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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1336/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Δεκεμβρίου 2008
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 με σκοπό την προσαρμογή του στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και
μειγμάτων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Η ανάλυση των δυνητικών αποτελεσμάτων της αντικατάστασης
των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και η εισαγωγή
των κριτηρίων του GHS οδήγησε στο συμπέρασμα ότι, κατά
την προσαρμογή στον περιεχομένων στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 648/2004 αναφορών στις εν λόγω οδηγίες, θα πρέπει να
διατηρηθεί το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω νομοθετικής
πράξης.

(5)

Η μετάβαση από τα κριτήρια ταξινόμησης που περιέχονται στις
οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως την 1η Ιουνίου 2015. Οι παρασκευαστές
απορρυπαντικών είναι παραγωγοί, εισαγωγείς ή μεταγενέστεροι
χρήστες κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
και θα πρέπει κατά συνέπεια να τους δοθεί η δυνατότητα στο
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού να προσαρμοστούν στην εν
λόγω μετάβαση βάσει παρόμοιου χρονοδιαγράμματος με αυτό
που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου
2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία
ουσιών και μειγμάτων (3), προβλέπει την εναρμόνιση της
ταξινόμησης και της επισήμανσης ουσιών και μειγμάτων στους
κόλπους της Κοινότητας. Ο ανωτέρω κανονισμός θα
αντικαταστήσει την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της
27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων
ουσιών (4) καθώς και την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999,
για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων
παρασκευασμάτων (5).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 αξιοποιεί την εμπειρία
των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και ενσωματώνει
τα κριτήρια ταξινόμησης και επισήμανσης ουσιών και
μειγμάτων τα οποία προβλέπει το παγκοσμίως εναρμονισμένο
σύστημα (GHS) ταξινόμησης και επισήμανσης των επικίνδυνων
χημικών ουσιών, το οποίο έχει θεσπισθεί σε διεθνές επίπεδο
στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

(3)

Ορισμένες διατάξεις για την ταξινόμηση και επισήμανση που
προβλέπονται στις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ
εξυπηρετούν επίσης το σκοπό της εφαρμογής άλλων κοινοτικών
νομοθετημάτων, όπως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τα απορρυπαντικά (6).

(1) ΕΕ C 120 της 16.5.2008, σ. 50.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 (δεν έχει
δημοσιευτεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008.
(3) ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.
(4) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1.
(5) ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1.
(6) ΕΕ L 104 της 8.4.2004, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 τροποποιείται ως εξής:
1.

Η λέξη «παρασκεύασμα» ή «παρασκευάσματα» κατά την έννοια
του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (7), στην έκδοση της 30ής Δεκεμβρίου 2006,
αντικαθίσταται από τη λέξη «μείγμα» ή «μείγματα» αντίστοιχα σε
ολόκληρο το κείμενο.

2.

Στο άρθρο 9 παράγραφος 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο:
«Με την επιφύλαξη του άρθρου 45 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση,
την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (*), οι
παρασκευαστές που διαθέτουν στην αγορά ουσίες ή/και μείγματα
που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό πρέπει να θέτουν
στη διάθεση των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών:
(*) ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.».

(7) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1. Διορθώθηκε στην ΕΕ L 136 της
29.5.2007, σ. 3.
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Στο άρθρο 11, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:

«1. Οι παράγραφοι 2 έως 6 ισχύουν με την επιφύλαξη των
διατάξεων σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη
συσκευασία ουσιών και μειγμάτων του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1272/2008.».
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Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα σημεία 2 και 3 του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1η Ιουνίου
2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Στρασβούργο, 16 Δεκεμβρίου 2008.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
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