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1.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Η πρόταση [COM(2001) 12 τελικό] εκδόθηκε από την Επιτροπή στις 15 Ιανουαρίου
του 2001 και, στη συνέχεια, διαβιβάστηκε στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση µε τροπολογίες κατά την πρώτη
ανάγνωσή του στις 6 Σεπτεµβρίου 2001.
Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής [COM(2001) 555 τελικό] εκδόθηκε στις
28 Σεπτεµβρίου 2001 και, στη συνέχεια, διαβιβάστηκε στο Συµβούλιο.
Το Συµβούλιο εξέδωσε την κοινή του θέση στις 6 ∆εκεµβρίου 2001. Η Σουηδία, η
∆ανία και η Επιτροπή έκαναν δηλώσεις.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 4 τροπολογίες κατά τη δεύτερη ανάγνωσή του
στις 10 Απριλίου 2002.
Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνωµοδότησή της στις
25 Απριλίου 2001.
2.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ

Στόχος της πρότασης είναι η θέσπιση εναρµονισµένων διατάξεων σχετικά µε την
εµπορία και τη χρήση πενταβρωµοδιφαινολαιθέρα, σύµφωνα µε το άρθρο 95 της
Συνθήκης, σχετικά µε την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Στόχος της πρότασης είναι επίσης η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της
υγείας και του περιβάλλοντος.
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3.

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

3.1.

Σύνοψη της θέσης της Επιτροπής

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δεχθεί τις τέσσερις τροπολογίες που πρότεινε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη δεύτερη ανάγνωσή του.
3.2.

Τροπολογίες 1 έως 3

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει να απαγορευτεί ο οκταβρωµοδιφαινυλαιθέρας
από την οδηγία:
Η Επιτροπή δεν µπορεί να δεχθεί διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της
προτεινόµενης οδηγίας. Οι διαδικασίες αξιολόγησης του κινδύνου για τον οκταΒ∆Α
και τον δεκαΒ∆Α βρίσκονται ακόµη σε εξέλιξη µολονότι έχουν φτάσει σε
προχωρηµένο στάδιο. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις του κινδύνου όπως
επίσης και οι εκτιµήσεις σχετικά µε τη διαθεσιµότητα ασφαλών υποκατάστατων,
πριν προταθούν επαρκή µέτρα. Η διαθεσιµότητα ασφαλών υποκατάστατων είναι
ιδιαίτερα σηµαντική σε αυτή την περίπτωση, επειδή η απουσία αποτελεσµατικών
υποκατάστατων θα µπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του αριθµού των ατυχηµάτων
σε φωτιές.
Οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την αξιολόγηση του κινδύνου και µε τη
διαθεσιµότητα ασφαλών υποκατάστατων οκταΒ∆Α και δεκαΒ∆Α αναµένονται πριν
από το τέλος του τρέχοντος έτους.
Βάσει αυτών των αποτελεσµάτων, η Επιτροπή θα υποβάλει νέες προτάσεις. Αυτό
δεν πρόκειται να καθυστερήσει τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας για τον
πενταβρωµοδιφαινολαιθέρα, µε την οποία συµφωνούν και τα τρία θεσµικά όργανα.
3.3.

Τροπολογία 4

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να προστεθεί η απαγόρευση του δεκαΒ∆Α, µε
ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2006 το αργότερο, εάν η αξιολόγηση του κινδύνου δεν
καταλήξει στο συµπέρασµα ότι ο δεκαΒ∆Α δεν δηµιουργεί λόγους ανησυχίας.
Η θέση της Επιτροπής σχετικά µε αυτή την τροπολογία είναι παραπλήσια µε τη θέση
της για την τροπολογία 1. Επιπλέον, εάν γινόταν δεκτή η τροπολογία αυτή, θα
επέτρεπε είτε µια πλήρη απαγόρευση είτε καµία απαγόρευση. Η Επιτροπή προτιµά
µια πιο ευέλικτη προσέγγιση, πράγµα που σηµαίνει ότι θα µπορούσαν να τεθούν σε
ισχύ µέτρα πολύ νωρίτερα από το 2006. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης του
κινδύνου και των αναλύσεων σχετικά µε τη διαθεσιµότητα ασφαλών
υποκατάστατων αναµένεται να επιτρέψει να εντοπιστούν τα στοιχεία που προκαλούν
ανησυχία και να ληφθούν γρήγορα τα δέοντα µέτρα.
4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή διατυπώνει αρνητική γνώµη για τις
τροπολογίες και δεν τροποποιεί την πρότασή της.
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