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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εισαγωγή

Αυτή η υπό εξέταση νομοθετική πρόταση αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει τον κανονισμό 
304/2003 για το ίδιο θέμα ο οποίος ακυρώθηκε από απόφαση του Δικαστηρίου για νομικούς 
λόγους1. Το Δικαστήριο ήταν της άποψης ότι έπρεπε να είχε χρησιμοποιηθεί διπλή νομική 
βάση, όχι απλώς μία (δηλ. το άρθρο 175, παράγραφος 1), όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο 
και το ΕΚ για τον κανονισμό 304/2003. Επομένως η υπό εξέταση πρόταση προτείνει διπλή 
νομική βάση: Τα άρθρα 133 και 175, παράγραφος 1 όπως εισηγήθηκε το Δικαστήριο. 

Επιπροσθέτως περιλαμβάνει ορισμένες τεχνικές προσαρμογές που θεωρήθηκαν απαραίτητες 
διατηρώντας ταυτόχρονα την ουσία του ακυρωθέντος κανονισμού· επομένως αποσκοπεί:

α) στην εφαρμογή της σύμβασης του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά 
από ενημέρωση (PIC)·

β) στην εγκαθίδρυση της διαδικασίας για γνωστοποίηση εξαγωγής σχετικά με εκείνες τις 
χημικές ουσίες που δεν εμπίπτουν στη σύμβαση του Ρότερνταμ και τη διαδικασία PIC αλλά 
είναι απαγορευμένες, περιορισμένες ή καταχωρημένες προς γνωστοποίηση για την PIC εντός 
της ΕΕ·

γ) στην προώθηση του επιμερισμού των ευθυνών και των συλλογικών προσπαθειών στα 
θέματα διεθνούς μεταφοράς επικίνδυνων χημικών προϊόντων·

δ) στη συμβολή στην περιβαλλοντικώς ορθή χρήση τους· 
ε) στην εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων όσον αφορά την ταξινόμηση, τη συσκευασία 
και την επισήμανση επικίνδυνων για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον χημικών προϊόντων σε 
όλα αυτά τα χημικά προϊόντα όταν εξάγονται από τα κράτη μέλη σε άλλα μέρη της Σύμβασης 
ή άλλες χώρες.

Η Σύμβαση του Ρότερνταμ

Με την υπό εξέταση πρόταση εφαρμόζεται η σύμβαση του Ρότερνταμ σχετικά με τη 
διαδικασία για συναίνεση μετά από ενημέρωση (ΣΜΕ) όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα 
χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο. Η Σύμβαση του Ρότερνταμ 
εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο 1998. Τέθηκε σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου 2004 έχοντας ως 
αντικείμενο την προώθηση του επιμερισμού των ευθυνών και των συλλογικών προσπαθειών 
μεταξύ των μερών στα θέματα διεθνούς μεταφοράς επικίνδυνων χημικών προϊόντων. Ο 
στόχος είναι να μειωθεί ο κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου και το  περιβάλλον από τις 
επικίνδυνες χημικές ουσίες. 

Η λογική στην οποία βασίζεται η Σύμβαση του Ρότερνταμ είναι απλή: "οι χώρες που 
συμμετέχουν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά των δυνάμει

  

1 Πρέπει να σημειωθεί ότι "το Δικαστήριο ακύρωσε, με παράλληλη απόφασή του και για τους ίδιους λόγους, την 
απόφαση 2003/106/EΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, για την έγκριση της Σύμβασης εξ ονόματος 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  Η Επιτροπή υπέβαλε πρόσφατα χωριστή πρόταση για το σκοπό αυτό, η οποία 
εγκρίθηκε από το Συμβούλιου στις 25 Σεπτεμβρίου 2006 (απόφαση 2006/730/EΚ)" (COM(2006)0745, σ. 3).
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επικινδύνων χημικών ουσιών και σκευασμάτων φυτοφαρμάκων". Προσφέρει στις χώρες 
αυτές τις πληροφορίες και τα μέσα για να σταματήσουν τις ανεπιθύμητες εισαγωγές τοξικών 
χημικών ουσιών. Η Σύμβαση απαιτεί από τον εξαγωγέα να γνωστοποιεί την εξαγωγή 
επικίνδυνων ουσιών και από την χώρα εξαγωγής να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις των 
χωρών εισαγωγής και εκείνων των χωρών διέλευσης από το έδαφος των οποίων θα περάσουν 
τα απόβλητα.
Η υπό εξέταση πρόταση υπερβαίνει τις απαιτήσεις της Σύμβασης. Η Επιτροπή στην 
αιτιολογική έκθεση συνοψίζει τις διαφορές:

" - Οι κανόνες ισχύουν για τις εξαγωγές σε όλες τις χώρες, ανεξαρτήτως του εάν είναι μέρη της 
Σύμβασης. 
- Το φάσμα των χημικών προϊόντων που υπόκεινται σε ετήσια γνωστοποίηση εξαγωγής είναι 
ευρύτερο. 
- Τα χημικά προϊόντα της ΣΜΕ και εκείνα που έχουν απαγορευθεί ή υπαχθεί σε αυστηρούς 
περιορισμούς στην Κοινότητα, στο πλαίσιο κατηγορίας χρήσης που προβλέπεται από τη 
Σύμβαση, δεν μπορούν να εξάγονται χωρίς τη ρητή συναίνεση των χωρών εισαγωγής.
- Απαγορεύονται οι εξαγωγές ορισμένων αντικειμένων και χημικών προϊόντων (όπως τα 
χημικά προϊόντα που εμπίπτουν επίσης στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης της Στοκχόλμης περί 
έμμονων οργανικών ρύπων).
- Όλα τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα που εξάγονται σε τρίτες χώρες πρέπει να φέρουν την ίδια 
επισήμανση και να είναι συσκευασμένα με τον ίδιο τρόπο όπως όταν κυκλοφορούν στην 
Κοινότητα" (COM (2006) 745, σελίδα 3).

Τεχνικές προσαρμογές που προτείνονται από τον νέο κανονισμό

Αυτές οι προσαρμογές βασίζονται στην εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την εκτέλεση του 
ακυρωθέντος κανονισμού 304/2003 και προορίζονται να βελτιώσουν τη λειτουργία της 
προτεινόμενης πρότασης. Η συντάκτρια γνωμοδότησης διατυπώνει τις ακόλουθες 
παρατηρήσεις:

1. Ο ορισμός του εξαγωγέα είναι σωστός και λαμβάνει υπόψη το μέλημα του ΕΚ ότι το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου συντάσσεται διασάφηση εξαγωγής και 
από το οποίο απαιτείται να κοινοποιεί στην ορισθείσα εθνική αρχή του κράτους μέλους 
πρέπει να έχει έδρα στο εν λόγω κράτος μέλος (άρθρο 3, παράγραφος 15).

2. Ο ορισμός του παρασκευάσματος (δηλ. μείγμα ή διάλυμα αποτελούμενο από δύο ή 
περισσότερες ουσίες) είναι αποδεκτός και σημαίνει "υποχρεωτική επισήμανση" εάν 
απαιτείται από την Οδηγία 1999/45/ΕΚ για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
(άρθρα 3, παράγραφος 2 και 1, παράγραφος 2).

3. Η διαδικασία ρητής συναίνεσης βάσει του άρθρου 13.6 της πρότασης είναι αποδεκτή αλλά 
έχει προκαλέσει ανησυχία στους εμπόρους της ΕΕ. Η λογική του άρθρου 13 είναι σωστή 
επειδή λέει ότι τα χημικά προϊόντα του μέρους 3 του παραρτήματος Ι της προτεινόμενης 
πρότασης δεν πρέπει να εξάγονται χωρίς τη ρητή συναίνεση της χώρας εισαγωγής. Η ίδια 
προσέγγιση εφαρμόζεται σε οιοδήποτε χημικό προϊόν έχει απαγορευθεί ή υπαχθεί σε 
αυστηρούς περιορισμούς στην Κοινότητα και ανταποκρίνονται στα κριτήρια γνωστοποίησης 
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ΣΜΕ. 

Πάντως,  "Στις μισές περίπου περιπτώσεις μέχρι σήμερα, παρά τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν οι ορισθείσες εθνικές αρχές των κρατών μελών εξαγωγής για να εξασφαλίσουν 
ρητή συναίνεση, η χώρα εισαγωγής δεν απαντά, ορισμένες φορές επί πολλούς μήνες ή ακόμη 
και έτη" (COM (2006)745, σ. 5). Ο προσφάτως προταθείς κανονισμός αποσκοπεί στο να 
επανορθώσει την κατάσταση αυτή μέσω επιβολής χρονικών ορίων και προσωρινών μέτρων ή 
ελαστικότερης ερμηνείας. 

4. Η ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων εξαγομένων και εισαγομένων χημικών προϊόντων 
αποτελεί σταθερό μέλημα τόσο για την ΕΕ όσο και για τα μέλη της. Ο ρόλος των 
τελωνειακών αρχών των κρατών μελών είναι σημαντικός επειδή φέρουν την ευθύνη για την 
εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς αυτού του τύπου. Ο προτεινόμενος 
κανονισμός συνεπάγεται στο άρθρο 17 αρκετές δράσεις, όπως ταξινόμηση των χημικών 
προϊόντων που φέρουν κωδικό αριθμό στις διασαφήσεις εξαγωγής τους και ανάπτυξη της 
βάσης δεδομένων EDEXIM της Επιτροπής. Αμφότερα τα μέτρα θα διαλευκάνουν τις 
επιπρόσθετες απαιτήσεις που προβλέπονται από την ΕΕ για τη διαδικασία ΣΜΕ. Παραμένει 
όμως το ερώτημα: θα μειώσει ο προτεινόμενος κανονισμός τη διοικητική επιβάρυνση τόσο 
για τα τελωνεία όσο και για τους εξαγωγείς;

Λογική των προτεινόμενων τροπολογιών 

Η λογική των τροπολογιών είναι πολύ απλή: το προτεινόμενο νομικό πλαίσιο πρέπει να τύχει 
υποστήριξης· τηρούνται τόσο η αρχή της επικουρικότητας όσο και η αρχή της 
αναλογικότητας·  Οι διοικητικές δαπάνες πρέπει να παραμείνουν στο ελάχιστο· το επίπεδο 
προστασίας για την υγεία και το περιβάλλον πρέπει να ευθυγραμμισθεί με την υφιστάμενη 
νομοθεσία της ΕΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Άρθρο 13, παράγραφος 7 εισαγωγικό μέρος

7. Η ορισθείσα εθνική αρχή της χώρας του 
εξαγωγέα δύναται να αποφασίσει, μετά από 
διαβούλευση με την Επιτροπή, ότι η 
εξαγωγή μπορεί να πραγματοποιηθεί, εάν 
αφού καταβλήθηκε κάθε εύλογη 

7. Η ορισθείσα εθνική αρχή της χώρας του 
εξαγωγέα δύναται να αποφασίσει, μετά από 
διαβούλευση με την Επιτροπή, ότι η 
εξαγωγή μπορεί να πραγματοποιηθεί, εάν 
δεν ελήφθη απάντηση σε αίτηση ρητής 
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προσπάθεια, δεν ελήφθη απάντηση σε 
αίτηση ρητής συναίνεσης κατ’ εφαρμογή 
της παραγράφου 6 στοιχείο α) εντός 
προθεσμίας: 

συναίνεσης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 
6 στοιχείο α) εντός προθεσμίας: 

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση είναι υπερβολικά αόριστη καθώς η ερμηνεία της "εύλογης προσπάθειας" 
μπορεί να ποικίλει. 

Τροπολογία 2
Άρθρο 13, παράγραφος 7, στοιχεία α) και β)

(α) 60 ημερών, σε περίπτωση όπου 
υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία από 
επίσημες πηγές του μέρους ή της άλλης 
χώρας εισαγωγής, από τα οποία προκύπτει 
ότι το χημικό προϊόν έχει αποτελέσει 
αντικείμενο έγκρισης, καταχώρισης ή 
χορήγησης άδειας κατά το χρόνο εισαγωγής 
ή χρησιμοποιήθηκε ή εισήχθη πρόσφατα στο 
μέρος ή άλλη χώρα εισαγωγής και δεν 
εκδόθηκε ρυθμιστική πράξη για την 
απαγόρευση της χρήσης του· 

(α) 30 ημερών από την ημερομηνία της 
αρχικής αίτησης, σε περίπτωση όπου 
υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία από 
επίσημες πηγές του μέρους ή της άλλης 
χώρας εισαγωγής, από τα οποία προκύπτει 
ότι το χημικό προϊόν έχει αποτελέσει 
αντικείμενο έγκρισης, καταχώρισης ή 
χορήγησης άδειας κατά το χρόνο εισαγωγής 
ή χρησιμοποιήθηκε ή εισήχθη πρόσφατα στο 
μέρος ή άλλη χώρα εισαγωγής και δεν 
εκδόθηκε ρυθμιστική πράξη για την 
απαγόρευση της χρήσης του· 

(β) 90 ημερών σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις.

(β) εντός 60 ημερών από την ημερομηνία 
της αρχικής αίτησης, σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις.

Αιτιολόγηση 

Είναι ασαφές με ποια ενέργεια ξεκινάει η προθεσμία. Οι συντομότερες προθεσμίες 
διευκολύνουν το εμπόριο και θα συμβάλουν στο να μην βρεθούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες σε 
μειονεκτική θέση σε σύγκριση με την μη ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Τροπολογία 3
Άρθρο 13, παράγραφος 8, εδάφιο 1,  στοιχεία α), β) και γ)

(α) για κάθε ρητή συναίνεση βάσει της 
παραγράφου 6 στοιχείο α), απαιτείται νέα 
ρητή συναίνεση το αργότερο στο τέλος του 
τρίτου ημερολογιακού έτους μετά την 
παροχή της, εκτός αντίθετων όρων της εν 
λόγω συναίνεσης·

(α) για κάθε ρητή συναίνεση βάσει της 
παραγράφου 6 στοιχείο α), απαιτείται νέα 
ρητή συναίνεση το αργότερο στο τέλος του 
πέμπτου ημερολογιακού έτους μετά την 
παροχή της, εκτός αντίθετων όρων της εν 
λόγω συναίνεσης·

(β) εάν δεν ληφθεί εν τω μεταξύ απάντηση 
σε αίτηση, κάθε εξαίρεση βάσει της 

(β) εάν δεν ληφθεί εν τω μεταξύ απάντηση 
σε αίτηση, κάθε εξαίρεση βάσει της 
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παραγράφου 7 στοιχείο α) ισχύει για δύο
ημερολογιακά έτη κατ’ ανώτατο όριο, μετά 
την πάροδο των οποίων απαιτείται ρητή 
συναίνεση· 

παραγράφου 7 στοιχείο α) ισχύει για 
τέσσερα ημερολογιακά έτη κατ’ ανώτατο 
όριο, μετά την πάροδο των οποίων 
απαιτείται ρητή συναίνεση· 

(γ) εάν δεν ληφθεί εν τω μεταξύ απάντηση, 
κάθε εξαίρεση σύμφωνα με την παράγραφο 
7 στοιχείο β) ισχύει για 12 μήνες κατ’ 
ανώτατο όριο, μετά την πάροδο των οποίων 
απαιτείται ρητή συναίνεση.

(γ) εάν δεν ληφθεί εν τω μεταξύ απάντηση, 
κάθε εξαίρεση σύμφωνα με την παράγραφο 
7 στοιχείο β) ισχύει για 2 έτη κατ’ ανώτατο 
όριο, μετά την πάροδο των οποίων 
απαιτείται ρητή συναίνεση.

Αιτιολόγηση 

Η καθιέρωση περιοδικής επανεξέτασης οδηγεί σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου και διοικητική 
επιβάρυνση. Άπαξ και έχει ληφθεί ρητή συναίνεση, η ισχύς της δεν πρέπει να λήγει πάρα πολύ 
γρήγορα.

Τροπολογία 4
Άρθρο 13, παράγραφος 8, εδάφιο 3 

Στην αναφερόμενη στο στοιχείο γ) 
περίπτωση, οι εξαγωγές δεν μπορούν να 
συνεχίζονται μετά τη λήξη της αντίστοιχης 
περιόδου, εκτός εάν εξασφαλιστεί ρητή 
συναίνεση ή πληρούνται οι όροι της 
παραγράφου 7 στοιχείο α) μετά την 
υποβολή νέας αίτησης για ρητή συναίνεση.

Στην αναφερόμενη στο στοιχείο γ) 
περίπτωση, οι εξαγωγές δεν μπορούν να 
συνεχίζονται μετά τη λήξη της αντίστοιχης 
περιόδου, εκτός εάν εξασφαλιστεί ρητή 
συναίνεση ή πληρούται οιοσδήποτε εκ των 
όρων που εμφαίνονται στην παράγραφο 7 
στοιχείο α) μετά την υποβολή νέας αίτησης 
για ρητή συναίνεση ή το μέρος εισαγωγής 
δεν έχει απαντήσει εντός 30 ημερών σε νέα 
αίτηση για ρητή συναίνεση.

Αιτιολόγηση 

Όσο εκκρεμεί απάντηση σε αίτηση, πρέπει οι εξαγωγές να μπορούν να συνεχίζονται.  
Διαφορετικά οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς έρχονται σε μειονεκτική θέση εξ αιτίας της αδράνειας 
ορισμένων χωρών.
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