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Σχέδιο έκθεσης (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
Σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων κ
αι για τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά (Reach), για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκ
ού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και τ
ου κανονισμού (ΕΚ){σχετικά με τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους}

Πρόταση κανονισμού (COM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συμβιβαστική τροπολογία: Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Συμβιβαστική τροπολογία 1
Τίτλος Ι, Κεφάλαιο Ι, Άρθρο 2

1. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται: 1. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:

(α) στις ραδιενεργές ουσίες που εμπίπτουν σ
το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96/29/Ευρα
τόμ του Συμβουλίου·

(α) στις ραδιενεργές ουσίες που εμπίπτουν σ
το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96/29/Ευρα
τόμ του Συμβουλίου·
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(β) στις ουσίες, είτε είναι υπό καθαρή μορφ
ή είτε σε παρασκευάσματα είτε σε προϊόντα, 
οι οποίες βρίσκονται υπό τελωνειακή επιτήρ
ηση, εφόσον δεν υφίστανται άλλη επεξεργα
σία ή μεταποίηση, και είναι σε προσωρινή ε
ναπόθεση ή σε ελεύθερες ζώνες ή σε ελεύθε
ρες αποθήκες με σκοπό την επανεξαγωγή ή
σε διαμετακόμιση·

(β) στις ουσίες, είτε είναι υπό καθαρή μορφ
ή είτε σε παρασκευάσματα είτε σε προϊόντα, 
οι οποίες βρίσκονται υπό τελωνειακή επιτήρ
ηση, εφόσον δεν υφίστανται άλλη επεξεργα
σία ή μεταποίηση, και είναι σε προσωρινή ε
ναπόθεση ή σε ελεύθερες ζώνες ή σε ελεύθε
ρες αποθήκες με σκοπό την επανεξαγωγή ή
σε διαμετακόμιση·

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

(γα) στα απόβλητα, όπως ορίζονται στην ο
δηγία του Συμβουλίου 75/442/ΕΟΚ  της 15
ης Ιουλίου 19751 και τις τροποποιήσεις τη
ς·

(γβ) στα τρόφιμα, όπως ορίζονται στον Κα
νονισμό (EΚ) 178/2002·

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την
επιφύλαξη:

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την
επιφύλαξη:

(α) της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίο
υ·

(α) της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίο
υ·

(β) της οδηγίας 90/394/EOK (β) της οδηγίας 90/394/EOK

(γ) της οδηγίας 98/24/EΚ του Συμβουλίου· (γ) της οδηγίας 98/24/EΚ του Συμβουλίου·

(δ) της κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει τη
μεταφορά επικίνδυνων ουσιών και επικίνδυν
ων ουσιών σε παρασκευάσματα σιδηροδρομ
ικώς, οδικώς, δια πλωτών οδών, δια θαλάσσ
ης ή αεροπορικώς.

(δ) της κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει τη
μεταφορά επικίνδυνων ουσιών και επικίνδυν
ων ουσιών σε παρασκευάσματα σιδηροδρομ
ικώς, οδικώς, δια πλωτών οδών, δια θαλάσσ
ης ή αεροπορικώς·

(δα) των απαγορεύσεων και των περιορισμ
ών όπως ορίζονται στην οδηγία του Συμβο
υλίου 76/768/ΕΟΚ της 27ης Ιουλίου2 σχετικ
ά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών για τα καλλυντικά, όπως τρ
οποποιήθηκε, όσον αφορά:

i) την απαγόρευση δοκιμών σε ζώα τελικώ
ν καλλυντικών προϊόντων και των συστατι
κών ή συνδυασμών συστατικών αυτών των
προϊόντων· και

ii) την εμπορία καλλυντικών προϊόντων τω
ν οποίων μερικά ή όλα τα συστατικά ή η τε
λική σύνθεση, δοκιμάσθηκαν σε ζώα.
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Στο βαθμό που ουσίες που χρησιμοποιούντ
αι μόνον ως καλλυντικά προϊόντα καλύπτο
νται από τον παρόντα κανονισμό, δεν επιτρ
έπονται δοκιμές σε ζώα με σκοπό οιαδήπο
τε απαιτούμενη από τον κανονισμό αξιολόγ
ηση όσον αφορά αυτές τις ουσίες.

(δβ) της κοινοτικής νομοθεσίας για το περι
βάλλον.

_______
1 ΕΕ L 194, 25.7.1975, σ. 39.
2 ΕΕ L 262, 27.9.1976, σελ. 169.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτει τις τροπολογίες 173, 174, 189, 192, 193, 195, 196 (παρ. γα), 199, 200 (παρ. γα), 202 
(το τμήμα που αναφέρεται στις ζωοτροφές), 203 (παρ. β και ε), 204 (παρ. 1α( β)), 207, 210, 
212, 241 και 242.

Συμβιβαστική τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans 
Blokland

Τροπολογία 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, νέες εγγραφές

EINECS α
ριθ.

Ονομασία/ομάδα CAS αρι
θ.

265-995-8 Cellulose pulp 65996-61-4

231-959-9 Οξυγόνο O2 7782-44-7

232-296-4 Αραχιδέλαιο

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.

8002-03-7
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232-370-6 Σησαμέλαιο

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.

8008-74-0

232-316-1 Φοινικέλαιο

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.

8002-75-3

232-282-8 Έλαιο κοκοφοίνικα

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.

8002-31-8

232-425-4 Έλαιο φοινικοπυρήνα
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.

8023-79-8

266-9-484 Λίπος βουτυροσπέρμου

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.

294-851-7 Λίπος της βασίας της βουτυρώδους (illipe)

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.

Έλαιο του sal

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.

Έλαιο αμυγδάλων

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.

8007-69-0

Φουντουκέλαιο
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.

Έλαιο κοινών καρύων

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.

8024-09-7

Έλαιο από καρύδι ανακαρδιοειδών (Cashew nut)

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.

8007-24-7

Έλαιο από καρύδι Βραζιλίας

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.
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Φιστικέλαιο

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.

Έλαιο από καρύδι μακαδαμίας της τριφύλλου

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.

Υδρογονωμένο, δια-εστεροποιημένο και διαχωρισμένο
σογέλαιο

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.

Υδρογονωμένο, δια-εστεροποιημένο και διαχωρισμένο έ
λαιο κράμβης της ελαιοφόρου

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.

Υδρογονωμένο, δια-εστεροποιημένο και διαχωρισμένο
ηλιέλαιο

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.

Υδρογονωμένο, δια-εστεροποιημένο και διαχωρισμένο
φοινικέλαιο

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.

Υδρογονωμένο, δια-εστεροποιημένο και διαχωρισμένο έ
λαιο κοκοφοίνικα

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.

Υδρογονωμένο, δια-εστεροποιημένο και διαχωρισμένο έ
λαιο φοινικοπυρήνα

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.

Σπέρματα, φλοιοί και άλευρα σόγιας
Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.

Σπέρματα, φλοιοί και άλευρα κράμβης της ελαιοφόρου

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους
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Σπέρματα, φλοιοί και άλευρα ηλιάνθου

Eκχυλίσματα και τα φυσικώς τροποποιημένα παράγωγά
τους.

Φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο, γαιάνθρακας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτει τις τροπολογίες 1068 (πρώτη εγγραφή),  1069, 1071, 1072, 1087. Η εγγραφή του φυσ
ικού αερίου μετακινήθηκε από το παράρτημα ΙΙΙ που δεν εξετάζει ειδικές ουσίες αλλά μάλλον ει
σάγει τα κριτήρια για εξαίρεση από καταχώριση.

Συμβιβαστική τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 3
Παράρτημα III, σημείο 8

8. Ορυκτά, μεταλλεύματα ή ουσίες που υπά
ρχουν στη φύση εάν δεν έχουν τροποποιηθε
ί χημικώς κατά την παραγωγή τους, εκτός ε
άν πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης των επ
ικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με την οδηγία
67/548.

8. Ορυκτά ή ουσίες που υπάρχουν στη φύση
εάν δεν έχουν τροποποιηθεί χημικώς κατά τ
ην παραγωγή τους, εκτός εάν πληρούν τα κρ
ιτήρια ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών
σύμφωνα με την οδηγία 67/548.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τη συμβιβαστική τροπολογία 4.

Συμβιβαστική τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, ΣΗΜΕΙΟ 1 α (νέο)

 8α. Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα που
παράγονται από αυτά, εάν δεν έχουν τροπο
ποιηθεί χημικώς κατά την παραγωγή τους·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτει τις τροπολογίες 1074, 1075, 1076, 1077, 618, 623. Συνδέεται με τη συμβιβαστική τρο
πολογία 3.

Συμβιβαστική τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans 
Blokland

Τροπολογία 5
Άρθρο 3, παράγραφος 14 α (νέα)

 14 α. "Χημικώς τροποποιημένο" το προϊόν
οιασδήποτε διεργασίας που δεν είναι καθα
ρά χημική διεργασία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τη συμβιβαστική τροπολογία 4.

Συμβιβαστική τροπολογία: Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Τροπολογία 6
Άρθρο 128

Τα παραρτήματα μπορούν να τροποποιούντ
αι σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
130 (3).

Τα παραρτήματα μπορούν να τροποποιούντ
αι σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
130 (3).

Το αργότερο εντός 18 μηνών από την έναρ
ξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, η Επι
τροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση που
ορίζει τα  κριτήρια για την εξαίρεση ουσιώ
ν και/ή ομάδων ουσιών στα Παραρτήματα
II και III.



AM\579388EL.doc 8/18 PE 360.338v02-00

EL

Βάσει αυτών των κριτηρίων η Επιτροπή στ
η συνέχεια διευθετεί το Παράρτημα II ώστ
ε να αφαιρεθούν οι εγγραφές που είναι εκτό
ς του πεδίου εφαρμογής του παρόντος καν
ονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτει την τροπολογία 390, 1167 και 1066.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Συμβιβαστική τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, 
Hans Blokland  

Τροπολογία 7
Άρθρο 74, παράγραφος 2, στοιχείο (δ)

(δ) την κλίμακα των τελών του Οργανισμού. (δ) την κλίμακα των τελών του Οργανισμού
με διαφανή τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κλίμακα των τελών πρέπει να καταρτισθεί βάσει σαφών και διαφανών κριτηρίων δεδομένου
ότι αποτελεί βασικό εργαλείο στη χρηματοδότηση του συστήματος REACH.

Καλύπτει τις τροπολογίες 294 και 295.

Συμβιβαστική τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, 
Hans Blokland

Τροπολογία 8
Άρθρο 75, παράγραφος 1
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1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από
έξι εκπροσώπους των κρατών μελών οι οποί
οι διορίζονται από το Συμβούλιο και έξι εκπ
ροσώπους οι οποίοι διορίζονται από την Επ
ιτροπή καθώς και από τρία πρόσωπα εκ μέ
ρους των ενδιαφερόμενων μερών τα οποία δ
ιορίζονται από την Επιτροπή χωρίς δικαίωμ
α ψήφου.

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από
εννέα εκπροσώπους των κρατών μελών οι ο
ποίοι διορίζονται από το Συμβούλιο, έναν ε
κπρόσωπο ο οποίος διορίζεται από την Επι
τροπή και από δύο εκπροσώπους που διορί
ζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιπροσθέτως, τέσσερις εκπρόσωποι των ε
νδιαφερομένων μερών ((βιομηχανία και ορ
γανώσεις προστασίας των καταναλωτών, τ
ων εργαζομένων και του περιβάλλοντος) δι
ορίζονται από την Επιτροπή ως μέλη του δι
οικητικού συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφ
ου.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ορίζο
νται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ύψιστ
ο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, ευρύ φάσμα
συναφών εξειδικευμένων γνώσεων και (με
την επιφύλαξη των χαρακτηριστικών αυτώ
ν) την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική καταν
ομή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται η παραδοσιακή άποψη του Κοινοβουλίου (μολονότι ο συνολικός αριθμός τω
ν μελών παραμένει σταθερός), όσον αφορά τη σύνθεση και τις ρυθμίσεις ορισμού του διοικητικ
ού συμβουλίου, βάσει του μοντέλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Αξιολόγηση των Φαρ
μακευτικών Προϊόντων. Ο αριθμός των εκπροσώπων από τα ενδιαφερόμενα μέρη αυξάνεται α
πό τρεις σε τέσσερις προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα συμπερίληψης όλων των συναφών τομ
έων.

Καλύπτει τις τροπολογίες 299, 76, 297, 298, 1177 και 1178.

Συμβιβαστική τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Τροπολογία 9
Άρθρο 81
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1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να προτείνει υ
ποψηφίους για την επιτροπή αξιολόγησης κι
νδύνου. Ο γενικός διευθυντής καταρτίζει κ
ατάλογο με τα ονόματα που προτάθηκαν ο
οποίος δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Ορ
γανισμού. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζε
ι τα μέλη της επιτροπής από τον κατάλογο
αυτό, περιλαμβάνοντας τουλάχιστον ένα μέ
λος από κάθε κράτος μέλος που πρότεινε υ
ποψηφίους. Τα μέλη διορίζονται με βάση το
ρόλο που άσκησαν και την πείρα που αποκό
μισαν από τη νομοθετική ρύθμιση των χημι
κών προϊόντων ή/και με βάση την τεχνική κ
αι επιστημονική τους εμπειρογνωμοσύνη στ
ην εξέταση αξιολογήσεων κινδύνου ουσιών.

1. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα μέλος στ
ην επιτροπή αξιολόγησης κινδύνου. Τα μέλ
η διορίζονται με βάση το ρόλο που άσκησαν
και την πείρα που αποκόμισαν από τη νομοθ
ετική ρύθμιση των χημικών προϊόντων ή/και
με βάση την τεχνική και επιστημονική τους
εμπειρογνωμοσύνη στην εξέταση αξιολογήσ
εων κινδύνου ουσιών.

2. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να προτείνει υ
ποψηφίους για την επιτροπή κοινωνικοοικο
νομικής ανάλυσης. Ο γενικός διευθυντής κ
αταρτίζει κατάλογο με τα ονόματα που προ
τάθηκαν ο οποίος δημοσιεύεται στον ιστότ
οπο του Οργανισμού. Το διοικητικό συμβο
ύλιο διορίζει τα μέλη της επιτροπής από το
ν κατάλογο αυτό, περιλαμβάνοντας τουλάχι
στον ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος που
πρότεινε υποψηφίους. Τα μέλη διορίζονται
με βάση το ρόλο που άσκησαν και την πείρα
που αποκόμισαν από τη νομοθετική ρύθμισ
η των χημικών προϊόντων ή/και με βάση την
τεχνική και επιστημονική τους εμπειρογνωμ
οσύνη στην κοινωνικοοικονομική ανάλυση.

2. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα μέλος στ
ην επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλυση
ς. Τα μέλη διορίζονται με βάση το ρόλο που
άσκησαν και την πείρα που αποκόμισαν από
τη νομοθετική ρύθμιση των χημικών προϊόν
των ή/και με βάση την τεχνική και επιστημο
νική τους εμπειρογνωμοσύνη στην κοινωνικ
οοικονομική ανάλυση.

3. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα μέλος στ
ην επιτροπή των κρατών μελών.

3. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα μέλος στ
ην επιτροπή των κρατών μελών.
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4. Οι επιτροπές θα πρέπει να επιδιώκουν να
προέρχονται τα μέλη τους από ευρύ φάσμα
εμπειρογνωμοσύνης. Γι’ αυτό το σκοπό, οι
επιτροπές μπορούν να διορίζουν με εκλογή
μεταξύ των μελών τους κατ’ ανώτατο όριο π
έντε επιπλέον μέλη που επιλέγονται με βάση
την ειδική τους κατάρτιση.

Τα μέλη των επιτροπών διορίζονται για τριε
τή θητεία η οποία είναι ανανεώσιμη.

Tα μέλη της κάθε επιτροπής μπορούν να συ
νοδεύονται από συμβούλους για επιστημονι
κά, τεχνικά ή ρυθμιστικά θέματα.

Ο γενικός διευθυντής ή ο εκπρόσωπός του κ
αι οι εκπρόσωποι της Επιτροπής έχουν το δι
καίωμα να παρακολουθούν όλες τις συνεδρι
άσεις των επιτροπών και των ομάδων εργασ
ίας που συγκαλούνται από τον Οργανισμό ή
από τις επιτροπές του. Οι εμπλεκόμενοι παρ
άγοντες μπορούν επίσης να προσκαλούνται
σε συνεδριάσεις ως παρατηρητές, ενδεχομέν
ως, μετά από αίτηση μελών των επιτροπών
ή του διοικητικού συμβουλίου.

4. Οι επιτροπές θα πρέπει να επιδιώκουν να
προέρχονται τα μέλη τους από ευρύ φάσμα
εμπειρογνωμοσύνης. Γι’ αυτό το σκοπό, οι
επιτροπές μπορούν να διορίζουν με εκλογή
μεταξύ των μελών τους κατ’ ανώτατο όριο π
έντε επιπλέον μέλη που επιλέγονται με βάση
την ειδική τους κατάρτιση.

Τα μέλη των επιτροπών διορίζονται για τριε
τή θητεία η οποία είναι ανανεώσιμη.

Tα μέλη της κάθε επιτροπής μπορούν να συ
νοδεύονται από συμβούλους για επιστημονι
κά, τεχνικά ή ρυθμιστικά θέματα.

Ο γενικός διευθυντής ή ο εκπρόσωπός του κ
αι οι εκπρόσωποι της Επιτροπής έχουν το δι
καίωμα να παρακολουθούν όλες τις συνεδρι
άσεις των επιτροπών και των ομάδων εργασ
ίας που συγκαλούνται από τον Οργανισμό ή
από τις επιτροπές του. Οι εμπλεκόμενοι παρ
άγοντες μπορούν επίσης να παρίστανται σε
συνεδριάσεις ως παρατηρητές.

5. Τα μέλη κάθε επιτροπής που διορίζονται
μετά από πρόταση κράτους μέλους εξασφα
λίζουν τον κατάλληλο συντονισμό μεταξύ τ
ου έργου του Οργανισμού και των εργασιών
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους του
ς.

5. Τα μέλη κάθε επιτροπής εξασφαλίζουν το
ν κατάλληλο συντονισμό μεταξύ του έργου
του Οργανισμού και των εργασιών της αρμό
διας αρχής του κράτους μέλους τους.

6. Τα μέλη των επιτροπών υποστηρίζονται α
πό το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό
που υπάρχει στα κράτη μέλη. Γι’ αυτό το σκ
οπό, τα κράτη μέλη παρέχουν επαρκές επιστ
ημονικό και τεχνικό προσωπικό στα μέλη τ
ων επιτροπών που όρισαν. Κάθε αρμόδια αρ
χή κράτους μέλους διευκολύνει τις δραστηρι
ότητες των επιτροπών και των ομάδων εργα
σίας τους.

6. Τα μέλη των επιτροπών υποστηρίζονται α
πό το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό
που υπάρχει στα κράτη μέλη. Γι’ αυτό το σκ
οπό, τα κράτη μέλη παρέχουν επαρκές επιστ
ημονικό και τεχνικό προσωπικό στα μέλη τ
ων επιτροπών που όρισαν. Κάθε αρμόδια αρ
χή κράτους μέλους διευκολύνει τις δραστηρι
ότητες των επιτροπών και των ομάδων εργα
σίας τους.
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7. Τα κράτη μέλη δεν δίνουν οδηγίες στα μ
έλη της επιτροπής αξιολόγησης του κινδύν
ου ή της επιτροπής κοινωνικοοικονομικής
ανάλυσης ούτε στους επιστημονικούς και τ
εχνικούς τους συμβούλους και εμπειρογνώ
μονες οι οποίες είναι ασυμβίβαστες με τα κ
αθήκοντα των προσώπων αυτών ή με τα κ
αθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την ανεξα
ρτησία του Οργανισμού.
8. Κατά την προπαρασκευή μιας γνωμοδότη
σης κάθε επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για την επίτευξη συναίνεσης. Ε
άν δεν μπορεί να επιτευχθεί συναίνεση, η γν
ωμοδότηση περιλαμβάνει τη θέση της πλειο
ψηφίας των μελών και τη θέση ή τις θέσεις τ
ης μειοψηφίας με την αιτιολόγησή τους.

8. Κατά την προπαρασκευή μιας γνωμοδότη
σης κάθε επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για την επίτευξη συναίνεσης. Ε
άν δεν μπορεί να επιτευχθεί συναίνεση, η γν
ωμοδότηση περιλαμβάνει τη θέση της πλειο
ψηφίας των μελών και τη θέση ή τις θέσεις τ
ης μειοψηφίας με την αιτιολόγησή τους.

9. Κάθε επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κα
νονισμό της.

Οι κανονισμοί αυτοί ορίζουν ιδίως τις διαδι
κασίες διορισμού και αντικατάστασης του π
ροέδρου, αντικατάστασης των μελών, εκχώ
ρησης ορισμένων καθηκόντων σε ομάδες ερ
γασίας, δημιουργίας ομάδων εργασίας και ε
πείγουσας έκδοσης γνωμοδότησης. Όσον α
φορά την επιτροπή των κρατών μελών, ο πρ
όεδρός της είναι υπάλληλος του Οργανισμο
ύ.

Ο κανονισμός αυτός αρχίζει να ισχύει μετά
τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής και τ
ου διοικητικού συμβουλίου.

9. Κάθε επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κα
νονισμό της.

Οι κανονισμοί αυτοί ορίζουν ιδίως τις διαδι
κασίες διορισμού και αντικατάστασης του π
ροέδρου, αντικατάστασης των μελών, εκχώ
ρησης ορισμένων καθηκόντων σε ομάδες ερ
γασίας, δημιουργίας ομάδων εργασίας και ε
πείγουσας έκδοσης γνωμοδότησης. Όσον α
φορά την επιτροπή των κρατών μελών, ο πρ
όεδρός της είναι υπάλληλος του Οργανισμο
ύ.

Ο κανονισμός αυτός αρχίζει να ισχύει μετά
τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής και τ
ου διοικητικού συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να είναι παρόντα στις επιτροπές. Οι εμπλεκόμενοι παράγοντες δεν π
ρέπει να παρίστανται σε συνεδριάσεις των επιτροπών μόνον κατόπιν προσκλήσεως. Όλες οι δι
ατάξεις που σχετίζονται με την ανεξαρτησία των συνιστωσών των οργάνων του Οργανισμού συ
μπεριλαμβάνονται σε ένα ενιαίο άρθρο, για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας (πρβλ. τροπολογία ε
πί του άρθρου 84).

Καλύπτει τις τροπολογίες 84, 85, 87, 88, 300, 301, 302, 1179 1180 και 303.
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Συμβιβαστική τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Τροπολογία 10
Άρθρο 82

1. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα μέλος στ
ο φόρουμ με τριετή θητεία, η οποία είναι αν
ανεώσιμη. Τα μέλη επιλέγονται με βάση το
ρόλο που άσκησαν και την πείρα που αποκό
μισαν από τον έλεγχο εφαρμογής της χημική
ς νομοθεσίας, διατηρούν δε χρήσιμες επαφέ
ς με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Το φόρουμ θα πρέπει να επιδιώκει να προέρ
χονται τα μέλη του από ευρύ φάσμα εμπειρο
γνωμοσύνης. Γι’ αυτό το σκοπό, το φόρουμ
μπορεί να διορίζει με εκλογή μεταξύ των με
λών του κατ' ανώτατο όριο πέντε επιπλέον μ
έλη που επιλέγονται με βάση την ειδική του
ς κατάρτιση. Τα μέλη αυτά διορίζονται για τ
ριετή θητεία η οποία είναι ανανεώσιμη.

Τα μέλη του φόρουμ μπορούν να συνοδεύο
νται από επιστημονικούς και τεχνικούς σύμ
βουλους.

Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού ή ο ε
κπρόσωπός του και οι εκπρόσωποι της Επιτ
ροπής έχουν το δικαίωμα να παρακολουθού
ν όλες τις συνεδριάσεις του φόρουμ και των
ομάδων εργασίας του. Οι εμπλεκόμενοι παρ
άγοντες μπορούν επίσης να προσκαλούνται
σε συνεδριάσεις ως παρατηρητές, ενδεχομέν
ως, μετά από αίτηση μελών του φόρουμ ή
του διοικητικού συμβουλίου.

1. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα μέλος στ
ο φόρουμ με τριετή θητεία, η οποία είναι αν
ανεώσιμη. Τα μέλη επιλέγονται με βάση το
ρόλο που άσκησαν και την πείρα που αποκό
μισαν από τον έλεγχο εφαρμογής της χημική
ς νομοθεσίας, διατηρούν δε χρήσιμες επαφέ
ς με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Το φόρουμ θα πρέπει να επιδιώκει να προέρ
χονται τα μέλη του από ευρύ φάσμα εμπειρο
γνωμοσύνης. Γι’ αυτό το σκοπό, το φόρουμ
μπορεί να διορίζει με εκλογή μεταξύ των με
λών του κατ' ανώτατο όριο πέντε επιπλέον μ
έλη που επιλέγονται με βάση την ειδική του
ς κατάρτιση. Τα μέλη αυτά διορίζονται για τ
ριετή θητεία η οποία είναι ανανεώσιμη.

Τα μέλη του φόρουμ μπορούν να συνοδεύο
νται από επιστημονικούς και τεχνικούς σύμ
βουλους.

Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού ή ο ε
κπρόσωπός του και οι εκπρόσωποι της Επιτ
ροπής έχουν το δικαίωμα να παρακολουθού
ν όλες τις συνεδριάσεις του φόρουμ και των
ομάδων εργασίας του. Οι εμπλεκόμενοι παρ
άγοντες μπορούν επίσης να παρίστανται σε
συνεδριάσεις ως παρατηρητές.

Τα μέλη του φόρουμ δεν μπορεί να είναι μέ
λη του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του φόρουμ που έχουν διοριστεί
από κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον κατάλλη
λο συντονισμό μεταξύ του έργου του φόρου
μ και των εργασιών της αρμόδιας αρχής του
κράτους μέλους τους.

2. Τα μέλη του φόρουμ που έχουν διοριστεί
από κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον κατάλλη
λο συντονισμό μεταξύ του έργου του φόρου
μ και των εργασιών της αρμόδιας αρχής του
κράτους μέλους τους.
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3. Τα μέλη του φόρουμ υποστηρίζονται από
το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που
διαθέτουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών με
λών. Κάθε αρμόδια αρχή κράτους μέλους δι
ευκολύνει τις δραστηριότητες του φόρουμ κ
αι των ομάδων εργασίας του. Τα κράτη μέλ
η δεν δίνουν οδηγίες στα μέλη του φόρουμ
ούτε στους επιστημονικούς και τεχνικούς τ
ους συμβούλους και εμπειρογνώμονες οι οπ
οίες είναι ασυμβίβαστες με τα καθήκοντά τ
ων προσώπων αυτών ή με τα καθήκοντα κ
αι τις αρμοδιότητες του φόρουμ.

3. Τα μέλη του φόρουμ υποστηρίζονται από
το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που
διαθέτουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών με
λών. Κάθε αρμόδια αρχή κράτους μέλους δι
ευκολύνει τις δραστηριότητες του φόρουμ κ
αι των ομάδων εργασίας του.

4. Το φόρουμ θεσπίζει τον εσωτερικό του κ
ανονισμό.

Ο κανονισμός αυτός ορίζει ιδίως τις διαδικα
σίες διορισμού και αντικατάστασης του προ
έδρου, αντικατάστασης των μελών και εκχώ
ρησης ορισμένων καθηκόντων στις ομάδες ε
ργασίας.

Ο κανονισμός αυτός αρχίζει να ισχύει μετά
τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής και τ
ου διοικητικού συμβουλίου.

4. Το φόρουμ θεσπίζει τον εσωτερικό του κ
ανονισμό.

Ο κανονισμός αυτός ορίζει ιδίως τις διαδικα
σίες διορισμού και αντικατάστασης του προ
έδρου, αντικατάστασης των μελών και εκχώ
ρησης ορισμένων καθηκόντων στις ομάδες ε
ργασίας.

Ο κανονισμός αυτός αρχίζει να ισχύει μετά
τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής και τ
ου διοικητικού συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία καλύπτει τις τροπολογίες 304, 90 και 91.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συμβιβαστική τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, 
Hans Blokland

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 10
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(10) Οι διατάξεις για την αξιολόγηση προβλ
έπουν, σε συνέχεια της καταχώρισης, έλεγχο
συμμόρφωσης της καταχώρισης με τις απαιτ
ήσεις του παρόντος κανονισμού και δυνατότ
ητα παραγωγής περισσότερων πληροφοριών
σχετικά με τις ιδιότητες των ουσιών. Τα κρ
άτη μέλη θα πρέπει να αξιολογούν τέτοιες ο
υσίες εάν έχουν λόγους να υποπτεύονται ότι
ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή για το περιβ
άλλον, αφού τις έχουν συμπεριλάβει στα κυ
λιόμενα προγράμματά τους.

(10) Οι διατάξεις για την αξιολόγηση προβλ
έπουν, σε συνέχεια της καταχώρισης, έλεγχο
συμμόρφωσης της καταχώρισης με τις απαιτ
ήσεις του παρόντος κανονισμού και δυνατότ
ητα παραγωγής περισσότερων πληροφοριών
σχετικά με τις ιδιότητες των ουσιών. Ο Οργ
ανισμός, βασιζόμενος στο όργανο/όργανα π
ου ορίζονται για το σκοπό αυτό από κάθε κ
ράτος μέλος, πρέπει να αξιολογεί τέτοιες ου
σίες εάν έχει λόγους να υποπτεύεται ότι ενέ
χουν κίνδυνο για την υγεία ή για το περιβάλ
λον, αφού τις έχει συμπεριλάβει στο κοινοτι
κό κυλιόμενο πρόγραμμα

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτει την τροπολογία 119.

Συμβιβαστική τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 48

(48) Επιπλέον, είναι απαραίτητο να δημιουρ
γηθεί κλίμα εμπιστοσύνης στη γενική ποιότ
ητα των καταχωρίσεων και να εξασφαλιστεί
ότι το ευρύτερο κοινό καθώς και οι παράγον
τες της χημικής βιομηχανίας έχουν εμπιστοσ
ύνη στις επιχειρήσεις ότι θα εκπληρώσουν τι
ς υποχρεώσεις που τους έχουν επιβληθεί· ομ
οίως, είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτείται το ί
διο κράτος μέλος να αξιολογεί τη συμμόρφ
ωση των καταχωρίσεων που του υποβάλλον
ται γι'αυτό το σκοπό.

(48) Επιπλέον, είναι απαραίτητο να δημιουρ
γηθεί κλίμα εμπιστοσύνης στη γενική ποιότ
ητα των καταχωρίσεων και να εξασφαλιστεί
ότι το ευρύτερο κοινό καθώς και οι παράγον
τες της χημικής βιομηχανίας έχουν εμπιστοσ
ύνη στις επιχειρήσεις ότι θα εκπληρώσουν τι
ς υποχρεώσεις που τους έχουν επιβληθεί· ομ
οίως, είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτείται ο Ο
ργανισμός να αξιολογεί τη συμμόρφωση τω
ν καταχωρίσεων που του υποβάλλονται γι'α
υτό το σκοπό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με τις συμβιβαστικές τροπολογίες 11 και 13.
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Συμβιβαστική τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, 
Hans Blokland

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 49

(49) Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να εξο
υσιοδοτείται να απαιτεί περαιτέρω πληροφο
ρίες από τους παραγωγούς, τους εισαγωγείς
ή τους μεταγενέστερους χρήστες για ουσίες
για τις οποίες υπάρχει υπόνοια ότι ενέχουν κ
ίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον, μεταξ
ύ άλλων, λόγω της παρουσίας τους στην εσ
ωτερική αγορά σε μεγάλες ποσότητες, με βά
ση τις αξιολογήσεις που έχουν διενεργήσει
οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Τα
κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να
προγραμματίσουν και να διαθέσουν πόρους
γι' αυτό το σκοπό με τη θέσπιση κυλιόμενω
ν προγραμμάτων. Εάν παρουσιαστεί κίνδυν
ος από τη χρήση απομονώσιμων ενδιάμεσω
ν στις εγκαταστάσεις παραγωγής, ο οποίος α
ντιστοιχεί στο επίπεδο ανησυχίας που προκα
λεί η χρήση ουσιών που υπόκεινται σε αδειο
δότηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να
έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν περαιτέρ
ω πληροφορίες, όποτε αιτιολογείται.

(49) Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να εξο
υσιοδοτείται να απαιτεί περαιτέρω πληροφο
ρίες από τους παραγωγούς, τους εισαγωγείς
ή τους μεταγενέστερους χρήστες για ουσίες
για τις οποίες υπάρχει υπόνοια ότι ενέχουν κ
ίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον, μεταξ
ύ άλλων, λόγω της παρουσίας τους στην εσ
ωτερική αγορά σε μεγάλες ποσότητες, με βά
ση τις αξιολογήσεις που έχουν διενεργηθεί.
Πρέπει να καταρτισθεί κοινοτικό κυλιόμεν
ο πρόγραμμα για την αξιολόγηση ουσιών.
Εάν παρουσιαστεί κίνδυνος από τη χρήση α
πομονώσιμων ενδιάμεσων στις εγκαταστάσε
ις παραγωγής, ο οποίος αντιστοιχεί στο επίπ
εδο ανησυχίας που προκαλεί η χρήση ουσιώ
ν που υπόκεινται σε αδειοδότηση, τα κράτη
μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότη
τα να ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες, όπ
οτε αιτιολογείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτει την τροπολογία 153.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Συμβιβαστική τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Τροπολογία 14
Άρθρο 114
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1. Κάθε δεκαετία τα κράτη μέλη υποβάλλου
ν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφα
ρμογή του παρόντος κανονισμού στο έδαφό
ς τους, στην οποία περιλαμβάνονται κεφάλα
ια για την αξιολόγηση και για τον έλεγχο εφ
αρμογής του κανονισμού.

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

Η έκθεση καταγράφει την κτηθείσα πείρα
όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κ
ανονισμού. Περιέχει, μεταξύ άλλων, πληρο
φορίες σχετικά με τα μέτρα παρακολούθησ
ης και ελέγχου, τις διαπιστωθείσες παραβι
άσεις και τις επιβληθείσες ποινικές κυρώσε
ις

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

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί στις
...*.

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

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί πέντ
ε χρόνια μετά την ημερομηνία της κοινοποί
ησης που απαιτείται από το άρθρο 131, πα
ράγραφος 2.

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

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί στις
...**.

3. Κάθε δεκαετία η Επιτροπή δημοσιεύει γε
νική έκθεση σχετικά με την πείρα που αποκ
ομίστηκε από την εφαρμογή του παρόντος κ
ανονισμού, περιλαμβάνοντας τις πληροφορί
ες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και
2.

3. Κάθε πενταετία η Επιτροπή δημοσιεύει κ
αι διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο γενική έκθεση σχετικά με
την πείρα που αποκομίστηκε από την εφαρμ
ογή του παρόντος κανονισμού, περιλαμβάνο
ντας τις πληροφορίες που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα δημοσιευτεί έξι
χρόνια μετά την ημερομηνία της κοινοποίη
σης που απαιτείται από το άρθρο 131, παρ
άγραφος 2.

Ωστόσο η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί στις
...***.

_________

* Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος τ
ου παρόντος κανονισμού.

** Πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος το
υ παρόντος κανονισμού.

*** Έξι χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Με σκοπό να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη εκτέλεση του κανονισμού είναι απαραίτητο να συντο
μευθούν οι περίοδοι κοινοποίησης πληροφοριών.  Πρέπει επίσης να ορισθούν οι ελάχιστες πλη
ροφορίες που θα περιέχονται στις εκθέσεις, για να εξασφαλισθεί η διατήρηση κάποιας ποιότητα
ς στην κοινοποίηση των πληροφοριών.

Οι ημερομηνίες σχετικά με την υποβολή της πρώτης έκθεσης από τον Οργανισμό και την Επιτρ
οπή επισπεύδονται με σκοπό να καταστεί δυνατή η επανεξέταση του κανονισμού έξι χρόνια μετ
ά την έναρξη της ισχύος του.

Καλύπτει τις τροπολογίες 342, 340, 99, 100, 101, 102, 339 και 341.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ

Συμβιβαστική τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Τροπολογία 15
Άρθρο 12, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Οι μέθοδοι αυτές αναθεωρούνται και βελτι
ώνονται τακτικά με σκοπό τον περιορισμό
των δοκιμών σε σπονδυλωτά και του αριθμ
ού των ενεχομένων ζώων. Συγκεκριμένα, ε
άν το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Επικύρω
ση Εναλλακτικών Μεθόδων χαρακτηρίζει
μια εναλλακτική μέθοδο δοκιμών ως έγκυρ
η και κατάλληλη να περιληφθεί στο ρυθμισ
τικό πλαίσιο, τότε ο Οργανισμός εκδίδει εν
τός 14 ημερών σχέδιο απόφασης για την τρ
οποποίηση του(των) σχετικού(-ών) παραρτ
ήματος(-ημάτων) του παρόντος κανονισμο
ύ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπε
ται στο άρθρο 128, με σκοπό να αντικατασ
ταθεί η μέθοδος δοκιμών σε ζώα με την εν
αλλακτική μέθοδο.

Or. en
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Η παρούσα τροπολογία καλύπτει τις τροπολογίες 527, 22 και 391. Οι μέθοδοι δοκιμών πρέπει
να επικαιροποιούνται αυτομάτως ευθύς ως μία εναλλακτική μέθοδος δοκιμών επικυρωθεί από
το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Επικύρωση Εναλλακτικών Μεθόδων.

Συμβιβαστική τροπολογία: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

 (47α) Για την αποφυγή επικαλύψεων στις δ
οκιμές με ζώα τα  ενδιαφερόμενα μέρη πρέ
πει να έχουν στη διάθεσή τους περίοδο 90 
ημερών κατά τη διάρκεια της οποίας μπορ
ούν να υποβάλουν παρατηρήσεις για τις πρ
οτάσεις δοκιμών που περιλαμβάνουν πειρά
ματα σε σπονδυλωτά. Οι παρατηρήσεις πο
υ θα υποβληθούν κατά το διάστημα αυτό π
ρέπει να ληφθούν υπόψη από τον καταχωρί
ζοντα ή τον μεταγενέστερο χρήστη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτει τις τροπολογίες 149 και 150. Συνδέεται με την τροπολογία 757. Το πρόγραμμα Υψηλή
ς Ποσότητας Παραγωγής Χημικών Ουσιών στις ΗΠΑ απέδειξε τη θετική επίπτωση που έχει η π
αραχώρηση χρονικής περιόδου για την υποβολή παρατηρήσεων από τους ενδιαφερομένους για
την πρόληψη των δοκιμών με πειραματόζωα και την εξοικονόμηση του κόστους.


