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Ο∆ΗΓΙΑ 2005/59/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Οκτωβρίου 2005
σχετικά µε την εικοστή όγδοη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων
(τολουόλιο και τριχλωροβενζόλιο)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Ο στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση διατάξεων
εναρµόνισης για το τολουόλιο και το TCB, οι οποίες έχουν
ως αντικείµενο την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς και, παράλληλα, την εξασφάλιση προστασίας
υψηλού επιπέδου της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, όπως απαιτείται από το άρθρο 95 της συνθήκης.

(5)

Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρµοσθεί µε την επιφύλαξη
της κοινοτικής νοµοθεσίας που προβλέπει ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των εργαζοµένων και η οποία
περιέχεται 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 (5), και στις ειδικές
οδηγίες που βασίζονται σ' αυτή, ιδίως την οδηγία 98/24/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την
προστασία της υγείας και ασφαλείας 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) (6),
και την οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε
την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που
συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους και µεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία
κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου) (7).

(6)

Η οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου (8) θα πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι κίνδυνοι που ενέχουν για τον άνθρωπο και το περιβάλλον
το τολουόλιο και το τριχλωροβενζόλιο (TCB) έχουν αξιολογηθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 793/93
του Συµβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες
ουσίες (3). Με την αξιολόγηση του κινδύνου εντοπίστηκε η
ανάγκη για µείωση αυτών των κινδύνων και η επιστηµονική
επιτροπή για την τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και το
περιβάλλον (CSTEE) επιβεβαίωσε αυτό το συµπέρασµα.

(2)

Στη σύσταση 2004/394/ΕΚ της Επιτροπής, της
29ης Απριλίου 2004, για τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων και τις στρατηγικές περιορισµού των
κινδύνων από τις ουσίες: ακετονιτρίλιο, ακρυλαµίδιο, ακρυλονιτρίλιο, ακρυλικό οξύ, βουταδιένιο, υδροφθόριο, υπεροξείδιο του υδρογόνου, µεθακρυλικό οξύ, µεθακρυλικό
µεθύλιο, τολουόλιο, τριχλωροβενζόλιο (4), που εγκρίθηκε
στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93, περιλαµβάνεται στρατηγική µείωσης των κινδύνων για το
τολουόλιο και το τριχλωροβενζόλιο (εφεξής: TCB), µε τη
σύσταση περιορισµών για τη µείωση των κινδύνων από
ορισµένες χρήσεις των εν λόγω ουσιών.

(3)

Προκειµένου να προστατευθούν η ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, είναι συνεπώς αναγκαίο να περιοριστεί η κυκλοφορία στην αγορά και η χρήση του τολουολίου και του
TCB.

(1) ΕΕ C 120 της 20.5.2005, σ. 6.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Απριλίου 2005 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του
Συµβουλίου της.19ης Σεπτεµβρίου 2005.
3
( ) ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
(4) ΕΕ L 144 της 30.4.2004, σ. 72. ∆ιορθωµένη έκδοση στην ΕΕ L 199
της 7.6.2004, σ. 41.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ τροποποιείται σύµφωνα
µε το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.
(5) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.
(6) ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11.
(7) ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 50. ∆ιορθωµένη έκδοση στην ΕΕ L 229
της 29.6.2004, σ. 23.
(8) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 2004/98/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 305 της
1.10.2004, σ. 63).
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Άρθρο 2

Άρθρο 3

1.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, πριν από τις
15 ∆εκεµβρίου 2006, τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα
οδηγία. Ενηµερώνουν πάραυτα την Επιτροπή.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 15 Ιουνίου
2007.

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, περιέχουν
παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια
παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες
της παραποµπής αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2005.

2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τοµέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

D. ALEXANDER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τα ακόλουθα σηµεία προστίθενται στο παράρτηµα I της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ:
«48.
Τολουόλιο
CAS No. 108-88-3
49.
Τριχλωροβενζόλιο
CAS No. 120-82-1

∆εν µπορεί να διατίθεται στην αγορά ή να χρησιµοποιείται ως ουσία ή συστατικό
παρασκευασµάτων σε συγκέντρωση ίση ή µεγαλύτερη του 0,1 % κατά µάζα σε κολλητικές ουσίες και βαφές ψεκασµού που προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό.
∆εν µπορεί να διατίθεται στην αγορά ή να χρησιµοποιείται ως ουσία ή συστατικό
παρασκευασµάτων σε συγκέντρωση ίση ή µεγαλύτερη του 0,1 % κατά µάζα για όλες
τις χρήσεις εκτός της χρήσης
— ως ενδιάµεσου σύνθεσης, ή
— ως διαλύτη διαδικασίας σε κλειστές χηµικές εφαρµογές για αντιδράσεις
χλωρίωσης, ή
— για την παρασκευή 1,3,5 - τρινιτρο - 2,4,6 - τριαµινοβενζολίου (TATB)».

