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***I
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004
με σκοπό την προσαρμογή του στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. … για
την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και 
για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006
(COM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD))
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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
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 με σκοπό την προσαρμογή 
του στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. … για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 
συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ 
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
(COM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0613),

– 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 (C6-0349/2007),

– 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 Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών (A6-0000/2008),

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.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το 2003, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε 
Σύστημα Οικουμενικής Εναρμόνισης για την ταξινόμηση και επισήμανση χημικών ουσιών 
(GHS) με στόχο να διευκολυνθεί το παγκόσμιο εμπόριο χημικών ουσιών με την καθιέρωση 
κοινού συστήματος για την κοινοποίηση κινδύνων. Η Παγκόσμια Διάσκεψη για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ προέτρεψε τις μεμονωμένες χώρες να εφαρμόσουν το εν 
λόγω σύστημα χωρίς καθυστέρηση και να λειτουργεί πλήρως στα τέλη του 2008.

Γενικός στόχος της εναρμόνισης, της ταξινόμησης και επισήμανσης επικίνδυνων χημικών 
ουσιών είναι η βελτίωση του επιπέδου προστασίας για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον σε όλο τον κόσμο.

Η εφαρμογή του GHS στην ΕΕ απαιτεί ορισμένες τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 
Η πρόταση κανονισμού για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και 
μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 θα αποτελέσει το μέσο για την ενσωμάτωση των αρχών του GHS στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία ενώ παράλληλα θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ισχύον σύστημα της ΕΕ. Η 
πρόταση αυτή συνοδεύεται από δύο άλλες προτάσεις σχετικά με μεταγενέστερη νομοθεσία -
πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τα απορρυπαντικά και άλλη 
πρόταση για την τροποποίηση οδηγιών σχετικά με καλλυντικά, παιχνίδια, εκπομπές πτητικών 
οργανικών ενώσεων, οχήματα στο τέλος της ζωής τους και απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Πρόταση για τα απορρυπαντικά

Οι τροποποιήσεις που προτείνει η Επιτροπή στον κανονισμό για τα απορρυπαντικά 
(648/2004) είναι σχετικά περιορισμένες. Προσαρμόζουν διατάξεις οι οποίες αναφέρονται 
στην ταξινόμηση και την επισήμανση ούτως ώστε να αντιστοιχούν στον "κύριο" κανονισμό 
για την ταξινόμηση, την επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, χωρίς να 
προστίθενται άλλα στοιχεία. Οι νέες διατάξεις θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2015.

Η εισηγήτρια δεν προτείνει προς το παρόν τροποποιήσεις στην πρόταση κανονισμού της 
Επιτροπής για τα απορρυπαντικά, αλλά επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επανεξετάσει 
τη θέση της σε μεταγενέστερα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας. 
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