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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

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

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων
(COM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0745)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0439/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

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 και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Άρθρο 7, παράγραφος 6

6. Οι υποχρεώσεις των παραγράφων 2, 3 
και 4 παύουν να ισχύουν όταν πληρούνται 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

6. Οι υποχρεώσεις των παραγράφων 2, 3 
και 4 παύουν να ισχύουν όταν πληρούνται 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) το χημικό προϊόν έχει υπαχθεί στη 
διαδικασία ΣΜΕ·

(α) το χημικό προϊόν έχει υπαχθεί στη 
διαδικασία ΣΜΕ·

(β) η χώρα εισαγωγής που αποτελεί μέρος 
της σύμβασης έχει απαντήσει στη 
Γραμματεία, σύμφωνα με το άρθρο 10 

(β) η χώρα εισαγωγής που αποτελεί μέρος 
της σύμβασης έχει απαντήσει στη 
Γραμματεία, σύμφωνα με το άρθρο 10 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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παράγραφος 2 της Σύμβασης, αν συναινεί 
ή όχι στην εισαγωγή του χημικού 
προϊόντος·

παράγραφος 2 της Σύμβασης, αν συναινεί 
ή όχι στην εισαγωγή του χημικού 
προϊόντος·

(γ) η Επιτροπή έχει ενημερωθεί από τη 
Γραμματεία σχετικά με την απάντηση και 
έχει διαβιβάσει τις σχετικές πληροφορίες 
στα κράτη μέλη.

(γ) η Επιτροπή έχει ενημερωθεί από τη 
Γραμματεία σχετικά με την απάντηση και 
έχει διαβιβάσει τις σχετικές πληροφορίες 
στα κράτη μέλη.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις 
περιπτώσεις όπου η χώρα εισαγωγής που 
είναι μέρος της Σύμβασης απαιτεί ρητά 
τη συνέχιση της γνωστοποίησης 
εξαγωγής από τα μέρη εξαγωγής, π.χ. 
μέσω της οικείας απόφασης για την 
εισαγωγή ή με άλλον τρόπο.
Οι υποχρεώσεις των παραγράφων 2, 3 και 
4 παύουν επίσης να ισχύουν όταν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) η αρμόδια αρχή του μέρους ή άλλης 
χώρας εισαγωγής έχει παραιτηθεί από την 
απαίτηση γνωστοποίησης πριν από την 
εξαγωγή του χημικού προϊόντος·

(γα) η αρμόδια αρχή του μέρους ή άλλης 
χώρας εισαγωγής έχει παραιτηθεί από την 
απαίτηση γνωστοποίησης πριν από την 
εξαγωγή του χημικού προϊόντος·

(β) η Επιτροπή έχει παραλάβει τις σχετικές 
πληροφορίες από τη Γραμματεία ή την 
αρμόδια αρχή του μέρους ή της άλλης 
χώρας εισαγωγής, τις έχει διαβιβάσει στα 
κράτη μέλη και τις έχει δημοσιοποιήσει 
στο Διαδίκτυο.

(γβ) η Επιτροπή έχει παραλάβει τις 
σχετικές πληροφορίες από τη Γραμματεία 
ή την αρμόδια αρχή του μέρους ή της 
άλλης χώρας εισαγωγής, τις έχει 
διαβιβάσει στα κράτη μέλη και τις έχει 
δημοσιοποιήσει στο Διαδίκτυο.

Το σημείο (α) δεν εφαρμόζεται στις 
περιπτώσεις όπου η χώρα εισαγωγής που 
είναι μέρος της Σύμβασης απαιτεί ρητά 
τη συνέχιση της γνωστοποίησης 
εξαγωγής από τα μέρη εξαγωγής, π.χ. 
μέσω της οικείας απόφασης για την 
εισαγωγή ή με άλλον τρόπο.

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στο "πρώτο εδάφιο" δεν είναι απόλυτα σαφής. Για διευκρινιστικούς λόγους η 
τροπολογία αναφέρεται στο σημείο α). Είναι λογικότερο να τεθεί το κείμενο αυτό στο τέλος της 
παραγράφου 6 εις τρόπον ώστε να καταστεί δυνατή η διαγραφή της πρότασης "οι 
υποχρεώσεις...προϋποθέσεις".

Τροπολογία 2
Άρθρο 13, παράγραφος 7
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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. 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 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.

(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·

(β) 90 ημερών σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις.

Αιτιολόγηση

Η νέα διάταξη είναι τόσο ελαστική ώστε να μην ευθυγραμμίζεται με το στόχο του κανονισμού 
δηλαδή την προστασία των κρατών που έχουν λιγότερες ή και καμμία δυνατότητα αξιολόγησης 
των επικινδύνων αυτών χημικών προϊόντων. Στις περιπτώσεις αυτές θα έπρεπε να υπάρχει μια 
μη σιωπηρή συναίνεση. Προκειμένου να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη εισαγωγή επικινδύνων 
χημικών προϊόντων (που απαγορεύονται ή περιορίζονται αυστηρά στην ΕΕ) σε τρίτες χώρες, 
προτείνεται ο μερικός περιορισμός της νέας αυτής διάταξης.

Τροπολογία 3
Άρθρο 13, παράγραφος 8, υποπαράγραφοι 1, 2 και 3

8. Η ισχύς κάθε ρητής συναίνεσης βάσει 
της παραγράφου 6 στοιχείο α) ή εξαίρεσης 
βάσει της παραγράφου 7 επανεξετάζεται
περιοδικά από την Επιτροπή σε 
συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα κράτη 

8. Η ισχύς κάθε ρητής συναίνεσης βάσει 
της παραγράφου 6 στοιχείο α) ή εξαίρεσης 
βάσει της παραγράφου 7 επανεξετάζεται 
περιοδικά από την Επιτροπή σε 
συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα κράτη 
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μέλη, ως εξής: μέλη, ως εξής:
(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 
τρίτου 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 
παραγράφου 7 στοιχείο α) ισχύει για δύο 
ημερολογιακά έτη κατ’ ανώτατο όριο, 
μετά την πάροδο των οποίων απαιτείται 
ρητή συναίνεση·

(β) εάν δεν ληφθεί εν τω μεταξύ απάντηση 
σε αίτηση, κάθε εξαίρεση βάσει της 
παραγράφου 7 ισχύει για δώδεκα 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 12 
μήνες κατ’ ανώτατο όριο, μετά την 
πάροδο των οποίων απαιτείται ρητή
συναίνεση.
Ωστόσο, στις περιπτώσεις των στοιχείων 
α) και β), οι εξαγωγές μπορούν να 
συνεχίζονται και μετά τη λήξη της 
αντίστοιχης περιόδου, μέχρι να ληφθεί 
απάντηση σε νέα αίτηση ρητής 
συναίνεσης.
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.

Αιτιολόγηση

Η σιωπηρή συναίνεση για μακρύτερη χρονική περίοδο δεν ευθυγραμμίζεται με το στόχο του 
κανονισμού δηλαδή την προστασία των κρατών που έχουν λιγότερες ή και καμμία δυνατότητα 
αξιολόγησης των επικινδύνων αυτών χημικών προϊόντων. Στις περιπτώσεις αυτές θα έπρεπε να 
υπάρχει μια μη σιωπηρή συναίνεση. Προκειμένου να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη εισαγωγή 
επικινδύνων χημικών προϊόντων (που απαγορεύονται ή περιορίζονται αυστηρά στην ΕΕ) σε 
τρίτες χώρες, προτείνεται ο μερικός περιορισμός της νέας αυτής διάταξης.

Τροπολογία 4
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Άρθρο 19, παράγραφος 3, εισαγωγικό μέρος

3. Όσον αφορά τη διάδοση πληροφοριών 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
με την επιφύλαξη της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, δεν θεωρούνται 
εμπιστευτικές οι ακόλουθες πληροφορίες:

3. Όσον αφορά τη διάδοση πληροφοριών 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
με την επιφύλαξη της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, τουλάχιστον δεν 
θεωρούνται εμπιστευτικές οι ακόλουθες 
πληροφορίες:

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες πέραν  εκείνων που παρατίθενται στο άρθρο 19(3) θα μπορούσαν επίσης να 
θεωρηθούν μη εμπιστευτικές. Προς αποφυγήν παρανοήσεων, προτείνεται να καταστεί εντελώς 
σαφές ότι το κείμενο της παραγράφου δεν συνιστά περιοριστικό κατάλογο.

Τροπολογία 5
Άρθρο 22, παράγραφος 4, υποπαράγραφοι 2 και 3

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για την 
ένταξη χημικού προϊόντος που εμπίπτει 
στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 850/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου στο παράρτημα V.

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για την 
ένταξη χημικού προϊόντος που εμπίπτει 
στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 850/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ή ενός άλλου χημικού 
προϊόντος στο παράρτημα V.

Κάθε άλλη τροποποίηση του 
παραρτήματος I, συμπεριλαμβανομένων 
των αλλαγών σε υπάρχουσες 
καταχωρίσεις, καθώς και οι τροποποιήσεις 
των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ, IV και VI και οι 
αλλαγές σε υπάρχουσες καταχωρίσεις στο 
παράρτημα V, θεσπίζονται με τη 
διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής του 
άρθρου 24 παράγραφος 2.

Κάθε άλλη τροποποίηση του 
παραρτήματος I, συμπεριλαμβανομένων 
των αλλαγών σε υπάρχουσες 
καταχωρίσεις, καθώς και οι τροποποιήσεις 
των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ, IV και VI και οι 
αλλαγές σε υπάρχουσες καταχωρίσεις στο 
παράρτημα V, θεσπίζονται με τη 
διαδικασία ρυθμιστικής επιτροπής με 
έλεγχο του άρθρου 24 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Η πρώτη αλλαγή συνεπάγεται ότι τα χημικά προϊόντα εκτός των Έμμονων Οργανικών Ρύπων 
θα μπορούσαν επίσης να προστεθούν στο Παράρτημα V, όπως η απαγόρευση εξαγωγής 
υδραργύρου που εμπίπτει σήμερα στη διαδικασία συναπόφασης.

Η δεύτερη αλλαγή παρέχει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το δικαίωμα ελέγχου, που είναι 
σημαντικό για μελλοντικές προτάσεις με σκοπό την τροποποίηση των ουσιαστικών 
παραρτημάτων.

Τροπολογία 6
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Άρθρο 24, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του 
άρθρου 29 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του 
άρθρου 133 του κανονισμού αριθ. 
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 
2006 Για την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τον 
περιορισμό των χημικών προϊόντων 
(REACH) και την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων1.

_________________
1 ΕΕ L 396, 30.12.2006, σελ. 1 που 
διορθώθηκε στην ΕΕ L 136, 29.5.2007, 
σελ. 3.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται στο άρθρο 24 να διατηρηθεί η επιτροπή που ορίζεται βάσει του άρθρου 29 της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού για το Σύστημα 
Οικουμενικής Εναρμόνισης (COM(2007)355 της 27ης Ιουνίου 2007) η δραστηριότητα της 
επιτροπής αυτής θα τερματισθεί το 2010. Στο μεταξύ, υφίσταται ήδη μια επιτροπή που έχει 
συγκροτηθεί βάσει του άρθρου 133 του κανονισμού REACH (EK) 1907/2006. Προκειμένου να 
προετοιμαστεί το μέλλον, είναι καλύτερα να χρησιμοποιηθεί η ίδια επιτροπή, όπως συμβαίνει 
στην περίπτωση του κανονισμού REACH.

Τροπολογία 7
Παράρτημα Ι, τμήμα 1, πίνακας, γραμμή 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ενώσεις αρσενικού p(2) Sr

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αρσενικό και ενώσεις 
αρσενικού

p(2) Sr

Αιτιολόγηση

Το μέταλλο αρσενικό επίσης πρέπει να αναφέρεται στο Παράρτημα αυτό.
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Τροπολογία 8
Παράρτημα Ι, τμήμα 1, πίνακας, γραμμή 28α (νέα)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Chlordecone 143-50-0 205-601-3 p(2) Sr

Αιτιολόγηση

Το χημικό προϊόν chlordecone περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV του κανονισμού ΕΟΡ (ΕΚ) 
850/2004 και θα έπρεπε ως εκ τούτου να προστεθεί τουλάχιστον στο Παράρτημα I του 
κανονισμού αυτού. Δεδομένου ότι δεν υφίσταται αξιολόγηση των επιπτώσεων του προϊόντος 
αυτού, το προϊόν δεν μπορεί να προστεθεί στο Παράρτημα Ι, μέρος 2 ( κατάλογος που 
περιλαμβάνει τα προϊόντα που υπόκεινται σε γνωστοποίηση ΣΜΕ).

Τροπολογία 9
Παράρτημα Ι, τμήμα 1, πίνακας, γραμμή 61α (νέα)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Hexabromobiphenyl 36355-01-8 252-994-2 p(2) sr

Αιτιολόγηση

Το χημικό προϊόν Hexabromobiphenyl περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV του κανονισμού 
ΕΟΡ (ΕΚ) 850/2004 και θα έπρεπε ως εκ τούτου να προστεθεί τουλάχιστον στο Παράρτημα I
του κανονισμού αυτού. Δεδομένου ότι δεν υφίσταται αξιολόγηση των επιπτώσεων του
προϊόντος αυτού, το προϊόν δεν μπορεί να προστεθεί στο Παράρτημα Ι, μέρος 2 ( κατάλογος 
που περιλαμβάνει τα προϊόντα που υπόκεινται σε γνωστοποίηση ΣΜΕ).

Τροπολογία 10
Παράρτημα Ι, τμήμα 1, πίνακας, γραμμή 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ενώσεις υδραργύρου, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ανόργανων, 
αλκυλικών, 
αλκοξυαλκυλικών και 
αρυλικών ενώσεων 
του υδραργύρου

10112-91-1,
21908-53-2 
και λοιποί

233-307-5, 
244-654-7 
και λοιποί

2827 39 80, 
2825 90 50 
και λοιποί

p(1)- p(2) b - sr Βλ. εγκύκλιο ΣΜΕ 
στον δικτυακό τόπο 
www.pic.int/

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Υδράργυρος και 10112-91-1, 
21908-53-2 

233-307-5, 
244-654-7 

2827 39 80, 
2825 90 50 

p(1)- p(2) b - sr Βλ. εγκύκλιο ΣΜΕ 
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ενώσεις υδραργύρου, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ανόργανων, 
αλκυλικών, 
αλκοξυαλκυλικών και 
αρυλικών ενώσεων 
του υδραργύρου

και λοιποί και λοιποί και λοιποί στον δικτυακό τόπο 
www.pic.int/

Αιτιολόγηση

Το μέταλλο υδράργυρος επίσης πρέπει να αναφέρεται στο Παράρτημα αυτό.

Τροπολογία 11
Παράρτημα Ι, τμήμα 3, πίνακας, γραμμή 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ενώσεις υδραργύρου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ανόργανων, αλκυλικών, 
αλκοξυαλκυλικών και 
αρυλικών ενώσεων του 
υδραργύρου

Φυτοφάρμακο

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Υδράργυρος και ενώσεις 
υδραργύρου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ανόργανων, αλκυλικών, 
αλκοξυαλκυλικών και 
αρυλικών ενώσεων του 
υδραργύρου

Φυτοφάρμακο

Αιτιολόγηση

Το μέταλλο υδράργυρος επίσης πρέπει να αναφέρεται στο Παράρτημα αυτό.

Τροπολογία 12
Παράρτημα V, γραμμή 1α (νέα)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Υδράργυρος ΕΔ 231-106-7, ΥΠΟΘΕΣΗ. 7439-97-6, 
CN κωδικός. 280540.
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Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος αυτός πρέπει να συμπληρωθεί και να ενημερωθεί. Τούτο σημαίνει την προσθήκη 
χημικών προϊόντων που θα υπόκεινται σε απαγόρευση εξαγωγής από την ΕΕ σε μια γνωστή 
ημερομηνία στο μέλλον, π.χ. ο υδράργυρος. Έχει ήδη καταστεί σαφές ότι η εξαγωγή υδραργύρου 
θα απαγορευθεί στο εγγύς μέλλον ( είναι σχεδόν βέβαιο ότι τούτο θα συμβεί πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Πλαίσιο

Η σύμβαση του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία ΣΜΕ ( συναίνεση μετά από ενημέρωση) 
για ορισμένα χημικά προϊόντα και επικίνδυνα παρασιτοκτόνα στο διεθνές εμπόριο ενεκρίθη 
το Σεπτέμβριο του 1998 και τέθηκε σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου 2004. Ο κανονισμός (ΕΚ) 
304/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003 
σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων1 έθεσε σε εφαρμογή 
τη σύμβαση.

Η Επιτροπή αισθάνθηκε υποχρεωμένη να προσφύγει εκ νέου ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου κατά τους Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεδομένου ότι δεν 
συμφωνεί με τη συμφωνία για την μεταβολή της νομικής βάσης ( από την κοινή εμπορική 
πολιτική έως την πολιτική περιβάλλοντος). στην απόφαση του της 10ης Ιανουαρίου 2006 το 
δικαστήριο ακύρωσε τον κανονισμό γιατί η νομική βάση έπρεπε να αποτελείται από 
αμφότερα τα άρθρα 133 και 175 παράγραφος 1 Συνθήκης2. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε 
ταυτόχρονα ότι τα αποτελέσματα του κανονισμού θα έπρεπε να διατηρηθούν μέχρι την 
έγκριση, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ενός νέου κανονισμού βασιζόμενου σε ορθές 
νομικές βάσεις. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή υπέβαλε μια άλλη πρόταση για νέο κανονισμό 
που θα έχει ως νομική βάση τα δύο προαναφερθέντα άρθρα και πρότεινε επίσης ορισμένες 
τεχνικές τροποποιήσεις στην πρόταση υπό το πρίσμα μιας έκθεσης σχετικά με τις κτηθείσες 
μέχρι σήμερα εμπειρίες όσον αφορά τις θεσπισθείσες διαδικασίες.

2. Η πρόταση της Επιτροπής επί της ουσίας

Από ουσιαστικής πλευράς, το κείμενο είναι σχεδόν ταυτόσημο με εκείνο του κανονισμού 
(ΕΚ) 304/ 2003, εκτός από τη νέα νομική βάση που βασίζεται στα δύο προαναφερθέντα 
άρθρα και ορισμένες τροποποιήσεις τεχνικού ουσιαστικού χαρακτήρα υπό το πρίσμα της 
έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή (COM(2006)747).

Ο κανονισμός εφαρμόζει τη Σύμβαση του Ρότερνταμ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και στόχο έχει να προωθήσει την κοινή ευθύνη των μερών σε σχέση με το διεθνές 
εμπόριο χημικών προϊόντων πού αλλού απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους. 
Μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μερών και του υποχρεωτικού χαρακτήρα 
των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο σχετικά με το παραδεκτό των 
εισαγωγών και των εξαγωγών των προϊόντων αυτών, πρέπει να αυξηθεί η συνειδητοποίηση 
των ενδιαφερομένων χωρών. Ο κανονισμός περιλαμβάνει ορισμένα παραρτήματα στα οποία 
παρατίθενται οι επικίνδυνες ουσίες, οι εξαγωγές των οποίων πρέπει να επισημαίνονται σε 
ετήσια βάση στις χώρες εισαγωγής. Για ορισμένες ουσίες, η εξαγωγή ή υπόκειται στην 
έκδοση σαφούς άδειας εκ μέρους της χώρας που εισάγει. Η πρακτική αυτή προσδιορίζεται με 
την ονομασία της διαδικασίας συναίνεσης μετά από ενημέρωση (ΣΜΕ).

Για την πλήρη κατανόηση του κανονισμού, είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν 
τέσσερις κατηγορίες ουσιών:

  
1 ΕΕ L67 της 6.3.2003, σελ.1
2 Υπόθεση c-178/03
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1. «χημικό προϊόν που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης 
εξαγωγής»:οποιοδήποτε χημικό προϊόν που ανήκει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ή 
υποκατηγορίες που απαγορεύεται ή υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς εντός της 
Κοινότητας και οποιοδήποτε χημικό προϊόν που παρατίθεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος 
Ι και υπόκειται στη διαδικασία ΣΜΕ·
2. «χημικό προϊόν που υπόκειται στη διαδικασία γνωστοποίησης ΣΜΕ»:οποιοδήποτε 
χημικό προϊόν που ανήκει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ή υποκατηγορίες που 
απαγορεύεται ή υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς εντός της Κοινότητας και οποιοδήποτε 
χημικό προϊόν που παρατίθεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος Ι·
3. «χημικό προϊόν που υπόκειται στη διαδικασία ΣΜΕ»:οποιοδήποτε χημικό προϊόν που 
παρατίθεται στο τμήμα 3 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (και στο παράρτημα ΙΙΙ της 
σύμβασης του Ρότερνταμ) στο οποίο εφαρμόζεται η διαδικασία ΣΜΕ βάσει της σύμβασης 
του Ρότερνταμ·
4. χημικά προϊόντα και είδη των οποίων η εξαγωγή απαγορεύεται και παρατίθενται στο 
παράρτημα V του κανονισμού.

Από τις προηγούμενες, μόνο η κατηγορία 3 απορρέει απευθείας από τη σύμβαση του 
Ρότερνταμ. Οι υπόλοιπες υπόκεινται σε άλλους κοινοτικούς κανονισμούς η σε προσπάθειες 
να προδικασθούν ενδεχόμενες επεκτάσεις της σύμβασης του Ρότερνταμ. Τούτο σημαίνει ότι 
μια χώρα μπορεί να αρνηθεί την εισαγωγή των προϊόντων αυτών. Από το 2004 δεν 
προστέθηκαν άλλες ουσίες τον κατάλογο. Το προσεχές έτος θα συμπεριληφθούν πιθανώς το 
παρασιτοκτόνο ενδοσουλφάν και το βιοκτόνο τριβουτυλκασσίτερος (TBT) και άλλα τέσσερα 
χημικά προϊόντα θα μπορούσαν να ακολουθήσουν εντός διετίας και συγκεκριμένα η 
βενζιδίνη και τα σχετικά άλατα και τα endrin, metamidofos και mirex. Υφίσταται εξάλλου 
ένας κατάλογος 160 χημικών προϊόντων εν αναμονή απόφασης, η διαδικασία όμως λήψης 
αποφάσεων είναι βραδεία και επίπονη. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες δεν στάθηκε 
ακόμα δυνατή η συμπερίληψη του λευκού αμιάντου στον κατάλογο των ουσιών που 
υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ.

Οι κύριες τροποποιήσεις που εισάγει στον κανονισμό η πρόταση της επιτροπής είναι οι εξής:

1 Τροποποιείται η νομική βάση: τη νομική βάση που αποτελείται από το άρθρο 175 
παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ (περιβάλλον) αντικαθιστά μια νομική βάση που βασίζεται 
σε δύο άρθρα και συγκεκριμένα στο άρθρο 133 της Συνθήκης ΕΚ (κοινή εμπορική πολιτική) 
και στο άρθρο 175 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ (περιβάλλον)·
2 ο ορισμός «εξαγωγέας» τροποποιείται εις τρόπον ώστε να περιλαμβάνει εξαγωγείς νέα 
έδρα σε τρίτες χώρες που εξάγουν από την Ε.Ε·
3 Οι διατάξεις σχετικά με τη ρητή συναίνεση τροποποιούνται εις τρόπον ώστε να 
καθιστούν δυνατές τις εξαγωγές τη απουσία μιας άμεσης απάντησης στα αιτήματα για 
αδειοδότηση της εισαγωγής·
4 η ευθύνη για τις αποφάσεις ως προς τις εισαγωγές από τρίτες χώρες περνά από τα κράτη 
μέλη στην Επιτροπή
5 θεσπίζονται μέσα που θα επιτρέψουν στις τελωνειακές υπηρεσίες μια ευκολότερη 
εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού σχετικά με τις εξαγωγές. Μεταξύ αυτών και η 
καθιέρωση ενιαίων κωδίκων της εναρμονισμένης ονοματολογίας(ΕΟ) η δυνατότητα ένδειξης 
των κωδίκων αυτών στον ολοκληρωμένο κοινοτικό δασμό (ΟΚΔ) που περιέχει όλα τα 
κοινοτικά μέτρα τα οποία εφαρμόζονται στο εμπόριο σε σχέση με τους τελωνειακούς 
δασμούς, εμπορικά και γεωργικά μέτρα, καθώς και ένα τελωνειακό έντυπο του ευρωπαϊκού 
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οργανισμού χημικών προϊόντων στο διαδίκτυο που θα επιτρέπει στους τελωνειακούς να 
εξακριβώνουν τις πληροφορίες όσον αφορά τη συμμόρφωση με στον κανονισμό.

Το σημείο 1 αποτελεί αναπόφευκτη απόρροια της απόφασης του Ευρωπαϊκών Δικαστηρίου. 
Τα άλλα σημεία αναφέρονται κυρίως σε τεχνικές τροποποιήσεις που απορρέουν από την 
προαναφερθείσα έκθεση αξιολόγησης.

3. Παρατηρήσεις επί της πρότασης της Επιτροπής

Είναι σημαντικό, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να εγκριθούν οι δέοντες 
κανόνες προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και 
της δημόσιας υγείας. Πρόκειται για μια ανάγκη που απορρέει από τα προβλήματα τα οποία 
συνδέονται με το διεθνές εμπόριο επικίνδυνων ουσιών. Η πρόταση της Επιτροπής συμβάλλει 
στην ανάπτυξη της πολιτικής υποδομής των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Θα μπορούσε 
επίσης να χρησιμεύσει στην καταπολέμηση της ανεύθυνης χρήσης χημικών προϊόντων που σε 
διαφορετική περίπτωση θα δημιουργούσε κινδύνους πρόκλησης βλαβών στην οικολογία, την 
οικονομία και τις συνθήκες εργασίας.

Ο εισηγητής αποδέχεται τις περισσότερες τροποποιήσεις. Διατυπώνονται αντιρρήσεις μόνο 
ως προς την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τη ρητή την αδειοδότηση των 
εξαγωγών. Η πρόταση εξάλλου δεν αντιστοιχεί πλήρως στον κανονισμό REACH.

3.1 Άδεια μεταφοράς χωρίς ρητή την αδειοδότηση

Από οικονομικής πλευράς, η παρούσα κατάσταση εμφανίζεται ως μη ικανοποιητική για τους 
ευρωπαίους εξαγωγείς δεδομένου ότι δεν έχουν ανταπόκριση από τις χώρες εισαγωγείς όσον 
αφορά τις ουσίες που εμφανίζονται στο τμήμα 2 του παραρτήματος Ι. Πρόκειται για ουσίες 
για τις οποίες το ευρωπαϊκό δίκαιο απαιτεί την εφαρμογή της διαδικασίας ΣΜΕ, οι οποίες 
όμως δεν καλύπτονται ακόμη από τη σύμβαση του Ρότερνταμ. Μέχρι σήμερα, η ΕΕ (βάσει 
του κανονισμού με την παρούσα διατύπωση του) ζήτησε και ζητεί μονομερώς να τηρεί την 
αδειοδότηση εκ μέρους των χωρών εισαγωγής. Οι εξαγωγείς των τρίτων χωρών μπορούν να 
παρέχουν αυτές τις ουσίες χωρίς προηγουμένως να λάβουν την άδεια της χώρας εισαγωγέα.

Με την πρόταση της επιτροπής, οι εισαγωγές μπορούν να πραγματοποιούνται προσωρινά 
χωρίς ρητή αδειοδότηση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι ευρωπαίοι εξαγωγείς χημικών προϊόντων 
που υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς στην Ευρώπη μπορούν να εξάγουν τις ουσίες 
αυτές με μεγαλύτερη ευκολία. Στην περίπτωση που μια χώρα εισαγωγέας δεν είναι σε θέση 
να παράσχει απαντήσει εντός 90 ημερών, οι εξαγωγές μπορούν να πραγματοποιηθούν για μια 
περίοδο δώδεκα μηνών, στο τέλος της οποίας θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτηση για 
αδειοδότηση. Το μειονέκτημα της ελαστικότερης αυτής προσέγγισης συνίσταται στο γεγονός 
ότι εάν μια χώρα δεν είναι σε θέση να απαντήσει εντός 90 ημερών, δεν έχει πλέον την 
οποιαδήποτε προστασία κατά των εισαγωγών μιας ουσίας που στην Ε.Ε. υπόκειται σε 
αυστηρή ρύθμιση. Από περιβαλλοντικής πλευράς, η κατάσταση αυτή είναι ανεπιθύμητη και 
δεν ανταποκρίνεται στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Το σημείο εκκίνησης θα έπρεπε να είναι η 
προστασία των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Δύο είναι τα βιώσιμα κριτήρια βάσει των 
οποίων οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να αποφασίζουν, τη απουσία 
απάντησης, να επιτρέπουν τις εξαγωγές: την ύπαρξη μιας αξιολόγησης και μιας αδειοδότησης 
της ουσίας στη χώρα εισαγωγέα ή τη συμμετοχή της χώρας στον ΟΟΣΑ. Ο εισηγητής δεν 
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μπορεί ωστόσο να αποδεχθεί την επιχειρηματολογία σύμφωνα με την οποία μια ουσία μπορεί 
να εξάγεται σε μια συγκεκριμένη χώρα στην περίπτωση που η ουσία αυτή έχει ήδη εισαχθεί 
στο παρελθόν χωρίς η εν λόγω χώρα να έχει λάβει κάποιο ρυθμιστικό μέτρο σχετικά. Σε 
τελευταία ανάλυση, στόχος της νομοθεσίας είναι να ενθαρρύνεται η έγκριση διοικητικών 
μέτρων στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

3.2 Σύνδεση με άλλους κανονισμούς

Είναι θεμελιώδους σημασίας να ενσωματώσει ο παρών κανονισμός κατά τον δέοντα τρόπο 
τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς ως προς τη χρήση των χημικών προϊόντων, που 
απορρέουν από νέες ή τροποποιημένες οδηγίες και κανονισμούς. Οι κατάλογοι των χημικών 
προϊόντων πρέπει να είναι πλήρεις. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους κανονισμούς Ε.Ε. που 
παρατίθενται στη συνέχεια, είναι σημαντικό να εξακριβωθεί εάν τα χημικά προϊόντα πρέπει 
να προστεθούν ή όχι στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού. Οι κανονισμοί αυτοί είναι:

.ο κανονισμός (ΕΚ) 850/2004 (κανονισμός για τους ΕΟΡ), παράρτημα IV

.ο κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 (κανονισμός REACH), παράρτημα XVII

.η οδηγία 67/548/ΕΟΚ, παράρτημα Ι.
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