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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. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. 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 απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ όσον αφορά τους περιορισμούς 
κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων, 2-(2-μεθοξυαιθοξυ)αιθανόλης, 2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλης, 
διισοκυανικού μεθυλενοδιφαινυλίου, κυκλοεξανίου και νιτρικού αμμωνίου
(COM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0559),

– έχοντας υπόψη τα άρθρο 251, παράγραφος 2, και 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα 
οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0327/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2008),

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 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 17 A (νέα)

(17a) Οι διατάξεις της παρούσας 
Απόφασης εγκρίνονται με σκοπό να 
ενσωματωθούν στο Παράρτημα XVII του 
Κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH), όπως ορίζεται στο άρθρο 137, 
παράγραφος 3 του εν λόγω Κανονισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει τη σχέση μεταξύ της παρούσας απόφασης, της οδηγίας 
76/769/EΟΚ και του Κανονισμού REACH.

Τροπολογία 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, στοιχείο 55, στήλη 2, εδάφιο 6 (Οδηγία 76/769/EΟΚ)

(6) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
διαθέτουν στην αγορά για πρώτη φορά 
παρασκευάσματα που περιέχουν MDI
συγκεντρώνουν, εντός 3 ετών από την 
ημερομηνία εφαρμογής των περιορισμών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
δεδομένα για τα ενδεχόμενα περιστατικά 
αναπνευστικής αλλεργίας κατά τη χρήση 
παρασκευασμάτων που περιέχουν MDI και 
κοινοποιούν τα δεδομένα αυτά στην 
Επιτροπή. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται 
σύμφωνα με ένα πρωτόκολλο μελέτης
εγκεκριμένο από την Επιτροπή στο οποίο 
πρέπει να συμμετέχουν εξειδικευμένα 
κέντρα.

(6) Εντός 3 ετών από την ημερομηνία 
εφαρμογής των περιορισμών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και με 
βάση τα στοιχεία που διατίθενται από την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης κινδύνου 
που διενεργείται βάσει του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 793/93 και αφού προηγηθεί
γνωμοδότηση της Επιστημονικής 
Επιτροπής για την Υγεία και τους 
Περιβαλλοντικούς Κινδύνους, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
ανάγκη συλλογής επιπλέον δεδομένων για 
τα ενδεχόμενα περιστατικά αναπνευστικής 
αλλεργίας κατά τη χρήση 
παρασκευασμάτων που περιέχουν MDI. 
Με βάση την έκθεση αυτή, η Επιτροπή, 
αν χρειαστεί, υποβάλλει πρόταση με βάση 
το άρθρο 69, παράγραφοι 1 και 3 του 
Κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1 για να ζητηθεί από τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν 
στην αγορά για πρώτη φορά 
παρασκευάσματα που περιέχουν MDI, να 
συλλέξουν στοιχεία, σύμφωνα με ένα 
πρωτόκολλο μελέτης εγκεκριμένο από την 
Επιτροπή στο οποίο πρέπει να 
συμμετέχουν εξειδικευμένα κέντρα.
_____
1 ΕΕ L 396, 30.12.2006, σελ. 1. Κανονισμός όπως 
τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό του 
Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 1354/2007 (ΕΕ L 304, 
22.11.2007, σελ. 1).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κινδύνου για τα MDI που διενεργήθηκε το 2005 με βάση 
τον υφιστάμενο κανονισμό αριθ. 793/93 για τις ουσίες, νεότερα στοιχεία σχετικά με την έκθεση 
που υπέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος της Δανίας, κέντρα δηλητηριάσεων 
στη Γερμανία, το ΗΒ και το Βέλγιο, καθώς και ο κλάδος της βιομηχανίας, αναφέρουν ότι, στην 
πραγματικότητα, δεν υφίσταται κίνδυνος για τους καταναλωτές. Πριν ανατεθούν νέες ευρέος 
φάσματος μελέτες, πρέπει να ζητηθεί από την Επιτροπή να εξετάσει, συνεπικουρούμενη από 
κατάλληλη επιστημονική επιτροπή, κατά πόσον τέτοιου είδους δεδομένα καταργούν την ανάγκη 
συλλογής περαιτέρω στοιχείων.

Τροπολογία 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, στοιχείο 55, στήλη 2, εδάφιο 7 (Οδηγία 76/769/EΟΚ)

(7) Εφαρμόζεται το άρθρο 69 παράγραφοι 
1 και 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου*, εκτός αν από τα 
δεδομένα που συγκεντρώνονται 
αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει ανάγκη για 
περαιτέρω περιοριστικά μέτρα πέραν 
εκείνων που ισχύουν ήδη.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 69, παράγραφοι 1 και 3 του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 εφαρμόζεται 
ανεξαρτήτως της διάταξης αυτής. Παρέχει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη τη δυνατότητα 
περαιτέρω περιορισμού των MDI με βάση τη διαδικασία περιορισμών του REACH, εφόσον 
πληρούνται σαφή κριτήρια που συμφωνούνται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η 
προτεινόμενη διάταξη προξενεί έλλειψη συνοχής μεταξύ των διατάξεων της απόφασης αυτής 
και του Κανονισμού REACH εισάγοντας μια περιττή δέσμη συμπληρωματικών κριτηρίων για 
περαιτέρω περιορισμούς όσον αφορά την ουσία αυτή.

Τροπολογία 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, στοιχείο 56, στήλη 2, εδάφιο 8 (Οδηγία 76/769/EΟΚ)

(8) Δεν κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην 
αγορά μετά την [18 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της απόφασης], για πώληση στο 
ευρύ κοινό, ως συστατικό κόλλας με βάση 

(8) Δεν κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην 
αγορά μετά την [18 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της απόφασης], για πώληση στο 
ευρύ κοινό, ως συστατικό κόλλας με βάση 
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το νεοπρένιο σε συγκεντρώσεις ίσες ή 
μεγαλύτερες του 0,1% κατά μάζα σε 
συσκευασίες μεγαλύτερες των 650 g.

το νεοπρένιο σε συγκεντρώσεις ίσες ή 
μεγαλύτερες του 0,1% κατά μάζα σε 
συσκευασίες μεγαλύτερες των 350 g.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθόσον το εν λόγω συστατικό κόλλας δεν προορίζεται για εφαρμογή σε μεγάλες επιφάνειες, 
κρίνεται σκόπιμο να περιοριστεί το όριο του μεγέθους της συσκευασίας. Η αξιολόγηση 
κινδύνων συνιστά το μέγεθος των 350 g.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ιστορικό και στόχος της απόφασης

Για τις ουσίες DEGME, DEGBE, MDI και κυκλοεξάνιο πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις 
κινδύνου στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 για την αξιολόγηση και τον 
έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες. Η αξιολόγηση κινδύνου για όλες τις εν 
λόγω χημικές ουσίες εντόπισαν την ανάγκη μείωσης των κινδύνων που ενέχουν για την 
ανθρώπινη υγεία. Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και από την Επιστημονική 
Επιτροπή για την Τοξικότητα, την Οικοτοξικότητα και το Περιβάλλον (ΕΕΤΟΠ).

Το νιτρικό αμμώνιο είναι μια ουσία που μπορεί να λειτουργήσει ως οξειδωτικό και ο 
κίνδυνος που πρέπει να αντιμετωπιστεί οφείλεται στην ιδιότητα που έχει να εκρήγνυται όταν 
αναμειχθεί με ορισμένες άλλες ουσίες. Το νιτρικό αμμώνιο χρησιμοποιείται ευρέως στην ΕΕ 
ως λίπασμα και τα λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας πριν διατεθούν στην αγορά.
Η παρούσα οδηγία εξασφαλίζει εναρμονισμένους κανόνες για τη διάθεση στην αγορά και 
χρήση των παρασκευασμάτων DEGME, DEGBE, MDI και του κυκλοεξανίου από το ευρύ 
κοινό. Πρέπει επίσης να εξασφαλίσει εναρμονισμένους κανόνες για τη διάθεση στην αγορά 
του νιτρικού αμμωνίου ως ουσίας καθαυτής και ως στοιχείου παρασκευασμάτων που 
χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα. Συνεπώς, η παρούσα οδηγία που προτείνει τροποποιήσεις 
επί της Οδηγίας 76/769/EΟΚ θα βελτιώσει τις συνθήκες λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
διασφαλίζοντας υψηλότερο επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Τομείς χρήσης των εν λόγω χημικών ουσιών

Το DEGME συγκαταλέγεται στην ομάδα των γλυκολαιθέρων. Το DEGME  χρησιμοποιείται 
κυρίως ως αντιψυκτικό στο καύσιμο αεριωθούμενων αεροπλάνων. Το DEGME 
χρησιμοποιείται επί πλέον ως χημικό ενδιάμεσο, ως βασικό χημικό συστατικό (διαλύτης 
επεξεργασίας) και ως διαλύτης σε χρώματα και βερνίκια, σε αποξεστικά χρωμάτων, σε 
προϊόντα καθαρισμού, σε γαλακτώματα αυτοστίλβωσης, σε στεγανωτικά πατωμάτων, σε 
υγρά υαλοκαθαριστήρων, σε προϊόντα καθαρισμού του δέρματος (σαπούνι) και σε προϊόντα 
περιποίησης του δέρματος.

Το DEGBE ανήκει στην ομάδα των γλυκολαιθέρων. Χρησιμοποιείται σε χρώματα, βαφές, 
μελάνια, απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού. Η κύρια λειτουργία αυτού του παράγοντα 
είναι η διάλυση διαφόρων συστατικών μειγμάτων σε υδατικά και μη υδατικά συστήματα.

Το MDI αναφέρεται σε έναν αριθμό ισομερικών ενώσεων. Χρησιμοποιείται κυρίως στη 
βιομηχανική παραγωγή σκληρών αφρών πολυουρεθάνης που χρησιμοποιούνται σε 
παγκόσμια κλίμακα. Πολλές άλλες χρήσεις απαντώνται στους εξής τομείς: χρώματα και 
επιστρώσεις, κόλλες, στεγανωτικά (συμπεριλαμβανομένων των στεγανοποιητικών υλικών 
που είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες), ελαστομερή και υποδήματα. Χρησιμοποιείται 
επίσης στην παραγωγή μοριοσανίδων (για τη συγκόλληση του ξύλου) και πυρήνων 
εκμαγείων για χύτευση.
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Το κυκλοεξάνιο είναι ένα κυκλικό αλκάνιο. Χρησιμοποιείται ως διαλύτης κυρίως στις κόλλες 
(κυκλοεξάνιο σε συνδυασμό με άλλους διαλύτες). Πρόκειται κυρίως για κόλλες με βάση το 
"νεοπρένιο" (πολυχλωροπρένιο) που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία κατεργασίας 
δερμάτων (υποδήματα), στον κατασκευαστικό κλάδο (επιστρώσεις δαπέδων) και στη 
βιομηχανία εξοπλισμού αυτοκινήτων. Τα προϊόντα κόλλας με κυκλοεξάνιο χρησιμοποιούνται 
κυρίως από βιοτέχνες αλλά και από το ευρύ κοινό στα νοικοκυριά και σε προϊόντα για 
μαστορέματα.

Το νιτρικό αμμώνιο χρησιμοποιείται ευρέως σε ολόκληρη την ΕΕ ως λίπασμα, αλλά 
ταυτόχρονα αποτελεί το κύριο συστατικό της εκρηκτικής ύλης με την εμπορική ονομασία 
ANFO (μείγμα νιτρικού αμμωνίου με πετρέλαιο). Το νιτρικό αμμώνιο χρησιμοποιείται στα 
λιπάσματα είτε αυτούσιο, είτε αναμεμειγμένο με άλλες θρεπτικές ουσίες. Τα λιπάσματα με 
περιεκτικότητα σε άζωτο άνω του 28% είναι γνωστά ως λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου με 
υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο.

Σύσταση του εισηγητή

Λόγω της ανάγκης περιορισμού των κίνδυνων για τους καταναλωτές και ιδίως της
διασφάλισης επαρκούς προστασίας όσον αφορά χρήσεις σε μαστορέματα, πρέπει να 
εφαρμοστούν ορισμένοι περιορισμοί για παρασκευάσματα που περιέχουν DEGME, DEGBE, 
MDI ή κυκλοεξάνιο που διατίθενται στην αγορά για το ευρύ κοινό. Σκόπιμο είναι επίσης να 
διασφαλιστεί ενιαίο υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους γεωργούς και τους διανομείς εντός 
της ΕΕ για όλα τα λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου και η πρόσβαση στα λιπάσματα νιτρικού 
αμμωνίου να περιοριστεί αποκλειστικά στους επαγγελματίες του γεωργικού κλάδου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και δεδομένου ότι η προτεινόμενη Απόφαση 
δημιουργεί ορισμένα προβλήματα για τον κλάδο ή το εμπόριο, ο εισηγητής εγκρίνει το 
κείμενο της Επιτροπής με ορισμένες τροπολογίες. Οι προτεινόμενες τροπολογίες 
αποσαφηνίζουν τη σχέση της Απόφασης με το REACH, περιορίζει το περιττό κόστος και 
βελτιώνει την ασφάλεια για τους καταναλωτές.
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