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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/11/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 6ης Φεβρουαρίου 2003
για την 24η τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τους περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων (πενταβρωµοδιφαινυλαιθέρας, οκταβρωµοδιφαινυλαιθέρας)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Προκειµένου να προστατευθεί η υγεία και το περιβάλλον, θα
πρέπει να απαγορευθούν η διάθεση στην αγορά και η χρήση
του πενταΒ∆Α και του οκταΒ∆Α και η διάθεση στην αγορά
ειδών που εµπεριέχουν µια ή και αµφότερες τις ουσίες
αυτές.

(5)

Η παρουσία πενταΒ∆Α ή οκταΒ∆Α σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από 0,1 % µπορεί να ανιχνευθεί µε τη χρήση τυποποιηµένων αναλυτικών τεχνικών όπως η GC-MS (αέριος χρωµατογραφία-φασµατοµετρία µάζας).

(6)

Η εκτίµηση του κινδύνου του δεκαΒ∆Α τελείωσε τον Αύγουστο 2002 και κατέδειξε ορισµένες αβεβαιότητες για πιθανές
επιπτώσεις της ουσίας αυτής στο περιβάλλον. Πρέπει να
ληφθούν από την Κοινότητα χωρίς καθυστέρηση µέτρα
µείωσης του κινδύνου και συνεπώς πρέπει να χαραχθεί
αµέσως µια στρατηγική µείωσης του κινδύνου. Η Επιτροπή
περιµένει τα αποτελέσµατα της στρατηγικής αυτής µέχρι τις
30 Ιουνίου 2003. Στη συνέχεια θα πρέπει να εκτιµήσει
αµέσως τα αποτελέσµατα αυτά και να προτείνει κατάλληλα
και αυστηρά µέτρα αντιµετώπισης των εντοπισθέντων κινδύνων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα
πρέπει να εξετάσουν την πρόταση αυτή χωρίς καθυστέρηση.
Οι περιορισµοί που εγκρίνει η Κοινότητα στην εµπορία και
χρήση των δεκαΒ∆Α πρέπει να τεθούν σε ισχύ χωρίς άλλη
καθυστέρηση, εκτός και αν οι πρόσθετες δοκιµές που
προβλέπει η ανωτέρω εκτίµηση του κινδύνου άρει τις σηµερινές αβεβαιότητες συµπεραίνοντας ότι το δεκαΒ∆Α δεν
προκαλεί ανησυχίες.

(7)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την κοινοτική νοµοθεσία η
οποία ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των
εργαζοµένων που περιλαµβάνονται στην οδηγία 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 (7) και στις επιµέρους οδηγίες που βασίζονται σ'
αυτήν, και ιδίως στην οδηγία 90/394/ΕΟΚ 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) (8) και στην οδηγία
98/24/ΕΚ του Συµβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για
την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων
κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς
παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου
16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (9),

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,
τις προτάσεις της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3), υπό το φως του κοινού σχεδίου που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στις 8 Νοεµβρίου 2002,
Εκτιµώντας τα αόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 της συνθήκης, πρέπει να
δηµιουργηθεί ένας χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα, µέσα
στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων.

(2)

Οι κίνδυνοι του πενταβρωµοδιφαινυλαιθέρα (πενταΒ∆Α) και
του οκταβρωµοδιφαινυλαιθέρα (οκταΒ∆Α) για το περιβάλλον αξιολογήθηκαν στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 793/93
του Συµβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες
ουσίες (4). Η αξιολόγηση του κινδύνου έδειξε µια ανάγκη
για µείωση των κινδύνων του πενταΒ∆Α και του οκταΒ∆Α
για το περιβάλλον. Στη γνώµη της 4ης Φεβρουαρίου 2000
και της 31ης Οκτωβρίου 2002, η επιστηµονική επιτροπή
για την τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και το περιβάλλον
(CSTEE) επιβεβαίωσε τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης
του πενταΒ∆Α και του οκταΒ∆Α όσον αφορά την ανάγκη
µείωσης των κινδύνων προκειµένου να προστατευθεί το
περιβάλλον. Επιπλέον, η CSTEE επιβεβαίωσε, στη γνώµη της
19ης Ιουνίου 2000, την ανησυχία σχετικά µε την έκθεση σε
πενταΒ∆Α των βρεφών σε γαλουχία, και ότι τα αυξανόµενα
επίπεδα πενταΒ∆Α στο µητρικό γάλα µπορεί να οφείλονται
σε χρήση που δεν έχει ακόµη προσδιοριστεί.

(3)

Η Επιτροπή εξέδωσε συστάσεις στο πλαίσιο του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 793/93 σχετικά µε µια στρατηγική για τη
µείωση του κινδύνου από το πενταΒ∆Α (5) και το οκταΒ∆Α (6), που προβλέπουν περιορισµούς στην εµπορία και τη
χρήση του, προκειµένου να ελεγχθεί ο κίνδυνος για το
περιβάλλον. Συνέστησε επίσης τα τυχόν µέτρα να λαµβάνουν
υπόψη το ζήτηµα των βρεφών που εκτίθενται σε κίνδυνο
µέσω του µητρικού γάλακτος.

(1) ΕΕ C 154 Ε της 29.5.2001, σ. 112 και ΕΕ C 25 της 29.1.2002, σ.
472.
(2) ΕΕ C 193 της 10.7.2001, σ. 27.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Σεπτεµβρίου 2001 (ΕΕ C
72 E της 21.3.2002, σ. 235), κοινή θέση του Συµβουλίου της 6ης
∆εκεµβρίου 2001 (ΕΕ C 110 E της 7.5.2002, σ. 23) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2002 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1.
(5) ΕΕ L 69 της 10.3.2001, σ. 30.
(6) ΕΕ L 249 της 17.9.2002, σ. 27.

(7) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
(8) ΕΕ L 196 της 26.7.1990, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 1999/38/ΕΚ (ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 66).
(9) ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11.
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Άρθρο 3

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ τροποποιείται σύµφωνα
µε το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν
µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 15 Φεβρουαρίου 2004.
Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Εφαρµόζουν τα µέτρα αυτά από τις 15 Αυγούστου 2004.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα ανωτέρω µέτρα, αυτά περιέχουν
αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά
αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Το ακόλουθο σηµείο [XX] προστίθεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ:
«[XX] πενταβρωµιούχο παράγωγο του διφαινυλαιθέρα C12H5Br5O

1. ∆εν επιτρέπεται να κυκλοφορεί στην αγορά ή να
χρησιµοποιείται ως ουσία ή ως συστατικό ουσιών ή
παρασκευασµάτων σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες
από 0,1 % κατά µάζα.
2. ∆εν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά είδη
που περιέχουν, τα ίδια τα είδη ή µέρη τους, επιβραδυντικά φλόγας, την ουσία αυτή σε συγκεντρώσεις
µεγαλύτερες από 0,1 % κατά µάζα.»

Το ακόλουθο σηµείο [XXα] προστίθεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ:
«[XXα] οκταβρωµιούχο παράγωγο του διφαινυλαιθέρα C12H2Br8O

1. ∆εν επιτρέπεται να κυκλοφορεί στην αγορά ή να
χρησιµοποιείται ως ουσία ή ως συστατικό ουσιών ή
παρασκευασµάτων σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες
από 0,1 % κατά µάζα.
2. ∆εν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά είδη
που περιέχουν, τα ίδια τα είδη ή µέρη τους, επιβραδυντικά φλόγας, την ουσία αυτή σε συγκεντρώσεις
µεγαλύτερες από 0,1 % κατά µάζα.»

