ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ REACH-IT
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ REACH-IT ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ. ΓΙΑ ΝΑ
ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ
«ΣΥΜΦΩΝΩ» (AGREE). ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ «ΑΠΟΡΡΙΨΗ» (REJECT). Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΟ REACH-IT ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ.
1. Ορισμοί
(α)

Εκτός εάν ορίζεται ρητά το αντίθετο, οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν
έχουν την ακόλουθη έννοια:
REACH-IT:

το κεντρικό σύστημα ΤΠ που περιλαμβάνει την επίσημη
διαδικτυακή εφαρμογή και τον δικτυακό τόπο του REACH-IT,
όπως ορίζει ο ECHA, για την υποβολή δεδομένων του REACHIT και για την κοινοποίηση όλων των αποφάσεων και της
αλληλογραφίας που σχετίζονται με την εν λόγω υποβολή. Το
σύστημα λειτουργεί σύμφωνα με: i) τις απαιτήσεις του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου
2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση
και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και
για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών
Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας
1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ
του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ,
93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ και της συναφούς
νομοθεσίας (εφεξής «REACH»), καθώς και ii) τις απαιτήσεις
που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη
συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση
και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ
και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006
(εφεξής «CLP»)·

Δεδομένα του REACH-IT:
κάθε δεδομένο, πληροφορία ή κοινοποίηση που
υποβάλλεται για την κάλυψη των απαιτήσεων που
καθορίζονται στον κανονισμό REACH και της σχετικής με
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αυτόν νομοθεσίας, καθώς και για την κάλυψη
απαιτήσεων που καθορίζονται στον κανονισμό CLP·

των

ECHA:

ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
συστάθηκε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας το 2007·

που

Απόφαση:

κάθε απόφαση που εκδίδεται από τον ECHA στο πλαίσιο
άσκησης των κανονιστικών του καθηκόντων·

Κοινοποίηση:

κάθε έγγραφο με το οποίο ζητείται απάντηση στον ECHA
εντός καθορισμένης προθεσμίας·

Μέρος:

κάθε νομική οντότητα που έχει εγγραφεί στο REACH-IT
προκειμένου να λάβει δικαιώματα πρόσβασης και να μπορεί
να υποβάλλει πληροφορίες ή/και δεδομένα του REACH-IT·

Χρήστης:

το ή τα άτομα τα οποία έχει διορίσει και εξουσιοδοτήσει το
μέρος να έχουν πρόσβαση στο REACH-IT και να το
χρησιμοποιούν·

Όροι και
προϋποθέσεις:

MSCA:

οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, όπως ισχύουν και
τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν·
η αρμόδια αρχή η οποία έχει επιφορτιστεί με το καθήκον της
εφαρμογής του κανονισμού REACH και της σχετικής με
αυτόν νομοθεσίας, καθώς και του κανονισμού CLP από ένα
συγκεκριμένο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς
επίσης από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία·

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με την
έννοια που τους αποδίδεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
45/2001 ή την οδηγία 95/46/ΕΚ για την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
Πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: το
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, με την έννοια που του αποδίδεται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 ή την οδηγία 95/46/ΕΚ για
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
(β)

Οι επικεφαλίδες παρέχονται μόνο για λόγους αναφοράς και δεν αποτελούν μέρος
των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Οι λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν και
τον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα· οι λέξεις που αφορούν ένα γένος
περιλαμβάνουν όλα τα γένη· και οι λέξεις που χαρακτηρίζουν πρόσωπα
περιλαμβάνουν και εταιρείες και το αντίστροφο.

2. Η υπηρεσία REACH-IT
Το REACH-IT παρέχει στα μέρη μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τον έλεγχο ή/και την
υποβολή δεδομένων του REACH-IT στον ECHA. Επιπλέον, το REACH-IT αποτελεί επίσης
το μοναδικό μέσο με το οποίο ο ECHA κοινοποιεί στα μέρη τις αποφάσεις καθώς και άλλου
είδους ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τα δεδομένα του REACH-IT.
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3. Αποδοχή και αναγνώριση των όρων και προϋποθέσεων
α) Για να αποκτήσει ένα μέρος πρόσβαση στο REACH-IT, θα πρέπει να συνδεθεί
χρησιμοποιώντας το ή τα καταχωρισμένα αναγνωριστικά χρήστη και τον ή τους κωδικούς
πρόσβασης χρήστη του. Η πρόσβαση και χρήση της υπηρεσίας REACH-IT εκχωρείται στο
μέρος υπό και σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
β) Πριν συνδεθεί στο REACH-IT, δημιουργώντας έναν λογαριασμό REACH-IT ο οποίος
αποτελείται από ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης χρήστη, κάθε
χρήστης θα πρέπει να διαβάσει και να αποδεχθεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις,
κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Αποδοχή» (Accept). Αν ένα μέρος ορίσει περισσότερους από
έναν χρήστες, αυτή η υποχρέωση ισχύει για κάθε έναν από αυτούς. Ο ECHA διατηρεί το
απόλυτο δικαίωμα, κατά την αποκλειστική του ευχέρεια, να τροποποιήσει τους παρόντες
όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και με οποιονδήποτε τρόπο και οι χρήστες του
μέρους θα κληθούν να διαβάσουν και να αποδεχθούν τους τροποποιημένους όρους και
προϋποθέσεις κατά την πρώτη τους απόπειρα σύνδεσης στο REACH-IT, μετά την
πραγματοποίηση των αλλαγών. Η σύνδεση ή/και η συνέχιση της χρήσης του REACH-IT
υποδηλώνει ότι οι χρήστες του μέρους αποδέχονται ειδικά τους εν λόγω τροποποιημένους
όρους και προϋποθέσεις.
4. Όροι χρήσης
α) Ένα μέρος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το REACH-IT προκειμένου να καλύψει ή/και
να εξακριβώσει τις νομικές δεσμεύσεις του ιδίου ή των εταιρειών που εκπροσωπεί δυνάμει
των κανονισμών REACH και CLP και της σχετικής με αυτούς νομοθεσίας. Το REACH-IT δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κανέναν άλλο σκοπό.
β) Το μέρος συμφωνεί ότι κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί το ή τα αναγνωριστικά χρήστη
και τον ή τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη ενεργεί για λογαριασμό του μέρους και ότι
έχει τη νομική εξουσία να ενεργεί για λογαριασμό του. Οποιαδήποτε αναφορά των
παρόντων όρων και προϋποθέσεων στους χρήστες του μέρους που συνδέονται στο
REACH-IT ή συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το REACH-IT ή άλλως να έχουν πρόσβαση σε
αυτό, περιλαμβάνει κάθε πράξη που διενεργείται από οποιοδήποτε άτομο χρησιμοποιεί το
ή τα αναγνωριστικά χρήστη και τον ή τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη του μέρους (είτε
έχει λάβει εξουσιοδότηση από το μέρος είτε όχι).
γ) Το μέρος συμφωνεί ότι θα λάβει τη συναίνεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προτού υποβάλει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
μέσω του REACH-IT, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται νομίμως για την υποβολή ή την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο REACH-IT. Αν το μέρος δεν έχει
λάβει την εν λόγω συναίνεση, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται στην ανακοίνωση για τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα στον δικτυακό τόπο του ECHA. Το μέρος συναινεί (και έχει λάβει τη συναίνεση
κάθε προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) ότι
επιτρέπεται η επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον
ECHA ή/και τις MSCA προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των κανονισμών
REACH και CLP και κάθε άλλης σχετικής με αυτούς κοινοτικής νομοθεσίας και η
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του μέρους δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP και
κάθε άλλης σχετικής με αυτούς κοινοτικής νομοθεσίας.
δ) Σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις και στο πλαίσιο του προβλεπόμενου σκοπού
τους, ο ECHA και οι MSCA έχουν δικαίωμα πρόσβασης, αναπαραγωγής, ελέγχου, χρήσης,
εξαγωγής και αποθήκευσης κάθε πληροφορίας που υποβάλλεται στο REACH-IT. Εκτός
των εμπιστευτικών πληροφοριών και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο ECHA και
οι MSCA επιτρέπεται επίσης να παραθέτουν, να δημιουργούν παράγωγα έργα, να
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δημοσιεύουν ή άλλως να καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό δεδομένα του REACH-IT,
σύμφωνα με τα θεσμικά καθήκοντα και στόχους τους, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά,
της εφαρμογής του κανονισμού REACH και της σχετικής με αυτόν νομοθεσίας, καθώς και
του κανονισμού CLP.
ε) Το μέρος αναγνωρίζει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού
στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής ισχύει για
τα δεδομένα του REACH-IT. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα
θεσμικά όργανα και στους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας των διατάξεων της
Σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του
κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά
θέματα δύναται να ισχύει για τα δεδομένα του REACH-IT.
στ) Το μέρος συμφωνεί να τηρεί τα στοιχεία των χρηστών του επικαιροποιημένα ανά πάσα
στιγμή. Για τον σκοπό αυτόν, ο ECHA δύναται να ζητήσει από τους χρήστες να
επιβεβαιώνουν τα στοιχεία τους σε ετήσια βάση.

5. Παράδοση των δεδομένων του REACH-IT και εγγυήσεις
α) Όλα τα δεδομένα του REACH-IT παρέχονται στον ECHA, σε ηλεκτρονική μορφή
ελεύθερη από ιούς, σύμφωνα με τη μορφή και τις διαδικασίες που καθορίζονται
περιστασιακά από τον ECHA ή σε κάθε άλλη μορφή που δύναται να προσδιορίζεται και να
κοινοποιείται περιστασιακά από τον ECHA.
β) Το μέρος δεν δύναται επουδενί να υποβάλει πληροφορίες, κοινοποιήσεις ή άλλο υλικό
που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα
εμπορικά σήματα ή μυστικά ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε
τρίτου μέρους.
γ) Ο ECHA και το μέρος αναγνωρίζουν ότι λόγω της απρόβλεπτης συμφόρησης
επισκεπτών, κακόβουλων τρίτων μερών και άλλων λόγων, το Διαδίκτυο είναι ένα εγγενώς
μη αξιόπιστο μέσο επικοινωνίας και ότι αυτή η έλλειψη αξιοπιστίας είναι πέραν της
δυνατότητας ελέγχου του μέρους ή του ECHA. Το μέρος και ο ECHA αναγνωρίζουν ότι, ως
αποτέλεσμα της έλλειψης αξιοπιστίας, δύναται να υπάρχουν καθυστερήσεις στη μετάδοση
και λήψη των πληροφοριών, των κοινοποιήσεων ή άλλου υλικού, η οποία έχει ως
αποτέλεσμα την καθυστέρηση της επεξεργασίας των εν λόγω πληροφοριών,
κοινοποιήσεων ή άλλου υλικού που υποβάλλεται μέσω του REACH-IT. Ο ECHA και το
μέρος αναγνωρίζουν ότι δεν είναι δυνατή η διατήρηση ενός άριστου επιπέδου ασφαλείας.
Ο ECHA καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το REACH-IT θα λειτουργεί
σωστά. Ο ECHA δεν φέρει ευθύνη για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο REACHIT από οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή για τυχόν βλάβες, σφάλματα ή καθυστερήσεις που
σχετίζονται με τη σύνδεση του μέρους στο Διαδίκτυο.
δ) Το μέρος δηλώνει, εγγυάται και αναλαμβάνει την ευθύνη απέναντι στον ECHA για τα
εξής:
i) οποιαδήποτε δεδομένα του REACH-IT που υποβάλλονται από αυτό είναι αληθή,
επικαιροποιημένα και ακριβή, και συνεπώς μη παραπλανητικά, ατελή ή αναληθή·
ii) οποιαδήποτε δεδομένα του REACH-IT που υποβάλλονται στον ECHA μέσω του
REACH-IT διαμέσου του λογαριασμού REACH του μέρους θεωρούνται ότι έχουν
υποβληθεί από το μέρος·
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iii) είναι κάτοχος κάθε δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται με τα
δεδομένα του REACH-IT που έχει υποβάλει, συμπεριλαμβανομένων των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή ονομασιών, ή είναι
δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον κάτοχο των εν λόγω δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας δυνάμει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
ε) Επιπλέον, δια του παρόντος το μέρος εγγυάται στον ECHA τα εξής:
i) όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στον ECHA σε σχέση με την αίτησή του να
αποκτήσει την ιδιότητα του μέρους και όλες οι πληροφορίες που δύναται να
παρέχονται περιστασιακά στη συνέχεια για τη διατήρηση της ιδιότητας του μέρους
είναι πλήρεις, ορθές και επικαιροποιημένες·
ii) η εγγραφή του για χρήση του REACH-IT και η αποδοχή και εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του δυνάμει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι δεόντως
εξουσιοδοτημένες και φέρουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις εταιρειών ή τρίτων
μερών, και δεν παραβιάζουν τα καταστατικά έγγραφα του μέρους ή οποιαδήποτε
νομοθεσία, κανονισμό ή άλλη δεσμευτική συμφωνία του μέρους·
iii) οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν νομικά δεσμευτική και εκτελεστή
σύμβαση· και
iv) όσον αφορά το δικαίωμα χρήσης του REACH-IT, το μέρος συμμορφώνεται με
κάθε ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμό συμπεριλαμβανομένων, χωρίς κανένα
περιορισμό, όλων των διαδικασιών και οδηγιών που κοινοποιεί ή δημοσιεύει ο
ECHA.
6. Αποποίηση και περιορισμός ευθύνης
α) Η παρούσα διάταξη δεν θίγει το άρθρο 101 του κανονισμού REACH σχετικά με την
ευθύνη του ECHA.
β) Το μέρος αναγνωρίζει ότι η χρήση και η εξάρτηση από οποιοδήποτε τμήμα του REACHIT διενεργείται με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Το μέρος αναγνωρίζει επίσης ότι η
χρήση του REACH-IT παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται» και χωρίς εγγυήσεις ή
προϋποθέσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές.
γ) Ο ECHA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη οποιουδήποτε είδους για τυχόν υποβολές που
πραγματοποιήθηκαν μέσω του REACH-IT. Η σύνδεση ή/και η συνέχιση της χρήσης του
REACH-IT ή/και η παροχή κωδικών πρόσβασης στους χρήστες για την υποβολή
δεδομένων του REACH-IT συνεπάγεται την πλήρη ευθύνη του μέρους για το σύνολο των
δεδομένων του REACH-IT που παρέχονται στον ECHA μέσω του REACH-IT. Ο ECHA δεν
φέρει ευθύνη (εξ αδικοπραξίας, συμβατική ή άλλη) για οποιαδήποτε αξίωση έναντι
απώλειας ή ζημίας οποιουδήποτε είδους (είτε άμεση είτε έμμεση, συμπεριλαμβανομένης,
ενδεικτικά, τυχόν απώλειας κέρδους, απώλειας εσόδων, απώλειας αναμενόμενης
εξοικονόμησης πόρων ή απώλειας φήμης και πελατείας) που προκύπτει από τη χρήση ή
την εξάρτηση από το REACH-IT ή κάθε άλλου σχετικού συστήματος ή λογισμικού,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν λανθασμένων χειρισμών, παράλειψης, μη παράδοσης,
καθυστέρησης, αμελούς ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του REACH-IT ή από το ή τα
καταχωρισμένα αναγνωριστικά χρήστη και τον ή τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη του
μέρους.
δ) Ο ECHA δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία
του περιεχομένου ή της μορφής οποιωνδήποτε δεδομένων του REACH-IT, σε οποιαδήποτε
χρονική στιγμή πριν ή μετά την υποβολή τους μέσω του REACH-IT. Το μέρος είναι
αποκλειστικά υπεύθυνο για τη διασφάλιση ότι όλα τα δεδομένα του REACH-IT είναι
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ακριβή και σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, και ότι έχουν λάβει σχετική
έγκριση υποβολής από το μέρος.
ε) Ο ECHA δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ανάληψη ενέργειας ή αδυναμία,
παρακώλυση ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεων
του δυνάμει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων εφόσον η εν λόγω ενέργεια,
αδυναμία, παρακώλυση ή καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους πέραν του ελέγχου του
ECHA. Στους λόγους αυτούς περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, ενέργειες ανωτέρας βίας,
εργασιακές διαφορές, μηχανικές βλάβες, βλάβες του συστήματος ή των υπολογιστών ή
άλλες βλάβες στον εξοπλισμό, βλάβες ή ελαττώματα του λογισμικού του συστήματος ή
των υπολογιστών, καταστροφή των υπολογιστών λόγω μη εξουσιοδοτημένου
προγραμματισμού, μη διαθεσιμότητας ή περιορισμών των μέσων επικοινωνίας για
οποιονδήποτε λόγο, διακοπών ρεύματος, νομοθεσίας, διατάγματος, κανονισμού ή άλλης
διάταξης κρατικής, δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής ή υπερεθνικών οργάνων και κάθε
άλλος λόγος που εκτείνεται πέραν του ελέγχου του ECHA.
στ) Το μέρος συμφωνεί αμετάκλητα και άνευ όρων να υπερασπίζεται, να αποζημιώνει
πλήρως και να απαλλάσσει τον ECHA από και έναντι κάθε ευθύνης, ζημίας, αξιώσεων,
ενεργειών, κόστους και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων) που
σχετίζονται ή προκύπτουν από τη λήψη, τη μετάδοση, τη δημοσίευση, την αποθήκευση ή
την κατοχή δεδομένων του REACH-IT μέσω του REACH-IT ή/και από την παραβίαση, από
το μέρος, των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή/και την ακατάλληλη χρήση του
REACH-IT από αυτό.
7. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
α) Με εξαίρεση τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που μπορεί να έχει το μέρος σε
σχέση με οποιαδήποτε δεδομένα του REACH-IT, το μέρος αναγνωρίζει ότι το περιεχόμενο
και το υλικό του REACH-IT (συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και της δομής του
δικτυακού τόπου) είναι ιδιοκτησία του ECHA ή τρίτων μερών και ότι τα δικαιώματα που
σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία, τη βάση δεδομένων, τους καταλόγους και άλλα
σχετικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ανήκουν στον ECHA ή σε τρίτα μέρη.
β) Το μέρος αναγνωρίζει ότι το REACH-IT και τα σχετικά με αυτό συστήματα και λογισμικό
είναι ιδιοκτησία του ECHA. Το μέρος δεν επιτρέπεται να προβεί σε παραποίηση,
τροποποίηση, αποσυμπίληση, ανάδρομη τεχνική έρευνα ή άλλου είδους μεταβολή του
REACH-IT ή οποιουδήποτε άλλου λογισμικού που σχετίζεται με αυτό, ούτε να επιχειρήσει
να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του REACH-IT. Ο
ECHA έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση του μέρους στο σύνολο ή σε επιμέρους
τμήμα του REACH-IT, εάν το μέρος προβεί σε κάποια από τις ανωτέρω ενέργειες ή εάν ο
ECHA έχει εύλογη υπόνοια ότι το μέρος έχει εκτελέσει ή επιχειρήσει να εκτελέσει κάποια
από τις ανωτέρω ενέργειες.
8. Τροποποίηση, διακοπή ή τερματισμός
α) Ο ECHA επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης, προσωρινής ή μόνιμης
διακοπής του REACH-IT (ή οποιουδήποτε τμήματος ή λειτουργίας του) ανά πάσα στιγμή
κατόπιν ενημέρωσης του μέρους, εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό, ή ακόμα και χωρίς
προηγούμενη ενημέρωση, εφόσον κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Ο ECHA δύναται να
τερματίσει ή να αναστείλει την πρόσβαση του μέρους στο REACH-IT ή σε συγκεκριμένα
τμήματα αυτού, οποιαδήποτε στιγμή θεωρεί κατάλληλη και για οποιονδήποτε λόγο,
συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παραβίασης των παρόντων όρων και
προϋποθέσεων ή κάθε άλλου όρου ή προϋπόθεσης τους οποίους κοινοποιεί ο ECHA κατά
καιρούς.
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β) Κατά την άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο ECHA
θα λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις και υποχρεώσεις του μέρους που
απορρέουν από τους κανονισμούς REACH και CLP και τη σχετική με αυτούς νομοθεσία.
Συγκεκριμένα, ο ECHA έχει το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική του ευχέρεια, να
αναστείλει προσωρινά το REACH-IT ή τμήματα αυτού προκειμένου να προβεί σε
αναβάθμιση ή τροποποίηση του REACH-IT ή σχετικών με αυτό συστημάτων ή λογισμικών,
ή/και να περιορίσει το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του REACH-IT από το μέρος,
εφόσον το θεωρεί ευλόγως απαραίτητο για τη λειτουργία ή τη συντήρηση του REACH-IT ή
κάθε σχετικού με αυτό συστήματος ή λογισμικού. Ο ECHA δεν φέρει ευθύνη απέναντι στο
μέρος ή κάθε τρίτο μέρος για οποιεσδήποτε αξιώσεις σχετίζονται με τον εν λόγω
τερματισμό, περιορισμό ή αναστολή του REACH-IT.
9. Κοινοποίηση αποφάσεων και ειδοποιήσεων
α) Το μέρος αναγνωρίζει και συμφωνεί ρητά ότι το REACH-IT είναι το αποκλειστικό μέσο
με το οποίο θα του κοινοποιεί ο ECHA τυχόν αποφάσεις και ειδοποιήσεις. Για τον σκοπό
αυτόν, το REACH-IT περιλαμβάνει μια ειδική σελίδα κοινοποιήσεων στην οποία έχουν
πρόσβαση όλοι οι χρήστες και η οποία περιέχει αποφάσεις και ειδοποιήσεις, ταξινομημένες
κατά χρονολογική σειρά.
β) Οι αποφάσεις και οι ειδοποιήσεις λαμβάνονται μόλις ανοιχθούν για πρώτη φορά από
οποιονδήποτε χρήστη του μέρους στο οποίο απευθύνονται.
γ) Η ημερομηνία κοινοποίησης των αποφάσεων και ειδοποιήσεων είναι η ημερομηνία κατά
την οποία καθίστανται διαθέσιμες στους λογαριασμούς των χρηστών του μέρους μέσω του
REACH-IT.
δ) Το μέρος συμφωνεί ρητά ότι ως ημερομηνία λήψης των αποφάσεων και ειδοποιήσεων
θεωρείται η ημερομηνία επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κοινοποίησή τους, εφόσον
κανένας από τους χρήστες του δεν τις έχει ανοίξει μέχρι τότε. Ως εκ τούτου, το μέρος
συμφωνεί ότι ο ή οι χρήστες του θα συνδέονται και θα διαβάζουν τακτικά κάθε απόφαση
και ειδοποίηση που λαμβάνουν στον ή στους λογαριασμούς τους.
ε) Οι αποφάσεις και οι ειδοποιήσεις που εμπίπτουν στην ακόλουθη κανονιστική διαδικασία
θα ενεργοποιούν κατ’ εξαίρεση την ισχύουσα προθεσμία απάντησης ή ανάληψης
ενέργειας από τα μέρη, κατόπιν σχετικής κοινοποίησής τους:
i) Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής (PPORD) - Ο
ECHA προσδιορίζει ελλιπή κοινοποίηση (άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού
REACH)·
ii) Έλεγχος τεχνικής πληρότητας (TCC) - Ο ECHA προσδιορίζει ελλιπή καταχώριση
(άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού REACH)·
iii) Εναλλακτική χημική ονομασία - Ο ECHA διατυπώνει αντιρρήσεις (άρθρο 24
παράγραφος 3 του κανονισμού CLP)·
iv) Κοινοχρησία δεδομένων - αίτημα στον έτερο καταχωρίζοντα να υποβάλει τα
«αποδεικτικά στοιχεία» του (άρθρο 27 παράγραφος 6 και άρθρο 30 παράγραφος 3
του κανονισμού REACH)·
v) Αξιολόγηση - ο καταχωρίζων να υποβάλλει σχόλια για πρόταση τροποποίησης
(άρθρο 51 παράγραφος 5 και άρθρο 52 παράγραφος 2 του κανονισμού REACH)·
vi) Πρόσβαση σε αιτήσεις για έγγραφα - διαβουλεύσεις με τρίτα μέρη (άρθρο 4
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001).
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στ) Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ο ECHA δύναται να εφαρμόζει ένα
αυτοματοποιημένο σύστημα αποστολής προειδοποιητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου προκειμένου να ενημερώνει τον ή τους χρήστες για αποφάσεις που
κοινοποιούνται στο REACH-IT. Το εν λόγω σύστημα, εφόσον εφαρμοστεί, θα λειτουργεί
συμπληρωματικά προς τη διαδικασία κοινοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 9
παράγραφος α ανωτέρω, και το μέρος οφείλει σε κάθε περίπτωση να παρακολουθεί τις
εισερχόμενες κοινοποιήσεις όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος δ ανωτέρω.
10. Διάφορες διατάξεις
α) Σε περίπτωση που κάποια διάταξη του παρόντος κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη σε
οποιονδήποτε βαθμό, η εν λόγω διάταξη θα ερμηνευτεί, εκληφθεί και τροποποιηθεί στον
βαθμό που θεωρείται εύλογα απαραίτητος προκειμένου να καταστεί έγκυρη, εφαρμοστέα
και συνεπής με την αρχική της πρόθεση. Κάθε διάταξη των παρόντων όρων και
προϋποθέσεων είναι ξεχωριστή και εάν μία ή περισσότερες διατάξεις καταστούν άκυρες ή
μη εφαρμοστέες, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και θα παράγουν
αποτελέσματα.
β) Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δεν αποσκοπούν στην καταστρατήγηση
υποχρεωτικών απαιτήσεων που θεσπίζονται σε ισχύοντες υποχρεωτικούς κανονισμούς,
ούτε στην εξαίρεση από ευθύνη για ζητήματα τα οποία δεν δύναται να εξαιρεθούν δυνάμει
των εν λόγω κανονισμών.
γ) Οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της
Φινλανδίας, με εξαίρεση τις διατάξεις περί επιλογής δικαίου.
δ) Κάθε διαφορά, αντιδικία ή αξίωση που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση ή
σχετίζεται με αυτήν, με τυχόν παραβίασή της ή με την εγκυρότητά της διευθετείται από το
πρωτοβάθμιο
δικαστήριο
του
Ελσίνκι,
στη
Φινλανδία.
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