων σχεδίων τους.

σε μίγματα χημικών ουσιών, τις 
επιπτώσεις στην ανάπτυξη των εμβρύων, 
την υγεία των (εγκύων) γυναικών και των 
παιδιών και τις ποσοτικές κατηγορίες. Ο 
Οργανισμός λαμβάνει απόφαση σχετικά με 
τα κριτήρια ιεράρχησης των ουσιών για 
περαιτέρω αξιολόγηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμπληρώνει την τροπολογία 35 του εισηγητή. Είναι σημαντικό, τα 
κριτήρια αξιολόγησης να καλύπτουν και τα ενδεχόμενα φαινόμενα συνέργιας των μιγμάτων 
χημικών ουσιών. Θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι επιπτώσεις στα παιδιά στο 
περιγεννητικό στάδιο και τις γυναίκες.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + Anja 
Weisgerber + Françoise Grossetête

Τροπολογία 797
Άρθρο 43α, παράγραφος 1

Με σκοπό την εφαρμογή μιας 
εναρμονισμένης προσέγγισης ο Οργανισμός 
θεσπίζει κριτήρια ιεράρχησης των ουσιών 
για την περαιτέρω αξιολόγησή τους. Η 
ιεράρχηση θα γίνεται με βάση τον κίνδυνο.
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση 
συνεκτιμούν τα δεδομένα σχετικά με την 
επικινδυνότητα, τα δεδομένα σχετικά με την 
έκθεση και τις ποσοτικές κατηγορίες. Ο 
Οργανισμός λαμβάνει απόφαση σχετικά με 
τα κριτήρια ιεράρχησης των ουσιών για 
περαιτέρω αξιολόγηση. Τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν αυτά τα κριτήρια για την 
κατάρτιση των κυλιόμενων σχεδίων τους.

Με σκοπό την εφαρμογή μιας 
εναρμονισμένης προσέγγισης ο Οργανισμός 
θεσπίζει κριτήρια ιεράρχησης των ουσιών 
για την περαιτέρω αξιολόγησή τους. Η 
ιεράρχηση θα γίνεται με βάση τον κίνδυνο.
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση 
συνεκτιμούν τα δεδομένα σχετικά με την
επικινδυνότητα, τα δεδομένα σχετικά με την 
έκθεση και τις ποσοτικές κατηγορίες. Ο 
Οργανισμός λαμβάνει απόφαση σχετικά με 
τα κριτήρια ιεράρχησης των ουσιών για 
περαιτέρω αξιολόγηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στην αξιολόγηση 
των χημικών ουσιών με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα δε της 
εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν ήδη τα κράτη μέλη.
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Συνδέεται με τις τροπολογίες στον τίτλο VI, των ίδιων συντακτών. Η παρούσα δέσμη 
τροπολογιών αντικαθιστά τις τροπολογίες 34 έως 36 και 38 έως 49 του σχεδίου έκθεσης.
Ειδικότερα, η παρούσα τροπολογία καλύπτει την τροπολογία 35 του σχεδίου έκθεσης. (Guido 
Sacconi και άλλοι)

Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 38. (Anja Weisgerber)

Μέσα από το πρίσμα μιας εναρμονισμένης ρύθμισης, ο Οργανισμός πρέπει να είναι υπεύθυνος 
για την κατάρτιση του σχεδίου κυλιόμενου κοινοτικού προγράμματος. Προκειμένου, ωστόσο, να 
διευκολυνθούν, η σύλληψη του κυλιόμενου προγράμματος και η παρέμβαση των κρατών μελών 
κατά την ενημέρωσή του, εξακολουθεί να είναι σημαντικό, ο Οργανισμός προτείνει, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, κριτήρια που επιτρέπουν τον προσδιορισμό των ουσιών 
προτεραιότητας για την αξιολόγηση. (Françoise Grossetête)

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 798
Άρθρο 43α, παράγραφος 1

Με σκοπό την εφαρμογή μιας 
εναρμονισμένης προσέγγισης ο Οργανισμός 
θεσπίζει κριτήρια ιεράρχησης των ουσιών 
για την περαιτέρω αξιολόγησή τους. Η 
ιεράρχηση θα γίνεται με βάση τον κίνδυνο.
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση 
συνεκτιμούν τα δεδομένα σχετικά με την 
επικινδυνότητα, τα δεδομένα σχετικά με την 
έκθεση και τις ποσοτικές κατηγορίες. Ο 
Οργανισμός λαμβάνει απόφαση σχετικά με 
τα κριτήρια ιεράρχησης των ουσιών για 
περαιτέρω αξιολόγηση. Τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν αυτά τα κριτήρια για την 
κατάρτιση των κυλιόμενων σχεδίων τους.

Με σκοπό την εφαρμογή μιας 
εναρμονισμένης προσέγγισης ο 
Οργανισμός θεσπίζει κριτήρια 
ιεράρχησης των ουσιών για την 
περαιτέρω αξιολόγησή τους. Η 
ιεράρχηση θα γίνεται με βάση τον 
κίνδυνο. Τα κριτήρια για την 
αξιολόγηση συνεκτιμούν τα δεδομένα 
σχετικά με την επικινδυνότητα, τα 
δεδομένα σχετικά με την έκθεση και τις 
ποσοτικές κατηγορίες. Ο Οργανισμός 
λαμβάνει απόφαση σχετικά με τα 
κριτήρια ιεράρχησης των ουσιών για 
περαιτέρω αξιολόγηση. Τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν αυτά τα κριτήρια για την 
κατάρτιση των κυλιόμενων σχεδίων 
τους. Σημείο εκκίνησης τόσο για τα 
κριτήρια καθορισμού προτεραιοτήτων 
όσο και για τη μετέπειτα αξιολόγηση 
πρέπει να είναι η αξιοποίηση των 
διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων κυρίως 
για την αξιολόγηση ουσιών για τις 
οποίες υπάρχει βάσιμη υποψία ότι η 
χρήση τους μπορεί να δημιουργήσει 
εμφανή κίνδυνο για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον.

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι διαθέτουμε περιορισμένους ανθρώπινους πόρους, πρέπει να δώσουμε πρώτη 
προτεραιότητα στην πιο επικίνδυνες ουσίες. Η συγκεκριμένη διατύπωση καθιστά σαφή την 
προτεραιότητα αυτή.

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 799
Άρθρο 43α, παράγραφος 1

Με σκοπό την εφαρμογή μιας 
εναρμονισμένης προσέγγισης ο Οργανισμός 
θεσπίζει κριτήρια ιεράρχησης των ουσιών 
για την περαιτέρω αξιολόγησή τους. Η 
ιεράρχηση θα γίνεται με βάση τον κίνδυνο.
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση 
συνεκτιμούν τα δεδομένα σχετικά με την 
επικινδυνότητα, τα δεδομένα σχετικά με την 
έκθεση και τις ποσοτικές κατηγορίες. Ο 
Οργανισμός λαμβάνει απόφαση σχετικά με 
τα κριτήρια ιεράρχησης των ουσιών για 
περαιτέρω αξιολόγηση. Τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν αυτά τα κριτήρια για την 
κατάρτιση των κυλιόμενων σχεδίων τους.

Με σκοπό την εφαρμογή μιας 
εναρμονισμένης προσέγγισης ο Οργανισμός 
θεσπίζει κριτήρια με βάση τον κίνδυνο για 
τις αποφάσεις σχετικά με την επιλογή των 
ουσιών για την αξιολόγησή τους. Τα 
κριτήρια για την αξιολόγηση συνεκτιμούν 
τα δεδομένα σχετικά με την επικινδυνότητα, 
τα δεδομένα σχετικά με την έκθεση και τις 
ποσοτικές κατηγορίες. Τα εν λόγω κριτήρια 
ορίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες οι 
πληροφορίες που παρέχονται βάσει του 
Τίτλου ΙΙ και του φακέλου αξιολόγησης δεν 
επαρκούν για την αξιολόγηση και την 
αντιμετώπιση του κινδύνου που ενέχει μια 
ουσία και η/οι προσδιοριζόμενη/ες 
χρήση/εις της.  

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να θεμελιώνει τις αποφάσεις του σχετικά με τις αξιολογήσεις σε 
εναρμονισμένα και διαφανή κριτήρια.
Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ: Αξιολόγηση ουσιών (Alessandro Foglietta και άλλοι)

Ο Οργανισμός πρέπει να θεμελιώνει τις αποφάσεις του σχετικά με τις αξιολογήσεις σε 
εναρμονισμένα και διαφανή κριτήρια, όπως π.χ..

- εκτιμήσεις που αφορούν απαιτήσεις ενημέρωσης που δεν περιλαμβάνονται στα 
Παραρτήματα V έως VΙΙΙ·

- ενοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τους φακέλους αξιολογήσεων 
διαφόρων καταχωρίσεων της ίδιας ή παρόμοιων ουσιών·

- ανάγκη αντιμετώπισης αντικρουόμενων αποτελεσμάτων των φακέλων αξιολόγησης 
διαφόρων καταχωρίσεων της ίδιας ή παρόμοιων ουσιών·  
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Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ: Αξιολόγηση ουσιών (Marcello Vernolaκαι άλλοι)

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 800
Άρθρο 43α, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τα 
κριτήρια αυτά για τη συγκέντρωση 
καταλόγου ιεράρχησης των ουσιών προς 
αξιολόγηση. Ο Οργανισμός εγκρίνει τον 
κατάλογο αυτό βάσει γνωμοδότησης που 
εκπονεί η επιτροπή του κράτους μέλους.
Ουσίες εγγράφονται στον κατάλογο αυτό 
εφόσον υπάρχουν λόγοι που συνηγορούν 
(είτε βάσει αξιολόγησης δελτίου που 
διενεργήθηκε από μια από τις αρμόδιες 
αρχές που αναφέρεται στο άρθρο 38, είτε 
βάσει άλλης κατάλληλης πηγής, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα 
δελτία καταχώρισης) ότι μια συγκεκριμένη 
ουσία συνιστά κίνδυνο για την υγεία και το 
περιβάλλον, σε σχέση, ειδικότερα, με μια 
από τις κάτωθι περιπτώσεις:
a) η δομική συγγένεια της εν λόγω ουσίας 
με γνωστές επικίνδυνες ουσίες ή με 
έμμονες και βιοσυσσωρεύσιμες ουσίες, 
δημιουργεί υποψίες ότι η ουσία αυτή ή ένα 
ή περισσότερο από τα προϊόντα 
μεταποίησής της έχουν επικίνδυνες 
ιδιότητας ή είναι έμμονες και 
βιοσυσσωρεύσιμες·
(β) τη συγκεντρωτική ποσότητα της ουσίας 
από τις καταχωρίσεις που υποβάλλονται 
από διάφορους καταχωρίζοντες·
(γ) πιθανά φαινόμενα συνέργιας σε μίγματα 
χημικών ουσιών·
(δ) πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του 
εμβρύου και την υγεία των γυναικών και 
των παιδιών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με την τροπολογία ?????? στο άρθρο 43α, η παρούσα τροπολογία συμπληρώνει 
την τροπολογία 36 του εισηγητή.

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 801
Άρθρο 43α α (νέα)

a. Ο Οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί 
διαλογή μεταξύ των φακέλων καταχώρισης 
που υποβάλλονται για ουσίες που έχουν 
καταχωριστεί μόνο για ποσότητες κάτω 
των δέκα τόνων, για τον προσδιορισμό των 
ουσιών για τις οποίες πρέπει να 
υποβάλλονται περαιτέρω πληροφορίες 
σύμφωνα με τουλάχιστον δύο από τα 
κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα 
IC.
Ο Οργανισμός διευκρινίζει επίσης εάν, για 
κάθε συνδυασμό επιλεγμένων κριτηρίων, 
πρέπει να υποβάλλονται όλες ή ορισμένο 
μέρος των πληροφοριών που ορίζει το 
Παράρτημα V.
Ο Οργανισμός πραγματοποιεί μια πρώτη 
διαλογή μεταξύ των φακέλλων 
καταχώρισης, το αργότερο [13] έτη μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
β. Ο Οργανισμός ενημερώνει τους 
καταχωρίζοντες σχετικά με τις ουσίες που 
επισημάνθηκαν ως αποτέλεσμα της 
διαλογής, καθώς και σχετικά με τις 
περαιτέρω πληροφορίες που πρέπει να 
υποβληθούν. Ο Οργανισμός δημοσιεύει 
επίσης στις ιστοσελίδες του κατάλογο των 
ουσιών που προκύπτουν από κάθε διαλογή.
γ. Οι καταχωρίζοντες δημοσιευόμενες 
ουσίες που χαρακτηρίζονται ως 
προκύπτουσες από τη διαλογή, υποβάλλουν 
όλες τις πληροφορίες που ορίζει το 
Παράρτημα V, ή συγκεκριμένες 
πληροφορίες, όπως ορίζει ο Οργανισμός, 
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εντός [3] ετών, σύμφωνα με το Άρθρο 12.
δ. Η Επιτροπή μπορεί, μετά από 
διαβούλευση με τον Οργανισμό, να 
αποφασίσει να προσθέσει και άλλα 
κριτήρια στο Παράρτημα IC, ή να 
τροποποιήσει τα κριτήρια που ήδη 
περιλαμβάνονται εκεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 
130, παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρίθμηση του άρθρου 43 α τροποποιείται σε 43 α (1).

Για να τεθούν αποτελεσματικές προτεραιότητες, με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας 
συλλογής πληροφοριών, θα ήταν σκόπιμο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους φακέλλους 
εκείνους για τους οποίους είναι πιθανότερο οι πρόσθετες πληροφορίες να συμβάλουν στην 
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων. Στους φακέλλους που ικανοποιούν δύο ή 
περισσότερα κριτήρια του Παραρτήματος IC (νέο) θα πρέπει να δίδεται υψηλότερος βαθμός 
προτεραιότητας. Τα κριτήρια αυτά θα βελτιώσουν επίσης την αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλλων, αφου θα προσφέρουν έναν ισότιμο μηχανισμό 
απόδοσης προτεραιότητας για την επιλογή των φακέλλων σχετικά με ουσίες μικρών ποσοτήτων 
για αξιολόγηση. Αναλόγως του συνδυασμού των επιλεγέντων κριτηρίων, ο Οργανισμός 
διευκρινίζει επίσης εάν πρέπει να υποβληθούν όλες οι πληροφορίες τοιυ Παραρτήματος V ή 
χρειάζονται μόνο συγκεκριμένες πληροφορίες. Έτσι, θα γίνει δυνατό να ζητείται όλη η δέσμη 
των πληροφοριών όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο ή, εναλλακτικά, να ζητούνται μόνο 
συγκεκριμένες πληροφορίες, βοηθώντας τον περαιτέρω καθορισμό προτεραιοτήτων. Θα πρέπει, 
για παράδειγμα, να είναι δυνατόν να ζητούνται μόνο οι οικοτοξικολογικές παράμετροι, εάν 
μόνο οι οικολογικοί κίνδυνοι είναι πιθανοί. Πρέπει να διευκρινίζονται οι ζητούμενες 
πληροφορίες, ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Πρέπει επίσης να μπορεί ο Οργανισμός να 
πραγματοποιεί περισσότερες της μιας διαλογές, ώστε να γίνεται δυνατή η αποδοτικότερη χρήση 
των πόρων του.

Για τη βελτίωση της πρόσβασης στις πληροφορίες και την υποστήριξη των ΜΜΕ, θα ήταν 
επίσης σκόπιμο να καταρτισθεί κατάλογος ιεραρχημένων ουσιών, που θα είναι διαθέσιμος στην 
ιστοθέση του Οργανισμού.

Οι φάκελοι ιεραρχημένων ουσιών πρέπει να ενημερώνονται ανά καθορισμένα χρονικά 
διαστήματα.

Πρέπει να είναι δυνατή η προσθήκη νέων κριτηρίων προτεραιότητας στο Παράρτημα IC, ή η 
τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νέοι κίνδυνοι αλλά και η 
αποκτηθείσα εμπειρία. Το άρθρο 128 προβλέπει ήδη ότι τα Παραρτήματα μπορούν να 
τροποποιούνται μέσω της διαδικασίας της κανονιστικής επιτροπολογίας.
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Τροπολογία: Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt + Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Τροπολογία 802
Άρθρο 43α α, τίτλος

Αρμόδια αρχή Κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ενιαίο κοινοτικό κυλιόμενο 
πρόγραμμα αντί να υπάρχει σώρευση και επικάλυψη από κυλιόμενα προγράμματα των 
επιμέρους κρατών μελών. Επιπλέον, εναπόκειται στον Οργανισμό να θέσει σε εφαρμογή αυτό 
το κυλιόμενο πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες των κρατών 
μελών.

Για να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το παρόν άρθρο ο Οργανισμός δεν θα 
στηρίζεται μόνο στους εσωτερικούς του πόρους αλλά και σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων και 
ιδρυμάτων που θα εργάζονται μαζί του. Σε ό,τι αφορά την κατανομή των καθηκόντων, ο 
Οργανισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις που διατυπώνουν τα κράτη μέλη και τα 
χαρακτηριστικά των υποψηφιοτήτων που υποβάλλουν οι φορείς αυτοί. (Françoise Grossetête)

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

Συνδέεται με τις τροπολογίες που κατέθεσαν στον τίτλο VI οι ίδιοι βουλευτές. Αυτή η δέσμη 
τροπολογιών θα αντικαταστήσει τις τροπολογίες 34 έως 36 και 38 έως 49 του σχεδίου έκθεσης.

Συγκεκριμένα, αυτή η τροπολογία καλύπτει τις τροπολογίες 36, 38, 39, 40 και 41 στο σχέδιο 
έκθεσης. (Guido Sacconi και άλλοι)

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendmet 803
Άρθρο 43α α, παράγραφος 1

1. Ένα κράτος μέλος περιλαμβάνει μια 
ουσία σε κυλιόμενο πρόγραμμα, με σκοπό 
να καταστεί αρμόδια αρχή για τους 
σκοπούς των άρθρων 44, 45 και 46, εάν το 
εν λόγω κράτος μέλος, είτε ως αποτέλεσμα 
της αξιολόγησης φακέλου από την αρμόδια
αρχή του, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 

1. Με βάση τη σειρά κριτηρίων που 
προκύπτει από το άρθρο 43α, ο 
Οργανισμός καταρτίζει κατάλογο των 
ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν κατά 
προτεραιότητα, για τις οποίες, ως 
αποτέλεσμα της αξιολόγησης φακέλου η 
οποία αναφέρεται στο άρθρο 38, των 
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38, είτε από άλλη σχετική πηγή, καθώς και 
από τις πληροφορίες στο φάκελο ή στους 
φακέλους καταχώρισης έχει λόγους να 
υποπτεύεται ότι η ουσία ενέχει κίνδυνο για 
την υγεία ή για το περιβάλλον, ιδίως με 
βάση ένα από τα εξής:

ανακοινώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 20, 
22 και 35 είτε από άλλη σχετική πηγή, 
καθώς και από τις πληροφορίες στο φάκελο 
ή στους φακέλους καταχώρισης έχει λόγους 
να υποπτεύεται ότι ενέχουν κίνδυνο για την 
υγεία ή για το περιβάλλον, ιδίως με βάση 
ένα από τα εξής:

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας και την αποφυγή ανισορροπιών μεταξύ των κρατών μελών 
λόγω αποκεντρωμένης διαδικασίας, θα πρέπει στο πλαίσιο της αξιολόγησης ουσιών να 
ανατίθεται στον Οργανισμό το καθήκον του καθορισμού καταλόγου των ουσιών που πρέπει να 
αξιολογηθούν κατά προτεραιότητα και του προσδιορισμού των κρατών μελών που θα είναι 
υπεύθυνα για την αξιολόγηση των επιμέρους ουσιών. Οι προς αξιολόγηση ουσίες 
δημοσιεύονται. Τούτο ενισχύει τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 804
Άρθρο 43α α, παράγραφος 1

1. Ένα κράτος μέλος περιλαμβάνει μια 
ουσία σε κυλιόμενο πρόγραμμα, με σκοπό 
να καταστεί αρμόδια αρχή για τους 
σκοπούς των άρθρων 44, 45 και 46, εάν το 
εν λόγω κράτος μέλος, είτε ως αποτέλεσμα 
της αξιολόγησης φακέλου από την αρμόδια 
αρχή του, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 
38, είτε από άλλη σχετική πηγή, καθώς και 
από τις πληροφορίες στο φάκελο ή στους 
φακέλους καταχώρισης έχει λόγους να 
υποπτεύεται ότι η ουσία ενέχει κίνδυνο για 
την υγεία ή για το περιβάλλον, ιδίως με 
βάση ένα από τα εξής:

Όταν ο Οργανισμός θεωρεί απαραίτητη 
την αξιολόγηση μιας ουσίας, αποφασίζει 
σύμφωνα με τα άρθρα 43α, 48 και 49.

(α) την ομοιότητα της χημικής δομής της 
με γνωστές ουσίες που προκαλούν 
ανησυχία ή με ουσίες που είναι ανθεκτικές 
και βιοσυσσωρεύσιμες, πράγμα που 
δηλώνει ότι η ουσία ή ένα ή περισσότερα 
από τα προϊόντα στα οποία μετατρέπεται 
έχουν ανησυχητικές ιδιότητες ή είναι 
ανθεκτικά και βιοσυσσωρεύσιμα· 

Ο Οργανισμός, σε περίπτωση θετικής 
απόφασης, εντάσσει τη σχετική ουσία για 
τους σκοπούς των άρθρων 44 έως 46 σε 
ένα κυλιόμενο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα 
αυτό πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
ενόψει του υφισταμένου κινδύνου.

(β) τη συγκεντρωτική ποσότητα της ουσίας 
από τις καταχωρίσεις που υποβάλλονται 
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από διάφορους καταχωρίζοντες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αξιολογήσεις ουσιών μπορούν να δρομολογούνται μόνον εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του 
άρθρου 43.

Ο Οργανισμός αναλαμβάνει περαιτέρω αξιολόγηση μόνο εφόσον η ουσία και οι χρήσεις της 
πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 43.

Η διαδικασία διαγράφεται, διότι ο Οργανισμός καταρτίζει ο ίδιος το τρέχον πρόγραμμά του.

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 805
Άρθρο 43α α), παράγραφος 1

1. Ένα κράτος μέλος περιλαμβάνει μια 
ουσία σε κυλιόμενο πρόγραμμα, με σκοπό 
να καταστεί αρμόδια αρχή για τους 
σκοπούς των άρθρων 44, 45 και 46, εάν το 
εν λόγω κράτος μέλος, είτε ως αποτέλεσμα 
της αξιολόγησης φακέλου από την αρμόδια 
αρχή του, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 
38, είτε από άλλη σχετική πηγή, καθώς και 
από τις πληροφορίες στο φάκελο ή στους 
φακέλους καταχώρισης έχει λόγους να 
υποπτεύεται ότι η ουσία ενέχει κίνδυνο για 
την υγεία ή για το περιβάλλον, ιδίως με 
βάση ένα από τα εξής:

1. Εφόσον ο Οργανισμός θεωρεί 
απαραίτητη την αξιολόγηση της ουσίας, 
λαμβάνει απόφαση με βάση τα άρθρα 43α, 
48 και 49. Εάν η απόφαση είναι θετική, ο 
Οργανισμός εγγράφει την εν λόγω ουσία σε 
κυλιόμενο πρόγραμμα για τους σκοπούς 
των άρθρων 44 έως 46. Το κυλιόμενο 
πρόγραμμα ιεραρχείται με βάση τον 
κίνδυνο.

(α) την ομοιότητα της χημικής δομής της 
με γνωστές ουσίες που προκαλούν 
ανησυχία ή με ουσίες που είναι ανθεκτικές 
και βιοσυσσωρεύσιμες, πράγμα που 
δηλώνει ότι η ουσία ή ένα ή περισσότερα 
από τα προϊόντα στα οποία μετατρέπεται 
έχουν ανησυχητικές ιδιότητες ή είναι 
ανθεκτικά και βιοσυσσωρεύσιμα· 
(β) τη συγκεντρωτική ποσότητα της ουσίας 
από τις καταχωρίσεις που υποβάλλονται 
από διάφορους καταχωρίζοντες.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση μιας ουσίας μπορεί να δρομολογηθεί μόνον εφόσον τηρούνται τα κριτήρια του 
άρθρου 43α. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί 
στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ: Αξιολόγηση ουσιών.

Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 806
Άρθρο 43α α, παράγραφος 1

1. Ένα κράτος μέλος περιλαμβάνει μια 
ουσία σε κυλιόμενο πρόγραμμα, με σκοπό 
να καταστεί αρμόδια αρχή για τους σκοπούς 
των άρθρων 44, 45 και 46, εάν το εν λόγω 
κράτος μέλος, είτε ως αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης φακέλου από την αρμόδια 
αρχή του, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 38, 
είτε από άλλη σχετική πηγή, καθώς και από 
τις πληροφορίες στο φάκελο ή στους 
φακέλους καταχώρισης έχει λόγους να 
υποπτεύεται ότι η ουσία ενέχει κίνδυνο για 
την υγεία ή για το περιβάλλον, ιδίως με 
βάση ένα από τα εξής:

1. Ένα κράτος μέλος περιλαμβάνει μια 
ουσία σε κυλιόμενο πρόγραμμα, με σκοπό 
να καταστεί αρμόδια αρχή για τους σκοπούς 
των άρθρων 44, 45 και 46, εάν το εν λόγω 
κράτος μέλος, είτε ως αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης φακέλου από την αρμόδια 
αρχή του, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 38, 
είτε από άλλη σχετική πηγή, καθώς και από 
τις πληροφορίες στο φάκελο ή στους 
φακέλους καταχώρισης έχει λόγους να 
υποπτεύεται ότι η ουσία ενέχει κίνδυνο για 
την υγεία ή για το περιβάλλον.

(α) την ομοιότητα της χημικής δομής της 
με γνωστές ουσίες που προκαλούν 
ανησυχία ή με ουσίες που είναι ανθεκτικές 
και βιοσυσσωρεύσιμες, πράγμα που 
δηλώνει ότι η ουσία ή ένα ή περισσότερα 
από τα προϊόντα στα οποία μετατρέπεται 
έχουν ανησυχητικές ιδιότητες ή είναι 
ανθεκτικά και βιοσυσσωρεύσιμα· 

(β) τη συγκεντρωτική ποσότητα της ουσίας 
από τις καταχωρίσεις που υποβάλλονται 
από διάφορους καταχωρίζοντες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η επιλογή των ουσιών που πρέπει να υποβληθούν σε αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας γίνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού (πρβλ. άρθρο 43α), 
η δε απόφαση που λαμβάνεται βάσει του άρθρο 44 και ως απόρροια της οποίας 
προδιαγράφονται ενδεχομένως περαιτέρω έλεγχοι πρέπει να είναι αιτιολογημένη, προτείνεται 
να μην προβλέπονται εδώ άλλοι περιορισμοί ως προς τους λόγους για τους οποίους μια ουσία 
μπορεί να υποβληθεί σε αξιολόγηση. Έτσι διασφαλίζεται ότι η διαδικασία της αξιολόγησης 
ουσιών θα είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να εφαρμόζεται σε νέους τύπους κινδύνων.
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Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, 
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Τροπολογία 807
Άρθρο 43α α, παράγραφος 1

1. Ένα κράτος μέλος περιλαμβάνει μια 
ουσία σε κυλιόμενο πρόγραμμα, με σκοπό 
να καταστεί αρμόδια αρχή για τους 
σκοπούς των άρθρων 44, 45 και 46, εάν το 
εν λόγω κράτος μέλος, είτε ως αποτέλεσμα 
της αξιολόγησης φακέλου από την αρμόδια 
αρχή του, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 
38, είτε από άλλη σχετική πηγή, καθώς και 
από τις πληροφορίες στο φάκελο ή στους 
φακέλους καταχώρισης έχει λόγους να 
υποπτεύεται ότι η ουσία ενέχει κίνδυνο για 
την υγεία ή για το περιβάλλον, ιδίως με 
βάση ένα από τα εξής:

1. Ο Οργανισμός καταρτίζει σχέδιο 
κοινοτικού κυλιόμενου προγράμματος για 
τους σκοπούς των άρθρων 44, 45 και 46, με 
βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο 
άρθρο 43α και εάν, είτε ως αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης φακέλου είτε από άλλη σχετική 
πηγή, καθώς και από τις πληροφορίες στο 
φάκελο ή στους φακέλους καταχώρισης έχει 
λόγους να υποπτεύεται ότι η ουσία ενέχει 
κίνδυνο για την υγεία ή για το περιβάλλον, 
ιδίως, για παράδειγμα, με βάση ένα από τα 
εξής:

(α) την ομοιότητα της χημικής δομής της με 
γνωστές ουσίες που προκαλούν ανησυχία ή 
με ουσίες που είναι ανθεκτικές και 
βιοσυσσωρεύσιμες, πράγμα που δηλώνει ότι 
η ουσία ή ένα ή περισσότερα από τα 
προϊόντα στα οποία μετατρέπεται έχουν 
ανησυχητικές ιδιότητες ή είναι ανθεκτικά 
και βιοσυσσωρεύσιμα·

(α) την ομοιότητα της χημικής δομής της με 
γνωστές ουσίες που προκαλούν ανησυχία ή 
με ουσίες που είναι ανθεκτικές και 
βιοσυσσωρεύσιμες, πράγμα που δηλώνει ότι 
η ουσία ή ένα ή περισσότερα από τα 
προϊόντα στα οποία μετατρέπεται έχουν 
ανησυχητικές ιδιότητες ή είναι ανθεκτικά 
και βιοσυσσωρεύσιμα·

(β) τη συγκεντρωτική ποσότητα της ουσίας 
από τις καταχωρίσεις που υποβάλλονται από 
διάφορους καταχωρίζοντες.

(β) τη συγκεντρωτική ποσότητα της ουσίας 
από τις καταχωρίσεις που υποβάλλονται από 
διάφορους καταχωρίζοντες.

Ο Οργανισμός υποβάλλει το κοινοτικό 
κυλιόμενο πρόγραμμα στα κράτη μέλη πριν 
από τις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.
1a. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν 
στον Οργανισμό τις παρατηρήσεις τους, 
συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για την 
περίληψη΄κι άλλων ουσιών, επί του 
περιεχομένου του σχεδίου κυλιόμενου 
προγράμματος και να προτείνουν την 
ανάθεση των αξιολογήσεων σε εθνικούς 
οργανισμούς έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε 
έτους· Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προτείνουν την ανάληψη της αξιολόγηση 
ουσιών που έχουν τα ίδια προτείνει να 
συμπεριληφθούν στο σχέδιο κυλιόμενου 
προγράμματος.
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1aα. Ο Οργανισμός πρέπει να είναι 
υπεύθυνος για την αξιολόγηση των ουσιών 
που περιλαμβάνονται στο κοινοτικό 
κυλιόμενο πρόγραμμα. Για τη διεξαγωγή 
των ανωτέρω αξιολογήσεων, ο Οργανισμός 
μπορεί να βασίζεται στο φορέα ή τους 
φορείς που προτείνει κάθε κράτος μέλος, 
επιλέγοντάς τους με βάση τα αιτήματα των 
κρατών μελών που διατυπώνονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση των ίδιων συντακτών στην προηγούμενη τροπολογία στο άρθρο 43α α.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 808
Άρθρο 43α α, παράγραφος 1

1. Ένα κράτος μέλος περιλαμβάνει μια 
ουσία σε κυλιόμενο πρόγραμμα, με σκοπό 
να καταστεί αρμόδια αρχή για τους 
σκοπούς των άρθρων 44, 45 και 46, εάν το 
εν λόγω κράτος μέλος, είτε ως αποτέλεσμα 
της αξιολόγησης φακέλου από την αρμόδια 
αρχή του, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 
38, είτε από άλλη σχετική πηγή, καθώς και 
από τις πληροφορίες στο φάκελο ή στους 
φακέλους καταχώρισης έχει λόγους να 
υποπτεύεται ότι η ουσία ενέχει κίνδυνο για 
την υγεία ή για το περιβάλλον, ιδίως με 
βάση ένα από τα εξής:

1. Ο Οργανισμός καταρτίζει σχέδιο 
κοινοτικού κυλιόμενου προγράμματος 
(διαγραφή) για τους σκοπούς των άρθρων 
44, 45 και 46, με βάση τα κριτήρια που 
καθορίζονται στο άρθρο 43α και εάν, είτε 
ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης φακέλου 
είτε από άλλη σχετική πηγή, καθώς και από 
τις πληροφορίες στο φάκελο ή στους 
φακέλους καταχώρισης έχει λόγους να 
υποπτεύεται ότι η ουσία ενέχει κίνδυνο για 
την υγεία ή για το περιβάλλον, ιδίως, για 
παράδειγμα, με βάση ένα από τα εξής:

(α) την ομοιότητα της χημικής δομής της με 
γνωστές ουσίες που προκαλούν ανησυχία ή 
με ουσίες που είναι ανθεκτικές και 
βιοσυσσωρεύσιμες, πράγμα που δηλώνει ότι 
η ουσία ή ένα ή περισσότερα από τα 
προϊόντα στα οποία μετατρέπεται έχουν 
ανησυχητικές ιδιότητες ή είναι ανθεκτικά 
και βιοσυσσωρεύσιμα·

(α) την ομοιότητα της χημικής δομής της με 
γνωστές ουσίες που προκαλούν ανησυχία ή 
με ουσίες που είναι ανθεκτικές και 
βιοσυσσωρεύσιμες, πράγμα που δηλώνει ότι 
η ουσία ή ένα ή περισσότερα από τα 
προϊόντα στα οποία μετατρέπεται έχουν 
ανησυχητικές ιδιότητες ή είναι ανθεκτικά 
και βιοσυσσωρεύσιμα·

(β) τη συγκεντρωτική ποσότητα της ουσίας 
από τις καταχωρίσεις που υποβάλλονται από 
διάφορους καταχωρίζοντες.

(β) τη συγκεντρωτική ποσότητα της ουσίας 
από τις καταχωρίσεις που υποβάλλονται από 
διάφορους καταχωρίζοντες.
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Ο Οργανισμός υποβάλλει το σχέδιο 
κοινοτικού κυλιόμενου προγράμματος στα 
κράτη μέλη πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 
κάθε χρόνο.
1a. Τα κράτη μέλη μπορούν, πριν από τις 
31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο, να υποβάλουν 
στον Οργανισμό τις παρατηρήσεις τους 
πάνω στο περιεχόμενο του σχεδίου 
προγράμματος, να συστήσουν τη 
συμπερίληψη νέων ουσιών στο κυλιόμενο 
πρόγραμμα και να προτείνουν να 
αναλάβουν οι εθνικοί φορείς την 
αρμοδιότητα για συγκεκριμένη 
αξιολόγηση.
1β. Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για την 
αξιολόγηση των ουσιών που 
απαριθμούνται στο κοινοτικό κυλιόμενο 
πρόγραμμα. Ο Οργανισμός μπορεί, για την 
πραγματοποίηση της αξιολόγησης των 
ουσιών, να στηριχθεί στους φορείς 
εμπειρογνωμόνων οι οποίοι εμφαίνονται 
στην κατάσταση που έχει συνταχθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 83 και τους οποίους 
επιλέγει λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις 
που έχουν υποβληθεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την παράγραφο 1α.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση των ίδιων συντακτών στην προηγούμενη τροπολογία στο άρθρο 43α α.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendmet 809
Άρθρο 43α α, παράγραφος 2

2. Το κυλιόμενο πρόγραμμα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 καλύπτει 
τριετή περίοδο, που επικαιροποιείται κάθε 
χρόνο, και προσδιορίζει τις ουσίες που 
σχεδιάζει να αξιολογήσει το κράτος μέλος 
κάθε χρόνο. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν το 
κυλιόμενο πρόγραμμα στον Οργανισμό και 
στα υπόλοιπα κράτη μέλη πριν από τις 
28 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο. Ο 

2. Ο Οργανισμός δημοσιεύει τον κατάλογο 
στον ιστότοπό του. Προηγουμένως, ο 
Οργανισμός συμβουλεύεται την επιτροπή 
των κρατών μελών που προβλέπεται στο 
άρθρο 72, παρ. 1ε (εφεξής «επιτροπή των 
κρατών μελών»).
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Οργανισμός μπορεί να διατυπώσει 
παρατηρήσεις και τα κράτη μέλη μπορούν 
να στείλουν τις παρατηρήσεις τους στον 
Οργανισμό ή να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους για την αξιολόγηση της ουσίας πριν 
από τις 31 Μαρτίου κάθε χρόνο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση των ίδιων συντακτών στην προηγούμενη τροπολογία στο άρθρο 43α α.

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 + Werner Langen

Τροπολογία 810
Άρθρο 43α α, παράγραφος 2

2. Το κυλιόμενο πρόγραμμα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 καλύπτει 
τριετή περίοδο, που επικαιροποιείται κάθε 
χρόνο, και προσδιορίζει τις ουσίες που 
σχεδιάζει να αξιολογήσει το κράτος μέλος 
κάθε χρόνο. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν το 
κυλιόμενο πρόγραμμα στον Οργανισμό και 
στα υπόλοιπα κράτη μέλη πριν από τις 28 
Φεβρουαρίου κάθε χρόνο. Ο Οργανισμός 
μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις και 
τα κράτη μέλη μπορούν να στείλουν τις 
παρατηρήσεις τους στον Οργανισμό ή να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την 
αξιολόγηση της ουσίας πριν από τις 31 
Μαρτίου κάθε χρόνο.

2. Πριν από τις 28 Φεβρουαρίου κάθε 
χρόνο, ο Οργανισμός προτείνει κυλιόμενο 
πρόγραμμα στην επιτροπή του κράτους 
μέλους προς έγκριση. Το κυλιόμενο 
πρόγραμμα καλύπτει τριετή περίοδο, 
επικαιροποιείται κάθε χρόνο και 
προσδιορίζει τις ουσίες που σχεδιάζει να 
αξιολογήσει ο Οργανισμός κάθε χρόνο.
Κατά συνέπεια, ο Οργανισμός ενημερώνει 
σχετικά τον/ους καταχωρίζοντ/ες και 
δημοσιεύει το κυλιόμενο πρόγραμμα στον 
ιστότοπό του.

Or. it

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση των ίδιων συντακτών στην προηγούμενη τροπολογία στο άρθρο 43α α.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 811
Άρθρο 43α α, παράγραφος 2

2. Το κυλιόμενο πρόγραμμα που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 καλύπτει τριετή περίοδο, 

2. Το κυλιόμενο πρόγραμμα που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 1α καλύπτει τριετή 
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που επικαιροποιείται κάθε χρόνο, και 
προσδιορίζει τις ουσίες που σχεδιάζει να 
αξιολογήσει το κράτος μέλος κάθε χρόνο.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν το κυλιόμενο 
πρόγραμμα στον Οργανισμό και στα 
υπόλοιπα κράτη μέλη πριν από τις 28 
Φεβρουαρίου κάθε χρόνο. Ο Οργανισμός 
μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις και 
τα κράτη μέλη μπορούν να στείλουν τις 
παρατηρήσεις τους στον Οργανισμό ή να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την 
αξιολόγηση της ουσίας πριν από τις 31 
Μαρτίου κάθε χρόνο.

περίοδο, που επικαιροποιείται κάθε χρόνο, 
και προσδιορίζει τις ουσίες οι οποίες θα 
αξιολογούνται κάθε χρόνο σε κοινοτικό 
επίπεδο από τον Οργανισμό ή, εφόσον 
απαιτηθεί, στα κράτη μέλη που έχουν
υποβάλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 
43α α, παράγραφος 1β. Ο Οργανισμός
υποβάλλει το κοινοτικό κυλιόμενο 
πρόγραμμα στ κράτη μέλη πριν από τις 28 
Φεβρουαρίου κάθε χρόνο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση των ίδιων συντακτών στην προηγούμενη τροπολογία στο άρθρο 43α α.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, 
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Τροπολογία 812
Άρθρο 43α α, παράγραφος 2

2. Το κυλιόμενο πρόγραμμα που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 καλύπτει τριετή περίοδο, 
που επικαιροποιείται κάθε χρόνο, και 
προσδιορίζει τις ουσίες που σχεδιάζει να 
αξιολογήσει το κράτος μέλος κάθε χρόνο.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν το κυλιόμενο 
πρόγραμμα στον Οργανισμό και στα 
υπόλοιπα κράτη μέλη πριν από τις 28 
Φεβρουαρίου κάθε χρόνο. Ο Οργανισμός 
μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις και 
τα κράτη μέλη μπορούν να στείλουν τις 
παρατηρήσεις τους στον Οργανισμό ή να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την 
αξιολόγηση της ουσίας πριν από τις 31 
Μαρτίου κάθε χρόνο.

2. Το κυλιόμενο πρόγραμμα που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 1α καλύπτει τριετή 
περίοδο, που επικαιροποιείται κάθε χρόνο, 
και προσδιορίζει τις ουσίες οι οποίες θα 
αξιολογούνται κάθε χρόνο σε κοινοτικό 
επίπεδο από τον Οργανισμό ή, εφόσον 
απαιτηθεί, στα κράτη μέλη που έχουν 
υποβάλει αίτηση σύμφωνα με την 
παράγραφο 1α. Ο Οργανισμός υποβάλλει το 
κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα στα κράτη 
μέλη πριν από τις 28 Φεβρουαρίου κάθε 
χρόνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση των ίδιων συντακτών στην προηγούμενη τροπολογία στο άρθρο 43α α.
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Τροπολογία: Werner Langen + 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 813
Άρθρο 43α α, παράγραφος 3

3. Εάν δεν διατυπωθούν παρατηρήσεις επί 
του κυλιόμενου προγράμματος ή δεν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον κανένα άλλο κράτος 
μέλος, το κράτος μέλος εγκρίνει το 
κυλιόμενο πρόγραμμά του. Αρμόδια αρχή 
είναι η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
που περιέλαβε την ουσία στο οριστικό 
κυλιόμενο πρόγραμμά του.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση των ίδιων συντακτών στην προηγούμενη τροπολογία στο άρθρο 43α α.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendmet 814
Άρθρο 43α α, παράγραφος 3

3. Εάν δεν διατυπωθούν παρατηρήσεις επί 
του κυλιόμενου προγράμματος ή δεν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον κανένα άλλο κράτος 
μέλος, το κράτος μέλος εγκρίνει το 
κυλιόμενο πρόγραμμά του. Αρμόδια αρχή 
είναι η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
που περιέλαβε την ουσία στο οριστικό 
κυλιόμενο πρόγραμμά του.

3. Ο κατάλογος ενημερωνεται σε ετήσια 
βάση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση των ίδιων συντακτών στην προηγούμενη τροπολογία στο άρθρο 43α α.

Τροπολογία: Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Τροπολογία 815
Άρθρο 43α α, παράγραφος 3
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3. Εάν δεν διατυπωθούν παρατηρήσεις επί 
του κυλιόμενου προγράμματος ή δεν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον κανένα άλλο κράτος 
μέλος, το κράτος μέλος εγκρίνει το 
κυλιόμενο πρόγραμμά του. Αρμόδια αρχή 
είναι η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
που περιέλαβε την ουσία στο οριστικό 
κυλιόμενο πρόγραμμά του.

3. Εάν δεν διατυπωθούν παρατηρήσεις επί 
του κοινοτικού κυλιόμενου προγράμματος, 
ο οργανισμός εγκρίνει το κυλιόμενο 
πρόγραμμά του. Διαφορετικά, ο 
Οργανισμός ετοιμάζει νέο σχέδιο 
κυλιόμενου προγράμματος το οποίο θα 
υποβληθεί στα κράτη μέλη. Εάν εντός 30 
ημερών δεν έχουν διατυπωθεί νέες 
παρατηρήσεις πάνω στο περιεχόμενο του 
κοινοτικού κυλιόμενου προγράμματος, ο 
Οργανισμός το εγκρίνει. Εάν παρατηρηθεί 
διάσταση απόψεων, ιδίως στην περίπτωση 
κατά την οποία διάφορα κράτη μέλη 
προτείνουν διαφορετικούς φορείς για την 
αξιολόγηση των ίδιων ουσιών, ο 
Οργανισμός υποβάλει το κυλιόμενο 
πρόγραμμα στην Επιτροπή η οποία και 
προβαίνει σε έγκριση σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
130, παράγραφος 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση των ίδιων συντακτών στην προηγούμενη τροπολογία στο άρθρο 43α α.

Τροπολογία: Werner Langen + Françoise Grossetête + Anja Weisgerber + Guido Sacconi, 
Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger 
Krahmer + 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 816
Άρθρο 43α α, παράγραφος 4

4. Εάν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
έχουν περιλάβει την ίδια ουσία στο σχέδιο 
κυλιόμενου προγράμματός τους ή, μετά την 
υποβολή των κυλιόμενων προγραμμάτων, 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την αξιολόγηση 
της ίδιας ουσίας, η αρμόδια αρχή για τους 
σκοπούς των άρθρων 44, 45 και 46 
καθορίζεται με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο.

διαγράφεται

Ο Οργανισμός παραπέμπει το ζήτημα στην 
επιτροπή των κρατών μελών, που 
προβλέπεται στο άρθρο 72, παράγραφος 1, 
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στοιχείο ε), η οποία στο εξής αναφέρεται 
ως «επιτροπή των κρατών μελών» 
προκειμένου αυτή να καταλήξει σε 
συμφωνία σχετικά με το ποια αρχή θα είναι 
η αρμόδια αρχή, με βάση την αρχή ότι η 
κατανομή των ουσιών μεταξύ των κρατών 
μελών αντικατοπτρίζει το ποσοστό που 
αντιπροσωπεύουν στο συνολικό κοινοτικό 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Όποτε είναι 
δυνατό, θα δίνεται προτεραιότητα στα 
κράτη μέλη που έχουν ήδη διενεργήσει 
αξιολογήσεις φακέλου της επίμαχης ουσίας 
βάσει των άρθρων 39 έως 43.
Εάν, εντός εξήντα ημερών από την 
παραπομπή του σχεδίου, η επιτροπή των 
κρατών μελών καταλήξει σε ομόφωνη 
απόφαση, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
εγκρίνουν, αντιστοίχως, τα οριστικά 
κυλιόμενα προγράμματά τους. Αρμόδια 
αρχή είναι η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους που περιέλαβε την ουσία στο 
οριστικό κυλιόμενο πρόγραμμά του.
Εάν η επιτροπή των κρατών μελών δεν 
καταλήξει σε ομόφωνη συμφωνία, ο 
Οργανισμός υποβάλλει τις διιστάμενες 
απόψεις στην Επιτροπή, η οποία 
αποφασίζει ποια αρχή θα είναι η αρμόδια 
αρχή, με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 130, παράγραφος 3, τα δε κράτη 
μέλη εγκρίνουν αναλόγως τα οριστικά 
κυλιόμενα προγράμματά τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση των ίδιων συντακτών στην προηγούμενη τροπολογία στο άρθρο 43α α.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendmet 817
Άρθρο 43α α, παράγραφος 4

4. Εάν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
έχουν περιλάβει την ίδια ουσία στο σχέδιο 
κυλιόμενου προγράμματός τους ή, μετά την 
υποβολή των κυλιόμενων προγραμμάτων, 

4. Σε συνεννόηση με την επιτροπή των 
κρατών μελών, ο Οργανισμός ορίζει τα 
κράτη μέλη που είναι αρμόδια για την 
αξιολόγηση των ουσιών που 
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εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την αξιολόγηση 
της ίδιας ουσίας, η αρμόδια αρχή για τους 
σκοπούς των άρθρων 44, 45 και 46 
καθορίζεται με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο.

περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

Ο Οργανισμός παραπέμπει το ζήτημα στην 
επιτροπή των κρατών μελών, που 
προβλέπεται στο άρθρο 72, παράγραφος 1, 
στοιχείο ε), η οποία στο εξής αναφέρεται 
ως «επιτροπή των κρατών μελών» 
προκειμένου αυτή να καταλήξει σε 
συμφωνία σχετικά με το ποια αρχή θα είναι 
η αρμόδια αρχή, με βάση την αρχή ότι η 
κατανομή των ουσιών μεταξύ των κρατών 
μελών αντικατοπτρίζει το ποσοστό που 
αντιπροσωπεύουν στο συνολικό κοινοτικό 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Όποτε είναι 
δυνατό, θα δίνεται προτεραιότητα στα 
κράτη μέλη που έχουν ήδη διενεργήσει 
αξιολογήσεις φακέλου της επίμαχης ουσίας 
βάσει των άρθρων 39 έως 43.
Εάν, εντός εξήντα ημερών από την 
παραπομπή του σχεδίου, η επιτροπή των 
κρατών μελών καταλήξει σε ομόφωνη 
απόφαση, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
εγκρίνουν, αντιστοίχως, τα οριστικά 
κυλιόμενα προγράμματά τους. Αρμόδια 
αρχή είναι η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους που περιέλαβε την ουσία στο 
οριστικό κυλιόμενο πρόγραμμά του.
Εάν η επιτροπή των κρατών μελών δεν 
καταλήξει σε ομόφωνη συμφωνία, ο 
Οργανισμός υποβάλλει τις διιστάμενες 
απόψεις στην Επιτροπή, η οποία 
αποφασίζει ποια αρχή θα είναι η αρμόδια 
αρχή, με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 130, παράγραφος 3, τα δε κράτη 
μέλη εγκρίνουν αναλόγως τα οριστικά 
κυλιόμενα προγράμματά τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση των ίδιων συντακτών στην προηγούμενη τροπολογία στο άρθρο 43α α.

Τροπολογία: Werner Langen + Anja Weisgerber + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
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Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 818
Άρθρο 43α α, παράγραφος 5

5. Μόλις καθοριστούν οι αρμόδιες αρχές, ο 
Οργανισμός δημοσιεύει τα οριστικά 
κυλιόμενα προγράμματα στον ιστότοπό 
του.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση των ίδιων συντακτών στην προηγούμενη τροπολογία στο άρθρο 43α α.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendmet 819
Άρθρο 43α α, παράγραφος 5

5. Sobald die zuständigen Behörden 
festgelegt sind, veröffentlicht die Agentur 
die endgültigen fortlaufenden Pläne auf 
ihrer Website.

5. Τα οριζόμενα κράτη μέλη (εφεξής 
«αρμόδιες αρχές» για τους σκοπούς των 
άρθρων 44, 45 και 46) αξιολογούν όλες τις 
ουσίες σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση των ίδιων συντακτών στην προηγούμενη τροπολογία στο άρθρο 43α α.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, 
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Τροπολογία 820
Άρθρο 43α α, παράγραφος 5

5. Μόλις καθοριστούν οι αρμόδιες αρχές, ο 
Οργανισμός δημοσιεύει τα οριστικά 
κυλιόμενα προγράμματα στον ιστότοπό του.

5. Ο Οργανισμός δημοσιεύει τα οριστικά 
κυλιόμενα προγράμματα στον ιστότοπό του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση των ίδιων συντακτών στην προηγούμενη τροπολογία στο άρθρο 43α α.



PE 357.821v01-00 54/90 AM\565933EL.doc

EL

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Werner Langen + 
Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + 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

Amendmet 821
Άρθρο 43α α, παράγραφος 6

6. Η αρμόδια αρχή που καθορίζεται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 
αξιολογεί όλες τις ουσίες που 
περιλαμβάνονται στο κυλιόμενο 
πρόγραμμά της, σύμφωνα με το παρόν 
κεφάλαιο.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση των ίδιων συντακτών στην προηγούμενη τροπολογία στο άρθρο 43α α.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 822
Άρθρο 43α α, παράγραφος 6 α (νέα)

6a. Τα κράτη μέλη μπορούν ανά πάσα 
στιγμή να κοινοποιούν στον Οργανισμό 
νέες ουσίες,  αν περιέλθουν στην κατοχή 
τους πληροφορίες που εγείρουν ανησυχία 
σχετικά με κίνδυνο για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον. Ο Οργανισμός 
προσθέτει, αν δικαιολογείται, τη 
συγκεκριμένη ουσία στον κατάλογο των 
ουσιών που αξιολογούνται στο κυλιόμενο 
πρόγραμμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση των ίδιων συντακτών στην προηγούμενη τροπολογία στο άρθρο 43α α.
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Τροπολογία: Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Τροπολογία 823
Άρθρο 43α α, παράγραφος 6 α (νέα)

6a. Τα κράτη μέλη μπορούν ανά πάσα 
στιγμή να προσθέτουν νέες ουσίες στο 
κυλιόμενο πρόγραμμά τους, αν υπάρξουν 
πληροφορίες που εγείρουν ανησυχία 
σχετικά με κίνδυνο για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον. Πρέπει να 
κοινοποιούν στον Οργανισμό την πρόθεσή 
τους να προσθέσουν νέα ουσία στο 
κυλιόμενο πρόγραμμα. Αν περισσότερα του 
ενός κράτη μέλη υποβάλουν κοινοποίηση 
στον Οργανισμό για την ίδια ουσία, η 
αξιολόγηση της ουσίας θα πρέπει να 
ανατίθεται στο κράτος μέλος που υπέβαλε 
πρώτο κοινοποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποφασίζουν τη διεξαγωγή 
αξιολογήσεων ουσιών όποτε προκύπτουν νέα στοιχεία, είτε η ουσία περιλαμβάνεται στο 
κυλιόμενο πρόγραμμά τους είτε όχι.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 824
Άρθρο 43α α, παράγραφος 6 α (νέα)

Ένα κράτος μέλος δύναται, σε 
οποιαδήποτε στιγμή, να προσθέσει μία 
ουσία στο κυλιόμενο πρόγραμμά του εάν 
προκύψουν στοιχεία σχετικά με κίνδυνο για 
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Ενημερώνει τον Οργανισμό για την 
πρόθεσή του να προσθέσει τη 
συγκεκριμένη ουσία στο κυλιόμενο 
πρόγραμμά του.
Εάν περισσότερα του ενός κράτη μέλη 
προβούν σε κοινοποίηση προς τον 
Οργανισμό σχετικά με την ίδια ουσία, η 
επιτροπή των κρατών μελών αποφασίζει 
ως προς το ποιο κράτος μέλος θα 
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πραγματοποιήσει την αξιολόγηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό για τις αρχές των κρατών μελών να μπορούν να διατηρούν την εξουσία 
πρωτοβουλίας για να ζητούν την πραγματοποίηση αξιολόγησης όταν προκύπτουν νέα στοιχεία 
σχετικά με κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 825
Άρθρο 43α α, παράγραφος 6 α (νέα)

6a. Τα κράτη μέλη μπορούν ανά πάσα 
στιγμή να κοινοποιούν στον Οργανισμό 
νέες ουσίες,  αν περιέλθουν στην κατοχή 
τους πληροφορίες που εγείρουν ανησυχία 
σχετικά με κίνδυνο για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον. Ο Οργανισμός 
προσθέτει, αν δικαιολογείται, τη 
συγκεκριμένη ουσία στον κατάλογο των 
ουσιών που αξιολογούνται στο κυλιόμενο 
πρόγραμμα.
Αν, ωστόσο, ο Οργανισμός αποφασίσει να 
μην περιλάβει την ουσία στον κατάλογο 
των ουσιών που θα αξιολογηθούν, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να 
διεξαγάγουν δική τους αξιολόγηση. της 
ουσίας. πρέπει τότε να κοινοποιούν στον 
οργανισμό την πρόθεσή τους για τη 
διεξαγωγή αξιολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να διεξάγουν αξιολογήσεις 
χημικής ασφάλειας ακόμη κι αν ο Οργανισμός δεν προτίθεται να το πράξει.
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Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 826
Άρθρο 44, παράγραφος 1

1. Εάν η αρμόδια αρχή θεωρήσει ότι 
απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες για να 
διαλυθούν οι υποψίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 43αα, παράγραφος 1, 
περιλαμβανομένων, εάν είναι σκόπιμο, 
πληροφοριών οι οποίες δεν απαιτούνται 
από τα παραρτήματα V έως VIII, 
καταρτίζει σχέδιο απόφασης, στο οποίο 
αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 
απαιτείται από τον καταχωρίζοντα ή τους 
καταχωρίζοντες να υποβάλουν τις 
περαιτέρω πληροφορίες. Η απόφαση 
λαμβάνεται με τη διαδικασία που ορίζεται 
στα άρθρα 48 και 49.

1. (1) Εάν ο Οργανισμός θεωρήσει ότι 
απαιτούνται περαιτέρω στοιχεία, πλέον των 
απαιτήσεων των άρθρων 9, 12 και 13, 
καταρτίζει σχέδιο απόφασης, στο οποίο 
αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 
απαιτείται από τον καταχωρίζοντα ή τους 
καταχωρίζοντες να υποβάλουν τις 
περαιτέρω πληροφορίες. Η απόφαση 
λαμβάνεται με τη διαδικασία που ορίζεται 
στα άρθρα 48 και 49.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση που επιβάλλεται διότι αρμόδιος είναι ο Οργανισμός και όχι τα κράτη μέλη.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 827
Άρθρο 44, παράγραφος 1

1. Εάν η αρμόδια αρχή θεωρήσει ότι 
απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες για να 
διαλυθούν οι υποψίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 43αα, παράγραφος 1, 
περιλαμβανομένων, εάν είναι σκόπιμο, 
πληροφοριών οι οποίες δεν απαιτούνται από 
τα παραρτήματα V έως VIII, καταρτίζει 
σχέδιο απόφασης, στο οποίο αναφέρονται οι 
λόγοι για τους οποίους απαιτείται από τον 
καταχωρίζοντα ή τους καταχωρίζοντες να 
υποβάλουν τις περαιτέρω πληροφορίες. Η 
απόφαση λαμβάνεται με τη διαδικασία που 
ορίζεται στα άρθρα 48 και 49.

1. Εάν ο Οργανισμός θεωρήσει ότι 
απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες για να 
διαλυθούν οι υποψίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 43α, παράγραφος 1α, 
περιλαμβανομένων, εάν είναι σκόπιμο, 
πληροφοριών οι οποίες δεν απαιτούνται από 
τα παραρτήματα V έως VIII, καταρτίζει 
σχέδιο απόφασης, στο οποίο αναφέρονται οι 
λόγοι για τους οποίους απαιτείται από τον 
καταχωρίζοντα ή τους καταχωρίζοντες να 
υποβάλουν τις περαιτέρω πληροφορίες. Η 
απόφαση λαμβάνεται με τη διαδικασία που 
ορίζεται στα άρθρα 48 και 49.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 38.

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

Τροπολογία 828
Άρθρο 44, παράγραφος 1

1. Εάν η αρμόδια αρχή θεωρήσει ότι 
απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες για να 
διαλυθούν οι υποψίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 43αα, παράγραφος 1,
περιλαμβανομένων, εάν είναι σκόπιμο, 
πληροφοριών οι οποίες δεν απαιτούνται 
από τα παραρτήματα V έως VIII, 
καταρτίζει σχέδιο απόφασης, στο οποίο 
αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 
απαιτείται από τον καταχωρίζοντα ή τους 
καταχωρίζοντες να υποβάλουν τις 
περαιτέρω πληροφορίες. Η απόφαση 
λαμβάνεται με τη διαδικασία που ορίζεται 
στα άρθρα 48 και 49.

1. Εάν ο Οργανισμός θεωρήσει ότι 
απαιτούνται συμπληρωματικές
πληροφορίες σε σχέση με τα βασικά 
δεδομένα του άρθρου 9 και με την 
πρόταση δοκιμών καταρτίζει σχέδιο 
απόφασης, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι 
για τους οποίους απαιτείται από τον 
καταχωρίζοντα ή τους καταχωρίζοντες να 
υποβάλουν τις περαιτέρω πληροφορίες, το 
οποίο υποστηρίζεται από αιτιολόγηση με 
βάση τον κίνδυνο. Η απόφαση λαμβάνεται 
με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 48 
και 49.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για συμπληρωματικές πληροφορίες πρέπει να βασίζονται στον κίνδυνο. Η 
παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ: Αξιολόγηση ουσιών.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 829
Άρθρο 44, παράγραφος 2

2. Ο καταχωρίζων υποβάλλει τις 
πληροφορίες που απαιτούνται στον 
Οργανισμό.

διαγράφεται.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ενιαίο κοινοτικό κυλιόμενο 
πρόγραμμα αντί της σώρευσης και επικάλυψης κυλιόμενων προγραμμάτων των κρατών μελών.
Επιπλέον, εναπόκειται στον Οργανισμό να θέσει σε εφαρμογή αυτό το κυλιόμενο πρόγραμμα το 
οποίο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες των κρατών μελών. (Francoise Grossetête)

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 830
Άρθρο 44, παράγραφος 3

3. Εντός δώδεκα μηνών από τη 
δημοσίευση του κυλιόμενου προγράμματος 
στον ιστότοπο του Οργανισμού 
καταρτίζεται σχέδιο απόφασης με το οποίο 
ζητούνται από τον καταχωρίζοντα ή τους 
καταχωρίζοντες περαιτέρω πληροφορίες.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ενιαίο κοινοτικό κυλιόμενο 
πρόγραμμα αντί της σώρευσης και επικάλυψης κυλιόμενων προγραμμάτων των κρατών μελών.
Επιπλέον, εναπόκειται στον Οργανισμό να θέσει σε εφαρμογή αυτό το κυλιόμενο πρόγραμμα το 
οποίο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες των κρατών μελών. (Francoise Grossetête)

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 831
Άρθρο 44, παράγραφος 3

3. Εντός δώδεκα μηνών από τη δημοσίευση 
του κυλιόμενου προγράμματος στον 
ιστότοπο του Οργανισμού καταρτίζεται 
σχέδιο απόφασης με το οποίο ζητούνται από 
τον καταχωρίζοντα ή τους καταχωρίζοντες 
περαιτέρω πληροφορίες.

3. Εντός δώδεκα μηνών από τη δημοσίευση 
του καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 43α 
παρ. 1β καταρτίζεται σχέδιο απόφασης με 
το οποίο ζητούνται από τον καταχωρίζοντα 
ή τους καταχωρίζοντες περαιτέρω 
πληροφορίες. Η περίληψη μιας ουσίας στον 
κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.
1α συνεπάγεται νέα δωδεκάμηνη 
προθεσμία για τη συγκεκριμένη ουσία.
Αν μετά την παρέλευση δωδεκαμήνου από 
την περίληψη μιας ουσίας στον κατάλογο 
σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 1α ο 
Οργανισμός δεν έχει καταρτίσει σχέδιο 
απόφασης, η αξιολόγηση θεωρείται 
περατωθείσα.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 38. Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, ο Οργανισμός πρέπει να υπόκειται σε προθεσμία για την 
κατάρτιση του σχεδίου απόφασής του.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 832
Άρθρο 44, παράγραφος 4

4. Όταν η αρμόδια αρχή περατώνει την 
αξιολογητική της δραστηριότητα βάσει 
των παραγράφων 1, 2 και 3, το κοινοποιεί 
στον Οργανισμό εντός δώδεκα μηνών από 
την έναρξη αξιολόγησης της ουσίας. Εάν η 
προθεσμία αυτή δεν τηρηθεί, η αξιολόγηση 
θεωρείται ότι περατώθηκε.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 38 και το άρθρο 44, παρ. 3(2).

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

Τροπολογία 833
Άρθρο 44, παράγραφος 4

4. Όταν η αρμόδια αρχή περατώνει την 
αξιολογητική της δραστηριότητα βάσει των 
παραγράφων 1, 2 και 3, το κοινοποιεί στον 
Οργανισμό εντός δώδεκα μηνών από την 
έναρξη αξιολόγησης της ουσίας. Εάν η 
προθεσμία αυτή δεν τηρηθεί, η αξιολόγηση 
θεωρείται ότι περατώθηκε.

4. Όταν ο Οργανισμός περατώνει την 
αξιολογητική της δραστηριότητα βάσει των 
παραγράφων 1, 2 και 3, το κοινοποιεί 
στον/ους καταχωρίζοντα/ες εντός δώδεκα 
μηνών από την έναρξη αξιολόγησης της 
ουσίας. Εάν η προθεσμία αυτή δεν τηρηθεί, 
η αξιολόγηση θεωρείται ότι περατώθηκε.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι συνεπής προς τις ζητούμενες τροποποιήσεις που στοχεύουν στη 
συγκέντρωση της διαδικασίας στον Οργανισμό. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ: Αξιολόγηση 
ουσιών. (Marcello Vernola και άλλοι).

Τροποποίηση που επιβάλλεται διότι αρμόδιος είναι ο Οργανισμός και όχι τα κράτη μέλη.
(Werner Langen)

Τροπολογία: Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Τροπολογία 834
Άρθρο 44, παράγραφος 4

4. Όταν η αρμόδια αρχή περατώνει την 
αξιολογητική της δραστηριότητα βάσει των 
παραγράφων 1, 2 και 3, το κοινοποιεί στον 
Οργανισμό εντός δώδεκα μηνών από την 
έναρξη αξιολόγησης της ουσίας. Εάν η 
προθεσμία αυτή δεν τηρηθεί, η αξιολόγηση 
θεωρείται ότι περατώθηκε.

4. Όταν ο Οργανισμός περατώνει την 
αξιολογητική του δραστηριότητα βάσει των 
παραγράφων 1, 2 και 3, το κοινοποιεί στα 
κράτη μέλη εντός δώδεκα μηνών από την 
έναρξη αξιολόγησης της ουσίας. Εάν η 
προθεσμία αυτή δεν τηρηθεί, η αξιολόγηση 
θεωρείται ότι περατώθηκε.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ενιαίο κοινοτικό κυλιόμενο 
πρόγραμμα αντί της σώρευσης και επικάλυψης κυλιόμενων προγραμμάτων των κρατών μελών.
Επιπλέον, εναπόκειται στον Οργανισμό να θέσει σε εφαρμογή αυτό το κυλιόμενο πρόγραμμα το 
οποίο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες των κρατών μελών. (Francoise Grossetête)

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

Συνδέεται με τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στον τίτλο VI, των ίδιων συντακτών. Η 
παρούσα δέσμη τροπολογιών αντικαθιστά τις τροπολογίες 34 έως 36 και 38 έως 49 του σχεδίου 
έκθεσης.

Ειδικότερα, η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 43 του σχεδίου έκθεσης.
(Guido Sacconi και άλλοι)

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, 
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Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Τροπολογία 835
Άρθρο 45, παράγραφος 1

1. Η αρμόδια αρχή στηρίζει την αξιολόγησή 
της για μια ουσία σε τυχόν προηγούμενη 
αξιολόγηση, βάσει του παρόντος τίτλου.
Κάθε σχέδιο απόφασης που απαιτεί την 
υποβολή περαιτέρω πληροφοριών βάσει του 
άρθρου 44 μπορεί να αιτιολογηθεί μόνο 
εφόσον μεταβληθούν οι περιστάσεις ή οι 
κεκτημένες γνώσεις.

1. Ο Οργανισμός ή ο εθνικός φορέας στον 
οποίο έχει ανατεθεί η αξιολόγηση στηρίζει 
την αξιολόγησή της για μια ουσία σε τυχόν 
προηγούμενη αξιολόγηση, βάσει του 
παρόντος τίτλου. Κάθε σχέδιο απόφασης 
που απαιτεί την υποβολή περαιτέρω 
πληροφοριών βάσει του άρθρου 44 μπορεί 
να αιτιολογηθεί μόνο εφόσον μεταβληθούν 
οι περιστάσεις ή οι κεκτημένες γνώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στην αξιολόγηση 
των χημικών ουσιών με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα δε της 
εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν ήδη τα κράτη μέλη.
Συνδέεται με τις τροπολογίες στον τίτλο VI, των ίδιων συντακτών. Η παρούσα δέσμη 
τροπολογιών αντικαθιστά τις τροπολογίες 34 έως 36 και 38 έως 49 του σχεδίου έκθεσης.

Ειδικότερα, η παρούσα τροπολογία καλύπτει την τροπολογία 44 του σχεδίου έκθεσης. (Guido 
Sacconi και άλλοι)

Συνέπεια προς τις προηγούμενες τροπολογίες. (Françoise Grossetête)

Τροπολογία: Anja Weisgerber + Werner Langen + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik

Τροπολογία 836
Άρθρο 45, παράγραφος 2

2. Για να ακολουθείται μια εναρμονισμένη 
προσέγγιση όσον αφορά τις αιτήσεις 
περαιτέρω πληροφοριών, ο Οργανισμός 
παρακολουθεί τα σχέδια αποφάσεων βάσει 
του άρθρου 44 και καθορίζει κριτήρια και 
προτεραιότητες. Μπορεί να εκδοθεί 
εκτελεστική νομοθεσία, εάν είναι σκόπιμο, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 130, παράγραφος 3.

διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 38. (Anja Weisgerber) 

Τροποποίηση που επιβάλλεται διότι αρμόδιος είναι ο Οργανισμός και όχι τα κράτη μέλη.
(Langen) 

Η τροπολογία είναι συνεπής προς τις ζητούμενες τροποποιήσεις που στοχεύουν στη 
συγκέντρωση της διαδικασίας στον Οργανισμό. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ: Αξιολόγηση 
ουσιών. (Marcello Vernola και άλλοι).

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, 
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Τροπολογία 837
Άρθρο 45, παράγραφος 2

2. Για να ακολουθείται μια εναρμονισμένη 
προσέγγιση όσον αφορά τις αιτήσεις 
περαιτέρω πληροφοριών, ο Οργανισμός 
παρακολουθεί τα σχέδια αποφάσεων βάσει 
του άρθρου 44 και καθορίζει κριτήρια και 
προτεραιότητες. Μπορεί να εκδοθεί 
εκτελεστική νομοθεσία, εάν είναι σκόπιμο, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο 
άρθρο 130, παράγραφος 3.

2. Μπορεί να εκδοθεί εκτελεστική 
νομοθεσία, εάν είναι σκόπιμο, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 130, 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στην αξιολόγηση 
των χημικών ουσιών με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα δε της 
εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν ήδη τα κράτη μέλη.
Συνδέεται με τις τροπολογίες στον τίτλο VI, των ίδιων συντακτών. Η παρούσα δέσμη 
τροπολογιών αντικαθιστά τις τροπολογίες 34 έως 36 και 38 έως 49 του σχεδίου έκθεσης.

Ειδικότερα, η παρούσα τροπολογία καλύπτει την τροπολογία 44 του σχεδίου έκθεσης. (Guido 
Sacconi και άλλοι)

Συνέπεια προς τις προηγούμενες τροπολογίες. (Françoise Grossetête)
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 838
Άρθρο 46, παράγραφος 2

2. Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ουσίας, 
η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τις 
πληροφορίες που έλαβε από την αξιολόγηση 
για τους σκοπούς των άρθρων 56, 
παράγραφος 3 και 66, παράγραφος 2, και τις 
διαβιβάζει στην Επιτροπή, στον Οργανισμό 
και στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Η αρμόδια 
αρχή ενημερώνει την Επιτροπή, τον 
Οργανισμό, τον καταχωρίζοντα και τις 
αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών 
μελών σχετικά με τα συμπεράσματά της 
όσον αφορά τη δυνατότητα και τον τρόπο 
χρησιμοποίησης των πληροφοριών που 
έλαβε.

2. Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ουσίας, 
ο Οργανισμός διαθέτει τις πληροφορίες που 
έλαβε από την αξιολόγηση για τους σκοπούς 
των άρθρων 56, παράγραφος 3 και 66, 
παράγραφος 2, στα κράτη μέλη και τις 
διαβιβάζει στην Επιτροπή. Ο Οργανισμός 
ενημερώνει την Επιτροπή, τον 
καταχωρίζοντα και τα κράτη μέλη σχετικά 
με τα συμπεράσματά της όσον αφορά τη 
δυνατότητα και τον τρόπο χρησιμοποίησης 
των πληροφοριών που έλαβε.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 38.

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

Τροπολογία 839
Άρθρο 46, παράγραφος 2

2. Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ουσίας, 
η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τις 
πληροφορίες που έλαβε από την 
αξιολόγηση για τους σκοπούς των άρθρων 
56, παράγραφος 3 και 66, παράγραφος 2, 
και τις διαβιβάζει στην Επιτροπή, στον 
Οργανισμό και στα υπόλοιπα κράτη μέλη.
Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή, 
τον Οργανισμό, τον καταχωρίζοντα και τις 
αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών 
μελών σχετικά με τα συμπεράσματά της 
όσον αφορά τη δυνατότητα και τον τρόπο 
χρησιμοποίησης των πληροφοριών που 
έλαβε.

2. Ο Οργανισμός ενημερώνει την Επιτροπή, 
τον καταχωρίζοντα και τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών σχετικά με τα 
συμπεράσματά του όσον αφορά τη 
δυνατότητα και τον τρόπο χρησιμοποίησης 
των πληροφοριών που έλαβε, για τους 
σκοπούς των άρθρων 56, παράγραφος 3, 
και 66, παράγραφος 2.  
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Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία δικαιολογείται με βάση την επιλογή να συγκεντρωθεί όλη η διαχείριση της 
διαδικασίας αξιολόγησης στον Οργανισμό. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ: Αξιολόγηση 
ουσιών. (Marcello Vernola και άλλοι).

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την αξιολόγηση θα πρέπει ενδεχομένως να 
χρησιμοποιούνται για τις διαδικασίες αδειοδότησης ή περιορισμού. (Werner Langen)

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, 
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Τροπολογία 840
Άρθρο 46, παράγραφος 2

2. Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ουσίας, 
η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τις 
πληροφορίες που έλαβε από την αξιολόγηση 
για τους σκοπούς των άρθρων 56, 
παράγραφος 3 και 66, παράγραφος 2, και τις 
διαβιβάζει στην Επιτροπή, στον Οργανισμό
και στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Η αρμόδια 
αρχή ενημερώνει την Επιτροπή, τον 
Οργανισμό, τον καταχωρίζοντα και τις 
αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών 
μελών σχετικά με τα συμπεράσματά της 
όσον αφορά τη δυνατότητα και τον τρόπο 
χρησιμοποίησης των πληροφοριών που 
έλαβε.

2. Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ουσίας, 
ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τις πληροφορίες 
που έλαβε από την αξιολόγηση για τους 
σκοπούς των άρθρων 56, παράγραφος 3 και 
66, παράγραφος 2, και τις διαβιβάζει στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη. Ο 
Οργανισμός ενημερώνει την Επιτροπή, τον 
καταχωρίζοντα και τα κράτη μέλη σχετικά 
με τα συμπεράσματά της σχετικά με τη 
δυνατότητα και τον τρόπο χρησιμοποίησης 
των πληροφοριών που έλαβε.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στην αξιολόγηση 
των χημικών ουσιών με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα δε της 
εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν ήδη τα κράτη μέλη.
Συνδέεται με τις τροπολογίες στον τίτλο VI, των ίδιων συντακτών. Η παρούσα δέσμη 
τροπολογιών αντικαθιστά τις τροπολογίες 34 έως 36 και 38 έως 49 του σχεδίου έκθεσης.
(Guido Sacconi και άλλοι)

Συνέπεια προς τις προηγούμενες τροπολογίες. (Françoise Grossetête)
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Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 841
Άρθρο 46, παράγραφος 2

2. Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ουσίας, 
η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τις 
πληροφορίες που έλαβε από την 
αξιολόγηση για τους σκοπούς των άρθρων 
56, παράγραφος 3 και 66, παράγραφος 2, 
και τις διαβιβάζει στην Επιτροπή, στον 
Οργανισμό και στα υπόλοιπα κράτη μέλη.
Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή, 
τον Οργανισμό, τον καταχωρίζοντα και τις 
αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών 
μελών σχετικά με τα συμπεράσματά της 
όσον αφορά τη δυνατότητα και τον τρόπο 
χρησιμοποίησης των πληροφοριών που 
έλαβε.

2. Ο Οργανισμός ενημερώνει την Επιτροπή, 
τον καταχωρίζοντα και τις αρμόδιες αρχές 
των υπόλοιπων κρατών μελών σχετικά με τα 
συμπεράσματά της όσον αφορά τη 
δυνατότητα και τον τρόπο χρησιμοποίησης 
των πληροφοριών που έλαβε για τους 
σκοπούς των άρθρων 56,παρ. 3 και 66 παρ.
2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την αξιολόγηση θα πρέπει ενδεχομένως να 
χρησιμοποιούνται για τις διαδικασίες αδειοδότησης ή περιορισμού.

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 842
Άρθρο 46 α (νέα)

1. Ο Οργανισμμός εξετάζει τις 
πληροφορίες που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 43, 
προκειμένου να επαληθεύσει ότι 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
ισχύουν για το σχετικό συνδυασμό 
κριτηρίωντου παραρτήματος IC.
2. Με βάση εξέταση σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, ο Οργανισμός μπορεί να 
εκπονεί σχέδιο απόφασης με το οποίο οι 
καταχωρίζοντες καλούνται να υποβάλουν 
οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται για τη 
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συμμόρφωση των καταχωρίσεων προς τις 
σχετικές απαιτήσεις υποβολής 
πληροφοριών μέσα σε καθορισμένη 
προθεσμία.
3. Ο Οργανισμός ενημερώνει την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους 
καταχωρίζοντες για τα συμπεράσματά της, 
αν συνιστά τη διεξαγωγή αξιολόγησης 
ουσίας ή κοινοτική διαχείριση κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός θα πρέπει να πραγματοποιήσει έλεγχο πληρότητας και συμμόρφωσης 
προκειμένου να επαληθεύσει ότι ο καταχωρίζων ανταποκρίνεται σε όλες τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 43α. Θα πρέπει να είναι επίσης δυνατό, με βάση τις 
ήδη διαθέσιμες πληροφορίες να μπορεί να υποβληθεί αμέσως σύσταση για τη διεξαγωγή 
χημικής αξιολόγησς ή τη λήψη μέτρων κοινοτικής διαχείρισης κινδύνου.

Τροπολογία: Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Τροπολογία 843
Άρθρο 47, introductory part

Για τα απομονώσιμα ενδιάμεσα στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής δεν εφαρμόζεται 
ούτε αξιολόγηση φακέλου ούτε αξιολόγηση 
ουσίας. Ωστόσο στις περιπτώσεις που 
μπορεί να καταδειχθεί ότι ο κίνδυνος που 
προκύπτει από τη χρήση απομονώσιμου 
ενδιάμεσου στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
αντιστοιχεί στο επίπεδο ανησυχίας που 
προκαλείται από τη χρήση ουσιών οι 
οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα 
ΧΙΙΙ, βάσει του άρθρου 54, η αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους στου οποίου το έδαφος 
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής 
ενδέχεται:

Για τα απομονώσιμα ενδιάμεσα στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής δεν εφαρμόζεται 
ούτε αξιολόγηση φακέλου ούτε αξιολόγηση 
ουσίας. Ωστόσο στις περιπτώσεις που η 
αρμόδια αρχή κράτους μέλους μπορεί να 
παρουσιάσει στοιχεία σύμφωνα με τα 
οποία υπάρχει ανεπαρκώς ελεγχόμενος 
κίνδυνος που προκύπτει από τη χρήση 
απομονώσιμου ενδιάμεσου στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής, η αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους στου οποίου το έδαφος 
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής 
ενδέχεται:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής επιβάλλει πολύ μεγάλο βάρος απόδειξης στα κράτη μέλη προκειμένου 
να μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια ενδιαμέσων· η 
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παρούσα τροπολογία αίρει το βάρος αυτό.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 844
Άρθρο 47, εισαγωγή

Για τα απομονώσιμα ενδιάμεσα στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής δεν 
εφαρμόζεται ούτε αξιολόγηση φακέλου 
ούτε αξιολόγηση ουσίας. Ωστόσο στις 
περιπτώσεις που μπορεί να καταδειχθεί ότι 
ο κίνδυνος που προκύπτει από τη χρήση 
απομονώσιμου ενδιάμεσου στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής αντιστοιχεί στο 
επίπεδο ανησυχίας που προκαλείται από τη 
χρήση ουσιών οι οποίες περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα ΧΙΙΙ, βάσει του άρθρου 54, 
η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του 
οποίου το έδαφος βρίσκονται οι 
εγκαταστάσεις παραγωγής ενδέχεται:

Ο Οργανισμός καθώς και οι αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους στην επικράτεια 
του οποίου ευρίσκεται η εγκατάσταση 
δύνανται να ζητούν πληροφορίες για 
ενδιάμεσα που διατηρούνται στην 
επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 16. Ο 
Οργανισμός δύναται να αξιολογεί τις 
πληροφορίες αυτές σύμφωνα με το άρθρο 
40.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
ελέγχουν και ενδιάμεσα

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 845
Άρθρο 47, εισαγωγή

Για τα απομονώσιμα ενδιάμεσα στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής δεν εφαρμόζεται 
ούτε αξιολόγηση φακέλου ούτε αξιολόγηση 
ουσίας. Ωστόσο στις περιπτώσεις που 
μπορεί να καταδειχθεί ότι ο κίνδυνος που 
προκύπτει από τη χρήση απομονώσιμου 
ενδιάμεσου στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
αντιστοιχεί στο επίπεδο ανησυχίας που 
προκαλείται από τη χρήση ουσιών οι 
οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα 
ΧΙΙΙ, βάσει του άρθρου 54, η αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους στου οποίου το έδαφος 
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής 

Για τα απομονώσιμα ενδιάμεσα στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής δεν εφαρμόζεται 
ούτε αξιολόγηση φακέλου ούτε αξιολόγηση 
ουσίας. Ωστόσο, για ενδιάμεσα που 
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 54, η 
αρμόδια αρχή:
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ενδέχεται:

Or. en

Αιτιολόγηση

Απομονώσιμα ενδιάμεσα που πληρούν τα κριτήρια πολύ μεγάλης ανησυχίας αποτελούν σοβαρό 
κίνδυνο για τους εργαζομένους και η έκθεση σε αυτούς κατά την εργασία πρέπει να 
ελαχιστοποιηθεί. Θα πρέπει συνεπώς να εξεταστεί η διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων στα 
ενδιάμεσα που πληρούν τα κριτήρια πολύ μεγάλης ανησυχίας, προκειμένου να βρεθούν 
ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις. Τούτο θα συνέβαλε επίσης στην καλύτερη εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια των εργαζομένων.

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

Τροπολογία 846
Άρθρο 47, εισαγωγή

Για τα απομονώσιμα ενδιάμεσα στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής δεν εφαρμόζεται 
ούτε αξιολόγηση φακέλου ούτε αξιολόγηση 
ουσίας. Ωστόσο στις περιπτώσεις που 
μπορεί να καταδειχθεί ότι ο κίνδυνος που 
προκύπτει από τη χρήση απομονώσιμου 
ενδιάμεσου στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
αντιστοιχεί στο επίπεδο ανησυχίας που 
προκαλείται από τη χρήση ουσιών οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧΙΙΙ, 
βάσει του άρθρου 54, η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στου οποίου το έδαφος 
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής 
ενδέχεται:

Για τα απομονώσιμα ενδιάμεσα στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής δεν εφαρμόζεται 
ούτε αξιολόγηση φακέλου ούτε αξιολόγηση 
ουσίας. Ωστόσο στις περιπτώσεις που 
μπορεί να καταδειχθεί ότι ο κίνδυνος που 
προκύπτει από τη χρήση απομονώσιμου 
ενδιάμεσου στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
αντιστοιχεί στο επίπεδο ανησυχίας που 
προκαλείται από τη χρήση ουσιών οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧΙΙΙ, 
βάσει του άρθρου 54, ο Οργανισμός 
ενδέχεται:

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία δικαιολογείται με βάση την επιλογή να συγκεντρωθεί όλη η διαχείριση της 
διαδικασίας αξιολόγησης στον Οργανισμό. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ: Αξιολόγηση 
ουσιών.
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Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 847
Άρθρο 47, στοιχείο (α)

(α) να απαιτήσει από τον καταχωρίζοντα 
να υποβάλει περαιτέρω πληροφορίες άμεσα 
συνδεόμενες με τον κίνδυνο που 
προσδιορίστηκε. Το αίτημα αυτό πρέπει να 
συνοδεύεται από γραπτή αιτιολόγηση·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία του  Werner Langen στο άρθρο 47, εισαγωγή.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 848
Άρθρο 47, στοιχείο (a)

(α) να απαιτήσει από τον καταχωρίζοντα να 
υποβάλει περαιτέρω πληροφορίες άμεσα 
συνδεόμενες με τον κίνδυνο που 
προσδιορίστηκε. Το αίτημα αυτό πρέπει να 
συνοδεύεται από γραπτή αιτιολόγηση·

(α) να απαιτήσει από τον καταχωρίζοντα να 
υποβάλει περαιτέρω πληροφορίες που 
αφορούν ιδιαίτερα τη διαθεσιμότητα 
εναλλακτικών λύσεων και εφεδρικού 
σχεδίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία του Carl Schlyter και άλλων στο άρθρο 47, εισαγωγή.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 849
Άρθρο 47, στοιχείο (β)

β) να εξετάσει κάθε πληροφορία που 
υποβλήθηκε και, ενδεχομένως, να λάβει 
όλα τα δέοντα μέτρα μείωσης του κινδύνου 
για την αντιμετώπιση του κινδύνου που 
προσδιορίστηκε σε σχέση με τις εν λόγω 
εγκαταστάσεις παραγωγής.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία του Werner Langen στο άρθρο 47, εισαγωγή.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 850
Άρθρο 47, στοιχείο (β)

(β) να εξετάσει κάθε πληροφορία που 
υποβλήθηκε και, ενδεχομένως, να λάβει όλα 
τα δέοντα μέτρα μείωσης του κινδύνου για 
την αντιμετώπιση του κινδύνου που 
προσδιορίστηκε σε σχέση με τις εν λόγω 
εγκαταστάσεις παραγωγής.

(β) να εξετάσει κάθε πληροφορία που 
υποβλήθηκε και, ενδεχομένως, να λάβει όλα 
τα δέοντα μέτρα μείωσης του κινδύνου
ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα 
εναλλακτικών λύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία του Carl Schlyter και άλλων στο άρθρο 47, εισαγωγή.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 851
Άρθρο 47, υποπαράγραφος 2

Η διαδικασία που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο μπορεί να κινηθεί μόνο από την 
αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο εν λόγω 
εδάφιο.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία του Carl Schlyter και άλλων στο άρθρο 47, εισαγωγή..

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

Τροπολογία 852
Άρθρο 48, παράγραφος 1

1. Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί κάθε 
σχέδιο απόφασης, βάσει των άρθρων 39, 40 
ή 44 στον ενδιαφερόμενο ή στους 

1. Ο Οργανισμός γνωστοποιεί κάθε σχέδιο 
απόφασης, βάσει των άρθρων 40, 43αα ή 44 
στον ενδιαφερόμενο ή στους 
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ενδιαφερόμενους καταχωρίζοντες ή 
μεταγενέστερους χρήστες ενημερώνοντάς 
τους για το δικαίωμά τους να υποβάλουν 
παρατηρήσεις εντός τριάντα ημερών από 
την παραλαβή του σχεδίου. Η αρμόδια 
αρχή λαμβάνει υπόψη της τυχόν 
παρατηρήσεις που υποβάλλονται και 
τροποποιεί, ενδεχομένως, το σχέδιο 
απόφασής της αναλόγως.

ενδιαφερόμενους καταχωρίζοντες ή 
μεταγενέστερους χρήστες ενημερώνοντάς 
τους για το δικαίωμά τους να υποβάλουν 
παρατηρήσεις εντός τριάντα ημερών από 
την παραλαβή του σχεδίου. Ο Οργανισμός 
λαμβάνει υπόψη της τυχόν παρατηρήσεις
που υποβάλλονται και τροποποιεί, 
ενδεχομένως, το σχέδιο απόφασής της 
αναλόγως.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συχνά η παραγωγή ή η εισαγωγή διακόπτονται προσωρινά μόνο, π.χ. κάτω από ιδιαίτερες 
συνθήκες επιχειρηματικής λειτουργίας, κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών, κ.λπ. Τούτο 
πρέπει να είναι δυνατόν χωρίς η καταχώριση να χάνει αυτομάτως την ισχύ της. (Werner 
Langen)

Για λόγους απλούστευσης και συγκέντρωσης της διαδικασίας, ο Οργανισμός πρέπει να 
ασχολείται με τα καθήκοντα αξιολόγησης και να έχει ενιαία εξουσία απόφασης για όλες τις 
πτυχές της αξιολόγησης. Με βάση την προτεινόμενη τροποποίηση στο άρθρο 43α, μόνο στις 
περιπτώσεις που ο παραγωγός έχει σταματήσει οριστικά όλες τις δραστηριότητες μπορεί να 
θεωρηθεί σωστό να χάνει η καταχώριση την ισχύ της, Υπάρχει σωρεία περιπτώσεων όπου η 
παραγωγή έχει διακοπεί μόνο προσωρινά, π.χ. λόγω οικονομικών προβλημάτων, δυσχερειών 
υλοποίησης της εγκατάστασης κλπ., που δεν δικαιολογούν την απώλεια ισχύος της 
καταχώρισης. Αυτό πρέπει να διευκρινίζεται στο κείμενο. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με 
τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ: 
Αξιολόγηση ουσιών (Marcello Vernola)

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 853
Άρθρο 48, παράγραφος 2

2. Εάν ένας καταχωρίζων παύσει την 
παραγωγή ή την εισαγωγή της ουσίας του, 
ενημερώνει την αρμόδια αρχή για το 
γεγονός, με συνέπεια η καταχώρισή του να 
παύσει να ισχύει και να μην μπορούν να 
ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά 
με την εν λόγω ουσία, εκτός εάν υποβάλει 
νέα καταχώριση.

2. Εάν ένας καταχωρίζων παύσει την 
παραγωγή ή την εισαγωγή της ουσίας του, 
ενημερώνει τον Οργανισμό για το γεγονός, 
με συνέπεια να αδρανούν οι υποχρεώσεις 
από την καταχώρηση και κατά το χρόνο 
αυτό να μην είναι δυνατόν να ζητηθούν 
περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με την 
ουσία αυτή. Σε περίπτωση που ο 
καταχωρίζων παύει οριστικά την 
παραγωγή ή εισαγωγή της ουσίας τότε η 
καταχώρησή του χάνει μετά την πάροδο 
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ενός χρόνου την ισχύ της, εκτός εάν ο 
καταχωρίζων μεταβιβάσει πριν από την 
πάροδο της προθεσμίας αυτής τα 
δικαιώματά του εκ της καταχωρίσεως σε 
ένα τρίτο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συχνά η παραγωγή ή η εισαγωγή διακόπτονται προσωρινά μόνο, π.χ. κάτω από ιδιαίτερες 
συνθήκες επιχειρηματικής λειτουργίας, κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών, κ.λπ. Τούτο 
πρέπει να είναι δυνατόν χωρίς η καταχώριση να χάνει αυτομάτως την ισχύ της.

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

Τροπολογία 854
Άρθρο 48, παράγραφος 2

2. Εάν ένας καταχωρίζων παύσει την 
παραγωγή ή την εισαγωγή της ουσίας του, 
ενημερώνει την αρμόδια αρχή για το 
γεγονός, με συνέπεια η καταχώρισή του να 
παύσει να ισχύει και να μην μπορούν να 
ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά 
με την εν λόγω ουσία, εκτός εάν υποβάλει 
νέα καταχώριση.

2. Εάν ένας καταχωρίζων παύσει οριστικά
την παραγωγή ή την εισαγωγή της ουσίας 
του, ενημερώνει τον Οργανισμό για το 
γεγονός, με συνέπεια η καταχώρισή του να 
παύσει να ισχύει και να μην μπορούν να 
ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά 
με την εν λόγω ουσία, εκτός εάν υποβάλει 
νέα καταχώριση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για λόγους απλούστευσης και συγκέντρωσης της διαδικασίας, ο Οργανισμός πρέπει να 
ασχολείται με τα καθήκοντα αξιολόγησης και να έχει ενιαία εξουσία απόφασης για όλες τις 
πτυχές της αξιολόγησης. Με βάση την προτεινόμενη τροποποίηση στο άρθρο 43α, μόνο στις 
περιπτώσεις που ο παραγωγός έχει σταματήσει οριστικά όλες τις δραστηριότητες μπορεί να 
θεωρηθεί σωστό να χάνει η καταχώριση την ισχύ της. Υπάρχει σωρεία περιπτώσεων όπου η 
παραγωγή έχει διακοπεί μόνο προσωρινά, π.χ. λόγω οικονομικών προβλημάτων, δυσχερειών 
υλοποίησης της εγκατάστασης κλπ., που δεν δικαιολογούν την απώλεια ισχύος της 
καταχώρισης. Αυτό πρέπει να διευκρινίζεται στο κείμενο. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με 
τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ:
Αξιολόγηση ουσιών.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 855
Άρθρο 48, παράγραφος 3



PE 357.821v01-00 74/90 AM\565933EL.doc

EL

3. Ο καταχωρίζων μπορεί να παύσει την 
παραγωγή ή την εισαγωγή της ουσίας του 
μόλις λάβει το σχέδιο απόφασης. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, ενημερώνει την αρμόδια 
αρχή για το γεγονός, με συνέπεια η 
καταχώρισή του να παύσει να ισχύει και να 
μην μπορούν να ζητηθούν περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω ουσία, 
εκτός εάν υποβάλει νέα καταχώριση.

3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν ο 
καταχωρίζων παύει την παραγωγή ή την 
εισαγωγή της ουσίας του μόλις λάβει το 
σχέδιο απόφασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συχνά η παραγωγή ή η εισαγωγή διακόπτονται προσωρινά μόνο, π.χ. κάτω από ιδιαίτερες 
συνθήκες επιχειρηματικής λειτουργίας, κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών, κ.λπ. Τούτο 
πρέπει να είναι δυνατόν χωρίς η καταχώριση να χάνει αυτομάτως την ισχύ της.

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

Τροπολογία 856
Άρθρο 48, παράγραφος 3

3. Ο καταχωρίζων μπορεί να παύσει την 
παραγωγή ή την εισαγωγή της ουσίας του 
μόλις λάβει το σχέδιο απόφασης. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, ενημερώνει την αρμόδια αρχή 
για το γεγονός, με συνέπεια η καταχώρισή 
του να παύσει να ισχύει και να μην μπορούν 
να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά με την εν λόγω ουσία, εκτός εάν 
υποβάλει νέα καταχώριση.

3. Ο καταχωρίζων μπορεί να παύσει την 
παραγωγή ή την εισαγωγή της ουσίας του 
μόλις λάβει το σχέδιο απόφασης. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, ενημερώνει τον Οργανισμό για 
το γεγονός, με συνέπεια η καταχώρισή του 
να παύσει να ισχύει και να μην μπορούν να 
ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά 
με την εν λόγω ουσία, εκτός εάν υποβάλει 
νέα καταχώριση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για λόγους απλούστευσης και συγκέντρωσης της διαδικασίας, ο Οργανισμός πρέπει να 
ασχολείται με τα καθήκοντα αξιολόγησης και να έχει ενιαία εξουσία απόφασης για όλες τις 
πτυχές της αξιολόγησης. Με βάση την προτεινόμενη τροποποίηση στο άρθρο 43α, μόνο στις 
περιπτώσεις που ο παραγωγός έχει σταματήσει οριστικά όλες τις δραστηριότητες μπορεί να 
θεωρηθεί σωστό να χάνει η καταχώριση την ισχύ της. Υπάρχει σωρεία περιπτώσεων όπου η 
παραγωγή έχει διακοπεί μόνο προσωρινά, π.χ. λόγω οικονομικών προβλημάτων, δυσχερειών 
υλοποίησης της εγκατάστασης κλπ., που δεν δικαιολογούν την απώλεια ισχύος της 
καταχώρισης. Αυτό πρέπει να διευκρινίζεται στο κείμενο. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με 
τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ:
Αξιολόγηση ουσιών.
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 857
Άρθρο 48, παράγραφος 3 α (νέα)

3a. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 
ισχύουν αντίστοιχα στην περίπτωση 
σχεδίων αποφάσεων του Οργανισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 44.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 38.

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

Τροπολογία 858
Άρθρο 49, παράγραφος 1

1. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
κοινοποιεί το σχέδιο απόφασής της 
σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 ή 44 στον 
Οργανισμό, μαζί με τυχόν παρατηρήσεις 
του καταχωρίζοντος ή του μεταγενέστερου 
χρήστη, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον 
οποίο έλαβε υπόψη της αυτές τις 
παρατηρήσεις. Ο Οργανισμός κυκλοφορεί 
το εν λόγω σχέδιο απόφασης, μαζί με τις 
παρατηρήσεις, στις αρμόδιες αρχές των 
υπόλοιπων κρατών μελών.

1. Ο Οργανισμός κοινοποιεί τα σχέδια 
απόφασή τους σύμφωνα με τα άρθρα 39, 
40, 41, 43, 43α και 44, στις αρμόδιες αρχές 
των υπόλοιπων κρατών μελών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία δικαιολογείται με βάση την επιλογή να συγκεντρωθεί όλη η διαχείριση της 
διαδικασίας αξιολόγησης στον Οργανισμό και συνάδει με την προτεινόμενη τροποποίηση στο 
άρθρο 43α. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί 
στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ: Αξιολόγηση ουσιών.
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Τροπολογία: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Chris Davies

Τροπολογία 859
Άρθρο 49, παράγραφος 1

1. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
κοινοποιεί το σχέδιο απόφασής της 
σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 ή 44 στον 
Οργανισμό, μαζί με τυχόν παρατηρήσεις 
του καταχωρίζοντος ή του μεταγενέστερου 
χρήστη, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον 
οποίο έλαβε υπόψη της αυτές τις 
παρατηρήσεις. Ο Οργανισμός κυκλοφορεί 
το εν λόγω σχέδιο απόφασης, μαζί με τις 
παρατηρήσεις, στις αρμόδιες αρχές των 
υπόλοιπων κρατών μελών.

1. Ο Οργανισμός κυκλοφορεί το σχέδιο 
απόφασής του ή εκείνο που εκπόνησε ο 
αρμόδιος οργανισμός κράτους μέλους 
σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 ή 44, μαζί με 
τυχόν παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων, 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την 
Επικύρωση Εναλλακτικών Μεθόδων 
(ECVAM) και του μεταγενέστερου χρήστη, 
προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο 
έλαβε υπόψη της αυτές τις παρατηρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποιημένη εκδοχή της νέας τροπολογίας στο άρθρο 49 (παράγραφοι 1-4) που κατέθεσαν 
διάφοροι συντάκτες, με αλλαγή στην πρώτη παράγραφο (βλ. υπογράμμιση)

Η κυκλοφορία των παρατηρήσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει σχόλια άλλων παραγόντων και 
του ECVAM. (Caroline Lucas κ.ά.)

Συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 39 (1a), (1β) και (2). Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
υποβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 1α και 1β θα πρέπει να συνοδεύονται από τα 
σχόλια του καταχωρίζοντος ή του μετέπειτα χρήστη που έχουν υποβληθεί προς εξέταση στον 
Οργανισμό και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. (Chris Davies)

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 860
Άρθρο 49, παράγραφος 1

1. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
κοινοποιεί το σχέδιο απόφασής της 
σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 ή 44 στον 
Οργανισμό, μαζί με τυχόν παρατηρήσεις 
του καταχωρίζοντος ή του μεταγενέστερου 
χρήστη, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον 
οποίο έλαβε υπόψη της αυτές τις 
παρατηρήσεις. Ο Οργανισμός κυκλοφορεί 
το εν λόγω σχέδιο απόφασης, μαζί με τις 
παρατηρήσεις, στις αρμόδιες αρχές των 
υπόλοιπων κρατών μελών.

1. Ο Οργανισμός κυκλοφορεί τα σχέδια 
απόφασής του, μαζί με τις παρατηρήσεις, 
κατά την έννοια των άρθρων 40,41, 43, 
43αα και 44 στις αρμόδιες αρχές των  
υπόλοιπων κρατών μελών.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση που επιβάλλεται διότι αρμόδιος είναι ο Οργανισμός και όχι τα κράτη μέλη.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, 
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête,

Τροπολογία 861
Άρθρο 49, παράγραφος 1

1. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
κοινοποιεί το σχέδιο απόφασής της 
σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 ή 44 στον 
Οργανισμό, μαζί με τυχόν παρατηρήσεις 
του καταχωρίζοντος ή του μεταγενέστερου 
χρήστη, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον 
οποίο έλαβε υπόψη της αυτές τις 
παρατηρήσεις. Ο Οργανισμός κυκλοφορεί 
το εν λόγω σχέδιο απόφασης, μαζί με τις 
παρατηρήσεις, στις αρμόδιες αρχές των 
υπόλοιπων κρατών μελών.

1. Ο Οργανισμός κυκλοφορεί το σχέδιο 
απόφασής του ή εκείνο που εκπόνησε ο 
αρμόδιος οργανισμός κράτους μέλους 
σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 ή 44, μαζί με 
τυχόν παρατηρήσεις του καταχωρίζοντος ή 
του μεταγενέστερου χρήστη, 
προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο 
έλαβε υπόψη της αυτές τις παρατηρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στην αξιολόγηση 
των χημικών ουσιών με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα δε της 
εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν ήδη τα κράτη μέλη.
Συνδέεται με τις τροπολογίες στον τίτλο VI, των ίδιων συντακτών. Η παρούσα δέσμη 
τροπολογιών αντικαθιστά τις τροπολογίες 34 έως 36 και 38 έως 49 του σχεδίου έκθεσης. 

Ειδικότερα, η παρούσα τροπολογία καλύπτει τις τροπολογίες 48 και 49 του σχεδίου έκθεσης. 
(Guido Sacconi και άλλοι)

Στο πλαίσιο μιας εναρμονισμένης διαδικασίας και προκειμένου να αποφευχθεί κάθε 
ανομοιομορφία, η εξέταση των προτάσεων δοκιμών και των φακέλων πρέπει να γίνεται από τον 
Οργανισμό· ο Οργανισμός θα στηρίζεται σε ένα ευρωπαίκό δίκτυο φορέων και ιδρυμάτων 
αξιολόγησης. (Franηoise Grossetκte)
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Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + 
Françoise Grossetête

Τροπολογία 862
Άρθρο 49, παράγραφος 2

2. Εντός τριάντα ημερών από την 
κυκλοφορία του σχεδίου οι αρμόδιες αρχές 
των υπόλοιπων κρατών μελών μπορούν να 
προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου 
απόφασης στον Οργανισμό στέλνοντας 
αντίγραφό τους στην αρμόδια αρχή. Ο 
Οργανισμός μπορεί να προτείνει 
τροποποιήσεις στο σχέδιο απόφασης την 
ίδια περίοδο στέλνοντας αντίγραφό τους 
στην αρμόδια αρχή.

2. Εντός τριάντα ημερών από την 
κυκλοφορία του σχεδίου τα κράτη μέλη 
μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις του 
σχεδίου απόφασης στον Οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 49(1).

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 863
Άρθρο 49, παράγραφος 2

2. Εντός τριάντα ημερών από την 
κυκλοφορία του σχεδίου οι αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών μπορούν να προτείνουν 
τροποποιήσεις του σχεδίου απόφασης στον 
Οργανισμό. Ο Οργανισμός μπορεί να 
προτείνει τροποποιήσεις στο σχέδιο 
απόφασης την ίδια περίοδο στέλνοντας 
αντίγραφό τους στην αρμόδια αρχή.

2. Εντός τριάντα ημερών από την 
κυκλοφορία του σχεδίου οι αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών μπορούν να προτείνουν 
τροποποιήσεις του σχεδίου απόφασης στον 
Οργανισμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 49(1).
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Τροπολογία: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Bairbre de Brún, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 864
Άρθρο 49, παράγραφος 2

2. Εντός τριάντα ημερών από την 
κυκλοφορία του σχεδίου οι αρμόδιες αρχές 
των υπόλοιπων κρατών μελών μπορούν να 
προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου 
απόφασης στον Οργανισμό στέλνοντας 
αντίγραφό τους στην αρμόδια αρχή. Ο 
Οργανισμός μπορεί να προτείνει 
τροποποιήσεις στο σχέδιο απόφασης την 
ίδια περίοδο στέλνοντας αντίγραφό τους 
στην αρμόδια αρχή.

2. Εντός τριάντα ημερών από την 
κυκλοφορία του σχεδίου οι αρμόδιες αρχές 
των υπόλοιπων κρατών μελών μπορούν να 
προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου 
απόφασης στον Οργανισμό.  

Or. it

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 49(1).

Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + 
Françoise Grossetête

Τροπολογία 865
Άρθρο 49, παράγραφος 3

3. Εάν ο Οργανισμός δεν παραλάβει 
προτάσεις ή δεν υποβάλει ο ίδιος προτάσεις 
εντός τριάντα ημερών, λαμβάνει την 
απόφαση στη μορφή που κοινοποιήθηκε 
βάσει της παραγράφου 1.

3. Εάν ο Οργανισμός δεν παραλάβει 
προτάσεις εντός τριάντα ημερών, λαμβάνει 
την απόφαση στη μορφή που κοινοποιήθηκε 
βάσει της παραγράφου 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 49(1).
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Τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + 
Françoise Grossetête

Τροπολογία 866
Άρθρο 49, παράγραφος 4

4. Εάν ο Οργανισμός παραλάβει πρόταση 
τροποποίησης, μπορεί να τροποποιήσει το 
σχέδιο απόφασης. Ο Οργανισμός 
παραπέμπει το σχέδιο απόφασης, μαζί με 
τυχόν τροποποιήσεις που προτάθηκαν, στην 
επιτροπή των κρατών μελών εντός 
δεκαπέντε ημερών από τη λήξη της 
περιόδου των τριάντα ημερών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Ο 
Οργανισμός κάνει το ίδιο εάν έχει υποβάλει 
ο ίδιος πρόταση για τροποποίηση, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.

4. Εάν ο Οργανισμός παραλάβει πρόταση 
τροποποίησης, μπορεί να τροποποιήσει το 
σχέδιο απόφασης. Ο Οργανισμός 
παραπέμπει το σχέδιο απόφασης, μαζί με 
τυχόν τροποποιήσεις που προτάθηκαν, στην 
επιτροπή των κρατών μελών εντός 
δεκαπέντε ημερών από τη λήξη της 
περιόδου των τριάντα ημερών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. (διαγραφή)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 49(1).

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 867
Άρθρο 44, παράγραφος 4

4. Εάν ο Οργανισμός παραλάβει πρόταση 
τροποποίησης, μπορεί να τροποποιήσει το 
σχέδιο απόφασης. Ο Οργανισμός 
παραπέμπει το σχέδιο απόφασης, μαζί με 
τυχόν τροποποιήσεις που προτάθηκαν, 
στην επιτροπή των κρατών μελών εντός 
δεκαπέντε ημερών από τη λήξη της 
περιόδου των τριάντα ημερών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Ο 
Οργανισμός κάνει το ίδιο εάν έχει υποβάλει 
ο ίδιος πρόταση για τροποποίηση, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.

4. Εάν ο Οργανισμός παραλάβει πρόταση 
τροποποίησης, μπορεί να τροποποιήσει το 
σχέδιο απόφασης. Ο Οργανισμός εξετάζει 
την πρόταση και λαμβάνει απόφαση εντός 
δεκαπέντε ημερών από τη λήξη της 
περιόδου των τριάντα ημερών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Τροποποίηση που επιβάλλεται διότι αρμόδιος είναι ο Οργανισμός και όχι τα κράτη μέλη.

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

Τροπολογία 868
Άρθρο 49, παράγραφος 4

4. Εάν ο Οργανισμός παραλάβει πρόταση 
τροποποίησης, μπορεί να τροποποιήσει το 
σχέδιο απόφασης. Ο Οργανισμός 
παραπέμπει το σχέδιο απόφασης, μαζί με 
τυχόν τροποποιήσεις που προτάθηκαν, 
στην επιτροπή των κρατών μελών εντός 
δεκαπέντε ημερών από τη λήξη της 
περιόδου των τριάντα ημερών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Ο 
Οργανισμός κάνει το ίδιο εάν έχει υποβάλει 
ο ίδιος πρόταση για τροποποίηση, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.

4. Εάν ο Οργανισμός παραλάβει πρόταση 
τροποποίησης, εξετάζει την πρόταση και 
μπορεί να λάβει απόφαση εντός δεκαπέντε 
ημερών από τη λήξη της περιόδου των 
τριάντα ημερών που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για λόγους απλούστευσης και επιτάχυνσης της διαδικασίας, ο Οργανισμός πρέπει να είναι ο 
μόνος αρμόδιος για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ανάμειξη της επιτροπής του κράτους 
μέλους και ιδιαίτερα τυχόν απαίτηση για ομόφωνη απόφαση ενδέχεται να μπλοκάρει το 
σύστημα. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα 
άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ: Αξιολόγηση ουσιών.

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

Τροπολογία 869
Άρθρο 49, παράγραφος 5

5. Ο Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως κάθε 
πρόταση τροποποίησης σε κάθε 
ενδιαφερόμενο ή καταχωρίζοντα ή 
μεταγενέστερο χρήστη δίνοντάς του 

διαγράφεται
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προθεσμία τριάντα ημερών για να υποβάλει 
παρατηρήσεις. Η επιτροπή των κρατών 
μελών λαμβάνει υπόψη της όλες τις 
παρατηρήσεις που παραλαμβάνει.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για λόγους απλούστευσης και επιτάχυνσης της διαδικασίας, ο Οργανισμός πρέπει να είναι ο 
μόνος αρμόδιος για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ανάμειξη της επιτροπής του κράτους 
μέλους και ιδιαίτερα τυχόν απαίτηση για ομόφωνη απόφαση ενδέχεται να μπλοκάρει το 
σύστημα. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα 
άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ: Αξιολόγηση ουσιών. (Marcello Vernola και άλλοι).

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία του Werner Langen στο άρθρο 49(1).

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 870
Άρθρο 49, παράγραφος 5

5. Ο Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως κάθε 
πρόταση τροποποίησης σε κάθε 
ενδιαφερόμενο ή καταχωρίζοντα ή 
μεταγενέστερο χρήστη δίνοντάς του 
προθεσμία τριάντα ημερών για να υποβάλει 
παρατηρήσεις. Η επιτροπή των κρατών 
μελών λαμβάνει υπόψη της όλες τις 
παρατηρήσεις που παραλαμβάνει.

5. Ο Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως κάθε 
πρόταση τροποποίησης σε κάθε 
ενδιαφερόμενο ή καταχωρίζοντα ή 
μεταγενέστερο χρήστη δίνοντάς του 
προθεσμία τριάντα ημερών για να υποβάλει 
παρατηρήσεις. (διαγραφή)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 49, παράγραφος 1.

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

Françoise Grossetête

Τροπολογία 871
Άρθρο 49, παράγραφος 6
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6. Εάν, εντός εξήντα ημερών από την 
παραπομπή του σχεδίου, η επιτροπή των 
κρατών μελών καταλήξει σε ομόφωνη 
απόφαση για το σχέδιο απόφασης, ο 
Οργανισμός λαμβάνει αντιστοίχως 
απόφαση.

διαγράφεται

Εάν η επιτροπή των κρατών μελών δεν 
καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση, εκδίδει 
γνωμοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 81, 
παράγραφος 8, εντός εξήντα ημερών από 
την παραπομπή του σχεδίου. Ο 
Οργανισμός διαβιβάζει τη γνωμοδότηση 
αυτή στην Επιτροπή.

Or. it

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στις τροπολογίες στο άρθρο 49(1) και 49(5).

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

Françoise Grossetête

Τροπολογία 872
Άρθρο 49, παράγραφος 7

7. Εντός εξήντα ημερών από την παραλαβή 
της γνωμοδότησης η Επιτροπή καταρτίζει 
σχέδιο απόφασης η οποία λαμβάνεται με 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
130, παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στις τροπολογίες στο άρθρο 49(1) και 49(5).

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 873
Άρθρο 49, παράγραφος 8
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8. Είναι δυνατόν, σύμφωνα με τα άρθρα 
87, 88 και 89, να ασκηθεί προσφυγή κατά 
των αποφάσεων του Οργανισμού βάσει των 
παραγράφων 3 και 6.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στις τροπολογίες στο άρθρο 49, παράγραφος 1, και 49, παράγραφος 5.

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

Τροπολογία 874
Άρθρο 49, παράγραφος 8

8. Κατά των αποφάσεων του Οργανισμού 
βάσει των παραγράφων 3 και 6 μπορεί να 
ασκηθεί προσφυγή, σύμφωνα με τα άρθρα 
87, 88 και 89.

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι προσφυγές βάσει των άρθρων 87 έως 89 δεν πρέπει να περιορίζονται στις αποφάσεις που 
λαμβάνονται βάσει μόνο συγκεκριμένων παραγράφων, αλλά πρέπει να γίνονται πάντα δεκτές. Η 
παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που υποβλήθηκαν στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στο Τίτλο VΙ: Αξιολόγηση ουσιών.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 875
Άρθρο 49 α (νέο)

Άρθρο 49α
Αποδοχή των αποφάσεων σχετικά με την 

αξιολόγηση από τον Οργανισμό
Για σχέδια αποφάσεων του Οργανισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 44 ο τελευταίος 
υποβάλλει στην επιτροπή των κρατών 
μελών το σχέδιο απόφασης και σχετικές 
διευκρινίσεις σε περίπτωση που έχει λάβει 
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υπόψη παρατηρήσεις του καταχωρούντος 
ή του μεταγενέστερου χρήστη. Οι διατάξεις 
του άρθρου 49 παρ. 6 έως 8 έχουν 
εφαρμογή στο παρόν άρθρο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 38.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 876
Άρθρο 50, τίτλος

Επιμερισμός του κόστους διενέργειας 
δοκιμών στις οποίες χρησιμοποιούνται 

σπονδυλωτά ζώα, χωρίς να έχει επιτευχθεί 
συμφωνία μεταξύ των καταχωριζόντων

Επιμερισμός του κόστους διενέργειας 
δοκιμών με ή χωρίς ζώα, χωρίς να έχει 

επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των 
καταχωριζόντων

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέρος της πρότασης OSOR.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 877
Άρθρο 50, παράγραφος 1

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

1. Αν, σύμφωνα με το άρθρο 39, 
περισσότεροι του ενός καταχωρίζοντες 
και/ή μεταγενέστεροι χρήστες της ίδιας 
ουσίας έχουν υποβάλει προτάσεις δοκιμών, 
η αρμόδια για την αξιολόγηση αρχή τους 
παρέχει τη δυνατότητα να καταλήξουν 
μέσα σε 30 ημέρες σε συμφωνία σχετικά με 
το ποιος θα εκπονήσει και θα υποβάλει τη 
μελέτη. Εάν ένας καταχωρίζων ή 
μεταγενέστερος χρήστης εκπονήσει μελέτη 
για λογαριασμό των άλλων, το κόστος της 
μελέτης επιμερίζεται σε όλους εξίσου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται διαδικασία για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το ποιος θα 
εκπονήσει και θα υποβάλει τη μελέτη. Τούτο είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του σημείου 41(1) 
του εγγράφου διαβούλευσης της Επιτροπής. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στη δεύτερη 
πρόταση συνιστούν βελτίωση της διατύπωσης.

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 878
Άρθρο 50, παράγραφος 1

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

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

Ο Οργανισμός θεσπίζει τα κριτήρια του 
επιμερισμού κατά τρόπο διαφανή και 
αναλογικό.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να ορίζεται το κόστος αναλογικά, ο Οργανισμός πρέπει να θεσπίσει δίκαια κριτήρια. Η 
παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ: Αξιολόγηση ουσιών. (Alessandro Foglietta και άλλοι)

Για να ορίζεται το κόστος αναλογικά, ο Οργανισμός πρέπει να θεσπίσει δίκαια κριτήρια.
(Marcello Vernola και άλλοι)

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 879
Άρθρο 50, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια συμφωνία 
και η μελέτη προβλέπει δοκιμές με 
σπονδυλωτά ζώα, η αρμόδια για την 
αξιολόγηση αρχή αναθέτει  την εκπόνηση 
της μελέτης σε έναν από τους 
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συμμετέχοντες ή τους μεταγενέστερους 
χρήστες. Ο καταχωρίζων ή ο 
μεταγενέστερος χρήστης που εκπονεί τη 
μελέτη, υποβάλλει στην αρμόδια για την 
αξιολόγηση αρχή τη μελέτη και απόδειξη 
του κόστους της. Η αρμόδια για την 
αξιολόγηση αρχή διαθέτει στους 
υπόλοιπους καταχωρίζοντες και/ή 
μεταγενέστερους χρήστες αντίγραφο της 
συγκεκριμένης μελέτης, αφού λάβει 
απόδειξη ότι οι υπόλοιποι καταχωρίζοντες 
και/ή μεταγενέστεροι χρήστες έχουν 
καταβάλει στον καταχωρίζοντα ή το 
μεταγενέστερο χρήστη που διεξήγαγε τη 
μελέτη  ίσο μέρος του κόστους που 
υπέβαλε ο τελευταίος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 3 (όπως τροποποιήθηκε), θα πρέπει να περιληφθούν διατάξεις 
για την περίπτωση όπου δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία σύμφωνα με την παράγραφο 1 και η 
μελέτη προβλέπει δοκιμές με σπονδυλωτά ζώα, προκειμένου να διασφαλιστούν, η συμμόρφωση 
προς την υποχρέωση κοινοχρησίας δεδομένων από δοκιμές με ζώα και η αποφυγή 
επικαλυπτόμενων δοκιμών. Τούτο είναι σύμφωνο και με τις διατάξεις του σημείου 41(3) του 
εγγράφου διαβούλευσης της Επιτροπής.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 880
Άρθρο 50, παράγραφος 1 β (νέα)

1β. 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, το άρθρο 25(5α) το άρθρο 28 (1γ) 
και το άρθρο 28(3α) . Για τη διασφάλιση συμμόρφωσης προς την υποχρέωση κοινοχρησίας 
δεδομένων από δοκιμές με ζώα και την αποφυγή επικαλυπτόμενων δοκιμών, δεν πρέπει να 
επιτρέπεται στους άλλους καταχωρίζοντες και/ή μεταγενέστερους χρήστες να μην καταβάλλουν 
το μερίδιό τους στο κόστος και στη συνέχεια να πραγματοποιούν επικαλυπτόμενες δοκιμές με 
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ζώα.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 881
Άρθρο 51

Υποχρέωση των κρατών μελών να 
υποβάλλουν εκθέσεις στον Οργανισμό

Δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τις 
αξιολογήσεις

Πριν από τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους 
κάθε κράτος μέλος υποβάλλει έκθεση στον 
Οργανισμό σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώθηκε κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος όσον αφορά την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων των αρμόδιων 
αρχών του εν λόγω κράτους μέλους σε 
σχέση με την εξέταση των προτάσεων 
δοκιμών. Ο Οργανισμός δημοσιεύει 
αμέσως τις πληροφορίες αυτές στον 
ιστότοπό του.

Πριν από τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους ο 
Οργανισμός δημοσιεύει στον ιστότοπό του 
έκθεση σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώθηκε κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος όσον αφορά την 
εκτέλεση των υποχρεώσεών του, τις 
αξιολογήσεις φακέλων και τις αξιολογήσεις 
ουσιών.

Αν ένα κράτος μέλος έχει διεξαγάγει δική 
του αξιολόγηση, δημοσιεύει επίσης έκθεση 
στις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις τροπολογίες για την ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στην αξιολόγηση.

Οι απαιτήσεις υποβολής πληροφοριών του Οργανισμού θα πρέπει να συμβαδίζουν με την 
προτεινόμενη ενίσχυση του ρόλου του στην αξιολόγηση. Αν ο Οργανισμός αναλάβει την κύρια 
ευθύνη για την αξιολόγηση των φακέλων και των ουσιών, θα πρέπει να περιλάβει τις σχετικές 
πληροφορίες στην ετήσια έκθεσή του.

Η προσθήκη στο τέλος συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 43αα, περίπτωση 6α, των ίδιων 
συντακτών, για την καθιέρωση υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη αν αυτά 
διεξάγουν δικές τους αξιολογήσεις.

Τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Τροπολογία 882
Άρθρο 51



AM\565933EL.doc 89/10 PE 357.821v01-00

EL

Υποχρέωση των κρατών μελών να 
υποβάλλουν εκθέσεις στον Οργανισμό

Δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τις 
αξιολογήσεις

Πριν από τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους 
κάθε κράτος μέλος υποβάλλει έκθεση στον 
Οργανισμό σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώθηκε κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος όσον αφορά την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων των αρμόδιων 
αρχών του εν λόγω κράτους μέλους σε 
σχέση με την εξέταση των προτάσεων 
δοκιμών. Ο Οργανισμός δημοσιεύει 
αμέσως τις πληροφορίες αυτές στον 
ιστότοπό του.

Πριν από τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους ο 
Οργανισμός δημοσιεύει στον ιστότοπό του 
έκθεση σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώθηκε κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος όσον αφορά την 
εκτέλεση των υποχρεώσεών του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στην αξιολόγηση 
των χημικών ουσιών με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα δε της 
εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν ήδη τα κράτη μέλη.
Συνδέεται με τις τροπολογίες στον τίτλο VI, των ίδιων συντακτών. Η παρούσα δέσμη 
τροπολογιών αντικαθιστά τις τροπολογίες 34 έως 36 και 38 έως 49 του σχεδίου έκθεσης.
(Guido Sacconi και άλλοι)

Συνέπεια προς τις προηγούμενες τροπολογίες. (Françoise Grossetête)

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

Τροπολογία 883
Άρθρο 51

Υποχρέωση των κρατών μελών να 
υποβάλλουν εκθέσεις στον Οργανισμό

Υποχρέωση του Οργανισμού να υποβάλλει 
εκθέσεις  για τη δραστηριότητά του 

Πριν από τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους 
κάθε κράτος μέλος υποβάλλει έκθεση στον 
Οργανισμό σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώθηκε κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος όσον αφορά την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων των αρμόδιων 
αρχών του εν λόγω κράτους μέλους σε 
σχέση με την εξέταση των προτάσεων 
δοκιμών. Ο Οργανισμός δημοσιεύει αμέσως 
τις πληροφορίες αυτές στον ιστότοπό του.

Πριν από τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους ο 
Οργανισμός υποβάλλει έκθεση στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την 
πρόοδο που σημειώθηκε κατά το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος όσον 
αφορά την εκτέλεση των υποχρεώσεων σε 
σχέση με την εξέταση των προτάσεων 
δοκιμών. Ο Οργανισμός δημοσιεύει αμέσως 
τις πληροφορίες αυτές στον ιστότοπό του.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία δικαιολογείται με βάση την επιλογή να συγκεντρωθεί όλη η διαχείριση της 
διαδικασίας αξιολόγησης στον Οργανισμό. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις άλλες 
τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στα άρθρα που περιλαμβάνονται στον Τίτλο VΙ: Αξιολόγηση 
ουσιών.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 884
Άρθρο 51

Πριν από τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους 
κάθε κράτος μέλος υποβάλλει έκθεση στον 
Οργανισμό σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώθηκε κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος όσον αφορά την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων των αρμόδιων 
αρχών του εν λόγω κράτους μέλους σε 
σχέση με την εξέταση των προτάσεων 
δοκιμών. Ο Οργανισμός δημοσιεύει αμέσως 
τις πληροφορίες αυτές στον ιστότοπό του.

(1) Πριν από τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους 
ο Οργανισμός υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
την πρόοδο που σημειώθηκε κατά το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος όσον 
αφορά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του.
Ο Οργανισμός δημοσιεύει αμέσως τις 
πληροφορίες αυτές στον ιστότοπό του.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση που επιβάλλεται διότι αρμόδιος είναι ο Οργανισμός και όχι τα κράτη μέλη.


