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Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Οι εξαγωγές επικίνδυνων χημικών 
προϊόντων που έχουν απαγορευθεί ή υπαχθεί 
σε αυστηρούς περιορισμούς στην Κοινότητα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε 
κοινή διαδικασία γνωστοποίησης εξαγωγής. 
Κατά συνέπεια, τα επικίνδυνα χημικά 
προϊόντα – είτε πρόκειται για ουσίες ως 
έχουν είτε για συστατικά παρασκευασμάτων 
– τα οποία έχουν απαγορευθεί ή υπαχθεί σε 
αυστηρούς περιορισμούς από την Κοινότητα 
ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ως άλλες 
μορφές φυτοφαρμάκων ή ως βιομηχανικά 
χημικά προϊόντα για χρήση από 
επαγγελματίες ή από το κοινό, πρέπει να 
διέπονται από κανόνες γνωστοποίησης 
εξαγωγής ανάλογους με εκείνους που 
ισχύουν όταν τα εν λόγω χημικά προϊόντα 
απαγορεύονται ή υπάγονται σε αυστηρούς 

(6) Οι εξαγωγές επικίνδυνων χημικών 
προϊόντων που έχουν απαγορευθεί ή υπαχθεί 
σε αυστηρούς περιορισμούς στην Κοινότητα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε 
κοινή διαδικασία γνωστοποίησης εξαγωγής. 
Κατά συνέπεια, τα επικίνδυνα χημικά 
προϊόντα – είτε πρόκειται για ουσίες ως 
έχουν είτε για συστατικά παρασκευασμάτων 
ή αντικειμένων – τα οποία έχουν 
απαγορευθεί ή υπαχθεί σε αυστηρούς 
περιορισμούς από την Κοινότητα ως 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ως άλλες 
μορφές φυτοφαρμάκων ή ως βιομηχανικά 
χημικά προϊόντα για χρήση από 
επαγγελματίες ή από το κοινό, πρέπει να 
διέπονται από κανόνες γνωστοποίησης 
εξαγωγής ανάλογους με εκείνους που 
ισχύουν όταν τα εν λόγω χημικά προϊόντα 
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περιορισμούς στο πλαίσιο μίας ή και των 
δύο κατηγοριών χρήσης που καθορίζονται 
στη Σύμβαση, δηλαδή ως φυτοφάρμακα ή 
ως προϊόντα βιομηχανικής χρήσης. 
Επιπλέον, τα χημικά προϊόντα που 
υπόκεινται στη διεθνή διαδικασία ΣΜΕ 
(συναίνεση μετά από ενημέρωση) πρέπει 
επίσης να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες. 
Η εν λόγω διαδικασία γνωστοποίησης 
εξαγωγής πρέπει να εφαρμόζεται στις 
κοινοτικές εξαγωγές προς όλες τις τρίτες 
χώρες, ανεξαρτήτως του εάν είναι μέρη της 
Σύμβασης ή συμμετέχουν στις διαδικασίες 
της. Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
επιβάλλουν διοικητικά τέλη για την κάλυψη 
του κόστους της διαδικασίας αυτής.

απαγορεύονται ή υπάγονται σε αυστηρούς 
περιορισμούς στο πλαίσιο μίας ή και 
περισσοτέρων κατηγοριών χρήσης που 
καθορίζονται στη Σύμβαση, δηλαδή ως 
φυτοφάρμακα ή ως προϊόντα βιομηχανικής 
χρήσης. Επιπλέον, τα χημικά προϊόντα που 
υπόκεινται στη διεθνή διαδικασία ΣΜΕ 
(συναίνεση μετά από ενημέρωση) πρέπει 
επίσης να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες. 
Η εν λόγω διαδικασία γνωστοποίησης 
εξαγωγής πρέπει να εφαρμόζεται στις 
κοινοτικές εξαγωγές προς όλες τις τρίτες 
χώρες, ανεξαρτήτως του εάν είναι μέρη της 
Σύμβασης ή συμμετέχουν στις διατάξεις  
της. Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 
επιβάλλουν διοικητικά τέλη για την κάλυψη 
του κόστους της διαδικασίας αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή σε "αντικείμενα" προστίθεται σύμφωνα με το άρθρο 14 που προβλέπει 
γνωστοποίηση εξαγωγής για αντικείμενα που περιέχουν ουσίες οι οποίες απαριθμούνται στα 
μέρη 2 και 3 του Παραρτήματος Ι ούτως ώστε να ευθυγραμμισθούν οι αιτιολογικές σκέψεις με 
το διατακτικό της πρότασης.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 21

(21) Ειδικότερα, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα θέσπισης μέτρων 
για την προσθήκη, αφενός χημικών 
προϊόντων στο παράρτημα Ι και, αφετέρου, 
χημικών προϊόντων που εμπίπτουν στον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 850/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου στο παράρτημα V. Δεδομένου 
ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας 
και έχουν ως αντικείμενο τη συμπλήρωση 
του παρόντος κανονισμού με την προσθήκη 
νέων, μη ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να 
θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 

(21) Ειδικότερα, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα θέσπισης μέτρων 
για την προσθήκη, αφενός χημικών 
προϊόντων στο παράρτημα Ι και, αφετέρου, 
χημικών προϊόντων που εμπίπτουν στον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 850/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου στο παράρτημα V, και 
τροποποίησης των παραρτημάτων I έως 
VI. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι 
γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο 
τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με την προσθήκη νέων, μη ουσιαστικών 
στοιχείων, πρέπει να θεσπίζονται με την 
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1999/468/EΚ, κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/EΚ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία 5 του εισηγητή.

Η αιτιολογική σκέψη που απαριθμεί τους τομείς για τους οποίους ισχύει η κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο πρέπει να αντικατοπτρίζει το διατακτικό. Επειδή σωστά ο εισηγητής 
προτείνει να επεκταθεί η νέα κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 22 στις 
τροποποιήσεις όλων των Παραρτημάτων, πρέπει και η αντίστοιχη αιτιολογική σκέψη να 
τροποποιηθεί αναλόγως.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 15
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (i)

(i) χημικά προϊόντα σε ποσότητες που είναι 
απίθανο να έχουν επιπτώσεις στην υγεία ή
στο περιβάλλον και, οπωσδήποτε, δεν 
υπερβαίνουν τα 10 kg, υπό τον όρο ότι 
εισάγονται για σκοπούς έρευνας ή
ανάλυσης.

(i) χημικά προϊόντα σε ποσότητες που είναι 
απίθανο να έχουν οιαδήποτε επίπτωση στην 
υγεία του ανθρώπου (ιδιαίτερα στην υγεία 
των παιδιών, των εγκύων, των εμβρύων, 
των βρεφών των ηλικιωμένων και των 
ατόμων σε ανάρρωση) και στην υγεία των 
ζώων και στο περιβάλλον και, οπωσδήποτε, 
δεν υπερβαίνουν τα 10 kg, υπό τον όρο ότι 
εισάγονται για σκοπούς έρευνας, ανάλυσης 
και ανάπτυξης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Εκτός από το γεγονός ότι οι χημικές ουσίες μπορούν να έχουν δυσμενή επίπτωση στην υγεία 
των ανθρώπων και των ζώων μπορούν να αποτελούν επίσης άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο. Η 
συμπερίληψη εγκύων και θηλαζουσών γυναικών, παιδιών, βρεφών, εμβρύων και ατόμων σε 
ανάρρωση έχει εξαιρετική σημασία για την υγεία αυτών των ατόμων τα οποία θα μπορούν να 
ζουν σε καθαρό περιβάλλον, απαλλαγμένο από επικίνδυνα χημικά προϊόντα.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 16
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εισαγωγή
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(1) "χημικό προϊόν": ουσία, όπως ορίζεται 
στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ, ως έχει ή ως 
συστατικό παρασκευασμάτων, ή 
παρασκεύασμα, είτε παρασκευάζεται είτε 
λαμβάνεται από τη φύση, που δεν 
περιλαμβάνει ζώντες οργανισμούς και 
ανήκει σε μία από τις ακόλουθες 
κατηγορίες:

(1) "χημικό προϊόν": χημική ουσία, όπως 
ορίζεται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ, ως έχει ή 
ως συστατικό παρασκευασμάτων, ή 
παρασκεύασμα, που μπορεί να ληφθεί με 
διεργασία παρασκευής από τη φύση, που 
δεν περιλαμβάνει ζώντες οργανισμούς και 
ανήκει σε μία από τις ακόλουθες 
κατηγορίες:

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σαφέστερη διατύπωση.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 17
Άρθρο 3, σημείο 2

(2) "παρασκεύασμα": μείγμα ή διάλυμα που 
αποτελείται από δύο ή περισσότερες ουσίες·

(2) "παρασκεύασμα": μείγμα ή διάλυμα που 
αποτελείται από τουλάχιστον δύο ή 
περισσότερες χημικές ουσίες, εφόσον το 
παρασκεύασμα, όπως ορίζεται στην οδηγία 
1999/45/ΕΚ, υπόκειται σε υποχρεωτική 
επισήμανση βάσει της κοινοτικής 
νομοθεσίας, λόγω της παρουσίας 
οποιασδήποτε από τις εν λόγω ουσίες.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα παρασκευάσματα ως μείγματα ή διαλύματα που αποτελούνται από χημικές ουσίες πρέπει να 
υπόκεινται σε υποχρεωτική επισήμανση για λόγους ασφάλειας.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 18
Άρθρο 3, παράγραφος 3

(3) "αντικείμενο": τελικό προϊόν που 
περιέχει ή περιλαμβάνει χημικό προϊόν, η 
χρήση του οποίου στο συγκεκριμένο προϊόν 
έχει απαγορευθεί ή υπαχθεί σε αυστηρούς 

(3) "αντικείμενο": αντικείμενο το οποίο, 
κατά τη διαδικασία παρασκευής, αποκτά 
ειδικό σχήμα, επιφάνεια ή σχεδιασμό που 
καθορίζει τη χρηστική λειτουργία του σε 
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περιορισμούς από την κοινοτική 
νομοθεσία· 

μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η χημική του 
σύνθεση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος "αντικείμενο" πρέπει να ορίζεται σε γενικές γραμμές, και όχι σε σχέση με οποιεσδήποτε 
απαγορεύσεις ή περιορισμούς, ώστε να επιτρέπονται οι προδιαγραφές στις διατάξεις του άρθρου 
14 και να αποφεύγονται οι επαναλήψεις Ο ορισμός του όρου "αντικείμενο" πρέπει να είναι 
ίδιος με εκείνον που εγκρίθηκε στο REACH.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 19
Άρθρο 3, σημείο 13

(13) «πολύ επικίνδυνο σκεύασμα 
φυτοφαρμάκου»: χημικό προϊόν που έχει 
μορφοποιηθεί για να χρησιμοποιηθεί ως 
φυτοφάρμακο και προκαλεί σοβαρές 
επιδράσεις στην υγεία ή στο περιβάλλον,
παρατηρούμενες σε σύντομο χρονικό 
διάστημα μετά από εφάπαξ ή επανειλημμένη 
έκθεση, στις συνθήκες χρήσης·

(13) «πολύ επικίνδυνο σκεύασμα 
φυτοφαρμάκου»: χημικό προϊόν που έχει 
μορφοποιηθεί για να χρησιμοποιηθεί ως 
φυτοφάρμακο και έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και 
των ζώων και στο περιβάλλον,
παρατηρούμενες σε σύντομο χρονικό 
διάστημα μετά από εφάπαξ ή επανειλημμένη 
έκθεση, στις συνθήκες χρήσης·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα φυτοφάρμακα έχουν εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και των 
ζώων και στο περιβάλλον που μπορούν να παρατηρηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά 
από εφάπαξ ή επανειλημμένη έκθεση (άμεση έκθεση) ή μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
(έμμεση έκθεση).

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 20
Άρθρο 7, παράγραφος 2, εδάφιο 4

Κάθε γνωστοποίηση εξαγωγής 
καταχωρίζεται με αριθμό αναφοράς σε βάση 
δεδομένων στην Επιτροπή, ενώ τηρείται 
επικαιροποιημένος κατάλογος των σχετικών 

Κάθε γνωστοποίηση εξαγωγής 
καταχωρίζεται με αριθμό αναφοράς σε βάση 
δεδομένων στην Επιτροπή, ενώ τηρείται 
επικαιροποιημένος κατάλογος των σχετικών 
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χημικών προϊόντων και των μερών και 
άλλων χωρών εισαγωγής για κάθε 
ημερολογιακό έτος, ο οποίος είναι 
διαθέσιμος στο κοινό και διανέμεται 
καταλλήλως στις ορισθείσες εθνικές αρχές 
των κρατών μελών.

χημικών προϊόντων, στον οποίο 
εμφαίνονται ο εξαγωγέας, το κράτος μέλος 
του εξαγωγέα, οι εξαγόμενες ποσότητες και 
τα μέρη και άλλες χώρες εισαγωγής για 
κάθε ημερολογιακό έτος, ο οποίος 
διατίθεται στο κοινό μέσω Διαδικτύου και 
διανέμεται καταλλήλως στις ορισθείσες 
εθνικές αρχές των κρατών μελών. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει στην χώρα εισαγωγής 
τη γνωστοποίηση εξαγωγής όλων των 
εξαγωγέων δεδομένης χημικής ουσίας κάθε 
ημερολογιακό έτος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εμπόριο χημικών ουσιών που είναι απαγορευμένες ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς 
πρέπει να πραγματοποιείται μόνον υπό διαφανείς περιστάσεις. Η διαφάνεια είναι προϋπόθεση 
εκ των ων ουκ άνευ για να μπορούν οι χώρες εισαγωγής, η βιομηχανία και οι ομάδες δημοσίου 
συμφέροντος να βρίσκουν εναλλακτικές λύσεις. 

Είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς γιατί η Επιτροπή θέλει να γνωστοποιεί μόνον τον πρώτο 
εξαγωγέα χημικού προϊόντος στην χώρα εισαγωγής κάθε ημερολογιακό έτος (βλέπε αιτιολογική 
έκθεση σελίδα 8), και όχι όλους τους εξαγωγείς. Έχει σημασία για την χώρα εισαγωγής να 
γνωρίζει όλους τους εξαγωγείς που εξάγουν απαγορευμένα ή αυστηρώς περιορισμένα χημικά 
προϊόντα σε αυτήν.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 21
Άρθρο 9, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Κάθε εξαγωγέας ουσιών του 
παραρτήματος 1 ή παρασκευασμάτων που 
περιέχουν τις σχετικές ουσίες σε 
συγκεντρώσεις οι οποίες συνεπάγονται 
υποχρεώσεις επισήμανσης βάσει της 
οδηγίας 199/45/EΚ, ανεξαρτήτως της 
παρουσίας άλλων ουσιών, ενημερώνει την 
ορισθείσα εθνική αρχή του οικείου κράτους 
μέλους, κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, 
για τις ποσότητες του χημικού προϊόντος 
που απέστειλε, ως ουσία και ως συστατικό 
παρασκευασμάτων, σε κάθε μέρος ή άλλη 
χώρα το προηγούμενο έτος. Οι πληροφορίες 

1. Κάθε εξαγωγέας ουσιών του 
παραρτήματος 1 ή παρασκευασμάτων που 
περιέχουν τις σχετικές ουσίες σε 
συγκεντρώσεις οι οποίες συνεπάγονται 
υποχρεώσεις επισήμανσης βάσει της 
οδηγίας 199/45/EΚ, ανεξαρτήτως της 
παρουσίας άλλων ουσιών, ενημερώνει την 
ορισθείσα εθνική αρχή του οικείου κράτους 
μέλους, κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, 
για τις ποσότητες του χημικού προϊόντος 
που απέστειλε, ως ουσία και ως συστατικό 
παρασκευασμάτων ή αντικειμένων, σε κάθε 
μέρος ή άλλη χώρα το προηγούμενο έτος. Οι 
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αυτές συνοδεύονται από κατάλογο με τα 
ονόματα και τις διευθύνσεις όλων των 
εισαγωγέων παραληπτών των φορτίων που 
εστάλησαν κατά την ίδια χρονική περίοδο.

πληροφορίες αυτές συνοδεύονται από 
κατάλογο με τα ονόματα και τις διευθύνσεις 
όλων των εισαγωγέων παραληπτών των 
φορτίων που εστάλησαν κατά την ίδια 
χρονική περίοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα "αντικείμενα" που περιέχουν ουσίες οι οποίες απαριθμούνται στα μέρη 2 και 3 του 
Παραρτήματος Ι απαιτούν γνωστοποίηση εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 1, 
όπως απαιτείται για ουσίες και παρασκευάσματα. Επομένως η διάταξη σχετικά με την 
ενημέρωση για το εμπόριο χημικών προϊόντων πρέπει επίσης να καλύπτει τα αντικείμενα.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 22
Άρθρο 9, παράγραφος 3

3. Κάθε κράτος μέλος παρέχει ετησίως στην 
Επιτροπή συγκεντρωτικές πληροφορίες 
σύμφωνα με το παράρτημα IV. Η Επιτροπή 
συνοψίζει τις πληροφορίες αυτές σε 
κοινοτικό επίπεδο και δημοσιοποιεί όσες δεν 
είναι εμπιστευτικές στην οικεία βάση 
δεδομένων μέσω του Διαδικτύου.

3. Κάθε κράτος μέλος παρέχει ετησίως στην 
Επιτροπή πληροφορίες σύμφωνα με το 
παράρτημα IV. Η Επιτροπή συγκεντρώνει
τις πληροφορίες αυτές σε κοινοτικό επίπεδο 
και δημοσιοποιεί όσες δεν είναι 
εμπιστευτικές στην οικεία βάση δεδομένων/ 
Διαδίκτυο, καταχωρημένες ανά κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εμπόριο χημικών ουσιών που είναι απαγορευμένα ή η χρήση τους περιορίζεται αυστηρά 
πρέπει να πραγματοποιείται μόνον υπό διαφανείς περιστάσεις. Η διαφάνεια είναι προϋπόθεση 
εκ των ων ουκ άνευ για να μπορούν οι χώρες εισαγωγής, η βιομηχανία και οι ομάδες δημοσίου 
συμφέροντος να βρίσκουν εναλλακτικές λύσεις. Οι πληροφορίες πρέπει να διατίθενται ως 
τοιαύτες και όχι υπό μορφή περίληψης πράγμα που θα οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών. Για 
λόγους σαφήνειας οι πληροφορίες πρέπει να απαριθμούνται κατά κράτος μέλος.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 23
Άρθρο 10, παράγραφος 4, εδάφιο 2
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Όταν ένα χημικό προϊόν ανταποκρίνεται στα 
κριτήρια γνωστοποίησης ΣΜΕ, αλλά οι 
πληροφορίες είναι ανεπαρκείς για την 
τήρηση των απαιτήσεων του παραρτήματος 
ΙΙ, οι συγκεκριμένοι εξαγωγείς ή εισαγωγείς 
παρέχουν, κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, 
όλες τις σχετικές πληροφορίες που 
διαθέτουν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που αντλούνται από άλλα εθνικά ή διεθνή 
προγράμματα ελέγχου χημικών προϊόντων.

Όταν ένα χημικό προϊόν ανταποκρίνεται στα 
κριτήρια γνωστοποίησης ΣΜΕ, αλλά οι 
πληροφορίες είναι ανεπαρκείς για την 
τήρηση των απαιτήσεων του παραρτήματος 
ΙΙ, οι συγκεκριμένοι εξαγωγείς ή εισαγωγείς 
παρέχουν, κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, 
όλες τις σχετικές πληροφορίες που 
διαθέτουν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που αντλούνται από άλλα εθνικά ή διεθνή 
προγράμματα ελέγχου χημικών προϊόντων 
εντός 60 ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλισθεί ότι οι γνωστοποιήσεις δεν καθυστερούν αδικαιολόγητα χρειάζεται να 
επιβληθεί μια προθεσμία την παροχή των πληροφοριών προς συμπλήρωση των απαιτήσεων του 
Παραρτήματος ΙΙ.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 24
Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως στα κράτη 
μέλη και στις ευρωπαϊκές ενώσεις 
βιομηχανιών τις πληροφορίες που λαμβάνει, 
είτε με τη μορφή εγκυκλίων είτε με άλλο 
τρόπο, από τη Γραμματεία σχετικά με 
χημικά προϊόντα που υπόκεινται στη 
διαδικασία ΣΜΕ, καθώς και τις αποφάσεις 
μερών εισαγωγής για τους όρους εισαγωγής 
των εν λόγω χημικών προϊόντων. Διαβιβάζει 
επίσης αμέσως στα κράτη μέλη πληροφορίες 
για τις περιπτώσεις έλλειψης απάντησης. Η 
Επιτροπή διατηρεί όλες τις πληροφορίες για 
τις αποφάσεις εισαγωγής, καθεμία από τις 
οποίες λαμβάνει αριθμό αναφοράς, στην 
οικεία βάση δεδομένων, που είναι διαθέσιμη 
στο κοινό μέσω του Διαδικτύου, και παρέχει 
τις πληροφορίες αυτές σε κάθε 
ενδιαφερόμενο, κατόπιν αιτήσεώς του.

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως στα κράτη 
μέλη και στις ευρωπαϊκές ενώσεις 
βιομηχανιών και στις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις που έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον, τις πληροφορίες που λαμβάνει, 
είτε με τη μορφή εγκυκλίων είτε με άλλο 
τρόπο, από τη Γραμματεία σχετικά με 
χημικά προϊόντα που υπόκεινται στη 
διαδικασία ΣΜΕ, καθώς και τις αποφάσεις 
μερών εισαγωγής για τους όρους εισαγωγής 
των εν λόγω χημικών προϊόντων. Διαβιβάζει 
επίσης αμέσως στα κράτη μέλη πληροφορίες 
για τις περιπτώσεις έλλειψης απάντησης. Η 
Επιτροπή διατηρεί όλες τις πληροφορίες για 
τις αποφάσεις εισαγωγής, καθεμία από τις 
οποίες λαμβάνει αριθμό αναφοράς, στην 
οικεία βάση δεδομένων, που είναι διαθέσιμη 
στο κοινό μέσω του Διαδικτύου, και παρέχει 
τις πληροφορίες αυτές σε κάθε 
ενδιαφερόμενο, κατόπιν αιτήσεώς του.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σχετικές πληροφορίες δεν πρέπει να διαβιβάζονται μόνον στα κράτη μέλη και στις 
ευρωπαϊκές ενώσεις βιομηχανιών αλλά και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Για να 
εντοπισθούν οι αποδέκτες της βιομηχανίας και των μη κυβερνητικών οργανώσεων πρέπει να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 25
Άρθρο 13, παράγραφος 7, εισαγωγικό εδάφιο

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 
προσπάθεια, δεν ελήφθη απάντηση σε 
αίτηση ρητής συναίνεσης κατ’ εφαρμογή 
της παραγράφου 6 στοιχείο α) εντός 
προθεσμίας: 

7. Για τις ουσίες που απαριθμούνται στο 
Μέρος 2 του Παραρτήματος Ι, 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 
προσπάθεια, δεν ελήφθη απάντηση σε 
αίτηση ρητής συναίνεσης κατ’ εφαρμογή 
της παραγράφου 6 στοιχείο α) εντός 
προθεσμίας:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Μέρος 2 του Παρατήματος Ι απαριθμεί ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στη διαδικασία 
ΣΜΕ αλλά υπόκεινται σε περιορισμούς ή είναι απαγορευμένες στην ΕΕ.  Από τη στιγμή που δεν 
περιλαμβάνονται στη Σύμβαση του Ρόττερνταμ η αίτηση για ρητή συναίνεση για τις ουσίες 
αυτές παραμένει πολύ συχνά αναπάντητη. Τούτο είναι πολύ χρονοβόρο για τις ορισθείσες 
εθνικές αρχές και παρεμποδίζει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγέων. Για τον λόγο 
αυτό η παρέκκλιση αυτή προτείνει να εξετάζονται με ελαστικότερο τρόπο αυτές οι ουσίες 
παραμένει ωστόσο σύμφωνη με τη Σύμβαση του Ρόττερνταμ.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 26
Άρθρο 14, παράγραφος 2

2. Τα χημικά προϊόντα και αντικείμενα των 
οποίων η χρήση απαγορεύεται στην 

2. Τα χημικά προϊόντα και αντικείμενα των 
οποίων η χρήση απαγορεύεται στην 
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Κοινότητα για λόγους προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος
και τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα 
V, δεν εξάγονται.

Κοινότητα λόγω των άμεσων και έμμεσων 
κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και 
των ζώων και για το περιβάλλον και τα 
οποία απαριθμούνται στο παράρτημα V, δεν 
εξάγονται.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίδεται μεγαλύτερη σημασία στην υγεία ανθρώπων και ζώων και στο περιβάλλον.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 27
Άρθρο 18, παράγραφος 1 α (νέα)

Η Επιτροπή καταχωρεί όλες τις 
πληροφορίες σχετικά με κυρώσεις στη 
βάση δεδομένων της που διατίθεται στο 
κοινό μέσω του Διαδικτύου και χορηγεί τις 
πληροφορίες σε οιονδήποτε κατόπιν 
αιτήσεώς του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εμπόριο χημικών ουσιών που είναι απαγορευμένες ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς 
πρέπει να πραγματοποιείται μόνον υπό διαφανείς περιστάσεις. Πρέπει επομένως οι 
πληροφορίες για τις κυρώσεις να διατίθενται στο κοινό.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 28
Άρθρο 19, παράγραφος 3, στοιχείο α)

(α) οι πληροφορίες που καθορίζονται στα 
παραρτήματα II και III· 

α) τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα παραρτήματα II, III και IV.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εμπόριο χημικών ουσιών που είναι απαγορευμένες ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς 
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πρέπει να πραγματοποιείται μόνον υπό διαφανείς περιστάσεις. Επομένως οι πληροφορίες 
σχετικά με το εμπόριο χημικών προϊόντων όπως δηλώνονται στο Παράρτημα IV πρέπει να 
θεωρούνται ως μη εμπιστευτικές.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 29
Άρθρο 19, παράγραφος 3, σημείο (στ α) (νέο)

(στ α) οι πληροφορίες για τη μεταχείριση 
της συσκευασίας αφού απομακρυνθούν τα 
χημικά προϊόντα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τον άμεσο κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον οι πληροφορίες σχετικά με 
το πώς θα αντιμετωπίζεται η συσκευασία μετά την απομάκρυνση των χημικών προϊόντων έχει 
εξαιρετική σημασία για τους χρήστες.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 30
Παράρτημα I, μέρος 1, νέες καταχωρήσεις

Alachlor + 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 p(1) b

Azinphos-ethyl 86-50-0 201-676-1 2933 99 90 p(1) b

Cadusafos + 95465-99-9 n.a. 2930 90 85 p(1) b

Carbaryl +* 63-25-2 200-555-0 2924 29 95 p(1)-
p(2)

b-b

Carbofuran + 1563-66-2 216-353-0 2932 99 85 p(1) b

Carbosulfan + 55285-14-8 259-565-9 2932 99 85 p(1) b

Diazinon * 333-41-5 206-373-8 2933 59 10 p(1) b 

Dichlorvos * 62-73-7 200-547-7 2919 90 90 p(1) b 
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Dimethenamid 
+

87674-68-8 n.a. 2934 99 90 p(1) b

Diuron 330-54-1 006-015-00 2924 21 90 p(1) b

Fenitrothion * 122-14-5 204-524-2 2920 19 00 p(1) b 

Haloxyfop-R + 
*
(Haloxyfop-P-
methyl ester) 

95977-29-0
(72619-32-
0)

n.a.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 
99)

p(1) b

Malathion * 121-75-5 204-497-7 2930 90 85 p(1) b 

Oxydemethon-
methyl +

301-12-2 206-110-7 2930 90 85 p(1) b 

Υπερφθοριωμέ
να οκτανικά 
σουλφόνια
PFOS
C8F17SO2X 
(X = OH, Metal 
salt (O-M+), 
halide, amide, 
and other 
derivatives 
including 
polymers)**

1763-23-1
2795-39-3
και λοιποί

n.a. 2904 90 20
2904 90 20
και λοιποί

i(1) sr 

Phosalone + 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p(1) b

Thiodicarb +* 59669-26-0 261-848-7 2930 90 85 p(1) b 

Trichlorfon +* 52-68-6 200-149-3 2931 00 95 p(1)-
p(2)

b-b

Vinclozolin 50471-44-8 256-599-6 2934 99 90 p(1) b

*Η καταχώρηση ισχύει από 19 Δεκεμβρίου 2007.
*Η καταχώρηση ισχύει από 27 Ιουνίου 2008.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού πρέπει να τροποποιηθεί για να ληφθεί υπόψη η 
ρυθμιστική δράση σε σχέση με κάποια χημικά προϊόντα που καταχωρούνται σύμφωνα με την 
οδηγία 76/769/ΕΟΚ σχετικά με περιορισμούς για την εμπορία και χρήση ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, την οδηγία 91/414(ΕΟΚ) σχετικά με τη διάθεση 
στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων,  την οδηγία 98/8/ΕΚ για τη διάθεση βιοκτόνων 
στην αγορά και άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις. Αυτά τα χημικά προϊόντα θα 
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προστεθούν στον υφιστάμενο κανονισμό 304/2003 με απόφαση που θα ληφθεί μέσω 
επιτροπολογίας (πρόκειται να ληφθεί φέτος).

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 31
Παράρτημα I, μέρος 2, νέες καταχωρήσεις

Alachlor 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 p b

Cadusafos 95465-99-9 n.a. 2930 90 85 p b

Carbaryl 63-25-2 200-555-0 2924 29 95 p b

Carbofuran 1563-66-2 216-353-0 2932 99 85 p b

Carbosulfan 55285-14-8 259-565-9 2932 99 85 p b

Dimethenamid 87674-68-8 n.a. 2934 99 90 p b

Haloxyfop-R
(Haloxyfop-P-
methyl ester)

95977-29-0
(72619-32-0)

n.a.
(406-250-0)

2933 39 99
(2933 39 99)

p b

Oxydemethon-
methyl

301-12-2 206-110-7 2930 90 85 p b

Υπερφθοριωμέν
α οκτανικά 
σουλφόνια
(PFOS) 
C8F17SO2X (X 
= OH, Metal 
salt (O-M+), 
halide, amide, 
and other 
derivatives 
including 
polymers)

1763-23-1
2795-39-3
και λοιποί

n.a. 2904 90 20
2904 90 20
και λοιποί

(i) sr

Phosalone 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p b

Thiodicarb 59669-26-0 261-848-7 2930 90 85 p b

Trichlorfon 52-68-6 200-149-3 2931 00 95 p b
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού πρέπει να τροποποιηθεί για να ληφθεί υπόψη η 
ρυθμιστική δράση σε σχέση με κάποια χημικά προϊόντα που καταχωρούνται σύμφωνα με την 
οδηγία 76/769/ΕΟΚ σχετικά με περιορισμούς για την εμπορία και χρήση ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, την οδηγία 91/414(ΕΟΚ) σχετικά με τη διάθεση 
στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων,  την οδηγία 98/8/ΕΚ για τη διάθεση βιοκτόνων 
στην αγορά και άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις.  Αυτά τα χημικά προϊόντα θα 
προστεθούν στον υφιστάμενο κανονισμό 304/2003 με απόφαση που θα ληφθεί μέσω 
επιτροπολογίας (πρόκειται να ληφθεί φέτος).

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 32
Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 2, στοιχείο δ), σημείο ii), περίπτωση 2α (νέα)

- εναλλακτικές ουσίες, παρασκευάσματα ή 
αντικείμενα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες για τις εναλλακτικές λύσεις δεν πρέπει να περιορίζονται στις ολοκληρωμένες 
στρατηγικές διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και τις βιομηχανικές πρακτικές και διεργασίες 
αλλά πρέπει να περιλαμβάνουν και εναλλακτικές ουσίες, παρασκευάσματα ή αντικείμενα.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 33
Παράρτημα III, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Ταυτότητα του προς εξαγωγή 
αντικειμένου:
α) εμπορική ονομασία και περιγραφή του 
αντικειμένου·
β) για κάθε ουσία του παραρτήματος I, 
εκατοστιαία αναλογία και λεπτομέρειες 
σύμφωνα με το σημείο 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα "αντικείμενα" που περιέχουν ουσίες οι οποίες απαριθμούνται στα μέρη 2 και 3 του 
Παραρτήματος Ι απαιτούν γνωστοποίηση εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 1, 
όπως απαιτείται για ουσίες και παρασκευάσματα. Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 
άρθρου 14 (γνωστοποίηση εξαγωγής για ορισμένα αντικείμενα) τα αντικείμενα πρέπει να 
περιληφθούν στο έντυπο της γνωστοποίησης εξαγωγής.

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 34
Παράρτημα ΙV, παράγραφος 1

1. Σύνοψη των ποσοτήτων χημικών 
προϊόντων (ως ουσιών και
παρασκευασμάτων) του παραρτήματος I που 
εξήχθησαν κατά το προηγούμενο έτος.

1. Σύνοψη των ποσοτήτων χημικών 
προϊόντων (ως ουσιών, παρασκευασμάτων 
και αντικειμένων) του παραρτήματος I που 
εξήχθησαν κατά το προηγούμενο έτος.

(α) Έτος πραγματοποίησης των εξαγωγών (α) Έτος πραγματοποίησης των εξαγωγών
(β) Συνοπτικός πίνακας των ποσοτήτων 
χημικών προϊόντων που εξήχθησαν (ως 
ουσίες και παρασκευάσματα), όπως 
εμφαίνεται κατωτέρω.

Συνοπτικός πίνακας των ποσοτήτων 
χημικών προϊόντων που εξήχθησαν (ως 
ουσίες, παρασκευάσματα και αντικείμενα), 
όπως εμφαίνεται κατωτέρω.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα "αντικείμενα" που περιέχουν ουσίες οι οποίες απαριθμούνται στα μέρη 2 και 3 του 
Παραρτήματος Ι απαιτούν γνωστοποίηση εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 1, 
όπως απαιτείται για ουσίες και παρασκευάσματα. Για λόγους συνοχής η ορισθείσα εθνική αρχή 
πρέπει επομένως να παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή αυτών των 
αντικειμένων στην Επιτροπή. 

Τροπολογία: Carl Schlyter

Τροπολογία 35
Παράρτημα IV, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Κατάλογος εξαγωγέων

Χημικό προϊόν Εξαγωγέας ή εταιρεία 
εξαγωγής

Διεύθυνση και άλλα σχετικά 
στοιχεία του εξαγωγέα ή της 
εταιρείας εξαγωγής
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το εμπόριο χημικών ουσιών που είναι απαγορευμένες ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς 
πρέπει να πραγματοποιείται μόνον υπό διαφανείς περιστάσεις. Κατ' αναλογία προς τον 
κατάλογο εισαγωγέων στο Παράρτημα IV πρέπει να δοθεί κατάλογος εξαγωγέων. 
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