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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/41/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Ιουνίου 2001
για 21η τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου για προσέγγιση των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας
στην αγορά και χρήσης µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων, όσον αφορά τις ουσίες που
έχουν ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
για την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων
ουσιών (7), το οποίο περιέχει τις ουσίες κατηγορίας 1 ή 2
που ταξινοµήθηκαν ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή
τοξικές για την αναπαραγωγή.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

(6)

Η οδηγία 97/69/EK της Επιτροπής, της 5ης ∆εκεµβρίου
1997, για την 23η προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της
οδηγίας 67/548/EΟΚ (8), και συγκεκριµένα του παραρτήµατος Ι, περιέχει µία ουσία που ταξινοµήθηκε πρόσφατα ως
καρκινογόνος, της κατηγορίας 2. Η οδηγία 98/73/EΚ της
Επιτροπής, της 18ης Σεπτεµβρίου 1998, για την 24η προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/EΟΚ (9),
και πιο συγκεκριµένα του παραρτήµατος Ι, περιέχει µία
ουσία που ταξινοµήθηκε πρόσφατα ως καρκινογόνος, της
κατηγορίας 2, και µία ουσία που ταξινοµήθηκε πρόσφατα
ως τοξική για την αναπαραγωγή της κατηγορίας 2. Οι
ουσίες αυτές πρέπει να προστεθούν στο προσάρτηµα που
αφορά τα σηµεία 29 και 31 του παραρτήµατος Ι της
οδηγίας 76/769/EΟΚ.

(7)

Οι κίνδυνοι και τα πλεονεκτήµατα των ουσιών που ταξινοµήθηκαν προσφάτως δυνάµει των οδηγιών 97/69/EΚ και
98/73/ΕΚ ως καρκινογόνες της κατηγορίας 2 ή τοξικές για
την αναπαραγωγή της κατηγορίας 2, έχουν ληφθεί υπόψη.

(8)

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της κοινοτικής νοµοθεσίας που προβλέπει ελάχιστες απαιτήσεις για
την προστασία των εργαζοµένων, η οποία θεσπίστηκε µε την
οδηγία 89/391/EΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 1989, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων κατά την εργασία (10), καθώς και µε ειδικές
οδηγίες βασιζόµενες στην προηγούµενη, ιδιαιτέρως δε µε
την οδηγία 90/394/EΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης
Ιανουαρίου 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 89/393/ΕΟΚ) (11),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 14 της συνθήκης προβλέπει την εγκαθίδρυση
ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των
προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων.

(2)

Στις 29 Μαρτίου 1996, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο εξέδωσαν την απόφαση αριθ. 646/96/EΚ σχετικά µε τη θέσπιση ενός σχεδίου δράσης για την καταπολέµηση του καρκίνου εντός του πλαισίου δράσης στον
τοµέα της δηµόσιας υγείας (1996 έως 2000) (4).

(3)

Για την καλύτερη προστασία της υγείας και την ασφάλεια
των καταναλωτών, δεν θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά
προς χρήση από το ευρύ κοινό ουσίες που έχουν ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την
αναπαραγωγή, ούτε παρασκευάσµατα που τις περιέχουν.

(4)

Η οδηγία 94/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1994, για τη 14η τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ (5) περιέχει, υπό µορφή
προσαρτήµατος των σηµείων 29, 30 και 31 του παραρτήµατος I της οδηγίας 76/769/EΟΚ (6), κατάλογο των ουσιών
που ταξινοµούνται ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή
τοξικές για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2. Οι εν
λόγω ουσίες και τα παρασκευάσµατα που τις περιέχουν
απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά προς χρήση από το
ευρύ κοινό.

(5)

Η οδηγία 94/60/EΚ προβλέπει ότι η Επιτροπή υποβάλλει
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πρόταση
συµπλήρωσης του καταλόγου, το αργότερο µέσα σε έξι
µήνες αφότου δηµοσιευτεί η προσαρµογή στην τεχνική
πρόοδο, του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 67/548/EΟΚ του
Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, για την προσέγγιση

(1) ΕΕ C 116 Ε της 26.4.2000, σ. 54.
(2) ΕΕ C 140 της 18.5.2000, σ. 1.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Νοεµβρίου 2000 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του
Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001 (ΕΕ C 142 της 15.5.2001, σ. 1)
και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Μαΐου 2001.
4
( ) ΕΕ L 95 της 16.4.1996, σ. 9.
(5) ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 1.
(6) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ 207 της
6.8.1999, σ. 18).

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το προσάρτηµα του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ
τροποποιείται ως εξής:
(7) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/33/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 136 της 8.6.2000,
σ. 90).
8
( ) ΕΕ L 343 της 13.12.1997, σ. 19.
9
( ) ΕΕ L 305 της 16.11.1998, σ. 1.
(10) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
(11) ΕΕ L 196 της 26.7.1990, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 1999/38/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 138 της
1.6.1999, σ. 66).
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1. Στην εισαγωγή του εν λόγω προσαρτήµατος προστίθεται η εξής
σηµείωση ΙΣΤ:

L 194/37

αναφορά αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της
αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

«ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΣΤ.
Οι ίνες των οποίων η µέση µετρούµενη κατά το µήκος γεωµετρική διάµετρος µείον δύο τυπικά σφάλµατα υπερβαίνει τα
6 µm δεν πρέπει να ταξινοµηθούν ως καρκινογόνες.»
2. Οι ουσίες του παραρτήµατος της παρούσας οδηγίας προστίθενται στις ουσίες που απαριθµούνται στο προσάρτηµα που
αφορά τα σηµεία 29 και 31.

Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ηµέρα της δηµοσίευσής της
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Άρθρο 2
1.
Το αργότερο µέχρι τις 18 Ιουλίου 2002, τα κράτη µέλη
θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις τις αναγκαίες για συµµόρφωση προς την
παρούσα οδηγία και ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Λουξεµβούργο, 19 Ιουνίου 2001.

Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 18 Ιανουαρίου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές
περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

M. WINBERG

Για το Συµβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σηµείο 29 — Καρκινογόνες ουσίες της κατηγορίας 2
Ουσίες

Αριθµός ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Κωδικός CAS

4-χλωρανιλίνη

612-137-00-9

203-401-0

106-47-8

Κεραµικές διαθλαστικές ίνες. Ίνες ειδικής χρήσης, πλην εκείνων που
καθορίζονται σε άλλο σηµείο του παραρτήµατος Ι της οδηγίας
67/548/ΕΟΚ. [Τεχνητές υαλώδεις (πυριτικές) ίνες άτακτου προσανατολισµού µε περιεκτικότητα σε οξείδια αλκαλίων και οξείδια
αλκαλικών γαιών. (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) το πολύ
18 % κατά βάρος]

650-017-00-8

Σηµειώσεις

ΙΣΤ

Σηµείο 31 — Ουσίες τοξικές για την αναπαραγωγή της κατηγορίας 2
Ουσίες

6-(2-chloroethyl)-6(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6silaundecane etacelasil

Αριθµός ευρετηρίου

Αριθµός ΕΚ

Κωδικός CAS

014-014-00-X

253-704-7

37894-46-5

Σηµειώσεις

