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ΟΔΗΓΙΑ 97/64/EK ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Νοεμβρίου 1997

για τέταρτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος I της οδηγίας 76/769/EOK
του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και
χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (έλαια για λυχνίες)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 76/769/EOK 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 μερι
κών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/ 16/EK της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 2α αυτής, το οποίο εισή
γαγε η οδηγία 89/678/EOK του Συμβουλίου (3),

ότι η οδηγία 89/677/EOK του Συμβουλίου (4), για την όγδοη
τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EOK, απαγόρευσε τη
χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευα
σμάτων σε διακοσμητικά αντικείμενα, είδη για αστεϊσμούς
και «παγίδες», καθώς και σε παιχνίδια·
ότι έχει γίνει στο μεταξύ γνωστό ότι ορισμένες από αυτές
τις επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα, υπό τη μορφή
ελαίων, που έχουν ταξινομηθεί ως παρουσιάζοντα κίνδυνο
σε περίπτωση εισπνοής, ιδίως όταν είναι χρωματισμένα,
ενέχουν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, και ειδικά
για την υγεία των μικρών παιδιών, ιδίως όταν χρησιμοποι
ούνται σε διακοσμητικές λυχνίες·
ότι η κυκλοφορία στην αγορά των χρωματισμένων αυτών
ελαίων για διακοσμητικές λυχνίες πρέπει να περιοριστεί·
ότι κατά τον καθορισμό των προβλεπομένων από την
παρούσα οδηγία περιορισμών στην κυκλοφορία των χρωμα
τισμένων αυτών ελαίων στην αγορά, ελήφθη υπόψη η
τρέχουσα κατάσταση των γνώσεων και τεχνικών όσον
αφορά ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις·
ότι η παρούσα οδηγία δεν θίγει την κοινοτική νομοθεσία
που καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία
των εργαζομένων, μέσω της οδηγίας 89/391 /ΕΟ K του
Συμβουλίου ( 5), καθώς και των επιμέρους οδηγιών που βασί
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Συμβουλίου (6)·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την προσαρ
μογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών που αποσκοπούν

στην εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ΆρSρο 1

Το παράρτημα 1 της οδηγίας 76/769/EOK προσαρμόζεται
στην τεχνική πρόοδο όπως καθορίζεται στο παράρτημα της

Εκτιμώντας:
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(4) Ε Ε
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ζονται σ' αυτή, και ιδίως της οδηγίας 9Θ/394/EOK του

27 . 9. 1976, σ. 24.
6. 5 . 1997, σ. 31 .
30. 12 . 1989, σ. 24.
30. 12 . 1989, σ. 19.
29. 6. 1989, σ. 1 .

παρούσας οδηγίας.
ΆρSρο 2

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν πριν από τις 30
Ιουνίου 1 998 τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν
με την παρούσα οδηγία. Πληροφορούν αμέσως την
Επιτροπή σχετικά. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις
31 Δεκεμβρίου 1998 .

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές
περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύο
νται από παρόμοια παραπομπή και την επίσημη δημοσίευσή
τους. O τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη
μέλη.
ΆρSρο 3

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 1997.
/ \α την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Μέλος της Επιτροπής

(6) ΕΕ L 196 της 26. 7 . 1990, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα 1 της οδηγίας 76/768/ EOK, το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
« Υγρές ουσίες ή παρασκευάσματα που θεωρούνται
επικίνδυνες(-α) κατά την έννοια των ορισμών του
άρθρου 2 παράγραφος 2 και των κριτηρίων που
ορίζονται στο παράρτημα VI μέρη 2, 3 και 4 της
οδηγίας 67/548/EOK του Συμβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 1967 , περί προσεγίσεως των \νομοάετνκώ
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισή
μανση των επικίνδυνων ουσιών ('), όπως προσαρμό
στηκε στην τεχνική πρόοδο από τις οδηγίες 93 / 21 /
ΕΟΚ της Επιτροπής (2) και 96/54/ EK (').

1 . Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται :

— σε διακοσμητικά αντικείμενα τα οποία προορί

ζονται για την παραγωγή φωτιστικών ή χρωμα
τικών εντυπώσεων που επιτυγχάνονται με την
αλληλεπίδραση διαφορετικών φάσεων, για
παράδειγμα σε ειδικα διακοσμητικά ρωτιστικα
και σε στακτοδοχεία,

— σε είδη για αστεϊσμούς και «παγίδες»,
— σε ατομικά παιχνίδια ή παιχνίδια συναναστρο
φής ή σε κάθε είδους αντικείμενα που προορί
ζονται να χρησιμοποιηθούν ως παιχνίδια,
ακόμη και όταν έχουν και διακοσμητικό χαρα
κτήρα .

2. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω διατάξεων, οι
ουσίες και τα παρασκευάσματα που:

— ενέχουν κίνδυνο σε περίπτωση εισπνοής και
έχουν επισημανθεί με τη φράση R65 και

— μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμη ύλη
σε διακοσμητικές λυχνίες
και

— διατίθενται στην αγορά σε συσκευασίες των 15
λίτρων ή μικρότερες,

δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες,
εκτός εάν αυτό απαιτείται για φορολογικούς
λόγους, ή/και άρωμα.
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κοινοτικών
διατάξεων σχετικών με την ταξιμόμηση, συσκευασία
και επισήμανση επικίνδυνων ουσιών ή παρασκευα
σμάτων, η συσκευασία των ουσιών και παρασκευα
σμάτων που καλύπτονται από την παράγραφο 2 και
που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε λυχνίες
πρέπει να φέρει με τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο
την ένδειξη :

:< Oι λυχνίες που είναι πλήρεις με το υγρό αυτό πρέπει
\να παραμένουν μακρυά από τα παιδιά».
(') ΕΕ L 196 της 16. 8. 1967, σ. 1 .
(2) ΕΕ L 110, της 4. 5 . 1993, σ. 20.
(J) ΕΕ L 248 της 30. 9. 1996, σ. 1 .».
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