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Τροποποιηµένη πρόταση

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την εικοστή τροποποίηση της οδηγίας 1976/769/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 σύµφωνα µε το άρθρο 250,
παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Μετά τη γνωµοδότηση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την
1η Φεβρουαρίου 2001 (σε πρώτη ανάγνωση) σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή για την
εικοστή τροποποίηση της οδηγίας 1976/769/EOK [COM(2000) 260 τελικό] του
Συµβουλίου, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 250(2) της
συνθήκης ΕΚ, τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας.
Σκοπός της τροποποιηµένης πρότασης είναι η ταξινόµηση της αρχικής πρότασης, χωρίς
τροποποίηση της γενικής δοµής και των στόχων της.
Από τις τέσσερις τροπολογίες που θέσπισε το Κοινοβούλιο µία εγκρίθηκε και µια άλλη
εγκρίθηκε εν µέρει και κατ’ αρχήν.
Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι όλες οι εναποµένουσες χρήσεις των χλωριωµένων παραφινών
µικρής αλυσίδας (SCCP) θα πρέπει να περιληφθούν σε µελλοντική επανεξέταση των διατάξεων
και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενηµερωθεί σχετικά µε το αποτέλεσµα της
επανεξέτασης και γι’ αυτό αποδέχθηκε την εισαγωγή των απαραίτητων αποσαφηνίσεων
(τροπολογία αριθ. 4 του Κοινοβουλίου). Η Επιτροπή µπορεί επίσης να αποδεχθεί ότι η
προτεινόµενη οδηγία θα πρέπει να καλύπτει τις SCCP υπό µορφήν ουσίας ή συστατικού
παρασκευασµάτων (τροπολογία αριθ. 3, πρώτο µέρος, του Κοινοβουλίου).
Η Επιτροπή απέρριψε τροπολογίες που επρόκειτο να διευρύνουν το πεδίο εφαρµογής της
προτεινόµενης απαγόρευσης. Βάση της πρότασης της Επιτροπής είναι ο εντοπισµός
συγκεκριµένων κινδύνων από µια συνολική αξιολόγηση κινδύνων που διενεργήθηκε στο
πλαίσιο του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 793/1993 για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των
κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες.
Έτσι, η Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεχθεί τις τροπολογίες αριθ. 1 και 3, δεύτερο µέρος, του
Κοινοβουλίου για συµπερίληψη της απαγόρευσης της χρήσης των SCCP ως
πλαστικοποιητών σε χρώµατα και επιχρίσµατα και ως επιβραδυντικών φλόγας σε ελαστικά
(καουτσούκ), πλαστικά ή κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Κάτι τέτοιο δεν δικαιολογείται από
τις σηµερινές γνώσεις σχετικά µε τους κινδύνους. Ωστόσο, εάν εντοπιστούν τέτοιοι κίνδυνοι,
η οδηγία µπορεί να προσαρµοστεί στην τεχνική πρόοδο.
Ούτε µπορεί να αποδεχθεί η Επιτροπή τη δέσµευση να υποβάλει προτάσεις για περιορισµό
της χρήσης άλλων συναφών ουσιών (τροπολογία αριθ. 2 του Κοινοβουλίου).
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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 Επιτροπής 1,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,
Ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της συνθήκης 3,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

(2)

(3)

1
2
3
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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 1976/769/EΟΚ 4.
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. 793/1993
του Συµβουλίου για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες
ουσίες, στην οποία συνιστά τη λήψη ειδικών µέτρων για τον περιορισµό της χρήσης

ΕΕ C 337 E, 28.11.2000, σ. 138.
ΕΕ C 116, 20.4.2001, σ. 27.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της […] (ΕΕ C […], […], σ. […]), κοινή θέση του Συµβουλίου
της […] (ΕΕ C […], […], σ. […]) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της […] (ΕΕ C […],
[…], σ. […]). Απόφαση του Συµβουλίου της […].
ΕΕ L 262, 27.9.1976, σ. 201, οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/77/EΚ της
Επιτροπής (ΕΕ L 207, 6.8.1999, σ. 18).
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των SCCP, ιδίως στα υγρά επεξεργασίας µετάλλων και στα προϊόντα τελικής
επεξεργασίας δερµάτων, µε σκοπό την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος.
(4)

Άλλες γνωστές χρήσεις των SCCP θα επανεξεταστούν, ιδίως όσον αφορά τις εκποµπές
από προϊόντα που περιέχουν SCCP, υπό το πρίσµα των νέων επιστηµονικών γνώσεων.

(5)

Στις 27 Νοεµβρίου 1998 η Επιστηµονική Επιτροπή για την Τοξικότητα, την
Οικοτοξικότητα και το Περιβάλλον εξέδωσε γνωµοδότηση σχετικά µε τους κινδύνους
που είχε επισηµάνει η Επιτροπή στη σύστασή της όσον αφορά τις SCCP.

(6)

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 1989/391/EΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την
εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων κατά την εργασία 5 και της οδηγίας 1998/24/EΚ του Συµβουλίου για την
προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από
κινδύνους οφειλοµένους σε χηµικούς παράγοντες 6.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτηµα I της οδηγίας
παρούσας οδηγίας.

1976/769/EΟΚ

τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα της

Άρθρο 2
1.

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις απαραίτητες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα
οδηγία το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2001 [ένα χρόνο µετά την ηµεροµηνία
έναρξης της ισχύος της] και πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιουλίου 2002 [δεκαοκτώ µήνες µετά την

έναρξη της ισχύος της παρούσας οδηγίας].
2.

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.
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ΕΕ L 183, 29.6.1989, σ. 1.
ΕΕ L 131, 5.5.1998, σ. 11.
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Άρθρο 4

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

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
To ακόλουθο σηµείο προστίθεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 1976/769/EΟΚ:
"XXX Αλκάνια, C10-C13, Χλωρο
(χλωριωµένες παραφίνες
µικρής αλυσίδας)

αριθ. CAS 85535-84-8

1. ∆εν επιτρέπεται η διάθεσή τους στην αγορά για να
χρησιµοποιηθούν ως ουσίες ή ως συστατικά
παρασκευασµάτων
- στη µεταλλουργία,
- για τη λίπανση δερµάτων.
2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία µε τα κράτη
µέλη και την επιτροπή OSPAR θα επανεξετάσει πριν
από την 1η Ιανουαρίου 2003 άλλες γνωστές χρήσεις
των SCCP υπό το πρίσµα τυχόν νέων επιστηµονικών
δεδοµένων όσον αφορά τους κινδύνους που ενέχουν
οι ουσίες αυτές για την υγεία και το περιβάλλον. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενηµερωθεί σχετικά µε
το αποτέλεσµα της επανεξέτασης αυτής."
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