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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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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ με σκοπό την προσαρμογή της 
στον κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με 
τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά
(COM(2003)0644 – C6-0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2003)0644)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0531/2003),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, 
της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής 
Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 
και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0000/2005),

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
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1

Άρθρο 1, παράγραφος 1 (Οδηγία 67/548/ΕΟΚ)

(1) Στο άρθρο 1, παράγραφος 1, τα 
στοιχεία α), β) και γ) διαγράφονται.

(1) Στο άρθρο 1, παράγραφος 1, τα 
στοιχεία α), β) και γ) διαγράφονται και το 
κείμενο του στοιχείου δ) αντικαθίσταται 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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από το κάτωθι κείμενο:

"δ) η ταξινόμηση, η συσκευασία και η 
σήμανση των επικίνδυνων για τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον ουσιών και 
των προϊόντων που περιέχουν τέτοιου 
είδους ουσίες, στον βαθμό που οι εν λόγω 
ουσίες ή τα προϊόντα εισάγονται στην  
αγορά των κρατών μελών".

Αιτιολόγηση

Διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας στα προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.

Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 23 (Οδηγία 67/548/ΕΟΚ)

(6) Στο άρθρο 23, παράγραφος 2, 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ):

(6) Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής.

α) Στην παράγραφος 2 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο ζ):

«ζ) τον αριθμό καταχώρισης, όποτε 
υπάρχει.»

«ζ) τον αριθμό καταχώρισης, όποτε 
υπάρχει.»

β) προστίθεται η κάτωθι παράγραφος 5:
"5. Στην περίπτωση που προϊόντα που 
περιέχουν ουσίες που έχουν αδειοδοτηθεί 
βάσει του άρθρου 57 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. [REACH] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου *, στη 
σήμανση περιλαμβάνεται και 
προειδοποιητικό σύμβολο. Το εν λόγω 
σύμβολο καθορίζεται από την Επιτροπή 
μεταξύ... ** σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζει το άρθρο 29, και 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο του 
παραρτήματος  II.".
* ΕΕ L ...
** Δύο έτη από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αυξηθεί η ασφαλής χρήση από πλευράς καταναλωτών των προϊόντων που 
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περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, εισάγεται η υποχρέωση της επικόλησης προειδοποιητικού 
συμβόλου στη σήμανση των εν λόγω προϊόντων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η πρόταση της Επιτροπής έχει ως στόχο την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ σχετικά 
με την καταχώριση, τη συσκευασία και την επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών με σκοπό 
την προσαρμογή της στις νέες διατάξεις  περί χημικών ουσιών που θα εγκριθούν στο πλαίσιο 
του κανονισμού REACH, για τον οποίο υποβάλλεται ξεχωριστή πρόταση της Επιτροπής 
παράλληλα προς την υπό εξέταση  (COM(2003) 644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD)).

Συγκεκριμένα, ο κανονισμός REACH θα προβλέψει για τις νέες χημικές ουσίες τις ίδιες 
υποχρεώσεις καταχώρισης που ισχύουν για τις υφιστάμενες ουσίες. Χρειάζεται όμως να 
καταργηθούν οι αντίστοιχες διατάξεις της οδηγίας 67/548/EΟΚ καθώς και οι διατάξεις για 
θέματα υποχρέωσης ενημέρωσης και για μεθόδους απόδειξης που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται, οι οποίες πλέον θα διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού REACH. 
Αντίθετα, οι κανόνες για την καταχώριση, επισήμανση και συσκευασία των επικίνδυνων 
ουσιών δεν περιλαμβάνονται σήμερα στο σύστημα REACH και τα συναφή μέρη της οδηγίας
67/548/EΟΚ θα συνεχίσουν να ισχύουν.

Ο εισηγητής περιορίζεται σε δύο μόνο τροπολογίες επί της πρότασης οδηγίας 67/548/ΕΟΚ. 
Πρόκειται, ειδικότερα, για την εισαγωγή ειδικού συμβόλου στη σήμανση των προϊόντων που 
περιέχουν αδειοδοτημένες χημικές ουσίες, κατά την έννοια του κανονισμού REACH.
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