ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 16.8.2002
COM(2002) 459 τελικό
2002/0206 (COD)

Πρόταση
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης εννεϋλοφαινόλης,
αιθοξυλιωµένης εννεϋλοφαινόλης και κονίας (εικοστή έκτη τροποποίηση της οδηγίας
76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου)

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εννεϋλοφαινόλη (NP) χρησιµοποιείται ως ενδιάµεσο στην παραγωγή αιθοξυλιωµένων
παραγώγων φαινόλης (ΝΡΕ) (π.χ. σε απορρυπαντικά και χρώµατα), στην παραγωγή ρητινών,
πλαστικών, σταθεροποιητών στη βιοµηχανία πολυµερών, στην παρασκευή φαινολικών
οξιµών και σε ορισµένα ειδικά χρώµατα.
Οι κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον της ΝΡ και της ΝΡΕ αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο
του κανονισµού (EΟΚ) 793/93 του Συµβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για την αξιολόγηση
και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες 1. Η αξιολόγηση κινδύνων
προσδιόρισε την ύπαρξη ανάγκης µείωσης των κινδύνων για το περιβάλλον από την ΝΡ και
την ΝΡΕ. Στη γνώµη που εξέδωσε στις 6/7 Mαρτίου 2001 η ΕΕΤΟΠ επιβεβαίωσε τα
συµπεράσµατα της αξιολόγησης και την ύπαρξη ανάγκης µείωσης των κινδύνων για το
περιβάλλον.
Η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση στις 7 Nοεµβρίου 2001, στο πλαίσιο του κανονισµού
(ΕΟΚ) 793/93, σχετικά µε τη στρατηγική περιορισµού των κινδύνων από τη ΝΡ και τη ΝΡΕ,
που προβλέπει περιορισµούς στην εµπορία και τη χρήση ώστε να ελεγχθούν οι κίνδυνοι για
το περιβάλλον2.
Με βάση τις αξιολογήσεις κινδύνων και τη συνιστώµενη στρατηγική για τη µείωση των
κινδύνων στο πλαίσιο του κανονισµού (EΟΚ) 793/93, η Επιτροπή προτείνει τον περιορισµό
της κυκλοφορίας και της χρήσης της ΝΡ και της ΝΡΕ και των παρασκευασµάτων που τις
περιέχουν.
Η κονία χρησιµοποιείται ευρέως στον τοµέα κατασκευών. Μπορεί να περιέχει µικρές
ποσότητες υδατοδιαλυτού χρωµίου VI, που ταξινοµείται ως καρκινογόνος και
ευαισθητοποιός ουσία. Το χρώµιο VI στην κονία µπορεί να προκαλέσει σε ανθρώπους που
εκτίθενται σε παρασκευάσµατα κονιών επώδυνο και αλλεργικό έκζεµα που οδηγεί σε
αναπηρία. Υπάρχει µια τεχνική για τη µείωση του χρωµίου VI η οποία έχει αποδειχθεί ότι
µειώνει τις δυσµενείς επιπτώσεις για την υγεία. Σε κράτη µέλη στα οποία εφαρµόζεται ήδη η
τεχνική αυτή ο αριθµός των κρουσµάτων εκζέµατος που οφείλεται στην έκθεση σε κονία έχει
µειωθεί ριζικά. Στη γνώµη που διατύπωσε στις 27 Ιουνίου 2002, η ΕΕΤΟΠ επιβεβαίωσε τα
επιστηµονικά πορίσµατα. Με βάση τα διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία, η Επιτροπή
προτείνει να µειωθεί η εµπορία και η χρήση κονίας που περιέχει άνω των 2 εκατοµµυριοστών
κατά βάρος (ppm) χρώµιο VI.
Η πρόταση οδηγίας θα θεσπίσει εναρµονισµένες διατάξεις για την εµπορία και τη χρήση ΝΡ,
ΝΡΕ και κονίας.
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ΕΕ L 84, 5.4.1993, σ. 1.
ΕΕ L 319, 4.12.2001, σ. 30.
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2.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ποιοι είναι οι στόχοι της πρότασης σε σχέση µε τις υποχρεώσεις της Κοινότητας;
Στόχος της πρότασης είναι να θεσπίσει εναρµονισµένες διατάξεις για την ΝΡ, την ΝΡΕ και
την κονία, διαφυλάσσοντας έτσι την εσωτερική αγορά, όπως επιτάσσει το άρθρο 95 της
Συνθήκης. Στόχος της πρότασης είναι επίσης να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας της
υγείας και του περιβάλλοντος, όπως ορίζει το άρθρο 95, παράγραφος 3, της Συνθήκης.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν εθνικές διατάξεις για τον περιορισµό της εµπορίας και της
χρήσης επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων, δηµιουργούν εµπόδια στο εµπόριο λόγω
των διαφορών στη νοµοθεσία µεταξύ κρατών µελών. Η πρόταση οδηγίας αποσκοπεί να
βελτιώσει τους όρους λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προς όφελος της προστασίας της
υγείας και του περιβάλλοντος.
Τι κατευθύνσεις δράσης έχει στη διάθεσή της η Κοινότητα;
Μοναδική κατεύθυνση δράσης είναι µια πρόταση τροποποίησης (εικοστής έκτης
τροποποίησης) της οδηγίας 76/769/EΟΚ, πρόταση που προβλέπει εναρµονισµένους κανόνες
για τη χρήση ΝΡ, ΝΡΕ και κονίας.
Είναι αναγκαίο να υπάρχουν οµοιόµορφοι κανόνες; ∆εν αρκεί να καθοριστούν στόχοι για τα
κράτη µέλη;
Η προτεινόµενη εικοστή έκτη τροποποίηση θεσπίζει οµοιόµορφους κανόνες για την
κυκλοφορία ΝΡ, ΝΡΕ και κονίας. Εγγυάται επίσης υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και
του περιβάλλοντος. Η προτεινόµενη εικοστή έκτη τροποποίηση είναι ο µόνος τρόπος για την
εκπλήρωση των σκοπών αυτών. Ο καθορισµός στόχων θα ήταν ανεπαρκής.
3.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η προτεινόµενη εικοστή έκτη τροποποίηση επεκτείνει το παράτηµα I της
οδηγίας 76/769/EΟΚ προσθέτοντας την ΝΡ, την ΝΡΕ και την κονία. Κατά συνέπεια
περιορίζεται η χρήση NP, NPE και κονίας.
4.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ

4.1.

Το κόστος

Τα προβλήµατα που αναµένεται να δηµιουργήσει η πρόταση οδηγίας στη βιοµηχανία ή στο
εµπόριο είναι ήσσονος σηµασίας, επειδή η χρήση ΝΡ και ΝΡΕ µειώνεται. Στην
πραγµατικότητα, οι επιχειρήσεις έχουν ήδη αναπτύξει υποκατάστατα ή εναλλακτικές
τεχνικές. Όσον αφορά το χρώµιο VI στην κονία, η πρόταση οδηγίας αναµένεται να
δηµιουργήσει ήσσονος σηµασίας προβλήµατα στη βιοµηχανία ή στο εµπόριο, επειδή η
τεχνολογία µείωσης του χρωµίου VI διατίθεται σε χαµηλό κόστος και εφαρµόζεται ήδη από
πολυάριθµες επιχειρήσεις σε διάφορα κράτη µέλη.
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4.2.

Το όφελος

Το όφελος από την πρόταση είναι η δηµιουργία µιας εσωτερικής αγοράς και η προστασία της
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Η προτεινόµενη απαγόρευση θα εξασφαλίσει ότι,
για ορισµένες χρήσεις που δηµιουργούν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή για το
περιβάλλον, δεν θα διατίθενται πλέον στην αγορά ΝΡ, ΝΡΕ και κονία µε περιεκτικότητα σε
χρώµιο VI άνω των 2 ppm.
5.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Με την εικοστή έκτη τροποποίηση θα προκύψουν οφέλη από πλευράς προστασίας της
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Αυτό θα επιτευχθεί µε χαµηλό κόστος.
6.

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για την εκπόνηση της πρότασης ζητήθηκε η γνώµη ορισµένων φορέων στη διάρκεια
συνεδριάσεων που πραγµατοποιήθηκαν και συγκεκριµένα ζητήθηκε η γνώµη
εµπειρογνωµόνων από τα κράτη µέλη, του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Χηµικής Βιοµηχανίας
(CEFIC), της Eurometaux, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιµέντου, της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας
Οικοδόµων και Ξυλουργών Οικοδοµής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Καταναλωτών BEUC εξέφρασε
επίσης τη γνώµη της.
7.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

Η πρόταση αποσκοπεί να διαφυλάξει την εσωτερική αγορά και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει
υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, ανταποκρίνεται συνεπώς στις
απαιτήσεις του άρθρου 95, παράγραφος 3, της Συνθήκης.
8.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύµφωνα µε το άρθρο 95 της συνθήκης, έχει εφαρµογή η διαδικασία συναπόφασης µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει επίσης να ζητηθεί η γνώµη της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής.
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2002/0206 (COD)
Πρόταση
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης εννεϋλοφαινόλης,
αιθοξυλιωµένης εννεϋλοφαινόλης και κονίας (εικοστή έκτη τροποποίηση της οδηγίας
76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου)
(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 Επιτροπής 3,
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 4,
ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία η οποία ορίζεται στο άρθρο 251 της συνθήκης 5,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Οι κίνδυνοι για το περιβάλλον από την εννεϋλοφαινόλη (ΝΡ) και την αιθοξυλιωµένη
εννεϋλοφαινόλη
(ΝΡΕ)
αξιολογήθηκαν
σύµφωνα
µε
τον
κανονισµό
(EΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για την αξιολόγηση και
τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες 6. Η αξιολόγηση εντόπισε την
ανάγκη µείωσης αυτών των κινδύνων και, στη γνώµη που διατύπωσε στις
6/7 Mαρτίου 2001, η Επιστηµονική Επιτροπή για την Τοξικότητα, την
Οικοτοξικότητα και το Περιβάλλον (ΕΕΤΟΠ) επιβεβαίωσε το συµπέρασµα αυτό.

(2)

Η σύσταση 2001/838/ΕΚ 7, που εξέδωσε η Επιτροπή στο πλαίσιο του κανονισµού
(ΕΟΚ) 793/93, πρότεινε µια στρατηγική περιορισµού των κινδύνων από τη ΝΡ και τη
ΝΡΕ, συνιστώντας ιδίως την επιβολή περιορισµών στην εµπορία και τη χρήση.

(3)

Για την προστασία του περιβάλλοντος, κρίνεται λοιπόν απαραίτητο να περιοριστεί η
διάθεση στην αγορά και η χρήση ΝΡ και ΝΡΕ σε ειδικές χρήσεις.

3

ΕΕ C .
ΕΕ C .
ΕΕ C .
ΕΕ L 84, 5.4.1993, σ. 1.
ΕΕ L 319, 4.12.2001, σ. 30.
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(4)

Επιστηµονικές µελέτες κατέδειξαν επίσης ότι τα παρασκευάσµατα κονίας που
περιέχουν χρώµιο VI ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ορισµένες
περιπτώσεις, εάν υπάρχει άµεση και παρατεταµένη επαφή µε την επιδερµίδα του
ανθρώπου.

(5)

Η ΕΕΤΟΠ επιβεβαίωσε τις βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία από το χρώµιο VI της
κονίας.

(6)

Για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, κρίνεται λοιπόν απαραίτητο να
περιοριστεί η διάθεση στην αγορά και η χρήση κονίας. Συγκεκριµένα, όσον αφορά τις
χειρωνακτικές δραστηριότητες στις οποίες υπάρχει κίνδυνος επαφής µε την
επιδερµίδα, πρέπει να περιοριστεί η διάθεση στην αγορά και η χρήση κονίας ή
παρασκευασµάτων κονίας που περιέχουν άνω των 2 ppm χρώµιο VI.

(7)

Η οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως
των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που
αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών επικινδύνων
ουσιών και παρασκευασµάτων8 πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να εισαγάγει εναρµονισµένες διατάξεις όσον
αφορά την ΝΡ, την ΝΡΕ και την κονία, διαφυλάσσοντας έτσι την εσωτερική αγορά
και εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως υψηλό είπεδο προστασίας της υγείας και του
περιβάλλοντος, όπως ορίζει το άρθρο 95 της συνθήκης.

(9)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας που ορίζει
ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των εργαζοµένων, όπως την εφαρµογή της
οδηγίας 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 εργασία 9, και των ειδικών οδηγιών της και συγκεκριµένα της
οδηγίας 90/394/EΟΚ 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] 10 και της οδηγίας 98/24/EΚ του
Συµβουλίου για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την
εργασία από κινδύνους οφειλοµένους σε χηµικούς παράγοντες.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Το παράρτηµα I της οδηγίας 76/769/EΟΚ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα της
παρούσας οδηγίας.

8
9
10

ΕΕ L 262, 27.9.1976, σ. 201.
ΕΕ L 183, 29.6.1989, σ. 1.
ΕΕ L 196, 26.7.1990, σ. 1.
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Άρθρο 2
Το αργότερο έως τις xx xx 200x [ένα χρόνο από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας],
τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συµµόρφωσή τους µε την παρούσα οδηγία.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από τις xx xx 200x [δεκαοκτώ µήνες µετά την έναρξη ισχύος
της παρούσας οδηγίας].
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, 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
Ο Πρόεδρος

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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Tα ακόλουθα σηµεία
οδηγίας 76/769/EΟΚ:
«[ΧΧ]
(1)

Εννεϋλοφαινόλη
C6H4(OH)C9H19

(2)

Αιθοξυλιωµένη
εννεϋλοφαινόλη
(C2H4O)nC15H24O

[ΧΧ]. Κονία

[XX]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
και [XX] προστίθενται

στο

παράρτηµα Ι

της

∆εν επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά ή να
χρησιµοποιείται ως ουσία ή συστατικό παρασκευασµάτων
σε συγκεντρώσεις ίσες ή µεγαλύτερες από 0,1 % κατά βάρος
εννεϋλοφαινόλης ή 0,1 % κατά βάρος αιθοξυλιωµένης
εννεϋλοφαινόλης για τους ακόλουθους σκοπούς:
(1)
βιοµηχανικό και επαγγελµατικό καθαρισµό εκτός:
– από ελεγχόµενα κλειστά συστήµατα στεγνού καθαρισµού
στα οποία το υγρό καθαρισµού ανακυκλώνεται ή
αποτεφρώνεται,
– από συστήµατα καθαρισµού µε ειδική επεξεργασία στα
οποία το υγρό καθαρισµού ανακυκλώνεται ή
αποτεφρώνεται·
(2)
οικιακό καθαρισµό·
(3)
κατεργασία κλωστοϋφαντουργικών ειδών και
δερµάτων εκτός:
– από την κατεργασία κατά την οποία δεν υπάρχει έκλυση
στα λύµατα και η ΝΡΕ είναι δεσµευµένη στην
πολυµερική µήτρα (προϊόντα τελειώµατος, εκτυπώσεις
υφασµάτων, βαφές),
– από συστήµατα µε ειδική κατεργασία όπου το νερό
υφίσταται προεπεξεργασία ώστε να αφαιρεθεί τελείως το
οργανικό κλάσµα πριν από τη βιολογική επεξεργασία των
λυµάτων (απολίπανση δέρµατος προβάτων)·
(4)
γαλακτοµατοποιητής στην εµβάπτιση θηλών στη
γεωργία·
(5)
κατεργασία µετάλλων εκτός:
– από τη χρήση σε ελεγχόµενα κλειστά συστήµατα στα
οποία το υγρό καθαρισµού ανακυκλώνεται ή
αποτεφρώνεται·
(6)
βιοµηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού·
(7)
καλλυντικά, περιλαµβανοµένων των σαµπουάν·
(8)
άλλα προϊόντα προσωπικής φροντίδας εκτός:
– από σπερµοκτόνα.
∆εν επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά ή να
χρησιµοποιείται ως ουσία ή συστατικό παρασκευασµάτων
σε συγκεντρώσεις άνω των 0,0002 % διαλυτού χρωµίου VI
επί του συνολικού βάρους της κονίας σε ξηρά µορφή για
χειρωνακτικές δραστηριότητες, όταν υπάρχει κίνδυνος
επαφής µε την επιδερµίδα.
Επιπλέον, εάν χρησιµοποιείται θειικός σίδηρος ως
αναγωγικό µέσο, τότε, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής
άλλων κοινοτικών νοµοθετικών διατάξεων που αφορούν την
ταξινόµηση, τη συσκευασία και την επισήµανση των
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων, η συσκευασία
κονίας και παρασκευασµάτων κονίας πρέπει να περιέχει µε
τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τις ενδείξεις της
ηµεροµηνίας συσκευασίας και της χρονικής περιόδου
αποθήκευσης κατά την οποία η περιεκτικότητα σε διαλυτό
χρώµιο VI είναι κάτω των 0,0002 % επί του συνολικού
βάρους της κονίας σε ξηρά µορφή.»
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