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Πρόταση

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την 20ή τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τους
περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών επικίνδυνων ουσιών και
παρασκευασµάτων (Χλωριωµένες παραφίνες µικρής αλυσίδας)

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στην ΕΕ, οι χλωριωµένες παραφίνες µικρής αλυσίδας (SCCP) χρησιµοποιούνται κυρίως ως
πρόσθετα σε υγρά επεξεργασίας µετάλλων. Οι ενώσεις αυτές χρησιµοποιούνται επίσης ως
επιβραδυντικά φλόγας στην παρασκευή καουτσούκ και ως πρόσθετα χρωµάτων και άλλων
επιχρισµάτων.
∆υνάµει του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλίου για την αξιολόγηση και τον
έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες, η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο σύστασης
σχετικά µε τα πορίσµατα της στρατηγικής για την αξιολόγηση και τον περιορισµό των
κινδύνων από τέσσερις ουσίες, συµπεριλαµβανοµένων των SCCP, το οποίο οριστικοποιήθηκε
τον Ιούλιο του 1998 και έτυχε οµόφωνης ευνοϊκής γνώµης από την επιτροπή του άρθρου 15
του κανονισµού 793/93, στις 28 Ιουλίου 1999. Μετά την έγκριση από το Σώµα των
Επιτρόπων στις 12 Οκτωβρίου 1999 η σύσταση δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα στις
13 Νοεµβρίου 1999.
Σύµφωνα µε το πόρισµα της αξιολόγησης κινδύνου, είναι αναγκαίο να ληφθούν ειδικά µέτρα
για την προστασία των υδάτινων οικοσυστηµάτων.
Στη σύστασή της, η Επιτροπή ζητούσε να µελετηθούν µέτρα κοινοτικού επιπέδου για τον
περιορισµό της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης των SCCP ιδίως στη µεταλλουργία
και στην τελική επεξεργασία δερµάτων, και προσέθετε ότι θα απαιτηθούν περαιτέρω
εργασίες για τον καθορισµό χρήσεων για τις οποίες θα είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν
παρεκκλίσεις. Μελέτη η οποία ανατέθηκε από την Γ∆ ΙΙΙ σε ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες,
δεν τεκµηρίωσε την ανάγκη κλαδικών παρεκκλίσεων για τη βιοµηχανία της ΕΕ.
Η Επιστηµονική Επιτροπή για την Τοξικότητα, την Οικοτοξικότητα και το Περιβάλλον, όταν
ζητήθηκε η γνώµη της σχετικά µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του κινδύνου των
SCCP, αποφάνθηκε στις 27 Νοεµβρίου 1998 ότι υπάρχουν απαράδεκτοι δυνητικοί
περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τον κύκλο ζωής των χλωριωµένων αυτών
παραφινών, αν και η χρήση τους δεν ενέχει αξιοσηµείωτους κινδύνους για τους
εργαζόµενους, τους καταναλωτές και τον άνθρωπο που εκτίθενται σ' αυτές µέσω του
περιβάλλοντος.
Με βάση την ανωτέρω σύσταση, και προκειµένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις της
εσωτερικής αγοράς οφειλόµενες στις διαφορές µεταξύ των εθνικών νοµοθετικών διατάξεων
που διέπουν τις χλωριωµένες παραφίνες, η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση µέτρων
εναρµόνισης στο πλαίσιο της οδηγίας 76/769 για τους περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά
και χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων. Η 20ή τροποποίηση της
συγκεκριµένης οδηγίας θα απαγορεύσει τη χρήση των SCCP σε δύο πεδία εφαρµογών που
επισηµαίνονται στη σύσταση, τη µεταλλουργία και την τελική επεξεργασία δερµάτων. Όσον
αφορά τις άλλες εφαρµογές των SCCP, και ιδίως ως πλαστικοποιητών σε χρώµατα,
επιχρίσµατα και στεγανωτικά και ως επιβραδυντικών φλόγας σε καουτσούκ, πλαστικά και
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, θα πρέπει να επανεξετασθεί εντός τριών ετών από τη
θέσπιση της οδηγίας η λήψη µέτρων για τη µείωση του κινδύνου, µε βάση τις νέες
επιστηµονικές γνώσεις και την τεχνική πρόοδο.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι έντεκα από τα κράτη µέλη της ΕΕ, τα οποία έχουν υιοθετήσει
πλήρως τη σύσταση της Επιτροπής για τις SCCP, είχαν δεσµευθεί το 1995 να εφαρµόσουν
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την απόφαση PARCOM 95/1 στο πλαίσιο της σύµβασης του Παρισιού (η οποία από το 1998
αποτελεί την σύµβαση OSPAR). Βάσει της εν λόγω απόφασης PARCOM η χρήση των SCCP
καταργείται σταδιακά ως εξής: χρήση ως πλαστικοποιητών σε χρώµατα και επιχρίσµατα,
χρήση σε υγρά επεξεργασίας µετάλλων, χρήση ως επιβραδυντικών φλόγας σε καουτσούκ,
πλαστικά και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1999·χρήση ως
πλαστικοποιητών σε στεγανωτικά έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004. Συνεπώς, η απόφαση
PARCOM υπερβαίνει το πεδίο της σύστασης της Επιτροπής περιλαµβάνοντας τις χρήσεις
των SCCP ως πλαστικοποιητών και επιβραδυντικών φλόγας. Αφετέρου, η σύσταση της
Επιτροπής υπερβαίνει το πεδίο της απόφασης PARCOM καθώς περιλαµβάνει τις χρήσεις
SCCP στην τελική επεξεργασία δερµάτων. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν είναι συµβαλλόµενο
µέρος στην απόφαση PARCOM. Το Ηνωµένο Βασίλειο δεν έχει αποδεχθεί την απόφαση
PARCOM. Η Αυστρία, η Ελλάδα και η Ιταλία δεν είναι συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης
OSPAR.
2.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ποιοί είναι οι στόχοι της πρότασης σε σχέση µε τις υποχρεώσεις της Κοινότητας;
Ο πρώτος στόχος της πρότασης είναι η προστασία του περιβάλλοντος µε βάση τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης του κινδύνου.
Ο δεύτερος στόχος είναι η διατήρηση της εσωτερικής αγοράς.
Η πρωτοβουλία εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας ή σε κοινή
αρµοδιότητα;
Η δράση για τη διατήρηση της εσωτερικής αγοράς επικίνδυνων ουσιών εµπίπτει στην
αποκλειστική αρµοδιότητα της Επιτροπής. Η αρµοδιότητα αυτή θεσπίζεται µε την οδηγία
76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου.
Ποιές δυνατότητες δράσης διαθέτει η Κοινότητα;
Η µόνη δυνατότητα δράσης είναι η πρόταση για την εικοστή τροποποίηση της οδηγίας
76/769/ΕΟΚ.
Είναι απαραίτητοι ενιαίοι κανόνες; ∆εν αρκεί η καθιέρωση στόχων που πρέπει να
υλοποιηθούν από τα κράτη µέλη;
Η προτεινόµενη 20ή τροπολογία θεσπίζει ενιαίους κανόνες για την κυκλοφορία των SCCP µε
σκοπό την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Εγγυάται, επίσης, υψηλό επίπεδο
προστασίας του περιβάλλοντος. Η προτεινόµενη 20ή τροποποίηση είναι ο µόνος τρόπος για
την επίτευξη των σκοπών αυτών. Οι στόχοι θα ήταν ανεπαρκείς.
3.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η ανάγκη καταρτίσεως της πρότασης προέκυψε όταν, τον Ιούνιο του 1995, η PARCOM
(σύµβαση για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από χερσαίες πηγές) εξέδωσε την
απόφαση 95/1 για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης των πολυχλωριωµένων παραφινών
µικρής αλυσίδας σε τέσσερις κατηγορίες εφαρµογών. Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε σκόπιµο να
προηγηθεί η ολοκλήρωση της κοινοτικής αξιολόγησης του κινδύνου των SCCP.
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Η απόφαση PARCOM έπρεπε να τεθεί σε εφαρµογή από τα µέρη που την είχαν υπογράψει
µεταξύ 31ης ∆εκεµβρίου 1999 και 31ης ∆εκεµβρίου 2004, ανάλογα µε την καλυπτόµενη
ειδική χρήση. ∆εδοµένου ότι δέκα από τα µέρη που την υπέγραψαν είναι κράτη µέλη της ΕΕ,
µια τέτοια εφαρµογή θα υπονόµευε την εσωτερική αγορά. Το σκεπτικό, εποµένως, της
πρότασης της Επιτροπής είναι να θεσπίσει εναρµονισµένα κοινοτικά µέτρα για τις SCCP
βάσει κοινοτικής αξιολόγησης του κινδύνου και ανάλυσης του κόστους και των οφελών.
4.
4.1.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ
Κόστος

Η προτεινόµενη οδηγία αναµένεται να δηµιουργήσει ασήµαντα προβλήµατα στη βιοµηχανία
ή το εµπόριο δεδοµένου ότι η χρήση των SCCP στις δύο εφαρµογές για τις οποίες
προβλέπονται περιορισµοί και για τις οποίες οι εταιρείες έχουν αναπτύξει ήδη υποκατάστατα,
µειώνεται συνεχώς .
4.2.

Οφέλη

Τα οφέλη από την πρόταση είναι η εγκαθίδρυση εσωτερικής αγοράς στον τοµέα των SCCP
και η προστασία του περιβάλλοντος.
5.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Η 20ή τροποποίηση θα αποφέρει οφέλη από πλευράς εσωτερικής αγοράς και προστασίας του
περιβάλλοντος. Αυτό θα επιτευχθεί µε χαµηλό κόστος.
6.

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΗΣ
20ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κατά την προετοιµασία της πρότασης πραγµατοποιήθηκαν διάφορες συνεδριάσεις στο
πλαίσιο των οποίων η Επιτροπή συµβουλεύθηκε εµπειρογνώµονες των κρατών µελών και της
βιοµηχανίας. Η βιοµηχανία εκπροσωπήθηκε από το CEFIC (Συµβούλιο Ευρωπαϊκής Χηµικής
Βιοµηχανίας) και την COTANCE (Συνοµοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Βυρσοδεψών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας).
7.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του
περιβάλλοντος και είναι, εποµένως, σύµφωνη µε το άρθρο 95 παράγραφος 3 της συνθήκης.
Η πρόταση δεν απαιτεί τη θέσπιση ειδικών διατάξεων του είδους που προβλέπονται στο
άρθρο 15 της συνθήκης.
Είναι σύµφωνη µε το άρθρο 5.
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8.

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύµφωνα µε το άρθρο 95 της συνθήκης, εφαρµόζεται η διαδικασία συναπόφασης µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Απαιτείται γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής.
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2000/0104 (COD)

Πρόταση

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την 20ή τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τους
περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών επικίνδυνων ουσιών και
παρασκευασµάτων (Χλωριωµένες παραφίνες µικρής αλυσίδας)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο
95,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής1,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,
Ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της συνθήκης3,
Εκτιµώντας τα εξής :
(1)

(2)

(3)

(4)

1
2
3
4

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 της συνθήκης πρέπει να θεσπιστεί χώρος χωρίς εσωτερικά
σύνορα µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων,
των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων.
Οι περιορισµοί που έχουν θεσπιστεί ή προγραµµατιστεί από ορισµένα κράτη µέλη
σχετικά µε τη χρήση χλωριωµένων παραφινών µικρής αλυσίδας (SCCP) µετά την
απόφαση 95/1 της PARCOM (σύµβαση για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης
από χερσαίες πηγές), επηρεάζουν άµεσα την ολοκλήρωση και τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς. Ως εκ τούτου, απαιτείται προσέγγιση των νοµοθεσιών των
κρατών µελών που διέπουν το συγκεκριµένο τοµέα και τροποποίηση, εποµένως, του
παραρτήµατος Ι της οδηγίας 76/769/EΟΚ4.
Οι SCCP έχουν ταξινοµηθεί ως επικίνδυνες για το περιβάλλον διότι είναι πολύ τοξικές
για τους υδρόβιους οργανισµούς και δύνανται να προκαλέσουν µακροχρόνιες
δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση στο πλαίσιο του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 793/93 του
Συµβουλίου για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες
ΕΕ αριθ
ΕΕ αριθ
ΕΕ αριθ
ΕΕ αριθ. L 262, 27.9.1976, σ. 201, Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 99/77/EΚ της
Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 207, 6.8.1999, σ.18).
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ουσίες, στην οποία συνιστά τη λήψη ειδικών µέτρων για τον περιορισµό της χρήσης
των SCCP, ιδίως στα υγρά επεξεργασίας µετάλλων και στα προϊόντα τελικής
επεξεργασίας δερµάτων, µε σκοπό την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος.
(5)

(6)

(7)

Οι σχετικές µε τις SCCP διατάξεις και ιδίως εκείνες που αφορούν τις εκποµπές από
προϊόντα που περιέχουν SCCP, θα επανεξεταστούν υπό το πρίσµα των νέων
επιστηµονικών γνώσεων.
Στις 27 Νοεµβρίου 1998, η Επιστηµονική Επιτροπή για την Τοξικότητα, την
Οικοτοξικότητα και το Περιβάλλον διατύπωσε γνώµη σχετικά µε τους κινδύνους που
είχε επισηµάνει η Επιτροπή στη σύστασή της όσον αφορά τις SCCP.
Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη της κοινοτικής
νοµοθεσίας περί ασφάλειας και προστασίας της υγείας των εργαζοµένων κατά την
εργασία, και ιδίως της οδηγίας 89/391/EΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την
εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων κατά την εργασία5 και της οδηγίας 98/24/EΚ του Συµβουλίου για την
προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από
κινδύνους οφειλοµένους σε χηµικούς παράγοντες6 .

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1

Το παράρτηµα I της οδηγίας
παρούσας οδηγίας.

76/769/EΟΚ

τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα της

Άρθρο 2
1.

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο
στις 31 ∆εκεµβρίου 2001 [ένα χρόνο µετά την ηµεροµηνία ενάρξεως της ισχύος της]
και πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1ης Ιουλίου
την έναρξη της ισχύος της παρούσας οδηγίας].

2.

2002 [δεκαοκτώ

µήνες µετά

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν
παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά
την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη
µέλη.
Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

5
6

ΕΕ αριθ. 183, 29.06.1989, σ. 1.
ΕΕ αριθ. 131, 5.5. 1998, σ. 11.
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Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες,
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
To ακόλουθο σηµείο προστίθεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 76/769/EΟΚ:
“XXX Αλκάνια, C10-C13,
Χλωρο (χλωριωµένες
παραφίνες µικρής
αλυσίδας)

1.

∆εν επιτρέπεται η διάθεσή τους στην αγορά για να
χρησιµοποιηθούν ως ουσίες και συστατικά
παρασκευασµάτων
- στη µεταλλουργία
- για τη λίπανση δερµάτων.

2.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη
θα επανεξετάσει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003 τις
διατάξεις για τις SCCP υπό το πρίσµα τυχόν νέων
επιστηµονικών δεδοµένων όσον αφορά τους κινδύνους
που ενέχουν οι ουσίες αυτές για την υγεία και το
περιβάλλον.

αριθ. CAS 85535-84-8

9

