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Τροπολογία 19
Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο α)
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(α) τις πληροφορίες που ορίζονται στο παρά
ρτημα V για ουσίες που παράγονται ή εισάγ
ονται σε ποσότητες του ενός τόνου και άνω
κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή εισαγωγέα·

(α) τις πληροφορίες που ορίζονται στο παρά
ρτημα V για ουσίες που παράγονται ή εισάγ
ονται σε ποσότητες του ενός τόνου και άνω
κατ’ έτος, ανά παραγωγό ή εισαγωγέα και π
ληρούν το κριτήριο στο άρθρο 11α, παρ. 1, 
και τουλάχιστον τις πληροφορίες σχετικά μ
ε τις φυσικοχημικές ιδιότητες που ορίζοντα
ι στο παράρτημα V και οιαδήποτε άλλα σχ
ετικά φυσικοχημικά, τοξικολογικά και οικο
τοξικολογικά στοιχεία είναι διαθέσιμα, καθ
ώς και δήλωση σύμφωνα με την οποία η ο
υσία αξιολογήθηκε ως προς τα κριτήρια πο
υ ορίζονται στο άρθρο 11α παρ. (γ) και (δ)·

Or. en
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Τροπολογία 20
Άρθρο 11 α (νέο)

Άρθρο 11α

Κριτήρια για ουσίες που καταχωρούνται σε
ποσότητες μεταξύ 1 και 10 τόνων για τις ο
ποίες απαιτούνται οι πληροφορίες που περι
έχονται στο Παράρτημα V

1. Για ουσίες που παράγονται ή εισάγονται
σε ποσότητες μεταξύ 1 και 10 τόνων κατ’ έ
τος ανά παραγωγό ή εισαγωγέα, όλες οι πλ
ηροφορίες που προσδιορίζονται στο Παρά
ρτημα V περιλαμβάνονται στον τεχνικό φά
κελο που εμφαίνεται στο άρθρο 9, στοιχείο
α) μόνον εάν ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας
θεωρεί ότι πληρούνται ένα ή πλείονα από τ
α κάτωθι κριτήρια:
(α) η ουσία είναι νέα (μη σταδιακά εισαγόμ
ενη) ουσία·

(β) δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τ
ην ανθρώπινη υγεία ή τα σημεία τελικής δι
άθεσης στο περιβάλλον·



AM\580363EL.doc 3/6 PE 360.358v02-00

EL

(γ) οι QSAR ή άλλα στοιχεία δείχνουν ότι εί
ναι πιθανόν η ουσία να πληροί τα κριτήρια
κατάταξης στις καρκινογόνες, μεταλλαξιογ
όνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίε
ς·

(δ) οι QSAR ή άλλα στοιχεία δείχνουν ότι ε
ίναι πιθανόν η ουσία να πληροί τα κριτήρια
που εμφαίνονται στο Παράρτημα XII·

(ε) η ουσία έχει χρήσεις ως μέσο διασπορά
ς ή διάδοσης όπου η έκθεση δεν μπορεί να
αποκλεισθεί·
(στ) η ουσία τίθεται σε κυκλοφορία στην α
γορά για χρήση από το ευρύ κοινό είτε υπό
καθαρή μορφή είτε σε παρασκευάσματα ή
προϊόντα·

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 40, παράγ
ραφος 3α, ο Οργανισμός διενεργεί σποραδι
κούς ελέγχους της συμμόρφωσης των φακέ
λων καταχώρισης που δεν περιέχουν όλες τ
ις πληροφορίες του Παραρτήματος V για ν
α επαληθεύσει την ορθή εφαρμογή εκ μέρο
υς του παραγωγού ή εισαγωγέα των κριτηρ
ίων που εμφαίνονται στην παράγραφο 1 (α-
στ). Αυτοί οι σποραδικοί έλεγχοι καλύπτου
ν τουλάχιστον το 10% των φακέλων καταχ
ώρισης. Ο οργανισμός λαμβάνει υπόψη όλε
ς τις πληροφορίες που υποβάλλονται από τ
ρίτους ή από αρμόδιες αρχές για να επαλη
θεύσει κατά πόσο τα κριτήρια εφαρμόσθηκ
αν ορθώς.

3. Εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου δείχνει ό
τι ένα κριτήριο στην παράγραφο 1 (α-στ) δ
εν εφαρμόσθηκε σωστά, ο Οργανισμός απα
ιτεί από τον καταχωρίζοντα να συμπληρώσ
ει τον φάκελο καταχώρισης με όλες τις πλη
ροφορίες που προσδιορίζονται στο Παράρτ
ημα V εντός χρονικού διαστήματος 1 έτου
ς. Εάν ο καταχωρίζων δεν υποβάλει τ
ις απαιτούμενες πληροφορίες εντός της ορι
σθείσας προθεσμίας, αποσύρεται η καταχ
ώρισή του για την ουσία αυτή.
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Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώ
νεται ότι ένα κριτήριο δεν εφαρμόσθηκε σ
ωστά, όλο το κόστος που έχει σχέση με τον
έλεγχο συμμόρφωσης βαρύνει τον καταχωρ
ίζοντα.

Or. en
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Τροπολογία 21
Άρθρο 5, παράγραφος 4

4. Η υποβολή καταχώρισης συνοδεύεται απ
ό την καταβολή του τέλους που έχει καθορί
σει ο Οργανισμός.

4. Η υποβολή καταχώρισης συνοδεύεται απ
ό την καταβολή του τέλους που έχει καθορί
σει ο Οργανισμός. Δεν καταβάλλεται τέλος
για καταχωρίσεις ουσιών που παράγονται
σε ποσότητες μεταξύ 1 και 10 τόνων για τι
ς οποίες ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει
όλες τις πληροφορίες που προσδιορίζονται
στο Παράρτημα V.

Or. en
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Τροπολογία 22
Άρθρο 21, παράγραφος 1

1. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται στις ακόλο
υθες ουσίες, για χρονική περίοδο τριών ετώ
ν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος καν
ονισμού:

1. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται στις ακόλο
υθες ουσίες, για χρονική περίοδο τριών ετώ
ν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος καν
ονισμού:
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(α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχ
ουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξ
ιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, κατ
ηγορίας 1 και 2, σύμφωνα με την οδηγία
67/548/ΕΟΚ, και έχουν παραχθεί ή εισαχθεί
στην Κοινότητα τουλάχιστον μία φορά μετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμο
ύ σε ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν
τον ένα τόνο κατ' έτος ανά παραγωγό ή εισα
γωγέα·

(α) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχ
ουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξ
ιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, κατ
ηγορίας 1 και 2, σύμφωνα με την οδηγία
67/548/ΕΟΚ, στις ουσίες που είναι ανθεκτι
κές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές, στις ου
σίες που είναι άκρως ανθεκτικές και άκρω
ς βιοσυσσωρεύσιμες ή στις ουσίες που έχου
ν ισοδύναμες επιπτώσεις κατά την έννοια τ
ου άρθρου 54, που έχουν παραχθεί ή εισαχθ
εί στην Κοινότητα τουλάχιστον μία φορά με
τά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισ
μού σε ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνο
υν τον ένα τόνο κατ' έτος ανά παραγωγό ή ε
ισαγωγέα·

στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχου
ν παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα τουλ
άχιστον μία φορά μετά την έναρξη ισχύος τ
ου παρόντος κανονισμού σε ποσότητες που
φτάνουν ή υπερβαίνουν τους χίλιους τόνους
κατ' έτος ανά παραγωγό ή εισαγωγέα.

στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που έχου
ν παραχθεί ή εισαχθεί στην Κοινότητα τουλ
άχιστον μία φορά μετά την έναρξη ισχύος τ
ου παρόντος κανονισμού σε ποσότητες που
φτάνουν ή υπερβαίνουν τους χίλιους τόνους
κατ' έτος ανά παραγωγό ή εισαγωγέα.
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Τροπολογία 23
Άρθρο 23, παράγραφος 3

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

3. Τυχόν περιλήψεις ή αυτοδύναμες περιλήψ
εις μελετών που έχουν υποβληθεί στο πλαίσ
ιο μιας καταχώρισης τουλάχιστον πριν από
μία δεκαετία διατίθενται δωρεάν από τον Ο
ργανισμό σε οποιονδήποτε άλλο καταχωρίζ
οντα ή δυνητικό καταχωρίζοντα.
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Τροπολογία 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Μέρος 6, Στήλες 1 & 2, παράγραφος 6.4.1 (α) (νέα)

Στήλη 1 Στήλη 2

6.4.1.a. In vitro μελέτη κυτταρογένεση
ς σε κύτταρα θηλαστικών

6.4.1.a. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργ
ηθεί

- εάν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομέν
α από in vivo δοκιμή κυτταρογένεσης ή
- είναι γνωστό ότι η ουσία είναι καρκινογόν
α κατηγορίας 1 ή 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Μέρος 7, Στήλη 1 & 2, παράγραφος 7.1.1.α (νέα)

Στήλη 1 Στήλη 2

7.1.1 α. Μελέτη αναστολής της ανάπτυξης
στα φύκια

7.1.1. α. Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενερ
γηθεί εάν:

- η ουσία είναι πολύ αδιάλυτη (υδατοδιαλυ
τότητα < 10 μg/l)· ή
η ουσία είναι απίθανο να διέλθει από βιολο
γικές μεμβράνες (MW > 800 ή διάμετρος μ
ορίου > 15 Å).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Μέρος 7, Στήλη 1 & 2, παράγραφος 7.1.α (νέα)

Στήλη 1 Στήλη 2

7.1.a. Αποικοδόμηση 7. 1α. Οι μελέτες προσομοίωσης (παράρτη
μα VII, 7.2.1.2 έως 7.2.1.4.) προτείνονται α
πό τον καταχωρίζοντα ή μπορούν να απαιτ
ηθούν από την αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους που διενεργεί την αξιολόγηση, σύμφ
ωνα με τα άρθρα 39, 40 ή 44, εάν η αξιολό
γηση χημικής ασφάλειας σύμφωνα με το π
αράρτημα Ι μαρτυρεί την ανάγκη περαιτέρ
ω διερεύνησης της αποικοδόμησης της ουσ
ίας. Η επιλογή των κατάλληλων δοκιμών ε
ξαρτάται από τα αποτελέσματα της αξιολό
γησης ασφάλειας.

7.1α.1. Βιοτική

7.1α.1.1 Άμεση βιο-αποικοδομησιμότητα 7.1α.1.1 Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενερ
γηθεί εάν η ουσία είναι ανόργανη.



AM\580363EL.doc 7/6 PE 360.358v02-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτει τις τροπολογίες 1103, 1104, 1105, 1106, 1110, 1111, 1112, 1113.


