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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα Πρόταση για οδηγία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε περιορισµούς στη διάθεση στην αγορά και
στη χρήση ορισµένων πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων στα έλαια αραίωσης και στα
ελαστικά επίσωτρα (εικοστή έβδοµη τροποποίηση της οδηγίας του Συµβουλίου 76/769/EΟΚ)
COM(2004) 98 τελικό – 2004/0036 (COD)
(2005/C 120/07)
Στις 22 Μαρτίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 95 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 21 Σεπτεµβρίου 2004 µε βάση την εισηγητική
έκθεση του κ. Sears.
Κατά την 412η σύνοδο ολοµέλειας της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2004 (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 154 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 7 αποχές την
ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή
1.1 Οι πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (PAH) είναι
φυσικά απαντώµενες ουσίες που σχηµατίζονται κατά την καύση
ενώσεων που περιέχουν άνθρακα σε χαµηλές θερµοκρασίες υπό µη
κανονικές συνθήκες. Εκλύονται σε πυρκαγιές που εκδηλώνονται στα
δάση, στις ηφαιστειακές εκρήξεις, στις ανθρώπινες δραστηριότητες,
όπως το κάπνισµα, στην οικιακή θέρµανση, στην ηλεκτροπαραγωγή,
στους κινητήρες που καταναλώνουν υγρά καύσιµα, κατά τη
διάρκεια της παρασκευής φαγητού, στην αποτέφρωση των αποβλήτων, καθώς και σε ορισµένο αριθµό βιοµηχανικών διαδικασιών.
Οι πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (PAH) απαντώνται
στη χηµική σύσταση του αργού πετρελαίου και του άνθρακα,
σχηµατίζοντας µε ευκολία σταθερές ενώσεις και συγκεντρώνονται
στα αρχικά στάδια των διαδικασιών πυρόλυσης και απόσταξης.
1.2 Στην εν λόγω διαδικασία µερικής οξείδωσης παράγεται
µίγµα χηµικών ενώσεων µε ενωµένους ακόρεστους δακτυλίους
άνθρακα των πέντε και έξι ατόµων που στην πραγµατικότητα
µπορούν να αναδιπλασιαστούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Έχουν εντοπιστεί περίπου 600 σχηµατισµοί, ενώ ελάχιστοι έχουν
χαρακτηρισθεί ή αποµονωθεί για χρήση ως ενδιάµεσα οργανικά
προϊόντα. Καµία ένωση δεν παράγεται σκόπιµα σε µεγάλη
ποσότητα. Η τέλεια οξείδωση καταλήγει στο σχηµατισµό αιθάλης
(δηλαδή, ακάθαρτων σωµατιδίων άνθρακα ) µε την οποία οι PAH
σχηµατίζουν συχνά ενώσεις.
1.3 Όπως συµβαίνει σε όλες τις µη διαφοροποιηµένες οµάδες
τα ιδιαίτερα χηµικά χαρακτηριστικά των PAH δεν µπορούν να εντοπιστούν µε ευκολία (και, για τον ίδιο λόγο, δεν παρουσιάζουν σε
µεγάλο βαθµό οµοιότητες µεταξύ τους). Ωστόσο, καθώς ορισµένες
ουσίες έχουν αποδειχθεί καρκινογόνες για τα ζώα, είναι λογικό να
ταξινοµούνται στα µίγµατα που ενδεχοµένως προκαλούν καρκινογένεση στον άνθρωπο. Κατά συνέπεια, τα έλαια και ορισµένα άλλα
παρασκευάσµατα, γνωστά για την περιεκτικότητά τους σε PAH,
απαιτούν επισήµανση όσον αφορά τους κινδύνους και την ασφάλεια
και ενδεδειγµένη αντιµετώπιση, προκειµένου να εξασφαλίζεται
ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Θα πρέπει, ει δυνατόν, να ελέγχονται
ή να αποφεύγονται διαδικασίες που µπορούν να οδηγήσουν στην
έκλυση PAH στο περιβάλλον.
1.4 Μια τέτοια διαδικασία είναι η χρήση ελαίων αραίωσης στα
ελαστικά επίσωτρα των αυτοκινήτων, των βαρέων οχηµάτων, των
µοτοσικλετών, των αγωνιστικών αυτοκινήτων και των αεροσκαφών.

Τα εν λόγω έλαια, που αποτελούν έως και το 28 % του πέλµατος
ελαστικού επισώτρου, παρουσιάζουν το ουσιαστικό χαρακτηριστικό
της πρόσφυσης που δεν απαιτείται στο σκελετό. Σε περίπτωση που
το πέλµα του ελαστικού επισώτρου δεν λειτουργεί όπως πρέπει, ή
δεν συµπεριφέρεται σταθερά κατά τη χρήση, η ασφάλεια και η
απόδοση µειώνονται, µε προφανείς συνέπειες για τους οδηγούς των
οχηµάτων.
1.5 Από τεχνικής απόψεως, τα έλαια πρέπει να είναι διαλυτά
στα φυσικά και συνθετικά επίσωτρα και στα άλλα υλικά που χρησιµοποιούνται στα ελαστικά επίσωτρα, πρέπει να είναι ανθεκτικά στο
χρόνο και σταθερά, να κατανέµονται δεόντως και να διατηρούνται
στη µήτρα του ελαστικού, να λειτουργούν σε διαφορετικές
συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας και να είναι ασφαλή στην
κατασκευή και τη χρήση τους. Τα έλαια, θα πρέπει επίσης να διατίθενται σε µεγάλες ποσότητες, να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις
διεθνείς συµπεφωνηµένες προδιαγραφές από αριθµό ανταγωνιστικών
προµηθευτών, µε χαµηλότερο κόστος από τα ελαστικά και στόχο τη
µείωση του συνολικού κόστους των ελαστικών επισώτρων.
1.6 Τα υψηλής περιεκτικότητας αρωµατικά έλαια που ανταποκρίνονται στις εν λόγω προδιαγραφές κατασκευάζονται παραδοσιακά από κορυφαίους παραγωγούς ελαίων µε την ονοµασία
αρωµατικά εκχυλίσµατα αποσταγµάτων (DAE). Η απαιτούµενη
διαλυτική ικανότητα εξαρτάται από την συνολική αρωµατικότητα
των ελαίων η οποία εξαρτάται από την παρουσία σηµαντικής
ποσότητας πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων. Καθώς το
πέλµα του ελαστικού επισώτρου φθείρεται, θα πρέπει να συναχθεί
το συµπέρασµα ότι οι εν λόγω PAH εκλύονται στο περιβάλλον.
Αντικείµενο εξέτασης αποτελεί το κατά πόσον οι εκλύσεις αυτές
είναι σοβαρότερες από άλλες για το περιβάλλον. Ωστόσο, έχει
δροµολογηθεί στην Ευρώπη, διαδικασία µεταλλαγών για τη χρήση
άλλων ελαίων, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε ικανοποιητικό
αποτελέσµατα.
1.7 Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό διότι περιορίζεται ο παγκόσµιος εφοδιασµός σε αρωµατικά εκχυλίσµατα αποσταγµάτων
(DAE), καθώς τα προηγµένα διυλιστήρια επικεντρώνουν το
ενδιαφέρον στην παραγωγή υψηλότερης αξίας πλήρως υδρογονωµένων προϊόντων (δηλαδή, αρωµατικά έλαια χαµηλής περιεκτικότητας και χαµηλής διαλυτικής ικανότητας) και στην «καθαρή»
(αµόλυβδη) βενζίνη και τα προϊόντα καυσίµων.
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1.8 ∆εδοµένου ότι περίπου 300 εκατοµµύρια ελαστικά
επίσωτρα παράγονται στην Ευρώπη ετησίως και ότι η παγκόσµια
αγορά για τα έλαια αραίωσης και κατεργασίας στη βιοµηχανία
ελαστικών εγγίζει το 1 εκατοµµύριο τόννους, οι προµηθευτές
ελαίων, οι κατασκευαστές ελαστικών επίσωτρων και οι ρυθµιστικές
αρχές καλούνται να αντιµετωπίσουν τη µεγάλη πρόκληση να αντισταθµίσουν τα προϊόντα µε αποτελεσµατικό έναντι του κόστους
τρόπο, διατηρώντας το κίνητρο της ασφάλειας και της υψηλής
απόδοσης σε χαµηλό ή αποδεκτό κόστος.

1.9 Μέχρι σήµερα, έχουν προταθεί δύο τυποποιήσεις που
αφορούν τα µη καρκινογόνα έλαια, απαιτώντας ποικίλες επενδύσεις
από τους φορείς εκµετάλλευσης και διάφορες µεταρρυθµίσεις από
τις βιοµηχανίες ελαστικών. Είναι γνωστές ως διαλύτης ήπιας
εκχύλισης (MES) και επεξεργασµένο αρωµατικό εκχύλισµα αποστάγµατος (TDAE) αντίστοιχα. Άλλα έλαια µπορούν να αξιοποιηθούν
από διαφορετικούς φορείς εκµετάλλευσης εκτός Ευρώπης.

1.10 Ως ένα βαθµό εφαρµόζεται ήδη η αντικατάσταση (οι
λεπτοµέρειες δεν διατίθενται δηµόσια στην εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά των ελαστικών ), για παράδειγµα στα αντιολισθητικά
(χειµερινά) ελαστικά επίσωτρα και εκείνα των φορτηγών, όπου το
κράτηµα του πέλµατος του ελαστικού επισώτρου σε υγρό έδαφος,
είναι ήσσονος σηµασίας. Ωστόσο, είναι γενικά αποδεκτό ότι η
µετατροπή σε υψηλής απόδοσης θερινά ελαστικά επίσωτρα, πόσο
µάλλον εκείνα των αγωνιστικών αυτοκινήτων και των αεροσκαφών,
θα χρειασθεί µεγαλύτερη περίοδο εφαρµογής. Επίσης, παρουσιάζονται ελλείψεις στο εγκατεστηµένο δυναµικό των MES και των
TDAE, που προστίθενται στους περιορισµούς σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των DAE, οι οποίοι αναφέρονται ανωτέρω.

1.11 Προκειµένου για την έγκαιρη και σύµφωνη µε την
κοινοτική νοµοθεσία επίτευξη των επιθυµητών µεταλλαγών στους
τοµείς του ανταγωνισµού, της υγείας και της ασφάλειας, οι εκπρόσωποι του βιοµηχανικού τοµέα (CONCAWΕ, IISRP και BLIC)
συνεργάζονται µε την Επιτροπή και τα άλλα ρυθµιστικά όργανα για
να συµφωνήσουν την ενδεδειγµένη µεταποιητική προσέγγιση και το
κανονιστικό πλαίσιο. Σηµαντικές είναι επίσης οι δοκιµές για να
καθοριστούν τα επιτρεπόµενα προς χρήση έλαια στην Ευρώπη,
καθώς και οι δοκιµές για όλους τους τύπους ελαστικών επισώτρων
της αγοράς, ανεξάρτητα από το αν κατασκευάζονται εντός ή εκτός
ΕΕ προκειµένου να επιδειχθεί ότι τα χαµηλής περιεκτικότητας σε
PAH έλαια συσσωµατώνονται στο τελικό προϊόν.
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ποσότητα (HPV) και δεν εµφανίζονται σε κανένα από τους τέσσερις
καταλόγους προτεραιότητας για την αξιολόγηση των απαντώµενων
ουσιών. Ωστόσο, θεωρείται ότι αποτελούν οµάδα έµµονων οργανικών ρύπων (POP) σύµφωνα µε το σχετικό Πρωτόκολλο και τη
Σύµβαση της ΟΕΕ των Ηνωµένων Εθνών.

2.2 Ένα συγκεκριµένο PAH, το βενζο[a]πυρένιο (BaP, µε αριθµό
CAS 50-32-8) έχει ταξινοµηθεί στις καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή των ουσιών της κατηγορίας
2 στο πλαίσιο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, ενώ προτείνεται στην
πρόταση ως ποιοτικός και ποσοτικός δείκτης για την παρουσία
άλλων PAH.

2.3 Τα έλαια αραίωσης δεν θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά
και να χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ελαστικών επισώτρων
εάν περιέχουν ποσότητα BaP που υπερβαίνει το 1 µικρογραµµάριο
ανά κιλό για το άθροισµα όλων των PAH που απαριθµούνται στο
Παράρτηµα 1.

2.4 Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να αντιµετωπιστεί
ορισµένος αριθµός τεχνικών προβληµάτων, και κατά συνέπεια ως
ηµεροµηνία γενικής εφαρµογής ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2009. Η
οδηγία θα εφαρµόζεται για τα ελαστικά των αγωνιστικών αυτοκινήτων από 1ης Ιανουαρίου 2012 και όσον αφορά τα ελαστικά
των αεροσκαφών αναµένεται να οριστεί ηµεροµηνία στο µέλλον. Η
απουσία σχετικών εναρµονισµένων δοκιµαστικών µεθόδων για την
περιεκτικότητα των ελαίων αραίωσης και των ελαστικών επισώτρων
σε PAH, π.χ. από τη CEN και την ISO, δεν θα πρέπει να καθυστερήσει την έναρξη της ισχύος της οδηγίας.

2.5 Η Επιτροπή σηµειώνει ότι έχει συµβουλευθεί την επιστηµονική επιτροπή για την τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και το
περιβάλλον (CSTEE) όσον αφορά τα επιστηµονικά πορίσµατα
σχετικά µε τις επιπτώσεις των PAH για την υγεία.

2.6 Τα κράτη µέλη έχουν περιθώριο ενός έτους για να δηµοσιεύσουν την αναγκαία νοµοθεσία που συνάδει µε την οδηγία αυτή,
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της πρότασης αυτής, κατόπιν
διαβουλεύσεων, όπως ορίζει το άρθρο 95 της ιδρυτικής συνθήκης,
µε την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (EΟΚΕ) και
σύµφωνα µε τη διαδικασία συναπόφασης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2. Περίληψη της πρότασης της Επιτροπής

3. Γενικές παρατηρήσεις

2.1 Τον Ιούλιο του 2003, η Επιτροπή πρότεινε γενικούς περιορισµούς για τα βαρέα µέταλλα και τους αρωµατικούς πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες στον ατµοσφαιρικό αέρα. Η ΕΟΚΕ
εξέδωσε τη γνωµοδότησή της το Φεβρουάριο του 2004 σχετικά µε
την πρώτη πρόταση. Η παρούσα πρόταση, που δηµοσιεύθηκε επίσης
το Φεβρουάριο του 2004, αποσκοπεί στη δηµιουργία εσωτερικής
αγοράς στον τοµέα αυτό, παρέχοντας υψηλό επίπεδο προστασίας
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον µε την προσθήκη
ορισµένων PAH στο Παράρτηµα 1 της οδηγίας 76/769/EΟΚ. Οι
PAH που καταχωρίζονται δεν είναι ουσίες παραγόµενες σε µεγάλη

3.1 Η πρόταση αυτή που συµπληρώνει τους ελέγχους σχετικά
µε τους PAH, βασίζεται στους ισχυρισµούς ότι τα υπολείµµατα
ελαστικών έχουν αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία και το
περιβάλλον, όπως προκύπτει από τη γερµανική υπηρεσία για το
περιβάλλον (UBV) µε ηµεροµηνία 18 Μαρτίου 2003, και την
εθνική επιθεώρηση χηµικών ουσιών της Σουηδίας (KEMI), µε
ηµεροµηνία 27 Mαρτίου 2003. Τα ανωτέρω επανεξετάσθηκαν από
την CSTEE, όπως αναφέρεται στη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ που
υιοθετήθηκε κατά την 40ή σύνοδο ολοµελείας στις 12 και 13
Νοεµβρίου 2003.
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3.2 Για τους ανωτέρω λόγους, η CSTEE συµφώνησε ότι οι PAH
θα πρέπει να εξετασθούν ως οµάδα, καθώς οι πιθανώς καρκινογόνοι
PAH εκλύονται στο περιβάλλον ως αποτελέσµατα της φθοράς των
ελαστικών επίσωτρων. Εντούτοις, η CSTEE υποστήριξε εν µέρει
µόνο τη χρήση των BaP ως ποιοτικό και ποσοτικό δείκτη και για
την παρουσία άλλων PAH, ενώ αµφισβήτησε σοβαρά το συνολικό
αντίκτυπο της εν λόγω διαδικασίας εκποµπής.

3.3 Περιληπτικά, οι εκποµπές PAH από τη φθορά των
ελαστικών συνεισφέρουν λιγότερο από 2 % στην συνολική ανθρώπινη έκθεση, ενώ οι πηγές που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1
συνεισφέρουν το υπόλοιπο 98+ %. Η εκτίµηση αυτή συνάδει µε τις
επανειληµµένες αξιολογήσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας
ότι πρωταρχικές αιτίες της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και των ασθενειών που προκαλούνται από αυτή, συµπεριλαµβανοµένου του
καρκίνου, είναι το κάπνισµα και η καύση ξυλείας και άνθρακα για
τη θέρµανση και την παρασκευή φαγητού. Η CSTE, συνεπώς,
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο περιορισµός των PAH στα
ελαστικά δεν θα επηρεάσει σηµαντικά τις συγκεντρώσεις των
PAH στον ατµοσφαιρικό αέρα και τα ιζήµατα.

3.4 Εποµένως, η συνήθης δήλωση ότι η οδηγία «θα παραγάγει
οφέλη από την άποψη της παροχής υψηλού επιπέδου προστασίας
της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος» δεν ισχύει ρητώς
στην περίπτωση αυτή. Τα έλαια αραίωσης ήδη επισηµαίνονται και
χρησιµοποιούνται µε ασφάλεια στο χώρο εργασίας σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία περί Επικίνδυνων Ουσιών. Κατά συνέπεια, η
παρούσα πρόταση δεν θα επιφέρει οφέλη στον χώρο εργασίας και
θα έχει ελάχιστα οφέλη για το περιβάλλον.

3.5 Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η εν λόγω πρόταση,
όπως και η εικοστή έκτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ
του Συµβουλίου στην προσπάθειά της να περιορίσει τις συγκεντρώσεις του φυσικά απαντώµενου χρωµίου VI στο κονίαµα, για την
οποία η ΕΟΚΕ υιοθέτησε γνωµοδότηση το Μάρτιο του 2003, επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας ως τα επιδιωκόµενα ή
πέραν αυτών όρια. Οι PAH δεν παρασκευάζονται σκόπιµα και δεν
διατίθενται σκόπιµα στην αγορά. Αυτό αναγνωρίζεται στο
Παράρτηµα – όπου ορθά, τίθενται περιορισµοί σε προϊόντα που
περιέχουν PAH – παραλείπεται όµως στον τίτλο, ο οποίος θα
πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί.

3.6 Στον τίτλο και στο κείµενο της πρότασης η αναφορά σε
«ορισµένους PAH» ως συγκεκριµένη και ουσιώδη οµάδα ενώσεων
προκαλεί σύγχυση. ∆εδοµένου ότι ελάχιστοι PAH έχουν χαρακτηρισθεί, και εξ αυτών ακόµα λιγότεροι απεδείχθησαν µη καρκινογόνοι, όπως επισηµαίνει η επιτροπή CSTEE, θα πρέπει να συναχθεί
το συµπέρασµα ότι ολόκληρη η κατηγορία των PAH, ενέχει
κινδύνους για την υγεία εφόσον διαπιστώνεται ανθρώπινη έκθεση σε
αυτούς. Οι περιορισµοί στην εµπορία και τη χρήση θα πρέπει να
τίθενται για τα έλαια που είναι πλούσια σε PAH και χρησιµοποιούνται στην κατασκευή ελαστικών, και για τα ελαστικά που
περιέχουν τα έλαια αυτά.

3.7 Με βάση τα ανωτέρω, και την αλληλοεπικάλυψη µε την
προηγούµενη πρόταση της Επιτροπής για τα βαρέα µέταλλα και
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τους πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες στον ατµοσφαιρικό αέρα, έχει υποστηριχθεί ότι η οδηγία αυτή δεν είναι
απαραίτητη και θα πρέπει να αποσυρθεί. Η αγορά έχει κατατµηθεί,
µε δύο τουλάχιστον προϊόντα να αντικαθιστούν το ένα που χρησιµοποιούνταν παλαιοτέρα. Το ανεπαρκές εγκατεστηµένο δυναµικό
δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Συνεχίζουν να εκφράζονται ανησυχίες ως προς την ασφάλεια των σχηµατισµών αντικατάστασης. Εάν δεν µειωθούν οι φθορές στα ελαστικά µε τη χρήση
ελαίων χαµηλής περιεκτικότητας σε PAH, οι πραγµατικοί θάνατοι
θα αντικαταστήσουν τους υποθετικούς θανάτους που χρησιµοποιούνται παραδειγµατικά προκειµένου να τεκµηριώσουν την
προληπτική δράση.

3.8 Η ΕΟΚΕ κατανοεί τις ανησυχίες αυτές, ωστόσο, εκτιµά
σαφώς ότι η οδηγία πρέπει να δροµολογηθεί, σε εκ του σύνεγγυς
διαβούλευση µε τις εµπλεκόµενες βιοµηχανίες, για την επιτυχή
µετάβαση προς τη χρήση ελαίων αραίωσης µε χαµηλή περιεκτικότητα σε PAH στην κατασκευή ελαστικών επίσωτρων σε παγκόσµια κλίµακα. Αυτά τα έλαια αντικατάστασης θα πρέπει σαφώς να
ικανοποιούν τα ίδια ελάχιστα πρότυπα απόδοσης σε όλα τα θέµατα
ασφαλείας. Η καθιέρωση µιας αποτελεσµατικής, ανταγωνιστικής και
αξιόπιστης εσωτερικής αγοράς στην Ευρώπη όσον αφορά τα νέα
αυτά προϊόντα, αποτελεί την άρτια και ενδεδειγµένη κινητήριο
δύναµη για την παρούσα πρόταση.

3.9 Κεφαλαιώδους σηµασίας, όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο,
είναι η συµφωνία για τους ελέγχους που θα πραγµατοποιούνται για
να καθοριστούν τα κατάλληλα προς χρήση έλαια. Το παρόν
Παράρτηµα προτείνει µεθόδους ανίχνευσης της παρουσίας των
µεµονωµένων PAH. Οι συνεχείς και διαδεδοµένες διαδικασίες
διύλισης αντενδείκνυνται εφόσον ποικίλλουν τα πραγµατικά χηµικά
συστατικά σε ειδικές επεξεργασίες ανάλογα µε τα είδη του αργού
πετρελαίου. Άλλες δοκιµές όπως είναι το IP-346 του Πετρελαϊκού
Ινστιτούτου (που ελέγχει τη συνολική περιεκτικότητα σε PAH
µετρώντας την ποσότητα τριών ως επτά δακτυλίων PAH, εκχυλίσιµη από το διαλύτη DMSO) χρησιµοποιούνται ήδη από πετρελαϊκές βιοµηχανίες ως αποδεκτό µέτρο καρκινογένεσης σύµφωνα µε
την οδηγία 67/548/EΟΚ. Μελέτες που εκπόνησε ο Ευρωπαϊκός
Οργανισµός των Εταιρειών Πετρελαιοειδών (CONCAWΕ) για λογαριασµό της πετρελαιοβιοµηχανίας, υποστηρίζουν τη γνωµοδότηση
της CSTEE, ότι δηλαδή η ενιαία µέτρηση του BaP ελάχιστα
συνδέεται µε τη συνολική πιθανή καρκινογένεια. Εποµένως,
συνιστάται η χρήση του IP-346 για τον καθορισµό και τον έλεγχο
των διαφόρων ελαίων αραίωσης.

3.10 Προκειµένου να προστατευθεί η ευρωπαϊκή βιοµηχανία
ελαστικών – και το περιβάλλον εφόσον υπάρχουν τέτοια οφέλη– θα
πρέπει να καθιερωθεί ανάλογος έλεγχος για τα έλαια που χρησιµοποιούνται στα εισαγόµενα ελαστικά. Σχέδιο του ∆ιεθνούς Οργανισµού Προτύπων (ISO TC 45/SC 3 N µε ηµεροµηνία 29
Oκτωβρίου 2003) προτείνει, για επανεξέταση και συζήτηση, µια
δοκιµαστική µέθοδο για τον εντοπισµό του ελαϊκού τύπου στη
χηµική σύσταση του ελαστικού. Θα πρέπει να υπάρξουν ικανοποιητικά πορίσµατα πριν την εφαρµογή της οδηγίας.
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3.11 ∆εδοµένων των ανωτέρω, θα πρέπει να αναλυθούν οι
ισχύοντες περιορισµοί στον εφοδιασµό, και συγκεκριµένα όσον
αφορά τις TDAE που απαιτούν µεγαλύτερο ύψος επενδύσεων από
τις MES. Όλα αυτά, ωστόσο είναι χρονοβόρα και η τρέχουσα
απαίτηση για την αλλαγή που θα ολοκληρωθεί έως την 1η
Ιανουαρίου 2009 για τα γενικής χρήσης ελαστικά, δείχνει ανέφικτη.
∆εδοµένου ότι τα οφέλη που επιφέρει η παρούσα πρόταση είναι
µηδαµινά, ενώ οι κίνδυνοι και οι δαπάνες που συνεπάγεται µια
ανεπιτυχής µεταρρύθµιση είναι σηµαντικοί, η ΕΟΚΕ προτείνει την
παράταση της αρχικής προθεσµίας κατά 12 µήνες έως την 1η
Ιανουαρίου 2010. Ακόµα και αυτή η ρύθµιση απαιτεί σηµαντικές
διαπραγµατεύσεις µεταξύ των διαφόρων ανταγωνιστικών παραγόντων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διαδραµατίζει σηµαίνοντα
ρόλο για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αυτής, σύµφωνα µε τους
περιορισµούς που επιβάλλει η κοινοτική νοµοθεσία έως ότου
υπάρξουν επιτυχή αποτελέσµατα.
4. Ειδικές παρατηρήσεις
4.1 Με βάση τα ανωτέρω, ο τίτλος της οδηγίας και η επακόλουθη διατύπωσή της, θα πρέπει να συνάδουν µε το γενικό σκοπό
καθιέρωσης περιορισµών στην εµπορία και στη χρήση των πλούσιων
σε PAH ελαίων που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή
ελαστικών, και των ελαστικών που περιέχουν τα έλαια αυτά.
4.2 Αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο Παράρτηµα µε
περιορισµούς που επιβάλλονται στην εµπορία και τη χρήση των
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ελαίων που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή ελαστικών επίσωτρων
µε περιεκτικότητα εκχυλίσιµων DMSO που υπερβαίνει το 3 %,
σύµφωνα µε την IP-346, και για το λόγο αυτό ταξινοµούνται ως
καρκινογόνα σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/EΟΚ. Όλες οι
αναφορές σχετικά µε το βενζο(α)πυρένιο ως δείκτη και τους άλλους
µεµονωµένους PAH, πρέπει να διαγραφούν.
4.3 Θα πρέπει να αναπτυχθεί µια διεθνής πρότυπη δοκιµαστική
µέθοδος για τον χαρακτηρισµό των ελαίων στη σύσταση των
ελαστικών, η οποία να ενσωµατωθεί στην παρούσα οδηγία.
4.4 Θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλο χρονικό περιθώριο για
τις βιοµηχανίες ελαστικών και ελαστικών επίσωτρων προκειµένου να
ολοκληρώσουν τη δροµολογηµένη µεταρρύθµιση, καθώς και για
την πετρελαϊκή βιοµηχανία για την επένδυση και τον εφοδιασµό σε
αναγκαίες πρώτες ύλες. Επί του παρόντος, εκτιµάται ότι όλα τα
µέρη θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές µέχρι την 1η
Ιανουαρίου 2010 και, κατά συνέπεια, η ηµεροµηνία αυτή θα πρέπει
να τεθεί ως η αρχική προθεσµία της προτάσεως. Οι αποκλίσεις,
όσον αφορά τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, τα αεροσκάφη και τις άλλες
µορφές τελικής χρήσης υψηλής απόδοσης, θα πρέπει να
συµφωνηθούν µε τα εµπλεκόµενα µέρη. Βάσει των ανωτέρω, δεν
διακρίνονται ευκρινώς κανενός είδους υπολογίσιµα οφέλη από τις
αλλαγές αυτές σε σύγκριση µε τους εµφανείς κινδύνους που
διατρέχει το σύνολο εξαιτίας της µη ικανοποιητικής απόδοσης των
ελαστικών επίσωτρων.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2004
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

