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_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Σύµφωνα µε το άρθρο 153 της 
Συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συµβούλιο δύνανται να θεσπίζουν, 

µέσω οδηγιών, ελάχιστες προδιαγραφές για 

να ενθαρρύνουν βελτιώσεις, ιδίως στο 

χώρο εργασίας, µε στόχο την εξασφάλιση 

υψηλότερου επιπέδου προστασίας της 

υγείας και της ασφάλειας των 

εργαζοµένων. Στις οδηγίες αυτές πρέπει να 
αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, 
οικονοµικών και νοµικών εξαναγκασµών, 
οι οποίοι θα παρεµπόδιζαν τη δηµιουργία 
και την ανάπτυξη των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων. 

(1) Σύµφωνα µε το άρθρο 153 της 
Συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συµβούλιο δύνανται να θεσπίζουν, 

µέσω οδηγιών, ελάχιστες προδιαγραφές για 

να ενθαρρύνουν βελτιώσεις, ιδίως στο 

χώρο εργασίας, µε στόχο την εξασφάλιση 

υψηλότερου επιπέδου προστασίας της 

υγείας και της ασφάλειας των 

εργαζοµένων. Στις οδηγίες αυτές 
αποφεύγεται η παρεµπόδιση της 
δηµιουργίας και ανάπτυξης των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και 
του δυναµικού τους για δηµιουργία νέων 
θέσεων απασχόλησης. Οι προδιαγραφές 
υγείας και ασφάλειας δεν θα πρέπει να 
αντιµετωπίζονται ως περιορισµοί, 
δεδοµένου ότι συνιστούν θεµελιώδη 
δικαιώµατα, και θα πρέπει να 
εφαρµόζονται ανεξαιρέτως σε όλους τους 
τοµείς της αγοράς εργασίας και σε όλους 
τους τύπους επιχειρήσεων ανεξάρτητα 
από το µέγεθός τους. 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Οι εν λόγω τροποποιήσεις είναι 

αναγκαίες για να διατηρηθεί η συνεχής 

αποτελεσµατικότητα των 

προαναφερόµενων οδηγιών. 

(5) Οι εν λόγω τροποποιήσεις είναι 

αναγκαίες για να διατηρηθεί η συνεχής 

αποτελεσµατικότητα των πέντε οδηγιών 
που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 
4. ∆εν αλλάζουν το πεδίο εφαρµογής των 
οδηγιών αυτών ούτε µειώνουν το 
προβλεπόµενο επίπεδο προστασίας των 
εργαζοµένων. Ωστόσο, λόγω της 
συνεχούς τεχνολογικής προόδου θα 
πρέπει και οι πέντε οδηγίες να τελούν υπό 
περιοδική αναθεώρηση, προκειµένου να 
εξασφαλίζεται νοµοθεσία µε συνοχή και 
κατάλληλο επίπεδο προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας σε περίπτωση 
που στο περιβάλλον εργασίας υπάρχουν 
επικίνδυνες χηµικές ουσίες και µείγµατα. 
Θα πρέπει να δοθεί περαιτέρω προσοχή 
σε όσους εργάζονται σε επαγγέλµατα στα 
οποία υπάρχει καθηµερινή επαφή µε 
ουσίες και µείγµατα, συχνά χωρίς επαρκή 
προστασία. 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Σύµφωνα µε το άρθρο 154 της 
Συνθήκης, η Επιτροπή διαβουλεύθηκε µε 

τους κοινωνικούς εταίρους για τον 

ενδεχόµενο προσανατολισµό µιας δράσης 

της Ένωσης στον εν λόγω τοµέα. 

(7) Σύµφωνα µε το άρθρο 154 της 
Συνθήκης, η Επιτροπή διαβουλεύθηκε µε 

τους κοινωνικούς εταίρους για τον 

ενδεχόµενο προσανατολισµό µιας δράσης 

της Ένωσης στον εν λόγω τοµέα και οι 
κοινωνικοί εταίροι ανέφεραν ότι η 
αιτιολογηµένη καθοδήγηση θα ήταν 
χρήσιµη, ιδίως για τις ΜΜΕ. 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο α 

Οδηγία 92/58/ΕΟΚ 

Παράρτηµα III – τµήµα 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στα χρησιµοποιούµενα κατά την 
εργασία δοχεία τα οποία περιέχουν χηµικές 

ουσίες ή µείγµατα που έχουν ταξινοµηθεί 

ως επικίνδυνα σύµφωνα µε τα κριτήρια για 

οιαδήποτε από τις τάξεις ή κατηγορίες 

κινδύνου 2.1 έως 2.4, 2.6 και 2.7, 2.8 τύποι 
Α και Β, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 κατηγορίες 1 
και 2, 2.14 κατηγορίες 1 και 2, 2.15 τύποι 
Α έως ΣΤ, σηµεία 3.1 έως 3.6, 3.7 
δυσµενείς επιδράσεις στη σεξουαλική 

λειτουργία και τη γονιµότητα ή στην 

ανάπτυξη, 3.8 άλλες επιδράσεις πλην της 

ναρκωτικής, 3.9 και 3.10 σύµφωνα µε τον 

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για την ταξινόµηση, την 

επισήµανση και τη συσκευασία των 

ουσιών και των µειγµάτων, καθώς και τα 

δοχεία που χρησιµοποιούνται για την 

αποθήκευση αυτών των επικίνδυνων 

ουσιών ή µειγµάτων, καθώς και οι 

εµφανείς σωληνώσεις που περιέχουν ή 

µεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες και 

µείγµατα, πρέπει να επισηµαίνονται µε 

κατάλληλα εικονογράµµατα σύµφωνα µε 

τον εν λόγω κανονισµό». 

1. Στα χρησιµοποιούµενα κατά την 
εργασία δοχεία τα οποία περιέχουν χηµικές 

ουσίες ή µείγµατα που έχουν ταξινοµηθεί 

ως επικίνδυνα σύµφωνα µε τα κριτήρια για 

οιαδήποτε από τις τάξεις ή κατηγορίες 

κινδύνου 2.1 έως 2.16, σηµεία 3.1 έως 3.6, 
3.7 δυσµενείς επιδράσεις στη σεξουαλική 

λειτουργία και τη γονιµότητα ή στην 

ανάπτυξη, 3.8 άλλες επιδράσεις πλην της 

ναρκωτικής, 3.9 και 3.10 σύµφωνα µε τον 

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για την ταξινόµηση, την 

επισήµανση και τη συσκευασία των 

ουσιών και των µειγµάτων, καθώς και τα 

δοχεία που χρησιµοποιούνται για την 

αποθήκευση αυτών των επικίνδυνων 

ουσιών ή µειγµάτων, καθώς και οι 

εµφανείς σωληνώσεις που περιέχουν ή 

µεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες και 

µείγµατα, πρέπει να επισηµαίνονται µε 

κατάλληλα εικονογράµµατα σύµφωνα µε 

τον εν λόγω κανονισµό». 

 Η πρώτη παράγραφος δεν εφαρµόζεται 
στα δοχεία που χρησιµοποιούνται κατά 
την εργασία για σύντοµο χρονικό 
διάστηµα ούτε στα δοχεία των οποίων το 
περιεχόµενο αλλάζει συχνά, υπό τον όρον 
ότι λαµβάνονται κατάλληλα εναλλακτικά 
µέτρα, ενηµέρωσης ή/και κατάρτισης, 
που εγγυώνται το αυτό επίπεδο 
προστασίας. 

 Η ετικέτα που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο µπορεί: 

 – να αντικατασταθεί από τις 
προειδοποιητικές πινακίδες που 
προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ, µε το 
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ίδιο εικονόγραµµα ή σύµβολο, 

 – να συµπληρωθεί µε πρόσθετα στοιχεία 
όπως φερ' ειπείν το όνοµα ή/και το 
χηµικό τύπο της επικίνδυνης ουσίας ή 
µείγµατος, καθώς και λεπτοµέρειες για 
τον κίνδυνο, 

 – για τη µεταφορά δοχείων στον τόπο 
εργασίας, να συµπληρωθεί ή να 
αντικατασταθεί από πινακίδες που 
ισχύουν σε ενωσιακό επίπεδο για τη 
µεταφορά επικινδύνων ουσιών ή 
µειγµάτων. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να περιληφθούν όλα τα στοιχεία σήµανσης, όπως τα εικονογράµµατα GHS, που 

περιλαµβάνονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για όλες τις τάξεις και κατηγορίες. 

Φαίνεται ότι οι παράγραφοι 2 και 3 παραλείπονται ακουσίως στην πρόταση της Επιτροπής. Η 

τροπολογία αυτή επαναφέρει τις εν λόγω παραγράφους και προσαρµόζει την ορολογία: 

«µείγµατα» αντί «παρασκευάσµατα» και «ενωσιακός» αντί «κοινοτικός». 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σηµείο 2 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 

Παράρτηµα I – τµήµα A – σηµείο 3 – στοιχείο α –  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) χηµικοί παράγοντες που 

επισηµαίνονται ως καρκινογόνο 
κατηγορίας 1Α, 1Β, µεταλλαξιγόνο των 

γεννητικών κυττάρων κατηγορίας 1A ή 

1B, τοξικό για την αναπαραγωγή 

κατηγορίας 1Α ή 1Β, ή τοξικό για την 

αναπαραγωγή µε επιδράσεις στη γαλουχία 

ή µέσω της γαλουχίας, σύµφωνα µε τον 

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για την ταξινόµηση, την 

επισήµανση και τη συσκευασία των 

ουσιών και των µειγµάτων, εφόσον δεν 

περιλαµβάνονται ακόµα στο παράρτηµα 

ΙΙ»· 

(α) χηµικοί παράγοντες που ταξινοµούνται 
ως καρκινογόνο κατηγορίας 1Α, 1Β, 

µεταλλαξιγόνο των γεννητικών κυττάρων 

κατηγορίας 1A ή 1B, τοξικό για την 

αναπαραγωγή κατηγορίας 1Α ή 1Β, ή 

τοξικό για την αναπαραγωγή µε επιδράσεις 

στη γαλουχία ή µέσω της γαλουχίας, 

σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου για την ταξινόµηση, 

την επισήµανση και τη συσκευασία των 

ουσιών και των µειγµάτων, εφόσον δεν 

περιλαµβάνονται ακόµα στο παράρτηµα 

ΙΙ»· 

Αιτιολόγηση 

Πριν από την επισήµανση µε την οποία καταχωρίζονται σε κατηγορία, οι χηµικοί παράγοντες 
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πρέπει να ταξινοµούνται ως ανήκοντες στην κατηγορία αυτή. 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σηµείο 2 – στοιχείο α – δεύτερη περίπτωση 

Οδηγία 94/33/ΕΚ 

Παράρτηµα – τµήµα I – σηµείο 3 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- διάβρωση του δέρµατος, κατηγορία 1A, 
1B, 1Γ 

- διάβρωση του δέρµατος, υποκατηγορίες 
1A, 1B, 1Γ 

Αιτιολόγηση 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 επιβάλλει στο σηµείο αυτό χωρισµό ανά υποκατηγορία. 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σηµείο 2 – στοιχείο α – πέµπτη περίπτωση 

Οδηγία 94/33/ΕΚ 

Παράρτηµα – τµήµα I – σηµείο 3 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- εκρηκτικό, κατηγορία «ασταθή 
εκρηκτικά», ή υποδιαιρέσεις 1.1, 1.2, 1.3, 

1.5 

- εκρηκτικό, κατηγορία «ασταθή 
εκρηκτικά», ή υποδιαιρέσεις 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5 

Αιτιολόγηση 

∆εν υπάρχει λόγος να αποκλειστεί η υποδιαίρεση 1.4.  Σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 2, 

στοιχείο δ) της οδηγίας 94/33/EΚ οι νέοι πρέπει να προστατεύονται από εργασίες «που 

παρουσιάζουν κινδύνους ατυχήµατος, τους οποίους πιθανολογείται ότι οι νέοι δεν µπορούν να 

εντοπίσουν ή να προλάβουν, λόγω έλλειψης της αισθήσεως του κινδύνου ή λόγω έλλειψης πείρας 

ή έλλειψης κατάρτισης». 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σηµείο 2 – στοιχείο α – περίπτωση (νέα) 

Οδηγία 94/33/ΕΚ 

Παράρτηµα – τµήµα I – σηµείο 3 – στοιχείο α  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - αυτοαντιδρώσες ουσίες και µείγµατα 
τύπου A και B 
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Αιτιολόγηση 

Σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο δ) της οδηγίας 94/33/EΚ οι νέοι πρέπει να 

προστατεύονται από εργασίες «που παρουσιάζουν κινδύνους ατυχήµατος, τους οποίους 

πιθανολογείται ότι οι νέοι δεν µπορούν να εντοπίσουν ή να προλάβουν, λόγω έλλειψης της 

αισθήσεως του κινδύνου ή λόγω έλλειψης πείρας ή έλλειψης κατάρτισης». Η αναφορά της 

παραγράφου 3 στοιχείο α) του παραρτήµατος της οδηγίας 94/33/EΚ (τοξικά, διαβρωτικά ή 

εκρηκτικά) καλύπτει και τις αυτοαντιδρώσες ουσίες τύπου A και B, δεδοµένου ότι µπορούν να 

προκαλέσουν έκρηξη σύµφωνα µε το σηµείο 2.8.3 του παραρτήµατος I του κανονισµού. 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σηµείο 2 – στοιχείο α – περίπτωση (νέα) 

Οδηγία 94/33/ΕΚ 

Παράρτηµα – τµήµα I – σηµείο 3 – στοιχείο α  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - οργανικά υπεροξείδια τύπου Α και Β 

Αιτιολόγηση 

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 94/33/EΚ οι νέοι πρέπει να 

προστατεύονται από εργασίες «που παρουσιάζουν κινδύνους ατυχήµατος, τους οποίους 

πιθανολογείται ότι οι νέοι δεν µπορούν να εντοπίσουν ή να προλάβουν, λόγω έλλειψης της 

αισθήσεως του κινδύνου ή λόγω έλλειψης πείρας ή έλλειψης κατάρτισης». Η αναφορά της 

παραγράφου 3 στοιχείο α) του παραρτήµατος της οδηγίας 94/33/EΚ (τοξικά, διαβρωτικά ή 

εκρηκτικά) καλύπτει και τα οργανικά υπεροξείδια, δεδοµένου ότι µπορούν να προκαλέσουν 

έκρηξη σύµφωνα µε το σηµείο 2.15.3 του παραρτήµατος I του κανονισµού. 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σηµείο 2 – στοιχείο α –έβδοµη περίπτωση 

Οδηγία 94/33/ΕΚ 

Παράρτηµα – τµήµα I – σηµείο 3 – στοιχείο α  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους 
(επανειληµµένη έκθεση), κατηγορία 1. 

- ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους 
(επανειληµµένη έκθεση), κατηγορίες 1 και 
2. 

Αιτιολόγηση 

Σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο (δ) της οδηγίας 94/33/EΚ οι νέοι πρέπει να 

προστατεύονται από εργασίες «που παρουσιάζουν κινδύνους ατυχήµατος, τους οποίους 

πιθανολογείται ότι οι νέοι δεν µπορούν να εντοπίσουν ή να προλάβουν, λόγω έλλειψης της 

αισθήσεως του κινδύνου ή λόγω έλλειψης πείρας ή έλλειψης κατάρτισης». Η αναφορά της 
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παραγράφου 3 στοιχείο α) του παραρτήµατος της οδηγίας 94/33/EΚ (τοξικά, διαβρωτικά ή 

εκρηκτικά) καλύπτει και την ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (επανειληµµένη έκθεση), 

κατηγορία 2, δεδοµένου ότι µπορεί να παράγει σοβαρές τοξικές αντιδράσεις σύµφωνα µε το 

σηµείο 3.9.2 του παραρτήµατος I του κανονισµού. 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σηµείο 2 – στοιχείο α –όγδοη περίπτωση 

Οδηγία 94/33/ΕΚ 

Παράρτηµα – τµήµα I – σηµείο 3 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- ευαισθητοποιητικό του αναπνευστικού, 
κατηγορία 1 

- ευαισθητοποιητικό του αναπνευστικού, 
κατηγορίες 1Α και 1Β. 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός είναι η ευθυγράµµιση µε άλλες διατυπώσεις που προτείνει η Επιτροπή. 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σηµείο 2 – στοιχείο α –ένατη περίπτωση 

Οδηγία 94/33/ΕΚ 

Παράρτηµα – τµήµα I – σηµείο 3 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- ευαισθητοποιητικό του δέρµατος, 
κατηγορία 1 

- ευαισθητοποιητικό του δέρµατος, 
κατηγορίες 1Α και 1Β 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός είναι η ευθυγράµµιση µε άλλες διατυπώσεις που προτείνει η Επιτροπή. 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Οδηγία 98/24/ΕΚ 

Άρθρο 2 – στοιχείο β – σηµείο i 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(i) κάθε χηµικός παράγοντας ο οποίος 
πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στον 

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την 
ταξινόµηση σε οποιαδήποτε από τις τάξεις 

ή κατηγορίες κινδύνου 2.1 έως 2.4, 2.6 και 

(i) κάθε χηµικός παράγοντας ο οποίος 
πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στον 

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την 
ταξινόµηση σε οποιαδήποτε από τις τάξεις 

ή κατηγορίες κινδύνου 2.1 έως 2.4, 2.6 έως 
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2.7, 2.8 τύποι Α και Β, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 
κατηγορίες 1 και 2, 2.14 κατηγορίες 1 και 
2, 2.15 τύποι Α έως ΣΤ, σηµεία 3.1 έως 
3.6, 3.7 δυσµενείς επιδράσεις στη 

σεξουαλική λειτουργία και τη γονιµότητα 

ή στην ανάπτυξη, 3.8 άλλες επιδράσεις 

πλην της ναρκωτικής, 3.9 και 3.10, έστω 

και αν ο συγκεκριµένος χηµικός 

παράγοντας έχει καταταγεί δυνάµει του εν 

λόγω κανονισµού»· 

2.15 τύποι Α έως ΣΤ, σηµεία 3.1 έως 3.6, 

3.7 δυσµενείς επιδράσεις στη σεξουαλική 

λειτουργία και τη γονιµότητα ή στην 

ανάπτυξη, 3.8 άλλες επιδράσεις πλην της 

ναρκωτικής, 3.9 και 3.10, έστω και αν ο 

συγκεκριµένος χηµικός παράγοντας έχει 

καταταγεί δυνάµει του εν λόγω 

κανονισµού»· 

Αιτιολόγηση 

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 οι αυτοαντιδρώσες ουσίες και µείγµατα (2.8) 

τύπου Γ και ∆, Ε και ΣΤ, αν θερµανθούν µπορούν να αναφλεγούν, τα οξειδωτικά υγρά (2.13) της 

κατηγορίας 3 µπορούν να αναζωπυρώσουν την πυρκαγιά, και τα οξειδωτικά στερεά (2.14) της 

κατηγορίας 3 µπορούν να αναζωπυρώσουν την πυρκαγιά, και συνεπώς πρέπει να περιληφθούν 

στον κατάλογο των επικίνδυνων χηµικών παραγόντων. 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – σηµείο 1 – στοιχείο γ 

Οδηγία 98/24/ΕΚ 

Άρθρο 2 – στοιχείο β – σηµείο (iii) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(iii) κάθε χηµικός παράγοντας που δεν 

πληροί µεν τα κριτήρια κατάταξης ως 

επικίνδυνου σύµφωνα µε το σηµείο i), 

ενδέχεται όµως να συνιστά κίνδυνο για την 

ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων 

λόγω των φυσικοχηµικών, χηµικών ή 

τοξικολογικών ιδιοτήτων του και του 

τρόπου µε τον οποίο χρησιµοποιείται ή 

υπάρχει στο χώρο εργασίας, 

συµπεριλαµβανοµένου κάθε χηµικού 

παράγοντα για τον οποίο έχει καθοριστεί 

οριακή τιµή επαγγελµατικής έκθεσης 

δυνάµει του άρθρου 3». 

(∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο.) 

Αιτιολόγηση 

(∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο.) 
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Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – σηµείο 2 α (νέο) 

Οδηγία 2004/37/ΕΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 η λέξη 
«παρασκεύασµα» αντικαθίσταται από τη 
λέξη «µείγµα»·  

Αιτιολόγηση 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 χρησιµοποιεί σταθερά τον όρο «µείγµατα» και όχι τον όρο 

«παρασκευάσµατα». 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – σηµείο 2 β (νέο) 

Οδηγία 2004/37/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2β) Στο άρθρο 5 παράγραφος 2 η λέξη 
«παρασκεύασµα» αντικαθίσταται από τη 
λέξη «µείγµα»· 

Αιτιολόγηση 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 χρησιµοποιεί σταθερά τον όρο «µείγµατα» και όχι τον όρο 

«παρασκευάσµατα». 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – σηµείο 2 γ (νέο) 

Οδηγία 2004/37/ΕΚ 

Άρθρο 6 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2γ) Στο άρθρο 6 στοιχείο β), η λέξη 
«παρασκεύασµα» αντικαθίσταται από τη 
λέξη «µείγµα»· 
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Αιτιολόγηση 

Ο κανονισµός 1272/2008 χρησιµοποιεί σταθερά τον όρο «µείγµατα» και όχι τον όρο 

«παρασκευάσµατα». 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – σηµείο 2 δ (νέο) 

Οδηγία 2004/37/ΕΚ 

Παράρτηµα I – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2δ) Στον τίτλο του παραρτήµατος I, η 
λέξη «παρασκεύασµα» αντικαθίσταται 
από τη λέξη «µείγµα»· 

Αιτιολόγηση 

Ο κανονισµός 1272/2008 χρησιµοποιεί σταθερά τον όρο «µείγµατα» και όχι τον όρο 

«παρασκευάσµατα». 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 

συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το 

αργότερο την/στις [...]. Ανακοινώνουν 
αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν 

λόγω διατάξεων. 

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις 

αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 

συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το 

αργότερο την 1η Ιουνίου 2015. 
Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το 

κείµενο των εν λόγω διατάξεων. 

Αιτιολόγηση 

Σύµφωνα µε το άρθρο 61 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 «έως την 1η 

Ιουνίου 2015, τα µείγµατα ταξινοµούνται, επισηµαίνονται και συσκευάζονται σύµφωνα µε την 

οδηγία 1999/45/ΕΚ». Η σαφέστερη λύση θα ήταν διατηρηθεί η ηµεροµηνία αυτή. 

 

 


