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Πρόταση

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση, για 24η φορά, της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά
µε τους περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης µερικών επικίνδυνων ουσιών
και παρασκευασµάτων (πενταβρωµοδιφαινυλαιθέρας)

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο πενταβρωµοδιφαινυλαιθέρας (πενταΒ∆Α) είναι ένα βρωµιωµένο επιβραδυντικό φλόγας
που χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για την παρασκευή µαλακού αφρού
πολυουρεθάνης για τα έπιπλα και τις ταπετσαρίες. Ανήκει σε µια οµάδα δέκα ουσιών, τους
πολυβρωµιωµένους διφαινυλαιθέρες. ∆ιατίθενται στην αγορά τρία επιβραδυντικά φλόγας από
πολυβρωµιωµένους διφαινυλαιθέρες. Τα άλλα δύο, ο δεκαΒ∆Α και ο οκταΒ∆Α,
χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές διαφορετικές από τον αφρό πολυουρεθάνης. Η προτεινόµενη
οδηγία θα εισαγάγει εναρµονισµένες διατάξεις για την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση
του πενταΒ∆Α.
Οι κίνδυνοι του πενταΒ∆Α για το περιβάλλον αξιολογήθηκαν στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
793/93 του Συµβουλίου για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες
ουσίες. Η αξιολόγηση του κινδύνου προσδιόρισε την ανάγκη για µείωση των κινδύνων του

πενταΒ∆Α για το περιβάλλον από την παραγωγή και τη χρήση αφρού πολυουρεθάνης που
περιέχει πενταΒ∆Α. Στη γνώµη της 4ης Φεβρουαρίου 2000, η Επιστηµονική Επιτροπή για
την Τοξικότητα, την Οικοτοξικότητα και το Περιβάλλον (CSTEE) επιβεβαίωσε τα
συµπεράσµατα της αξιολόγησης του πενταΒ∆Α όσον αφορά την ανάγκη για µείωση των
κινδύνων προκειµένου να προστατευθεί το περιβάλλον. Επιπλέον, η CSTEE επιβεβαίωσε,
στη γνώµη της 19ης Ιουνίου 2000, τον προβληµατισµό σχετικά µε την έκθεση βρεφών, τα
οποία βρίσκονται σε γαλουχία, σε πενταΒ∆Α και ότι τα αυξανόµενα επίπεδα πενταΒ∆Α στο
µητρικό γάλα µπορεί να οφείλονται σε χρήση που δεν έχει ακόµη προσδιοριστεί.
Η Επιτροπή εξέδωσε στις xx.xx.2001 σύσταση στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
σχετικά µε µια στρατηγική για τη µείωση του κινδύνου που θα προβλέπει
περιορισµούς στην εµπορία και τη χρήση του πενταΒ∆Α και των ειδών που περιέχουν
πενταΒ∆Α προκειµένου να ελεγχθεί ο κίνδυνος του περιβάλλοντος από την παραγωγή και τη
χρήση αφρών πολυουρεθάνης. Συνέστησε επίσης τα οποιαδήποτε µέτρα να λαµβάνουν
υπόψη τον προβληµατισµό σχετικά µε τα βρέφη που εκτίθενται σε κίνδυνο µέσω του
γάλακτος.

793/93

Με βάση την αξιολόγηση του κινδύνου και τη συνιστώµενη στρατηγική για τη µείωσή του
στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 και λαµβανοµένης υπόψη της αρχής της
προφύλαξης (ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την αρχή της προφύλαξης,
COM/2000/0001), η Επιτροπή προτείνει να περιοριστεί η εµπορία και η χρήση του
πενταΒ∆Α και των ειδών που περιέχουν πενταΒ∆Α.
Οι διαθέσιµοι στο εµπόριο διφαινυλαιθέρες τεχνικού βαθµού είναι µίγµατα και περιέχουν
µόρια µε διαφορετικούς αριθµούς ατόµων βρωµίου. Ο πενταΒ∆Α βρίσκεται επίσης σε µικρές
συγκεντρώσεις στον οκταβρωµοδιφαινυλαιθέρα (οκταΒ∆Α) τεχνικού βαθµού. Οι πιθανοί
κίνδυνοι του οκταΒ∆Α (τεχνικού βαθµού) αξιολογούνται ήδη στο πλαίσιο του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 793/93 και µπορεί να προταθεί η λήψη µέτρων για τη µείωση του κινδύνου,
εφόσον κριθεί αναγκαίο, µόλις ολοκληρωθεί η σχετική αξιολόγηση.
Υπάρχουν αναλυτικές τεχνικές, όπως η GC-MS (αέριος χρωµατογραφία-φασµατοµετρία µάζας)
για τον ποσοτικό προσδιορισµό του πενταΒ∆Α και µπορεί να γίνει διάκριση, για τις εν λόγω
τεχνικές, µεταξύ τεχνικών βαθµών οκταΒ∆Α και πενταΒ∆Α.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ποιοι είναι οι στόχοι της πρότασης σε σχέση µε τις υποχρεώσεις της Κοινότητας;

Οι στόχοι της πρότασης είναι η διατήρηση της Εσωτερικής Αγοράς καθώς και η προστασία
της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, λαµβανοµένων υπόψη των πορισµάτων της
αξιολόγησης του κινδύνου.

Ποιες είναι οι µορφές δράσης που έχει στη διάθεσή της η Κοινότητα;

Η µόνη µορφή δράσης που έχει στη διάθεσή της η Κοινότητα είναι µια πρόταση για την
τροποποίηση, για 24η φορά, της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ.

Είναι απαραίτητη η θέσπιση ενιαίων κανόνων;
∆εν αρκεί να οριστούν στόχοι που να επιτευχθούν από τα κράτη µέλη;

Η προτεινόµενη 24η τροποποίηση θεσπίζει ενιαίους κανόνες σχετικά µε τον πενταΒ∆Α
προκειµένου να διατηρηθεί η Εσωτερική Αγορά. Εγγυάται επίσης ένα υψηλό επίπεδο
προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος. Η προτεινόµενη 24η τροποποίηση είναι ο µόνος
τρόπος για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. ∆εν αρκεί απλώς να οριστούν στόχοι.
ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η αξιολόγηση του κινδύνου στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 προσδιορίζει
κινδύνους σχετικά µε τον πενταΒ∆Α και µια στρατηγική για τη µείωση των εν λόγω κινδύνων.
Η πρόταση της Επιτροπής εφαρµόζει, µε εναρµονισµένο τρόπο, τη στρατηγική µείωσης των
κινδύνων που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 και εµποδίζει τον
κατακερµατισµό της Εσωτερικής Αγοράς µέσω µονοµερών δράσεων από πλευράς των
κρατών µελών.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Κόστος

Η προτεινόµενη οδηγία θα δηµιουργήσει ασήµαντα µόνο προβλήµατα στη βιοµηχανία ή στο
εµπόριο. Υπάρχουν διαθέσιµα κατάλληλα εναλλακτικά επιβραδυντικά φλόγας, τόσο από
τεχνική όσο και από οικονοµική άποψη. Το κόστος είναι ασήµαντο, τόσο από πλευράς του
εφάπαξ κόστους προσαρµογής όσο και από πλευράς του ετήσιου κόστους, σε σύγκριση µε
τον κύκλο εργασιών των σχετικών τοµέων.

Οφέλη

Τα οφέλη της πρότασης είναι η διατήρηση της Εσωτερικής Αγοράς και η προστασία της
υγείας και του περιβάλλοντος. Η πρόταση δεν θα επιφέρει µεγαλύτερους κινδύνους από
φωτιές ή µεγαλύτερους κινδύνους στο περιβάλλον δεδοµένου ότι υπάρχει διαθεσιµότητα
κατάλληλων εναλλακτικών επιβραδυντικών φλόγας.
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Η 24η τροποποίηση θα επιφέρει οφέλη τόσο από πλευράς ενιαίας αγοράς όσο και από
πλευράς προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος. Τα οφέλη αυτά θα επιτευχθούν µε
χαµηλό κόστος.
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∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΗΣ
24ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κατά την προετοιµασία της πρότασης πραγµατοποιήθηκαν διαβουλεύσεις στις οποίες έλαβαν
µέρος εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη και τη βιοµηχανία, εκπροσωπούµενη από το
CEFIC (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Χηµικής Βιοµηχανίας).
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση της Εσωτερικής Αγοράς και, παράλληλα, στην
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, και, ως εκ
τούτου, είναι σύµφωνη µε το άρθρο 95 (3) της συνθήκης.
∆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. Πρέπει να ζητηθεί η γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής.
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2001/0018 (COD)

Πρόταση

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση, για 24η φορά, της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά
µε τους περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης µερικών επικίνδυνων ουσιών
και παρασκευασµάτων (πενταβρωµοδιφαινυλαιθέρας)
(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,
την πρόταση της Επιτροπής1,
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,
αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251 της συνθήκης3,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

(2)

1
2
3
4

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 της συνθήκης, πρέπει να δηµιουργηθεί ένας χώρος χωρίς
εσωτερικά σύνορα, µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των
εµπορευµάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων.
Οι κίνδυνοι του πενταΒ∆Α για το περιβάλλον αξιολογήθηκαν στον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 793/93 του Συµβουλίου της 23ης Μαρτίου για την αξιολόγηση και τον έλεγχο
των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες4. Η αξιολόγηση του κινδύνου προσδιόρισε
την ανάγκη για µείωση των κινδύνων του πενταΒ∆Α για το περιβάλλον. Στη γνώµη
της 4ης Φεβρουαρίου 2000, η Επιστηµονική Επιτροπή για την Τοξικότητα, την
Οικοτοξικότητα και το Περιβάλλον (CSTEE) επιβεβαίωσε τα συµπεράσµατα της
αξιολόγησης του πενταΒ∆Α όσον αφορά την ανάγκη για µείωση των κινδύνων
προκειµένου να προστατευθεί το περιβάλλον. Επιπλέον, η CSTEE επιβεβαίωσε, στη
γνώµη της 19ης Ιουνίου 2000, τον προβληµατισµό σχετικά µε την έκθεση βρεφών, τα
οποία βρίσκονται σε γαλουχία, σε πενταΒ∆Α και ότι τα αυξανόµενα επίπεδα
πενταΒ∆Α στο µητρικό γάλα µπορεί να οφείλονται σε χρήση που δεν έχει ακόµη
προσδιοριστεί.

ΕΕ C , , σ. .
ΕΕ C , , σ. .
ΕΕ C , , σ. .
ΕΕ L 84, 5.4.1993, σ. 1.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση5 στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93
σχετικά µε µια στρατηγική για τη µείωση του κινδύνου από το πενταΒ∆Α, που θα
προβλέπει περιορισµούς στην εµπορία και τη χρήση του, προκειµένου να ελεγχθεί ο
κίνδυνος για το περιβάλλον. Συνέστησε επίσης τα οποιαδήποτε µέτρα να λαµβάνουν
υπόψη τις τον προβληµατισµό σχετικά µε τα βρέφη που εκτίθενται σε κίνδυνο µέσω
του γάλακτος.
Προκειµένου να προστατευθεί η υγεία και το περιβάλλον, θα πρέπει να απαγορευθούν
η διάθεση στην αγορά και η χρήση του πενταΒ∆Α και η διάθεση στην αγορά ειδών
που περιέχουν πενταΒ∆Α.
Οι διαθέσιµοι στο εµπόριο διφαινυλαιθέρες τεχνικού βαθµού είναι µίγµατα και
περιέχουν µόρια µε διαφορετικούς αριθµούς ατόµων βρωµίου. Ο
οκταβρωµοδιφαινυλαιθέρας (οκταΒ∆Α) τεχνικού βαθµού περιέχει πενταΒ∆Α, εκτός
από, κυρίως, οκταΒ∆Α και επταΒ∆Α. Ο οκταΒ∆Α αποτελεί ήδη αντικείµενο
αξιολόγησης κινδύνου στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93. Η
αξιολόγηση αυτή του κινδύνου δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί και µολονότι ενδέχεται
να προταθούν στο µέλλον µέτρα για τη µείωση του κινδύνου, η παρούσα πρόταση δεν
θα πρέπει να περιορίζει τον οκταΒ∆Α τεχνικού βαθµού .
Η παρουσία πενταΒ∆Α σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από 0,1% µπορεί να ανιχνευθεί
µε τη χρήση τυποποιηµένων αναλυτικών τεχνικών όπως η GC-MS (αέριος
χρωµατογραφία-φασµατοµετρία µάζας). Μπορεί να γίνει διάκριση, στις τεχνικές
αυτές, µεταξύ τεχνικών βαθµών οκταΒ∆Α και πενταΒ∆Α.
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την κοινοτική νοµοθεσία η οποία ορίζει τις ελάχιστες
απαιτήσεις για την προστασία των εργαζοµένων που περιλαµβάνονται στην οδηγία
89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων
για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων
κατά την εργασία6 και στις επιµέρους οδηγίες που βασίζονται σ’αυτήν, και ιδίως στην
οδηγία 90/394/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά µε την
προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του
άρθρου 16, παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)7 και στην οδηγία 98/24/ΕΚ για
την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία από
κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Ι της οδηγίας
παρούσας οδηγίας.

5
6
7

76/769/ΕΟΚ

τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα της

ΕΕ C , , σ. .
ΕΕ L 183, 29.6.1989, σ. 1.
ΕΕ L 196, 26.7.1990, σ. 1.
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Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2002
[ένα έτος µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της]. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή
σχετικά.
Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιουλίου 2003 [δεκαοκτώ µήνες µετά την έναρξη
ισχύος της παρούσας οδηγίας].
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 20ή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Η Πρόεδρος

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το ακόλουθο σηµείο [XX] προστίθεται στο παράρτηµα Ι της οδηγία 76/769/ΕΟΚ:
«[XX]
πενταβρωµιούχο 1. ∆εν µπορεί να κυκλοφορεί στην αγορά ή να
παράγωγο
του
χρησιµοποιείται ως ουσία ή ως συστατικό
διφαινυλαιθέρα
παρασκευασµάτων σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες
από 0,1 % κατά µάζα.
C12H5Br5O
2. ∆εν µπορούν να κυκλοφορούν στην αγορά είδη που
περιέχουν, τα ίδια ή επιβραδυντικά φλόγας µέρη τους,
την ουσία αυτή σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες από
0,1% κατά µάζα.
3. Κατά παρέκκλιση, οι διατάξεις αυτές δεν ισχύουν για
τον οκταβρωµοδιφαιλυναιθέρα τεχνικού βαθµού,
εφόσον περιέχει πενταβρωµιούχο παράγωγο του
διφαινυλαιθέρα σε ποσοστό µικρότερο από 5% κατά
µάζα.»
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