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Τροπολογία 25
Άρθρο 6

Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας προϊόντ
ων υποβάλλει καταχώριση στον Οργανισμό
για κάθε ουσία που περιέχουν τα εν λόγω πρ
οϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι όροι που ακο
λουθούν:

Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας προϊόντ
ων υποβάλλει καταχώριση στον Οργανισμό
για κάθε ουσία που περιέχουν τα εν λόγω πρ
οϊόντα εάν συντρέχουν όλοι οι όροι που ακο
λουθούν:

(α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα αντ
ιπροσωπεύει συνολικά ποσότητα άνω του εν
ός τόνου ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα κα
τ' έτος, κάθε είδος δε προϊόντος εξετάζεται
χωριστά·

(α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα αντ
ιπροσωπεύει συνολικά ποσότητα άνω του εν
ός τόνου ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα κα
τ' έτος·



PE 360.256v02-00 2/4 AM\582323EL.doc

EL

(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια τα
ξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, σύμφω
να με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια τα
ξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, σύμφω
να με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

(γ) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί υπ
ό φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες συν
θήκες χρήσης.

(γ) η ουσία προβλέπεται να ελευθερωθεί υπ
ό φυσιολογικές και εύλογα προβλέψιμες συν
θήκες χρήσης.

2. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας προϊό
ντων κοινοποιεί στον Οργανισμό κάθε ουσί
α που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα, σύμφ
ωνα με την παράγραφο 3, εάν συντρέχουν ό
λοι οι όροι που ακολουθούν:

2. Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας προϊό
ντων κοινοποιεί στον Οργανισμό κάθε ουσί
α καταγεγραμμένη στο Παράρτημα XIIIα
στα εν λόγω προϊόντα, σύμφωνα με την παρ
άγραφο 3:

(α) η παρουσία της ουσίας στα προϊόντα α
ντιπροσωπεύει ποσότητα άνω του ενός τόν
ου ανά κατασκευαστή ή εισαγωγέα κατ' έτ
ος·

α) όταν η παρουσία της υπερβαίνει το όριο
του 0,1%, για ουσίες που αναφέρονται στο
άρθρο 54, στοιχεία (δ), (ε) και (στ)

(β) η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια τ
αξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών, σύμφ
ωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ·

(β) όταν η παρουσία της υπερβαίνει τα όρι
α συγκέντρωσης που καθορίζονται στην οδ
ηγία 1999/45/ΕΚ, με βάση τα οποία ταξινο
μούνται τα παρασκευάσματα ως επικίνδυν
α, για όλες τις άλλες ουσίες

(γ) ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας γνωρί
ζει ή έχει γνωστοποιηθεί στον κατασκευασ
τή ή στον εισαγωγέα ότι η ουσία είναι πιθα
νό να ελευθερωθεί υπό φυσιολογικές και εύ
λογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, ακόμ
η και αν η ελευθέρωσή της δεν αποτελεί πρ
οβλεπόμενη λειτουργία του προϊόντος·

(γ) όταν ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας δεν μ
πορεί να αποκλείσει την έκθεση των ανθρώ
πων ή του περιβάλλοντος στην ουσία αυτή, 
στη διάρκεια του πλήρους κύκλου ζωής το
υ προϊόντος.

(δ) η ποσότητα της ουσίας που ελευθερώνε
ται μπορεί να βλάψει την ανθρώπινη υγεία
ή το περιβάλλον.
3. Εφόσον συντρέχουν οι όροι της παραγρά
φου 2, οι πληροφορίες που πρέπει να κοινοπ
οιούνται περιλαμβάνουν τις ακόλουθες, σύμ
φωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται από τον
Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

3. Εφόσον συντρέχουν οι όροι της παραγρά
φου 2, οι πληροφορίες που πρέπει να κοινοπ
οιούνται περιλαμβάνουν τις ακόλουθες, σύμ
φωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται από τον
Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 108:

(α) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία ε
πικοινωνίας του κατασκευαστή ή του εισαγ
ωγέα·

(α) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία ε
πικοινωνίας του κατασκευαστή ή του εισαγ
ωγέα·

(β) τον αριθμό ή τους αριθμούς καταχώριση
ς που αναφέρονται στο άρθρο 18, παράγραφ
ος 1, εάν υπάρχουν·

(β) τον αριθμό ή τους αριθμούς καταχώριση
ς που αναφέρονται στο άρθρο 18, παράγραφ
ος 1, εάν υπάρχουν·
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(γ) την ταυτότητα της ουσίας ή των ουσιών, 
όπως ορίζεται στο σημείο 2 του παραρτήματ
ος IV·

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

(δ) την ταξινόμηση της ουσίας· (δ) την ταξινόμηση της ουσίας·
(ε) σύντομη περιγραφή της χρήσης ή των χρ
ήσεων του προϊόντος·

(ε) σύντομη περιγραφή της χρήσης ή των χρ
ήσεων του προϊόντος·

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

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

4. Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει αποφά
σεις με τις οποίες να απαιτεί από τους κατασ
κευαστές και τους εισαγωγείς προϊόντων να
καταχωρίζουν, σύμφωνα με τον παρόντα τίτ
λο, κάθε ουσία που περιέχουν τα εν λόγω πρ
οϊόντα και έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τη
ν παράγραφο 3.

4. Ο Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει αποφά
σεις με τις οποίες να απαιτεί από τους κατασ
κευαστές και τους εισαγωγείς προϊόντων να
καταχωρίζουν, σύμφωνα με τον παρόντα τίτ
λο, κάθε ουσία που περιέχουν τα εν λόγω πρ
οϊόντα και έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τη
ν παράγραφο 3.

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

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

6. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρμόζονται τρε
ις μήνες μετά την προθεσμία που ορίζεται σ
το άρθρο 21, παράγραφος 3.

6. Οι παράγραφοι 1 και 4 εφαρμόζονται τρει
ς μήνες μετά την προθεσμία που ορίζεται στ
ο άρθρο 21, παράγραφος 3.
Οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται σε ου
σίες σε προϊόντα οι οποίες πληρούν τα κριτ
ήρια του άρθρου 54, τρεις μήνες μετά την
ημερομηνία κατά την οποία οι εν λόγω ουσ
ίες περιελήφθησαν στο Παράρτημα XIIIα.  
6α. Όταν μια ουσία περιληφθεί στο Παράρ
τημα XIIIβ, ο Οργανισμός κοινοποιεί σε όλ
ους τους κατασκευαστές και εισαγωγείς πρ
οϊόντων που περιέχουν την εν λόγω ουσία ό
τι η ουσία περιελήφθη στο Παράρτημα. Ο
Τίτλος VII  του παρόντος κανονισμού εφαρ
μόζεται από την ημερομηνία της κοινοποίη
σης, τηρουμένων των αναλογιών, στον κατ
ασκευαστή και εισαγωγέα προϊόντων που π
εριέχουν την εν λόγω ουσία.

7. Τα μέτρα για την εφαρμογή των παραγρά
φων 1 έως 6 θεσπίζονται με τη διαδικασία π
ου αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφος
3.

7. Τα μέτρα για την εφαρμογή των παραγρά
φων 1 έως 6α θεσπίζονται με τη διαδικασία
που αναφέρεται στο άρθρο 130, παράγραφο
ς 3.

Or. en

Αιτιολόγηση
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Η παρούσα τροπολογία καλύπτει όλες τις κατατεθείσες τροπολογίες επί του άρθρου 6 και τις τρ
οπολογίες 417 και 418..

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

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη 20

(20) Επειδή οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς
προϊόντων θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για
τα προϊόντα τους, είναι σκόπιμο να επιβληθ
εί απαίτηση καταχώρισης ουσιών οι οποίες
πρόκειται να ελευθερωθούν από προϊόντα.
Όταν πρόκειται για ουσίες που είναι πιθανό
να ελευθερωθούν από προϊόντα σε αρκετά
υψηλές ποσότητες και με τέτοιο τρόπο που
να βλάπτεται η ανθρώπινη υγεία ή το περιβ
άλλον, πρέπει να στέλνεται κοινοποίηση στο
ν Οργανισμό, ο οποίος θα πρέπει να εξουσι
οδοτείται να ζητεί την υποβολή καταχώρισ
ης.

(20) Επειδή οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς
προϊόντων θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για
τα προϊόντα τους, είναι σκόπιμο να επιβληθ
εί απαίτηση καταχώρισης ουσιών οι οποίες
πρόκειται να ελευθερωθούν από προϊόντα.
Όταν πρόκειται για ουσίες που πληρούν τα
κριτήρια του άρθρου 54 και, ως εκ τούτου, 
έχουν περιληφθεί στον κατάλογο ουσιών πο
υ πληρούν τα κριτήρια αδειοδότησης (Παρ
άρτημα XIIIα), πρέπει να στέλνεται κοινοπ
οίηση στον Οργανισμό. Οι διατάξεις που α
φορούν την αδειοδότηση εφαρμόζονται στ
ους κατασκευαστές και εισαγωγείς αυτών
των ουσιών, ευθύς ως οι εν λόγω ουσίες πε
ριληφθούν στον κατάλογο ουσιών που υπόκ
εινται σε αδειοδότηση (Παράρτημα XIII
β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία καλύπτει τις τροπολογίες 126, 127 και 128.


