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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ,
επί της τροπολογιας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην κοινή θέση του Συµβουλίου σχετικά µε την
πρόταση
Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την 23η τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου
σχετικά µε περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης µερικών επικίνδυνων
ουσιών και παρασκευασµάτων (ουσιών που έχουν ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες,
µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή – κ/µ/τ)
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1.

2.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
–

Η προαναφερόµενη πρόταση [COM(2001) 256 τελικό] εγκρίθηκε από την
Επιτροπή στις 14 Μαΐου 2001 και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στο Συµβούλιο
και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

–

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε εν
προκειµένω στις 12 Σεπτεµβρίου 2001.

–

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση µε τροπολογίες σε πρώτη
ανάγνωση στις 5 Φεβρουαρίου 2002.

–

Η Επιτροπή επέρριψε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

–

Το Συµβούλιο ενέκρινε κοινή θέση στις 3 Ιουνίου 2002.

–

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση µε µία τροπολογία σε
δεύτερη ανάγνωση στις 10 Οκτωβρίου 2002.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ
Η πρόταση, η οποία βασίζεται στο άρθρο 95 της συνθήκης, έχει τους ακόλουθους
δύο στόχους:
–

τη διαφύλαξη της Εσωτερικής Αγοράς µε την καθιέρωση εναρµονισµένων
διατάξεων όσον αφορά την εµπορία και τη χρήση ουσιών που έχουν
ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την
αναπαραγωγή (κ/µ/τ)·

–

την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και του
περιβάλλοντος περιορίζοντας την εµπορία και τη χρήση ουσιών που έχουν
ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την
αναπαραγωγή (κ/µ/τ).
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3.

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

3.1.

Περίληψη της θέσης της Επιτροπής
Η Επιτροπή δεν µπορεί να δεχθεί την τροπολογία του πρότεινε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

3.2.

Τροπολογία
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε ότι η «Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει το
συντοµότερο δυνατόν πρόταση για την απαγόρευση της χρήσης προϊόντων που
περιέχουν τέτοιες ουσίες, όταν υπάρχει επιστηµονική τεκµηρίωση ότι οι ουσίες
αυτές ελευθερώνονται από τα εν λόγω προϊόντα και εκτίθεται σ’ αυτές το κοινό.
Οι ισχύοντες περιορισµοί που σχετίζονται µε τα σηµεία 29, 30 και 31 του
παραρτήµατος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ καθώς και µε την πρόταση της Επιτροπής
για την 23η τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ καλύπτουν τις ουσίες και τα
παρασκευάσµατα. Συµπεριλαµβάνοντας τόσο τις ουσίες όσο και τα
παρασκευάσµατα στο πεδίο εφαρµογής της πρότασης, καλύπτονται οι καταστάσεις
στις οποίες είναι πολύ πιθανόν να προκύψει έκθεση των καταναλωτών σε ουσίες
κ/µ/τ. Παραδείγµατα παρασκευασµάτων που χρησιµοποιούνται από τους
καταναλωτές είναι οι κόλλες, τα απορρυπαντικά, τα προϊόντα καθαρισµού για
οικιακή χρήση κτλ.
Είναι προφανές ότι οι ουσίες κ/µ/τ που περιέχονται στα προϊόντα παρουσιάζουν
µικρότερους κινδύνους από ό,τι οι ουσίες κ/µ/τ που περιλαµβάνονται στα
παρασκευάσµατα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι η διαδικασία
αξιολόγησης των κινδύνων θα πρέπει να αποτελεί ουσιαστική και αναγκαία βάση για
τους περιορισµούς των ουσιών κ/µ/τ στα προϊόντα.
Όσον αφορά το γενικό θέµα της µείωσης των κινδύνων από επικίνδυνες ουσίες, η
Επιτροπή θα επιστήσει επίσης την προσοχή στις σηµαντικές αλλαγές που θα
επέλθουν στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για τις χηµικές ουσίες, οι οποίες
σχετίζονται άµεσα µε την επίτευξη των στόχων οι οποίοι επιδιώκονται από την
προτεινόµενη τροπολογία .
Οι αλλαγές αυτές περιλαµβάνουν την καταχώριση περίπου 30.000 ουσιών µε µια
διεργασία σύµφωνα µε την οποία η βιοµηχανία θα πρέπει να υποβάλλει στοιχεία,
συµπεριλαµβανοµένης και µιας προκαταρκτικής αξιολόγησης κινδύνου, για κάθε µία
από τις ουσίες αυτές. Επιπλέον, η διαδικασία έγκρισης η οποία θα εφαρµοστεί στην
περίπτωση των ουσιών για τις οποίες υπάρχει πολύ µεγάλη ανησυχία,
συµπεριλαµβανοµένων και των ουσιών κ/µ/τ, θα προβλέπει αυστηρότερες
απαιτήσεις. Οι προτάσεις είναι σε προχωρηµένο στάδιο προετοιµασίας και θα
υποβληθούν σύντοµα στο Συµβούλιο και στο Κοινοβούλιο.

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω, η Επιτροπή διατυπώνει αρνητική γνώµη
σχετικά µε την τροπολογία.
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