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PR_COD_1app

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 οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την εικοστή ένατη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EOK του Συμβουλίου 
περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως 
μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή - κ/μ/τ)
(COM(2004)0638 – C6-0136/2004 – 2004/0225(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2004)0638)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 (C6-0136/2004),

– 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 και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
(A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

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.

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Η προτεινόμενη 29η τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ θα είχε ως αποτέλεσμα τη 
θέσπιση ρυθμίσεων σχετικά με τις ουσίες που στο πλαίσιο της 29ης προσαρμογής της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά ή αναταξινομήθηκαν ως κ/μ/τ στην κατηγορία 1 
ή στην κατηγορία 2, ώστε οι ουσίες αυτές να ενσωματωθούν στο προσάρτημα του 
Παραρτήματος Ι, προκειμένου να περιοριστεί η χρήση τους σε ουσίες και παρασκευάσματα 
που διατίθενται στο εμπόριο για πώληση στο ευρύ κοινό.

Με αυτήν την εικοστή ένατη τροποποίηση προστίθενται στο προσάρτημα του Παραρτήματος 
Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ 346 καταχωρήσεις που περιλαμβάνουν ουσίες που μέσω της 
οδηγίας 2004/73/ΕΚ της Επιτροπής ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά ή αναταξινομήθηκαν: 
146 καταχωρήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν ουσίες που ταξινομήθηκαν πρόσφατα ως 
καρκινογόνες της κατηγορίας 1, 21 καταχωρήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν ουσίες που 
ταξινομήθηκαν πρόσφατα ως καρκινογόνες της κατηγορίας 2, 152 καταχωρήσεις οι οποίες 
περιλαμβάνουν ουσίες που ταξινομήθηκαν πρόσφατα ως μεταλλαξιογόνες της κατηγορίας 2, 
και 24 καταχωρήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν ουσίες που ταξινομήθηκαν πρόσφατα ως 
τοξικές για την αναπαραγωγή της κατηγορίας 2. Ωστόσο, από αυτές τις 346 καταχωρήσεις, οι 
304 περιλαμβάνουν ουσίες για τις οποίες ισχύει ήδη περιορισμός πώλησης στο ευρύ κοινό 
λόγω προηγούμενης ταξινόμησης ως κ/μ/τ ουσίες των κατηγοριών 1 ή 2.

Πεδίο χρήσης

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πολλές από αυτές τις κ/μ/τ ουσίες που 
ταξινομήθηκαν πρόσφατα χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες, ενδιάμεσα προϊόντα οργανικών 
ενώσεων ή για ειδικές επαγγελματικές εφαρμογές.

Επιπλέον, για τις περισσότερες από τις ουσίες που έχουν περιληφθεί στον κατάλογο στην 
προτεινόμενη εικοστή ένατη τροποποίηση ίσχυε ήδη περιορισμός της πώλησης στο ευρύ 
κοινό λόγω της προηγούμενης ταξινόμησής τους ως κ/μ/τ ουσίες των κατηγοριών 1 ή 2 και 
απλώς τώρα αναταξινομήθηκαν ή συνοδεύονται από νέες σημειώσεις. Στην πράξη, μόνο 42 
από τις 346 καταχωρήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν ουσίες που ταξινομήθηκαν πρόσφατα 
πρόκειται να αφορούν ουσίες για τις οποίες ισχύουν νέοι περιορισμοί πώλησης στο ευρύ 
κοινό.

Σύσταση του εισηγητή

Η προτεινόμενη οδηγία θα διασφαλίσει πιο αποτελεσματική προστασία για την υγεία των 
καταναλωτών, χωρίς ωστόσο να έχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις ή να επιφέρει απώλειες 
θέσεων απασχόλησης, δεδομένου ότι η χρήση αυτών των επικίνδυνων ουσιών από το ευρύ 
κοινό είναι ούτως ή άλλως περιορισμένη.

Δεδομένου ότι το όφελος που επιτυγχάνεται με την προτεινόμενη οδηγία θα εξυπηρετούσε 
την προστασία της ανθρώπινης υγείας, το κόστος θα ήταν μάλλον χαμηλό και δεν έχουν 
υποβληθεί στον εισηγητή αρνητικές ως προς αυτό το ζήτημα γνωμοδοτήσεις, προτείνεται η 
έγκριση της παρούσας οδηγίας χωρίς τροποποιήσεις.
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