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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών 
υλών
(COM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0473),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0279/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της 19ης Ιανουαρίου 2011 της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2011),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει 
να έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία 

13. Για να προσαρμοστούν οι εξελίξεις 
όσον αφορά την καταχρηστική χρήση 
χημικών ουσιών ως πρόδρομων ουσιών 
εκρηκτικών υλών, ή με βάση την έρευνα 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
τροποποίηση των παραρτημάτων του 
παρόντος κανονισμού.

και τις δοκιμές, η εξουσία για την έγκριση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή όσον αφορά την 
τροποποίηση των παραρτημάτων του 
παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να πραγματοποιεί 
τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες, 
συμπεριλαμβανομένων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή κατά την 
προετοιμασία και κατάρτιση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των συναφών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφαρμογή της κοινής αντιμετώπισης μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων επί των πρακτικών 
ρυθμίσεων για τη χρήση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν 
οποιαδήποτε άλλη ύποπτη συναλλαγή 
σχετικά με τις μη διαβαθμισμένες ουσίες 
και μείγματα που περιέχουν τέτοιες ουσίες. 

4. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν 
οποιαδήποτε άλλη ύποπτη συναλλαγή 
σχετικά με τις μη διαβαθμισμένες ουσίες 
που καταγράφονται στον κατάλογο που 
μνημονεύεται στο εδάφιο (β) της 
παραγράφου 6, και μείγματα που 
περιέχουν τέτοιες ουσίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα συμβάλει στην αποσαφήνιση του κειμένου και των εικασιών σχετικά με το πεδίο αναφοράς 
της απαίτησης για υποβολή εκθέσεων.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν 
επίσης σημαντικές κλοπές των ουσιών που 
περιλαμβάνονται στα παραρτήματα και 
των μειγμάτων που περιέχουν τις εν λόγω 
ουσίες στο εθνικό σημείο επαφής του 
κράτους μέλους στο οποίο έλαβε χώρα η 
κλοπή.

5. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν 
επίσης κλοπές των ουσιών που 
περιλαμβάνονται στα παραρτήματα και 
των μειγμάτων που περιέχουν τις εν λόγω 
ουσίες στο εθνικό σημείο επαφής του 
κράτους μέλους στο οποίο έλαβε χώρα η 
κλοπή.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή, προκειμένου να ανταπεξέλθει 
στις εξελίξεις της παράνομης χρήσης 
χημικών ουσιών ως πρόδρομων ουσιών 
εκρηκτικών υλών, ή με βάση την έρευνα 
και τη δοκιμή, μπορεί να εκδίδει 
τροποποιήσεις στα παραρτήματα με 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
τα άρθρα 10, 11 και 12. Όταν το
επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας 
ανάγκης, ειδικότερα όταν σημειωθεί 
απότομη μεταβολή στην εκτίμηση του 
κινδύνου όσον αφορά την παράνομη χρήση 
χημικών ουσιών για την κατασκευή 
εκρηκτικών οικιακής παρασκευής, 
εφαρμόζεται το άρθρο 13.

1. Η Επιτροπή, προκειμένου να 
ανταπεξέλθει στις εξελίξεις της παράνομης 
χρήσης χημικών ουσιών ως πρόδρομων 
ουσιών εκρηκτικών υλών, ή με βάση την 
έρευνα και τη δοκιμή, δικαιούται να 
εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 10 όσον αφορά την 
τροποποίηση των παραρτημάτων του 
παρόντος κανονισμού.

2. Όταν το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι 
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επείγουσας ανάγκης, ειδικότερα όταν 
σημειωθεί απότομη μεταβολή στην 
εκτίμηση του κινδύνου όσον αφορά την 
παράνομη χρήση χημικών ουσιών για την 
κατασκευή εκρηκτικών οικιακής 
παρασκευής, η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 13 εφαρμόζεται 
για κάθε εξουσιοδότηση πράξεις που 
εγκρίνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφαρμογή της κοινής αντιμετώπισης μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων επί των πρακτικών 
ρυθμίσεων για τη χρήση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 9 για 
αόριστη διάρκεια.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
υπό τους όρους που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο.

2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

2. Η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 9 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για αόριστη διάρκεια, από τις...*.

3. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθεται 
στην Επιτροπή υπόκειται στις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα 
άρθρα 11 και 12.

3. Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 9 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την ανάθεση 
εξουσιών που προσδιορίζονται στην εν 
λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
ημέρα που έπεται της δημοσίευσής στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
την οποία διευκρινίζει. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
δυνάμει του άρθρου 9 τίθεται σε ισχύ 
μόνο εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δεν έχει γνωστοποιήσει την 
αντίθεσή του εντός προθεσμίας δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν και τα δύο την Επιτροπή 
ότι δεν σκοπεύουν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις. Αυτό το διάστημα 
παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
_____________
* ΕΕ: Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφαρμογή της κοινής αντιμετώπισης μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων επί των πρακτικών 
ρυθμίσεων για τη χρήση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ανάκληση της εξουσιοδότησης  διαγράφεται

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
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το Συμβούλιο.
2. Το όργανο που κίνησε εσωτερική 
διαδικασία για να αποφασίσει αν 
πρόκειται να ανακαλέσει την 
εξουσιοδότηση ενημερώνει τον άλλο 
νομοθέτη και την Επιτροπή, σε εύλογο 
χρονικό διάστημα πριν από τη λήψη της 
τελικής απόφασης, αναφέροντας τις 
εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης, 
καθώς και τους λόγους της εν λόγω 
ανάκλησης.
3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
την οποία διευκρινίζει. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αντιρρήσεις σε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις 

διαγράφεται 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης εντός προθεσμίας 
δύο μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή μπορεί να 
παραταθεί κατά ένα μήνα.
2. Εάν, κατά τη λήξη αυτής της 
προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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ή το Συμβούλιο δεν διατύπωσαν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, τότε 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να 
ισχύει την ημερομηνία που η ίδια 
προβλέπει.
3. Η πράξη κατ’ εξουσιοδότηση μπορεί 
να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αρχίσει 
να ισχύει πριν από τη λήξη της εν λόγω 
προθεσμίας εφόσον το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή για την 
πρόθεσή τους να μην εγείρουν 
αντιρρήσεις.
4. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η 
πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το 
όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης 
εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δύνανται, εντός προθεσμίας έξι 
εβδομάδων από την ημερομηνία 
κοινοποίησης, να προβάλουν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. 
Στην περίπτωση αυτή, η πράξη παύει να 
εφαρμόζεται. Το όργανο που διατυπώνει 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους 
σχετικούς λόγους.

2. Είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το 
Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 
αντίρρηση σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 10, παράγραφος 5. 
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 
ακυρώνει την πράξη χωρίς καθυστέρηση 
μετά την κοινοποίηση της απόφασης περί 
προβολής αντίρρησης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en



PE464.688v01-00 12/14 PR\865325EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Εφαρμογή της κοινής αντιμετώπισης μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων επί των πρακτικών 
ρυθμίσεων για τη χρήση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το πεδίο αναφοράς της πρότασης της Επιτροπής

H πρόταση της Επιτροπής αφορά κανονισμό που περιορίζει την πρόσβαση του κοινού σε 
ειδικές ουσίες γενικής χρήσης, οι οποίες όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόδρομες 
ουσίες εκρηκτικών. Για να προστατευθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, οκτώ ουσίες 
που καταγράφονται στο Παράρτημα I μπορούν να συνεχίσουν να πωλούνται υπό
συμπυκνωμένη μορφή με βάση άδεια που χορηγείται από την αρμόδια εθνική αρχή για
τεκμηριωμένο θεμιτό σκοπό ή, χωρίς άδεια, σε επίπεδα συγκέντρωσης που καθιστούν τις 
ουσίες αυτές μη δραστικές για την παραγωγή εκρηκτικών οικιακής κατασκευής. Επτά 
επιπλέον ουσίες καταγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ για τις οποίες δεν είναι απαραίτητη η 
αδειοδότηση και δεν εφαρμόζονται επίπεδα συγκέντρωσης. Ωστόσο, και για τις 15 ουσίες, 
καθώς επίσης για τις πωλήσεις οιασδήποτε άλλης ουσίας ή μείγματος που δεν 
περιλαμβάνεται ρητώς στα παραρτήματα αυτά αλλά εντοπίζονται από την Επιτροπή κατά 
καιρούς ως έχοντα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή εκρηκτικών οικιακής κατασκευής, 
οποιαδήποτε συναλλαγή που θεωρείται «ύποπτη» ή όταν υπάρχουν εύλογοι λόγοι υποψίας 
πρέπει να κοινοποιείται στο ενιαίο εθνικό σημείο επαφής.

Οι εμπορικοί χρήστες των υλικών αυτών και οι πωλήσεις μεταξύ επιχειρήσεων δεν πρόκειται 
να επηρεαστούν. Πρέπει επίσης να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα ιδιωτικότητας των 
ατόμων. Η κανονιστική διαδικασία θα είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να επιτρέπει την ταχεία 
απόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. Για τη στήριξη των μέτρων αυτών θα απαιτηθούν 
επίσης εθελοντικές συμφωνίες, κώδικες συμπεριφοράς και βελτίωση των συστημάτων 
ενημέρωσης μεταξύ κατασκευαστών και εμπόρων λιανικής.

Άποψη του εισηγητή

Η πρόταση που θα στοχεύει στη μείωση της συχνότητας και των επιπτώσεων των 
τρομοκρατικών επιθέσεων περιορίζοντας την πρόσβαση του ευρέος κοινού, καθώς επίσης και 
την καταγραφή των ύποπτων συναλλαγών για ευρείας και νόμιμης χρήσεως ουσίες (και 
σχετικά μείγματα) που σε μεγάλες συγκεντρώσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για 
την κατασκευή εκρηκτικών.

Η πρόταση απευθύνεται στους εμπόρους χονδρικής και λιανικής καθώς και στα κράτη μέλη. 
Οι παραγωγοί χημικών ουσιών διαθέτουν επίσης ελέγχους και εθελοντικού κώδικες υποβολής 
εκθέσεων όσον αφορά, επί παραδείγματι, τις πρόδρομες ουσίες που χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή όπλων και ναρκωτικών και ουσιαστικά δεν πρόκειται να πληγούν από τις 
προτάσεις αυτές. Οι ποσότητες που ενέχονται είναι περιορισμένες σε σύγκριση με τις 
συνολικά πωλούμενες ποσότητες. Δεν εγείρονται ανησυχίες όσον αφορά την υγεία των 
δεδομένων ή την έκθεση σε περιβαλλοντικούς κινδύνους. Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από την 
δράση που θα αναλάβουν οι αρμόδιες αρχές όσον αφορά τη συγκέντρωση και τον μερισμό 
των σχετικών πληροφοριών.

Ο εισηγητής υποστηρίζει δράσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και συμφωνεί με 
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το συνολικό σκεπτικό της πρότασης, ιδίως αν πρόκειται περί κανονισμού με βάση το άρθρο 
114 για την αποτροπή του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς.

Ο εισηγητής συμφωνεί επίσης με τον κατάλογο των οκτώ ουσιών (και των σχετικών 
μειγμάτων) που έχουν περιληφθεί στο Παράρτημα Ι που περιλαμβάνει τις ουσίες για τις 
οποίες απαιτούνται έλεγχοι στο πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού. Συνεπώς είναι λογικό οι 
πωλήσεις σε υψηλές συγκεντρώσεις στο ευρύ κοινό να επιτρέπονται μόνο εφόσον υπάρχει 
άδεια για νόμιμες τελικές χρήσεις.

Το βάρος του κόστους θα επιμερίζεται σχεδόν εξίσου μεταξύ των παραγωγών και των 
μεταπωλητών (μέσω του κόστους συμμόρφωσης, σήμανσης, επανεπεξεργασίας και απώλειας 
πωλήσεων) και οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα πρέπει να δημιουργήσουν και να επανδρώσουν 
τα αναγκαία συστήματα αδειοδότησης, συλλογής πληροφοριών και υποβολής εκθέσεων.

Ο εισηγητής προτείνει επίσης ορισμένες τροπολογίες προκειμένου να εφαρμοστεί η κοινή 
αντιμετώπιση που έχει υπογραφεί μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για τις πρακτικές 
ρυθμίσεις όσον αφορά τη χρήση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων όπως έχει εγκριθεί από τη 
Διάσκεψη των Προέδρων στις 3 Μαρτίου 2011.


