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1.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

∆ιαβίβαση της πρότασης στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο [COM(2001) 12 - 2001/0018 (COD)] σύµφωνα µε το
άρθρο 95 της Συνθήκης

16 Ιανουαρ. 2001

Γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής

25 Απρίλίου 2001

Γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – πρώτη ανάγνωση

6 Σεπτεµβρ. 2001.

2.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Οι στόχοι της πρότασης για την τροποποίηση, για εικοστή τέταρτη φορά, της
οδηγίας 76/769/EΟΚ είναι η διατήρηση της Ενιαίας Αγοράς και η προστασία του
περιβάλλοντος. Επιδιώκει να επιβάλει απαγόρευση της κυκλοφορίας στην αγορά και της
χρήσης του πενταβρωµοδιφαινυλαιθέρα (πενταΒ∆Α).
Στο εξής, δεν µπορούν να κυκλοφορούν στην αγορά είδη που περιέχουν πενταΒ∆Α.
Η τροποποιηµένη πρόταση αποσκοπεί στην επικαιροποίηση της αρχικής πρότασης,
λαµβάνοντας υπόψη νέες τεχνικές εξελίξεις, χωρίς να τροποποιήσει τη γενική δοµή της και
τους στόχους της.
3.

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Από τις οκτώ τροπολογίες που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή δέχθηκε µία και
δέχθηκε κατ’ αρχήν ένα µέρος µιας άλλης τροπολογίας.
3.1.

Τροπολογίες που γίνονται δεκτές από την Επιτροπή

Σύµφωνα µε νέες τεχνικές πληροφορίες, ο οκταβρωµοδιφαινυλαιθέρας θα µπορεί να
παράγεται µε λιγότερο από 0.1 % πενταβρωµοδιφαινυλαιθέρα το 2003. Κατά συνέπεια, η
προτεινόµενη απαγόρευση του πενταβρωµοδιφαινυλαιθέρα σε συγκεντρώσεις υψηλότερες
από 0.1 % δεν θα έχει καµία συνέπεια για τη δυνατότητα κυκλοφορίας στην αγορά και
χρήσης του οκταβρωµοδιφαινυλαιθέρα. Εποµένως, η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί την
παρέκκλιση σχετικά µε τον πενταβρωµοδιφαινυλαιθέρα σε συγκεντρώσεις χαµηλότερες από
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5 % στον οκταβρωµοδιφαινυλαιθέρα τεχνικού βαθµού από την απαγόρευση, δηλαδή να
διαγράψει το σηµείο 3 του Παραρτήµατος της πρότασης της Επιτροπής για τροποποίηση, για
εικοστή τέταρτη φορά, της οδηγίας 76/769/EΟΚ (Τροπολογία αριθ. 5 του Κοινοβουλίου).
3.2.

Τροπολογίες που γίνονται αποδεκτές εν µέρει ή κατ’ αρχήν από την Επιτροπή

Για τον ίδιο λόγο, η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί την αποσαφήνιση, σε µια αιτιολογική
σκέψη, ότι ο οκταβρωµοδιφαινυλαιθέρας δεν µπορεί να περιέχει πενταβρωµοδιφαινυλαιθέρα
σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από 0.1 % (πρώτο µέρος της τροπολογίας αριθ. 2 του
Κοινοβουλίου).
Η αιτιολογική σκέψη αριθ. 5 τροποποιείται ως εξής:
“Οι διαθέσιµοι στο εµπόριο διφαινυλαιθέρες τεχνικού βαθµού είναι µείγµατα
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. Για να προστατευθεί η ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, δεν θα πρέπει πλέον να επιτρέπεται η χρήση
οκταΒ∆Α που περιέχει περισσότερο από 0.1 % πενταΒ∆Α, όταν θα
περιοριστεί ο πενταΒ∆Α.”
3.3.

Περαιτέρω τροποποιήσεις της πρότασης

Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη την ανάγκη, που επεσήµανε το Συµβούλιο, για περαιτέρω
αποσαφήνιση του σηµείου 1 του Παραρτήµατος της προτεινόµενης οδηγίας προσθέτοντας τις
λέξεις “ουσιών ή”.
Το σηµείο 1 του Παραρτήµατος τροποποιείται ως εξής:
“∆εν µπορεί να κυκλοφορεί στην αγορά ή να χρησιµοποιείται ως ουσία ή ως
συστατικό ουσιών ή παρασκευασµάτων σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες από
0.1 % κατά µάζα.”
3.4.

Τροπολογίες που δεν γίνονται δεκτές από την Επιτροπή

Η Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεχθεί τις τροποποιήσεις που επεκτείνουν το πεδίο κάλυψης
της προτεινόµενης οδηγίας για να συµπεριληφθούν απαγορεύσεις και άλλων ουσιών, δηλαδή
του οκταβρωµοδιφαινυλαιθέρα και του δεκαβρωµοδιφαινυλαιθέρα (τροπολογίες αριθ. 1,
δεύτερο µέρος της αριθ. 2, αριθ. 3, 4, 6, 15 και 16 του Κοινοβουλίου). Αυτές οι άλλες ουσίες
θα αποτελέσουν αντικείµενο µεταγενέστερης πρότασης της Επιτροπής όταν θα έχουν
ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις των κινδύνων και θα έχει αναλυθεί η διαθεσιµότητα ασφαλών
υποκαταστάτων.
4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύµφωνα µε το άρθρο 250(2) της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή τροποποιεί την πρότασή της
όπως παρουσιάζεται ανωτέρω.
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