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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση

Σκοπός της πρότασης είναι η καθιέρωση του συστήματος REACH και η δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Η πρόταση τροποποιεί την οδηγία 67/548/ΕΚ 
σχετικά με τη συσκευασία και την επισήμανση προκειμένου να την προσαρμόσει στις 
διατάξεις των προτάσεων σχετικά με το REACH (Registration, Evaluation and Authorisation 
of Chemicals - καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και 
περιορισμοί που επιβάλλονται σε αυτά). Η νομοθετική πρόταση συνίσταται σε οδηγία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η οδηγία 67/548/ΕΚ καθορίζει κανόνες όχι μόνο για την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την 
επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών, αλλά και για τον τρόπο κοινοποίησης των νέων ουσιών 
στις αρμόδιες αρχές του εκάστοτε κράτους μέλους πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Η 
Επιτροπή έχει υποβάλει προτάσεις (με τίτλο REACH) σχετικά με ένα ενιαίο κανονιστικό 
σύστημα για όλες τις ουσίες, αναθέτοντας στη βιομηχανία την ευθύνη για τη συλλογή των 
στοιχείων σχετικά με τις εγγενείς ιδιότητες των ουσιών και την αντιμετώπιση των κινδύνων 
σε σχέση με τη χρήση τους.

Ο νέος κανονισμός Reach θα εισαγάγει τις ίδιες απαιτήσεις καταχώρισης για τα νέα χημικά 
που ισχύουν και για τις υπάρχουσες ουσίες, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να καταργηθούν 
οι κανόνες κοινοποίησης των νέων χημικών της οδηγίας 67/548/EΟΚ. Ωστόσο, η πρόταση 
Reach δεν περιλαμβάνει προς το παρόν κανόνες για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 
συσκευασία των επικίνδυνων ουσιών, οπότε τα σχετικά μέρη της οδηγίας 67/548/EΟΚ θα 
εξακολουθήσουν να ισχύουν. 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

Ο κανονισμός αποσκοπεί παράλληλα στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων. Ο Οργανισμός θα διαχειρίζεται τις τεχνικές, επιστημονικές και διοικητικές 
πτυχές του συστήματος Reach σε κοινοτικό επίπεδο, με σκοπό να εξασφαλίζεται ότι το 
σύστημα Reach λειτουργεί καλά και απολαμβάνει αξιοπιστία μεταξύ των εμπλεκόμενων 
παραγόντων.

Η οδηγία 67/548/EΟΚ περιέχει διάφορα παραρτήματα που συνδέονται με τις απαιτήσεις 
πληροφοριών και με τις μεθόδους δοκιμών που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Το περιεχόμενο 
αυτών των παραρτημάτων θα συμπεριληφθεί στα παραρτήματα της νομοθεσίας Reach, οπότε 
τα παραρτήματα θα πρέπει να καταργηθούν από την οδηγία. Επιπλέον, σημαντικός αριθμός 
παραπομπών σε μεθόδους δοκιμών και απαιτήσεις πληροφοριών πρέπει να τροποποιηθούν 
μετά την εισαγωγή της νομοθεσίας Reach. Η πρόταση αποσκοπεί επιπλέον στην κατάργηση 
της οδηγίας 93/67/ΕΟΚ της Επιτροπής. 

Δημοσιονομικές επιπτώσεις

Στο δελτίο δημοσιονομικών επιπτώσεων της πρότασης προτείνεται η δημιουργία νέας θέσης 
στον προϋπολογισμό με ονομασία «Μελλοντική νομοθεσία για τις χημικές ουσίες (REACH) 
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και δημιουργία Οργανισμού Χημικών Προϊόντων» στον τομέα πολιτικής 02 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
και τη δραστηριότητα 04 ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΑ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

Στη διάρκεια της ενδεκαετούς περιόδου της δράσης, η συμμετοχή της ΕΚ εν είδει 
επιχορήγησης εξισορρόπησης εκτιμάται σε 78,8 εκατ. ευρώ ή σε περίπου 22% του συνολικού 
προϋπολογισμού του Οργανισμού 

Χρηματοοικονομική παρέμβαση - Κοινοτική συνεισφορά στον νέο οργανισμό Χημικών 
προϊόντων (πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. €)

2004 2005 2006 2007 2008-
2012 2013 2014 2015 2016 Σύνολο 

2004-2016

0 0 11.697 15.061 0 4.042 28.185 19.881 0 78.8

η συντάκτρια της γνωμοδότησης επικεντρώνεται στον προτεινόμενο οργανισμό. Οι 
τροπολογίες αποσκοπούν στη βελτίωση της δημοσιονομικής και της διαχειριστικής 
διαφάνειας και στο να υπογραμμιστεί και να καθοριστεί επακριβώς ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ως αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στο σχέδιο 
έκθεσής της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΡΘΡΟ 71

Συνιστάται Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Χημικών Προϊόντων.

Συνιστάται Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Χημικών Προϊόντων. Το κράτος μέλος 
υποδοχής πρέπει να διευκολύνει και να 
ενισχύσει οικονομικά τη σύσταση και τη 
λειτουργία του Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού του 2002, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
συμφώνησαν ότι τα κράτη μέλη θα συμμετέχουν στην εγκατάσταση νέων οργανισμών στο 
έδαφός τους. Το κράτος υποδοχής θα πρέπει να συνεισφέρει οικονομικά.

Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 75, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 
έξι εκπροσώπους των κρατών μελών οι
οποίοι διορίζονται από το Συμβούλιο και έξι 
εκπροσώπους οι οποίοι διορίζονται από την 
Επιτροπή καθώς και από τρία πρόσωπα εκ 
μέρους των ενδιαφερόμενων μερών τα οποία 
διορίζονται από την Επιτροπή χωρίς 
δικαίωμα ψήφου.

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 
έξι εκπροσώπους των κρατών μελών οι 
οποίοι διορίζονται από το Συμβούλιο, έξι 
εκπροσώπους οι οποίοι διορίζονται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έξι 
εκπροσώπους οι οποίοι διορίζονται από την 
Επιτροπή καθώς και από τρία πρόσωπα εκ 
μέρους των ενδιαφερόμενων μερών τα οποία 
διορίζονται από την Επιτροπή χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διοίκηση του 
Οργανισμού.

Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 75, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 

3. Η θητεία τους είναι τετραετής και μπορεί 
να ανανεωθεί. Η θητεία μπορεί να 
ανανεωθεί μία φορά. Ωστόσο, για την πρώτη 
εντολή, το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
ορίζουν το καθένα τρεις από τους 
υποψηφίους τους των οποίων η θητεία θα 
είναι εξαετής.

3. Η θητεία τους είναι τετραετής και μπορεί 
να ανανεωθεί. Η θητεία μπορεί να 
ανανεωθεί μία φορά. Ωστόσο, για την πρώτη 
εντολή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή ορίζουν το 
καθένα τρεις από τους υποψηφίους τους των 
οποίων η θητεία θα είναι εξαετής.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτελεί απόρροια της τροπολογίας 2 που προσθέτει εκπροσώπους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού.

Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 75, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (Α) (νέα)

3a.  Ο κατάλογος που καταρτίζει η 
Επιτροπή, καθώς και η σχετική 
τεκμηρίωση διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Μέσα σε διάστημα τριών 
μηνών από την κοινοποίηση, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να 
υποβάλει τις απόψεις του προς εξέταση 
από το Συμβούλιο, το οποίο στη συνέχεια 
διορίζει το διοικητικό συμβούλιο. 

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκολύνεται η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο διοικητικό 
συμβούλιο.

Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 76, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 (Α) (νέα)

2a.  Ο εκλεγείς πρόεδρος παρουσιάζεται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Αιτιολόγηση

Για την ενίσχυση της δημοκρατίας και της λογοδοσίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του.

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 80, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού 
διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με 
βάση τα προσόντα του και τις 
τεκμηριωμένες διοικητικές και 
διαχειριστικές του ικανότητες καθώς και τη 
σχετική πείρα του στον τομέα της χημικής 
ασφάλειας ή της χημικής νομοθεσίας. Το 
διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει την 
απόφασή του με πλειοψηφία δύο τρίτων 
όλων των μελών του με δικαίωμα ψήφου. 

2. Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού 
διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με 
βάση τα προσόντα του και τις 
τεκμηριωμένες διοικητικές και 
διαχειριστικές του ικανότητες καθώς και τη 
σχετική πείρα του στον τομέα της χημικής 
ασφάλειας ή της χημικής νομοθεσίας. Πριν 
από το διορισμό του, ο υποψήφιος καλείται 
να προβεί σε δήλωση ενώπιον της 
αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και 
να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.
Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει την 
απόφασή του με πλειοψηφία δύο τρίτων 
όλων των μελών του με δικαίωμα ψήφου.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει την
αρμοδιότητα να παύει το γενικό διευθυντή 
από τα καθήκοντά του με την ίδια 
διαδικασία.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει την 
αρμοδιότητα να παύει το γενικό διευθυντή 
από τα καθήκοντά του με την ίδια 
διαδικασία.

Αιτιολόγηση

Για την ενίσχυση της δημοκρατίας και της λογοδοσίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ερωτήσεις στον υποψήφιο γενικό διευθυντή πριν από το 
διορισμό του.

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 97

Ο δημοσιονομικός κανονισμός που 
εφαρμόζεται στον Οργανισμό εγκρίνεται 
από το διοικητικό συμβούλιο μετά από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής. Δεν μπορεί να 
αποκλίνει από τον κανονισμό (ΕΚ,Ευρατόμ) 
αριθ. 2343/2002, παρά μόνον εφόσον το 
επιβάλλουν οι ειδικές απαιτήσεις 
λειτουργίας του Οργανισμού και με την εκ 

Ο δημοσιονομικός κανονισμός που 
εφαρμόζεται στον Οργανισμό εγκρίνεται 
από το διοικητικό συμβούλιο μετά από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής. Δεν μπορεί να 
αποκλίνει από τον κανονισμό (ΕΚ,Ευρατόμ) 
αριθ. 2343/2002, της 23ης Δεκεμβρίου 2002 
για τη θέσπιση δημοσιονομικού 
κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς 
οργανισμούς του άρθρου 185 του 
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των προτέρων συγκατάθεση της Επιτροπής. κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος 
θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων παρά μόνον 
εφόσον το επιβάλλουν οι ειδικές απαιτήσεις 
λειτουργίας του Οργανισμού και με την εκ 
των προτέρων συγκατάθεση της Επιτροπής.
Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
εγκρίνει τις εν λόγω αποκλίσεις.

Αιτιολόγηση

Οι αποκλίσεις από τις γενικές αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν πιο διαφανείς και επιπλέον να εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό 
αρχή.

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 101, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Το προσωπικό του Οργανισμού υπόκειται 
στους κανονισμούς και τις ρυθμίσεις που 
διέπουν τους υπαλλήλους και το λοιπό 
προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Όσον αφορά το προσωπικό του, ο 
Οργανισμός ασκεί τις εξουσίες της αρμόδιας 
για τους διορισμούς αρχής.

1. Το προσωπικό του Οργανισμού 
υπόκειται στον Κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, 
ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 τού Συμβουλίου τής 
29ης Φεβρουαρίου 1968 περί καθορισμού 
του κανονισμού υπηρεσιακής 
καταστάσεως των υπαλλήλων και του 
καθεστώτος πού εφαρμόζεται επί του 
λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε για 
τελευταία φορά από τον κανονισμό του 
Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004. 
Όσον αφορά το προσωπικό του, ο 
Οργανισμός ασκεί τις εξουσίες της αρμόδιας 
για τους διορισμούς αρχής.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος του προσωπικού του Οργανισμού.
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