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PR_COD_1recastingapp

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

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

ιιι) 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 πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων 
παρασκευασμάτων (αναδιατύπωση)
(COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2011/0007(COD))

(Αναδιατύπωση– Άρθρο 87 του Κανονισμού)

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 114, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0021/2012),

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

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της 28ης Μαρτίου 20121,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων2,

– έχοντας υπόψη την από […] επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με 
το άρθρο 87, παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2012),

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών υπηρεσιών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση 
δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως 
τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων 
διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση 
περιορίζεται σε καθαρή κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση 
της ουσίας τους·

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

                                               
1 Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην ΕΕ.
2 ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.
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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, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προτείνεται να αναδιατυπωθεί η οδηγία περί επικίνδυνων παρασκευασμάτων (1999/45/ΕΚ), 
προκειμένου να κωδικοποιηθούν οι τροποποιητικές πράξεις και να εναρμονιστούν με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας οι διατάξεις σχετικά με την αρμοδιότητα της Επιτροπής να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις. Η εν λόγω οδηγία συνιστά νομοθεσία 
«γέφυρα» καθώς διασφαλίζει τη νομική συνέχεια εντός του νομικού τομεακού πλαισίου, το 
οποίο σήμερα βρίσκεται υπό ριζική μεταρρύθμιση, ως αποτέλεσμα της έγκρισης του 
κανονισμού REACH ((ΕΚ) αριθ. 1907/2006).

Η οδηγία περί επικίνδυνων παρασκευασμάτων ρυθμίζει την ταξινόμηση, τη συσκευασία και 
την επισήμανση των παρασκευασμάτων, δηλαδή των μειγμάτων ή διαλυμάτων που 
αποτελούνται από δύο ή περισσότερες ουσίες (χημικά στοιχεία και ενώσεις τους).  Θα 
παραμείνει σε ισχύ έως την 1η Ιουνίου 2015, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του 
κανονισμού CLP (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, ως το νέο σύστημα της ΕΕ για την ταξινόμηση και 
επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Συνολικώς 
Εναρμονισμένου Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, από τις 20 Ιανουαρίου 2009.  Επιπλέον, 
τα μείγματα που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά μπορούν να εξακολουθήσουν να παρέχονται 
σύμφωνα με τους κανόνες της οδηγίας περί επικίνδυνων παρασκευασμάτων έως την 1η 
Ιουνίου 2017.  Για τις ουσίες, εφαρμόζονται οι κανόνες του CLP οι οποίοι ισχύουν ήδη από 
την 1η Δεκεμβρίου 2010.  Η αναδιατύπωση αναφέρεται επομένως σε μια νομοθετική πράξη 
που πρόκειται να καταργηθεί σταδιακά.  

Οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στην αναθεώρηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ είναι 
αποτέλεσμα είτε της ανάγκης επικαιροποίησης της πρότασης σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, έτσι ώστε να αντικατασταθούν οι παλιές ξεπερασμένες διατάξεις από νέες 
(συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης της νομικής βάσης, δηλαδή του άρθρου 114 της 
ΣΛΕΕ που αντιστοιχεί στο πρώην άρθρο 95 της ΣΕΚ), είτε της έγκρισης του κανονισμού 
REACH και άλλων τροποποιήσεων (που θεσπίστηκαν από τον REACH άμεσα ή από τις 
εκτελεστικές πράξεις του) που απαιτούν την κωδικοποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ 
προκειμένου να εξασφαλιστεί σαφήνεια και ακρίβεια όσον αφορά τους εφαρμοστέους 
κανόνες. Καθώς δεν υπήρχαν πολιτικές επιλογές στο επίπεδο της πρότασης αναδιατύπωσης, 
οι ουσιαστικές αλλαγές προέκυψαν από τη Συνθήκη ή από τη νέα νομοθεσία της ΕΕ όσον 
αφορά το ίδιο θέμα. 

Οι πιο αξιοσημείωτες προσαρμογές και τροποποιήσεις που έχουν προκύψει σε αυτήν ην 
πρόταση αναδιατύπωσης είναι οι εξής:

- Το άρθρο 10 παράγραφος 4 και το άρθρο 12 παράγραφος 4 αντικαθιστούν τις 
προηγούμενες διατάξεις σχετικά με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο με διατάξεις 
που αφορούν την έκδοση των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση. Αυτό κατέστησε αναγκαίες 
ορισμένες τροποποιήσεις του άρθρου 19 και των νέων διατάξεων των άρθρων 21 έως 23, 
έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η άσκηση των κατ’ ανάθεση εξουσιών.

- Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 14 της αρχικής οδηγίας (σχετικά με τη διαχείριση 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα) περιείχε μια αναφορά στο άρθρο 19 



PE489.701v01-00 8/8 PR\903489EL.doc

EL

παράγραφος 4 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ (οδηγία για τις επικίνδυνες ουσίες), η οποία 
καταργήθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 7 της οδηγίας 2006/121/ΕΚ προκειμένου να 
προσαρμοστεί η τομεακή νομοθεσία στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH).  
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κενό όσον αφορά τις προϋποθέσεις για τη 
διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των κρίσιμων τεχνικών πληροφοριών για τις οποίες 
ισχύει η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Το κενό αυτό καλύπτεται 
από την αναδιατύπωση.

- Στο άρθρο 1 του ενοποιημένου κειμένου, υπήρχε μια αναφορά στο άρθρο 14 της οδηγίας 
1999/45/ΕΚ (δελτία δεδομένων ασφαλείας), που είχε διαγραφεί από το άρθρο 140 του 
κανονισμού REACH καθώς το θέμα ρυθμίστηκε εκ νέου σε αυτήν την τελευταία 
νομοθετική πράξη, η οποία είχε την ιδιότητα της νομικής βάσης για το σύνολο του τομέα 
της νομοθεσίας περί χημικών ουσιών.

- Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του ενοποιημένου κειμένου υπάρχουν αναφορές στα άρθρα 7, 
8 και 13 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ τα οποία καταργήθηκαν στο σύνολό τους με το άρθρο 
1 παράγραφος 5 της οδηγίας 2006/121/ΕΚ.

- Στο ενοποιημένο κείμενο υπάρχουν επίσης πολλές αναφορές στο μέρος Α του 
παραρτήματος V της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ (μέθοδοι δοκιμής). Οι αναφορές αυτές έχουν 
αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) 440/2008 (για τον καθορισμό των μεθόδων 
δοκιμής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)) που επανεξέτασε 
το θέμα, μετά την κατάργηση του αντίστοιχου παραρτήματος της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.

Λόγω της φύσης των εν λόγω προσαρμογών και τροποποιήσεων η εισηγήτρια δεν προτείνει 
περαιτέρω τροποποιήσεις όσον αφορά την πρόταση αναδιατύπωσης της οδηγίας 1999/45/ΕΚ 
σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων 
παρασκευασμάτων. 


