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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1214/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Ιουλίου 2002
για καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

Σε εφαρµογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως
αναγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης
∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EK) αριθ. 1498/98 (2), και
ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον
καθορισµό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιµών κατά
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 6 Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2002, για τον καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή
για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ’ αποκοπή τιµή
κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
999
052
999
052
999
388
524
528
804
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
388
512
528
800
804
999
052
064
999
052
060
061
068
400
616
999

37,3
37,3
90,3
90,3
71,9
71,9
55,2
77,1
56,5
121,8
77,7
86,5
95,6
75,2
80,0
87,5
72,9
69,9
91,2
102,5
84,6
92,4
82,3
79,2
92,6
97,2
88,7
195,3
153,4
174,4
347,9
142,6
259,3
140,2
244,7
275,4
235,0

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00
0809 20 95

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1215/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Ιουλίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 20/2002 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των ειδικών
καθεστώτων εφοδιασµού των ιδιαίτερα αποµακρυσµένων περιφερειών που θεσπίστηκαν µε τους κανονισµούς του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1454/2001
αποτίµηση µεγάλου πλήθους δεδοµένων. Επειδή η µελέτη
αυτή αποβαίνει περισσότερο µακροχρόνια απ’ ό,τι προβλεπόταν, είναι ανάγκη να µετατεθεί η ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής της οικείας διάταξης και να κανονιστεί ώστε αυτή να
συµπέσει µε την έναρξη του ηµερολογιακού έτους, δηλαδή
την 1η Ιανουαρίου 2003.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 2001, περί ειδικών µέτρων, όσον αφορά ορισµένα γεωργικά
προϊόντα, υπέρ των Υπερπόντιων Γαλλικών ∆ιαµερισµάτων, και για
την τροποποίηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ καθώς και την
κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 525/77 και (ΕΟΚ) αριθ.
3763/91 (Poseidom) (1), και ιδίως το άρθρο 22,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 2001, περί ειδικών µέτρων, όσον αφορά ορισµένα γεωργικά
προϊόντα, υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας και για την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 (Poseima) (2), και
ιδίως το άρθρο 34,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 2001, περί ειδικών µέτρων, όσον αφορά ορισµένα γεωργικά
προϊόντα, υπέρ των Καναρίων Νήσων και για την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 (Poseican) (3), και ιδίως το άρθρο
20,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο καθορισµός του ελάχιστου κατ’ αποκοπή επιπέδου ενίσχυσης για τον εφοδιασµό των ιδιαίτερα αποµακρυσµένων
περιφερειών, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 20/2002
της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 474/2002 (5), συνεπάγεται την εξέταση και

(2)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 20/2002.

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη όλων των σχετικών επιτροπών διαχείρισης,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 30 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 20/
2002, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«— το άρθρο 6 τρίτο και τέταρτο εδάφιο εφαρµόζεται από την
1η Ιανουαρίου 2003 και µετά,».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 11.
ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 26.
ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 45.
ΕΕ L 8 της 11.1.2002, σ. 1.
ΕΕ L 75 της 16.3.2002, σ. 25.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1216/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Ιουλίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2300/97 περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1221/97 του Συµβουλίου περί των γενικών κανόνων εφαρµογής για ενέργειες βελτίωσης της
παραγωγής και εµπορίας του µελιού
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2300/97 προβλέπει στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 προθεσµία εκτέλεσης των ενεργειών
των ετήσιων προγραµµάτων. Συνεπώς, το νέο παράρτηµα Ι
εφαρµόζεται για πρώτη φορά για τα ετήσια προγράµµατα
που αφορούν την περίοδο εµπορίας 2002/03.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος
πουλερικών και αυγών,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1221/97 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1997, περί γενικών κανόνων εφαρµογής για ενέργειες
βελτίωσης της παραγωγής και της εµπορίας του µελιού (1), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2070/98 (2), και ιδίως
το άρθρο 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2300/97 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1336/2001 (4), θεσπίζει τις διατάξεις που είναι απαραίτητες
για την εφαρµογή των ενεργειών βελτίωσης της παραγωγής
και της εµπορίας του µελιού.
Στις ανακοινώσεις των κρατών µελών για την ενηµέρωση των
διαρθρωτικών στοιχείων όσον αφορά την κατάσταση του
τοµέα όπως προβλέπεται στο στοιχείο α) του άρθρου 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2300/97, υπήρξαν προσαρµογές του
µελισσοκοµικού κεφαλαίου. Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθεί το παράρτηµα Ι του εν λόγω κανονισµού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2300/97 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται για πρώτη φορά για τα ετήσια προγράµµατα που αφορούν την περίοδο εµπορίας 2002/03.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L 173 της 1.7.1997, σ. 1.
ΕΕ L 265 της 30.9.1998, σ. 1.
ΕΕ L 319 της 21.11.1997, σ. 4.
ΕΕ L 180 της 3.7.2001, σ. 21.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κράτος µέλος

Μελισσοκοµικό κεφάλαιο

B

100 000

DK

155 000

D

900 000

GR

1 380 000

E

2 314 494

F

1 297 000

IRL

20 000

I

1 100 000

L

10 213

NL

80 000

A

343 906

P

632 500

FIN

42 000

S

145 000

UK

273 750

EUR 15

8 793 863»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1217/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Ιουλίου 2002
µε τον οποίο απαιτείται από τους εισαγωγείς ή τους παρασκευαστές ορισµένων ουσιών του EINECS να
υποβάλουν ορισµένες πληροφορίες και να διενεργούν ορισµένες δοκιµές σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλίου
δοκιµές να µπορούν να διεξάγονται από έναν ή περισσότερους παρασκευαστές ή εισαγωγείς που ενεργούν για λογαριασµό άλλων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλίου, της 23ης
Μαρτίου 1993, για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων
από τις υπάρχουσες ουσίες (1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος
2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Πολλά κράτη µέλη γνωστοποίησαν στην Επιτροπή ότι είχαν
βάσιµους λόγους να πιστεύουν ότι ορισµένες ουσίες του
Ευρωπαϊκού Ευρετηρίου των Υπαρχουσών στο Εµπόριο
Χηµικών Ουσιών (EINECS) (2) είναι δυνατόν να ενέχουν
σοβαρό κίνδυνο για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον σε περίπτωση έκθεσης κατά την παραγωγή ή τη χρήση τους.

(2)

Θα πρέπει εποµένως να απαιτηθεί από τους σχετικούς
παρασκευαστές και τους εισαγωγείς να διαβιβάσουν στην
Επιτροπή τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά µε τις
ουσίες αυτές.

(3)

Οι εν λόγω παρασκευαστές και εισαγωγείς θα πρέπει επίσης
να κληθούν να υποβάλουν τις συγκεκριµένες ουσίες σε
δοκιµές, να καταρτίσουν έκθεση όσον αφορά τις δοκιµές
αυτές και να διαβιβάσουν τις εκθέσεις και τα αποτελέσµατα
των δοκιµών στην Επιτροπή, µε την επιφύλαξη της δυνατότητας που προβλέπεται από το άρθρο 12 παράγραφος 3
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93, όταν µια ουσία παράγεται ή εισάγεται υπό καθαρή µορφή ή σε παρασκεύασµα
από διάφορους παρασκευαστές ή εισαγωγείς, oι περαιτέρω

(4)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού είναι σύµφωνες µε τη
γνώµη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου
15 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι παρασκευαστές και εισαγωγείς µιας ή περισσοτέρων ουσιών του
EINECS που παρατίθενται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού:
α) διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που προβλέπονται
στο παράρτηµα εντός της προθεσµίας που καθορίζεται σ’ αυτό·
β) εκτελούν, για καθεµία από τις ουσίες αυτές, τις δοκιµές που
προβλέπονται στο παράρτηµα, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα σ’
αυτό πρωτόκολλα·
γ) υποβάλουν στην Επιτροπή έκθεση για κάθε δοκιµή, καθώς και
τα αποτελέσµατά της, εντός της προθεσµίας που καθορίζεται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1.
(2) ΕΕ C 146 Α της 15.6.1990, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι απαιτούµενες δοκιµές/πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν παράρτηµα πρέπει να αποσταλούν στην Επιτροπή στην
ακόλουθη διεύθυνση:
European Commission
Directorate-General for Environment
Directorate C — Unit C.3 — Chemicals
B-1049 Brussels

1

Αριθ. EINECS

Αριθ. CAS

Ονοµασία ουσίας

Λόγος(-οι) ανησυχίας

Απαιτούµενες δοκιµές/πληροφορίες

203-988-3

112-59-4

Μονοεξυλαιθέρας της διαιθυλενογλυκόλης

Έκθεση του ανθρώπου κατά την
παραγωγή και χρήση. Χρήση ως
µέσο διασποράς σε επιχρίσµατα,
τυπογραφικές µελάνες και σε
προϊόντα καθαρισµού.

Μελέτη γονιµότητας
[ΕΚ
B.34 (1)/ΟΟΣΑ
TG
415 (2) ή ΟΟΣΑ TG 416 (3)]

Μήνες από την
ηµεροµηνία ενάρξεως
ισχύος του παρόντος
κανονισµού

18

Η έλλειψη µελετών σχετικά µε
τις επιπτώσεις της ουσίας στην
ανάπτυξη και τη γονιµότητα
προκαλεί ανησυχίες, δεδοµένου
ότι σε µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν
µε
ορισµένα
παράγωγα αιθέρων αιθυλενογλυκόλης σε τρωκτικά και µη
τρωκτικά, παρατηρήθηκε σαφής
τοξικότητα στην αναπαραγωγή.

2

263-090-2

61789-80-8

3

203-481-7

107-31-3

Τεταρτοταγών ενώσεων αµµωνίου, δις(υδρογονωµένο στεατο
αλκυλο) διµέθυλο, χλωρίδια

Σηµαντική αύξηση των καταναλισκοµένων ποσοτήτων της
ουσίας µε δυνητικό κίνδυνο
για το περιβάλλον

Ετήσιες αναφορές από τη
6
βιοµηχανία του συνολικού (όγκοι έτους 2000)
όγκου της παραγωγής και
18
χρήσης της ουσίας (περίοδος (όγκοι έτους 2001)
2000-2002)
24
(όγκοι έτους 2002)

Μυρµηκικό µεθύλιο

Χηµική ουσία παραγόµενη σε
µεγάλες ποσότητες.

Μελέτη υποχρόνιας τοξικότητας κατόπιν εισπνοής: µελέτη
µε εισπνοή επαναλαµβανόµενης
δόσης επί 90 ηµέρες [ΕΚ
B.29 (3)/ΟΟΣΑ TG 413 (4)]

18

Μελέτη υποχρόνιας τοξικότητας κατόπιν εισπνοής: Μελέτη
µε εισπνοή επαναλαµβανόµενης δόσης (επί 90 ηµέρες)
(περίοδος ανάκτησης: 4-6
εβδοµάδες) µε ειδικές νευρολογικές παραµέτρους [EΚ
B.29 (3)/ΟΟΣΑ TG 413 (6)
και ΟΟΣΑ TG 424 (5)].

18

Οξεία έκθεση πειραµατόζωων
στην ουσία κατόπιν εισπνοής
προκάλεσε
ερεθισµό
των
οφθαλµών και της αναπνευστικής οδού.
Αβεβαιότητα και αδυναµία
προσδιορισµού επιστηµονικά
τεκµηριωµένης OEL (SCOEL)
λόγω ελλείψεως στοιχείων.
Έλλειψη δεδοµένων όσον
αφορά την παρατεταµένη
έκθεση για τον προσδιορισµό
επιπέδου ασφαλούς έκθεσης.

4

200-864-0

75-35-4

1,1-διχλωροαιθυλένιο

Χηµική ουσία παραγόµενη σε
µεγάλες ποσότητες.
∆ιαταραχή της λειτουργίας
του νευρικού συστήµατος
σε περίπτωση παρατεταµένης
έκθεσης σε επίπεδα πολύ
χαµηλότερα των ισχυουσών
οριακών τιµών επαγγελµατικής έκθεσης (OEL).
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Ονοµασία ουσίας

Λόγος(-οι) ανησυχίας

Απαιτούµενες δοκιµές/πληροφορίες

6.7.2002
Μήνες από την
ηµεροµηνία ενάρξεως
ισχύος του παρόντος
κανονισµού

Μπορούν να παραλειφθούν τα
στοιχεία που αφορούν τη
γενική παθογένεια όταν υπάρχουν διαθέσιµα σχετικά δεδοµένα από άλλες µελέτες. Ειδικές νευρολογικές παράµετροι:
— σειρά δοκιµασιών παρατήρησης λειτουργικών διαταραχών και αξιολόγηση
της µυϊκής δραστηριότητας,
— αξιολόγηση της συµπεριφοράς (π.χ. ικανότητα
οπτικής διάκρισης),
— αξιολόγηση της γνωστικής
λειτουργίας (π.χ. καθυστερηµένη εναλλαγή, Morris water maze).
Κάθε χρήσιµη πληροφορία και
πλήρεις εκθέσεις των µελετών
για την εκτίµηση του δυνητικού κινδύνου που ενέχει η
ουσία.
5

211-309-7

637-92-3

2-αιθοξυ-2-µεθυλοπροπάνιο

Ουσία για την οποία διατίθενται ελάχιστα στοιχεία.
Αυξηµένες δυνατότητες ευρείας
χρήσης της ουσίας ως µέσο
διασποράς λόγω της ενδεχόµενης χρήσης της ως υποκατάστατο του ΜΤΒΕ.
Μετά
από
παρατεταµένη
έκθεση είναι δυνατόν να προκύψουν ανεπιθύµητες ενέργειες.

Πληροφορίες για τις ετήσιες
παραγόµενες και εισαγόµενες
ποσότητες.

18

Οξεία τοξικότητα για το είδος
Daphnia [ΕΚ C.2 (3)/ΟΟΣΑ
TG 202 (6)]
∆οκιµασία αναστολής της ανάπτυξης των φυκών [ΕΚ
C.3 (3)/ΟΟΣΑ TG 201 (7)]
Μελέτη τοξικότητας στην ανάπτυξη [ΟΟΣΑ TG 414 (8)]
Κάθε χρήσιµη πληροφορία και
πλήρεις εκθέσεις των µελετών
για την εκτίµηση του δυνητικού κινδύνου που ενέχει η
ουσία.
Μελέτη γονιµότητας [ΟΟΣΑ
TG 416 (5)]

24

(1) Σύµφωνα µε το παράρτηµα V της οδηγίας 67/548/EΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών (ΕΕ 196 της 16.08.1967, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.
(2) Κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των χηµικών ουσιών — Τµήµα 4 — Επιπτώσεις στην υγεία TG αριθ. 415: «Μελέτη τοξικότητας στην αναπαραγωγή µιας γενεάς»
(Αρχικές κατευθυντήριες γραµµές που εκδόθηκαν στις 26 Μαΐου 1983).
(3) Κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των χηµικών ουσιών — Τµήµα 4 — Επιπτώσεις στην υγεία TG αριθ. 416: «Μελέτη τοξικότητας στην αναπαραγωγή δύο γενεών»
(Επικαιροποιηµένες κατευθυντήριες γραµµές που εκδόθηκαν στις 22 Ιανουαρίου 2001).
(4) Κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των χηµικών ουσιών — Τµήµα 4 — Επιπτώσεις στην υγεία TG αριθ. 413: «Υποχρόνια τοξικότητα κατόπιν εισπνοής: Μελέτη 90
ηµερών» (Αρχικές κατευθυντήριες γραµµές που εκδόθηκαν στις 12 Μαΐου 1981).
(5) Κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των χηµικών ουσιών — Τµήµα 4 — Επιπτώσεις στην υγεία TG αριθ. 424: «Μελέτη νευροτοξικότητας σε τρωκτικά» (Αρχικές
κατευθυντήριες γραµµές που εκδόθηκαν στις 21 Ιουλίου 1997).
(6) Κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των χηµικών ουσιών — Τµήµα 2 — Επιπτώσεις στα βιοτικά συστήµατα TG αριθ. 202: «∆οκιµασία οξείας ακινητοποίησης και
δοκιµασία αναπαραγωγής σε Daphnia sp» (Επικαιροποιηµένες κατευθυντήριες γραµµές που εκδόθηκαν στις 4 Απριλίου 1984).
(7) Κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των χηµικών ουσιών — Τµήµα 2 — Επιπτώσεις στα βιοτικά συστήµατα TG αριθ. 201: «∆οκιµασία αναστολής της ανάπτυξης
φυκών» (Επικαιροποιηµένες κατευθυντήριες γραµµές που εκδόθηκαν στις 7 Ιουνίου 1984).
(8) Κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο χηµικών ουσιών — Τµήµα 4 — Επιπτώσεις στην υγεία TG αριθ. 414: «Μελέτη προγεννητικής τοξικότητας στην ανάπτυξη»
(Επικαιροποιηµένες κατευθυντήριες γραµµές που εκδόθηκαν στις 22 Ιανουαρίου 2001).

6.7.2002

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 177/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1218/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Ιουλίου 2002
για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για ορισµένες κονσέρβες µανιταριών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2125/95 της Επιτροπής, της 6ης
Σεπτεµβρίου 1995, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των
δασµολογικών ποσοστώσεων που εφαρµόζονται στις κονσέρβες
µανιταριών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 453/2002 (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2125/95 προβλέπει ότι, εφόσον οι ποσότητες για τις οποίες
ζητήθηκαν πιστοποιητικά υπερβαίνουν τις διαθέσιµες
ποσότητες, η Επιτροπή καθορίζει ενιαίο ποσοστό µειώσεως
των ζητουµένων ποσοτήτων και αναστέλλει την έκδοση
πιστοποιητικών για τις περαιτέρω αιτήσεις.
Οι ποσότητες που ζητήθηκαν στις 2 και 3 Ιουλίου 2002,
δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2125/95 έχουν υπερβεί τις διαθέσιµες
ποσότητες και πρέπει συνεπώς να καθορισθεί σε ποιο βαθµό
µπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά και να ανασταλεί η

έκδοση πιστοποιητικών για τις αιτήσεις που υποβάλλονται
µεταγενέστερα,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που ζητήθηκαν βάσει του άρθρου 4
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2125/95 στις
2 και 3 Ιουλίου 2002 και διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή στις 4 Ιουλίου 2002 εκδίδονται, µε την ένδειξη που αναφέρεται στο άρθρο
11 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού, µέχρι 19,23 % της
ζητηθείσας ποσότητας.
Άρθρο 2
Η έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής που ζητήθηκαν βάσει του
άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2125/95 αναστέλλεται για τις αιτήσεις που κατατίθενται από τις 4
Ιουλίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 6 Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 212 της 7.9.1995, σ. 16.
(2) ΕΕ L 72 της 14.3.2002, σ. 9.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1219/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Ιουλίου 2002
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου
του ελαιόλαδου στην Κοινότητα και εκείνης στη διεθνή
αγορά, προσαρµοσµένης, κατά περίπτωση, για να ληφθούν
υπόψη οι δαπάνες εξαγωγής των προϊόντων στην τελευταία
αγορά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας
Σεπτεµβρίου 1966, περί θεσπίσεως κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τοµέα των λιπαρών ουσιών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1513/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 3
παράγραφος 3,

(5)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του
κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ, µπορεί να αποφασισθεί να
καθορισθεί η επιστροφή µε διαγωνισµό. Ο διαγωνισµός
αφορά το ποσό της επιστροφής και µπορεί να περιοριστεί σε
ορισµένες χώρες προορισµού, ορισµένες ποσότητες, ποιότητες και παρουσιάσεις.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Κατά το άρθρο 3 του κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ, όταν
η τιµή εντός της Κοινότητας είναι υψηλότερη των διεθνών
τιµών, η διαφορά µεταξύ των τιµών αυτών δύναται να καλύπτεται µε µια επιστροφή κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου προς
τις τρίτες χώρες.

(6)

Κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ, όταν η κατάσταση της διεθνούς
αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισµένων αγορών το καθιστούν απαραίτητο, οι επιστροφές για το ελαιόλαδο καθορίζονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα µε τον προορισµό.

(2)

Οι τρόποι σχετικά µε τον καθορισµό και τη χορήγηση της
επιστροφής κατά την εξαγωγή του ελαιόλαδου θεσπίσθηκαν
από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 616/72 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 2962/77 (4).

(7)

Οι επιστροφές καθορίζονται τουλάχιστον µία φορά το µήνα.
Σε περίπτωση ανάγκης, τροποποιούνται ενδιαµέσως.

(8)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τοµέα του ελαιόλαδου, και ιδίως
στην τιµή του προϊόντος αυτού στην Κοινότητα και στην
αγορά τρίτων χωρών, οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στα ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα.

(9)

Η επιτροπή διαχείρισης λιπαρών ουσιών δεν διατύπωσε
γνώµη στην προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

(3)

(4)

Κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισµού αριθ. 136/
66/ΕΟΚ, η επιστροφή πρέπει να είναι η ίδια για όλη την Κοινότητα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισµού
αριθ. 136/66/ΕΟΚ, η επιστροφή για το ελαιόλαδο πρέπει να
καθοριστεί λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση και τις προοπτικές εξελίξεως στην αγορά της Κοινότητας, τις τιµές του
ελαιόλαδου και τις διαθεσιµότητες, καθώς και τις τιµές του
ελαιόλαδου στη διεθνή αγορά. Ωστόσο, στην περίπτωση
κατά την οποία η κατάσταση στη διεθνή αγορά δεν επιτρέπει
να καθοριστούν οι ευνοϊκότερες τιµές του ελαιόλαδου,
µπορεί να ληφθεί υπόψη η τιµή των κυριότερων ανταγωνιστικών φυτικών ελαίων στην αγορά αυτή, και η διαφορά που
διαπιστώνεται στις τιµές κατά τη διάρκεια µιας αντιπροσωπευτικής περιόδου µεταξύ της τιµής αυτής και εκείνης του
ελαιόλαδου. Το ποσό της επιστροφής δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερο από τη διαφορά που υπάρχει µεταξύ της τιµής

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισµού αριθ. 136/
66/ΕΟΚ καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 6 Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ 172 της 30.9.1966, σ. 3025/66.
ΕΕ L 201 της 26.7.2001, σ. 4.
ΕΕ L 78 της 31.3.1972, σ. 1.
ΕΕ L 348 της 30.12.1977, σ. 53.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2002, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Ποσό επιστροφής

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της
16.10.2001, σ. 6).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1220/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Ιουλίου 2002
ο οποίος καθορίζει σε ποιο βαθµό µπορεί να δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις δικαιώµατος εισαγωγής που
κατατέθηκαν τον Ιούνιο του 2002 για τα κατεψυγµένα βόεια κρέατα που προορίζονται για µεταποίηση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 995/2002 της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2002, για την εφαρµογή και τον τρόπο διαχείρισης ενός
δασµολογικού συντελεστή εισαγωγής για το κατεψυγµένο βόειο
κρέας που προορίζεται για µεταποίηση (1η Ιουλίου 2002 µέχρι 30
Ιουνίου 2003) (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 995/
2002 καθόρισε τις ποσότητες κατεψυγµένων βοείων κρεάτων που προορίζονται για µεταποίηση και µπορούν να εισαχθούν υπό ειδικούς όρους για την περίοδο από 1η Ιουλίου
2002 έως 30 Ιουνίου 2003.

(2)

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 995/
2002 προβλέπει ότι οι αιτούµενες ποσότητες µπορούν να
µειωθούν. Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν για τα προϊόντα Α
αφορούν τις συνολικές ποσότητες που υπερβαίνουν τις
διαθέσιµες ποσότητες. Υπό τους όρους αυτούς και µε στόχο
να εξασφαλισθεί η δίκαιη κατανοµή των διαθέσιµων ποσοτήτων, πρέπει να µειωθούν ανάλογα οι αιτούµενες ποσότητες.
Οι ποσότητες για τα προϊόντα Β για τις οποίες ζητήθηκε

δικαίωµα εισαγωγής είναι τέτοιες ώστε να ικανοποιηθούν
πλήρως όλες οι αιτήσεις,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κάθε αίτηση δικαιώµατος εισαγωγής που κατατίθεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 995/2002 για την περίοδο
από 1ης Ιουλίου 2002 έως 30 Ιουνίου 2003 ικανοποιείται για τις
ακόλουθες ποσότητες, οι οποίες εκφράζονται σε κρέας µε κόκαλα:
α) 88,0903 % της αιτούµενης ποσότητας για τα κρέατα που
προορίζονται για την παρασκευή κονσερβών οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 995/2002·
β) 100 % της αιτούµενης ποσότητας για τα κρέατα που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
995/2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 6 Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 152 της 12.6.2002, σ. 3.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/44/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 25ης Ιουνίου 2002
περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφαλείας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε
κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασµοί) (δέκατη έκτη ειδική οδηγία κατά την
έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
ενός ελαχίστου επιπέδου προστασίας, προκειµένου να
εµποδίζονται ενδεχόµενες στρεβλώσεις του ανταγωνισµού.

TO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 137 παράγραφος 2,

(4)

Η παρούσα οδηγία καθορίζει ελάχιστες προδιαγραφές, γεγονός που παρέχει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν ευνοϊκότερες διατάξεις για την προστασία των εργαζοµένων, και συγκεκριµένα να καθορίσουν
κατώτερες τιµές για την ηµερήσια έκθεση που συνεπάγεται
ανάληψη δράσης ή για την οριακή τιµή ηµερήσιας έκθεσης
στους κραδασµούς. Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν
µπορεί να δικαιολογήσει υποχώρηση σε σχέση µε την κατάσταση που υφίσταται σε κάθε κράτος µέλος.

(5)

Ένα σύστηµα προστασίας κατά των κραδασµών πρέπει να
περιορίζεται στον ορισµό, χωρίς περιττές λεπτοµέρειες, των
επιδιωκόµενων στόχων, των αρχών που πρέπει να τηρούνται
και των βασικών µεγεθών που πρέπει να χρησιµοποιούνται
ώστε να µπορούν τα κράτη µέλη να εφαρµόζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές µε ισοδύναµο τρόπο.

(6)

Η µείωση της έκθεσης στους κραδασµούς επιτυγχάνεται αποτελεσµατικότερα µε την εφαρµογή προληπτικών µέτρων ήδη
από το στάδιο του σχεδιασµού των θέσεων και χώρων εργασίας καθώς και µε την επιλογή εξοπλισµού, διαδικασιών και
µεθόδων εργασίας, προκειµένου να µειώνονται οι κίνδυνοι
κατά προτεραιότητα στην πηγή. Οι διατάξεις που αφορούν
τον εξοπλισµό και τις µεθόδους εργασίας συµβάλλουν, ως
εκ τούτου, στην προστασία των εργαζοµένων που τα χρησιµοποιούν.

(7)

Οι εργοδότες θα πρέπει να προσαρµόζονται στην τεχνική
πρόοδο και στις επιστηµονικές γνώσεις που αφορούν το
θέµα των κινδύνων που συνδέονται µε την έκθεση σε κραδασµούς, µε σκοπό τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας
και της υγείας των εργαζοµένων.

(8)

Στους τοµείς της ναυτιλίας και της αεροπορίας, το παρόν
στάδιο της τεχνολογικής προόδου δεν επιτρέπει, σε όλες τις
περιπτώσεις, την τήρηση των τιµών έκθεσης στους κραδασµούς που µεταδίδονται στο σύνολο του σώµατος. Συνεπώς,
θα πρέπει να προβλεφθούν δεόντως αιτιολογηµένες
παρεκκλίσεις.

(9)

Επειδή η παρούσα οδηγία είναι ειδική οδηγία κατά την
έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 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), η εν λόγω οδηγία εφαρµόζεται στον τοµέα της
έκθεσης των εργαζοµένων σε κραδασµούς, µε την επιφύλαξη
των αυστηρότερων ή/και ειδικότερων διατάξεων που περιέχονται στην παρούσα οδηγία.

(10)

Η παρούσα οδηγία αποτελεί συγκεκριµένο βήµα προς
επίτευξη της κοινωνικής διάστασης της εσωτερικής αγοράς.

την πρόταση της Επιτροπής (1), που υποβλήθηκε µετά από διαβουλεύσεις µε τη συµβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια, την
υγιεινή και την προστασία της υγείας στο χώρο εργασίας,
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από
την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 8 Απριλίου 2002,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Σύµφωνα µε τη συνθήκη, το Συµβούλιο µπορεί να θεσπίζει,
µε οδηγίες, ελάχιστες προδιαγραφές για την προώθηση
βελτιώσεων, ιδίως στο χώρο εργασίας, που διασφαλίζουν
καλύτερο επίπεδο προστασίας της ασφάλειας και της υγείας
των εργαζοµένων. Θα πρέπει να αποφεύγεται η επιβολή, µε
τις οδηγίες αυτές, διοικητικών, οικονοµικών και νοµισµατικών εξαναγκασµών που ενδέχεται να εµποδίσουν τη
δηµιουργία και την ανάπτυξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής για το πρόγραµµα δράσης της
σχετικά µε την εφαρµογή του κοινοτικού χάρτη των θεµελιωδών κοινωνικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων προβλέπει
τη θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας
που αφορούν την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους
οφειλόµενους σε φυσικούς παράγοντες. Τον Σεπτέµβριο του
1990, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισµα σχετικά
µε αυτό το πρόγραµµα δράσης (4), µε το οποίο καλεί ιδίως
την Επιτροπή να καταρτίσει ειδική οδηγία για τον τοµέα των
κινδύνων που συνδέονται µε το θόρυβο και τους κραδασµούς, καθώς και µε κάθε άλλο φυσικό παράγοντα στο
χώρο εργασίας.
Ως πρώτο βήµα, κρίνεται απαραίτητο να θεσπιστούν µέτρα
για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους
που οφείλονται στους κραδασµούς λόγω των συνεπειών τους
στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, ιδίως τις διαταραχές του µυϊκού συστήµατος και του σκελετού καθώς
και τις νευρολογικές και αγγειακές διαταραχές. Αυτά τα
µέτρα αποσκοπούν όχι µόνο στη διασφάλιση της υγείας και
της ασφάλειας κάθε εργαζόµενου ξεχωριστά αλλά και στη
δηµιουργία, για όλους τους εργαζόµενους της Κοινότητας,

(1) ΕΕ C 77 της 18.3.1993, σ. 12 και
ΕΕ C 230 της 19.8.1994, σ. 3.
(2) ΕΕ C 249 της 13.9.1993, σ. 28.
3
( ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 1994 (ΕΕ C
128 της 9.5.1994, σ. 146), που επιβεβαιώθηκε στις 16 Σεπτεµβρίου
1999 (ΕΕ C 54 της 25.2.2000, σ. 75), κοινή θέση του Συµβουλίου της
25ης Ιουνίου 2001 (ΕΕ C 301 της 26.10.2001, σ. 1) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 και απόφαση του Συµβουλίου της
21ης Μαΐου 2002.
(4) ΕΕ C 260 της 15.10.1990, σ. 167.

(5) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
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Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/
ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων
που ανατίθενται στην Επιτροπή (1),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
ΤΜΗΜΑ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.

6.7.2002

Για κραδασµούς σε ολόκληρο το σώµα:

α) η ηµερήσια οριακή τιµή έκθεσης, η οποία ανάγεται σε περίοδο
αναφοράς 8 ωρών, καθορίζεται σε 1,15 m/s2 ή, κατ’ επιλογήν
του κράτους µέλους, σε τιµή δόσης κραδασµών 21 m/s1,75·
β) η ηµερήσια τιµή έκθεσης για την ανάληψη δράσης, η οποία
ανάγεται σε περίοδο αναφοράς 8 ωρών, καθορίζεται σε 0,5 m/
s2 ή, κατ’ επιλογήν του κράτους µέλους, σε τιµή δόσης κραδασµών 9,1 m/s1,75·
Η έκθεση των εργαζοµένων στους κραδασµούς σε ολόκληρο το
σώµα εκτιµάται ή µετράται βάσει των διατάξεων του παραρτήµατος
µέρος Β σηµείο 1.

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

1.
Η παρούσα οδηγία, η οποία αποτελεί την δέκατη έκτη ειδική
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ, καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά
την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους, οι οποίοι προκύπτουν ή ενδέχεται να
προκύψουν λόγω της έκθεσης σε µηχανικούς κραδασµούς.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ

2.
Οι προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται σε
δραστηριότητες κατά τις οποίες οι εργαζόµενοι εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, σε κινδύνους
από µηχανικούς κραδασµούς.
3.
Η οδηγία 89/391/ΕΟΚ εφαρµόζεται πλήρως στο σύνολο του
αναφερόµενου στην παράγραφο 1 τοµέα, µε την επιφύλαξη αυστηρότερων ή/και ειδικότερων διατάξεων που περιέχονται στην
παρούσα οδηγία.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:
α) «κραδασµός µεταδιδόµενος στο σύστηµα χεριού-βραχίονα»: ο
µηχανικός κραδασµός ο οποίος, όταν µεταδίδεται στο σύστηµα
χεριού-βραχίονα του ανθρώπου, συνεπάγεται κινδύνους για την
υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, ιδίως διαταραχές
αγγειακές, οστών ή αρθρώσεων, νευρολογικές ή µυϊκές·
β) «κραδασµός σε ολόκληρο το σώµα»: ο µηχανικός κραδασµός ο
οποίος, όταν µεταδίδεται σε ολόκληρο το σώµα, συνεπάγεται
κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων,
ιδίως οσφυαλγία και τραυµατισµό της σπονδυλικής στήλης.
Άρθρο 3
Οριακές τιµές έκθεσης και τιµές έκθεσης για την ανάληψη
δράσης
1.
Για κραδασµούς µεταδιδόµενους στο σύστηµα χεριού-βραχίονα:
α) η ηµερήσια οριακή τιµή έκθεσης, η οποία ανάγεται σε περίοδο
αναφοράς 8 ωρών, καθορίζεται σε 5 m/s2·
β) η ηµερήσια τιµή έκθεσης για την ανάληψη δράσης, η οποία
ανάγεται σε περίοδο αναφοράς 8 ωρών, καθορίζεται σε 2,5
m/s2.
Η έκθεση των εργαζοµένων στους κραδασµούς στο σύστηµα
χεριού-βραχίονα υπολογίζεται ή µετράται βάσει των διατάξεων του
παραρτήµατος µέρος Α σηµείο 1.
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Άρθρο 4
Προσδιορισµός και εκτίµηση των κινδύνων
1. Ο εργοδότης, ανταποκρινόµενος στις υποχρεώσεις που
καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, εκτιµά και, εάν είναι απαραίτητο, µετρά τα επίπεδα των µηχανικών κραδασµών στους
οποίους εκτίθενται οι εργαζόµενοι. H µέτρηση διενεργείται
σύµφωνα µε το παράρτηµα µέρος Α σηµείο 2 ή µέρος Β σηµείο 2
της παρούσας οδηγίας, ανάλογα µε την περίπτωση.
2. Το επίπεδο έκθεσης σε µηχανικούς κραδασµούς µπορεί να
εκτιµηθεί µε παρατήρηση των συγκεκριµένων εργασιακών πρακτικών
και µε αναφορά σε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε το πιθανό
µέγεθος των κραδασµών για τον εξοπλισµό ή για το είδος του εξοπλισµού υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες χρήσης, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που προέρχονται από τον κατασκευαστή
του εξοπλισµού. Το εγχείρηµα αυτό πρέπει να διακρίνεται από τη
µέτρηση, η οποία απαιτεί τη χρησιµοποίηση συγκεκριµένων συσκευών και κατάλληλη µεθοδολογία.
3. Η εκτίµηση και η µέτρηση που αναφέρονται στην παράγραφο
1 σχεδιάζονται και εκτελούνται από αρµόδιες υπηρεσίες ανά
κατάλληλα χρονικά διαστήµατα, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη το
άρθρο 7 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ σχετικά µε τις αναγκαίες αρµόδιες υπηρεσίες ή άτοµα. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την
εκτίµηση ή/και τη µέτρηση του επιπέδου έκθεσης σε µηχανικούς
κραδασµούς φυλάσσονται υπό κατάλληλη µορφή ώστε να είναι
δυνατό να τα συµβουλευθεί κανείς σε µεταγενέστερο στάδιο.
4. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 89/
391/ΕΟΚ, ο εργοδότης αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή, κατά τη διενέργεια της εκτίµησης των κινδύνων, στα εξής:
α) στο επίπεδο, τύπο και διάρκεια της έκθεσης, συµπεριλαµβανοµένης κάθε έκθεσης σε µη συνεχείς κραδασµούς ή σε επαναλαµβανόµενες κρούσεις·
β) στις οριακές τιµές έκθεσης και τις τιµές έκθεσης για την
ανάληψη δράσης που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας
οδηγίας·
γ) σε οποιεσδήποτε επιπτώσεις αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων ιδιαίτερα ευαίσθητου κινδύνου·
δ) σε οποιεσδήποτε έµµεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια των εργαζοµένων οι οποίες προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις µηχανικών κραδασµών και χώρου εργασίας ή άλλου εξοπλισµού·
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ε) στις πληροφορίες που παρέχουν οι κατασκευαστές εξοπλισµού
εργασίας σύµφωνα µε τις συναφείς κοινοτικές οδηγίες·
στ) στην ύπαρξη υποκατάστατων εξοπλισµών σχεδιασµένων για να
µειώνουν τα επίπεδα έκθεσης σε µηχανικούς κραδασµούς·
ζ) στην επέκταση της έκθεσης σε κραδασµούς που µεταδίδονται
σε ολόκληρο το σώµα πέραν του ωραρίου εργασίας µε ευθύνη
του εργοδότη·
η) σε τυχόν ειδικές συνθήκες εργασίας, όπως η εργασία σε
χαµηλές θερµοκρασίες·
θ) στο µέτρο του δυνατού, κατάλληλες πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την επίβλεψη της υγείας. Στις πληροφορίες
αυτές περιλαµβάνονται και οι σχετικές δηµοσιεύσεις.
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ε) σχεδιασµό και διαµόρφωση των χώρων και θέσεων εργασίας·
στ) επαρκή ενηµέρωση και κατάρτιση ώστε οι εργαζόµενοι να
χρησιµοποιούν ορθά και µε ασφαλή τρόπο τον εξοπλισµό εργασίας για να περιορίζουν στο ελάχιστο την έκθεσή τους σε µηχανικούς κραδασµούς·
ζ) τον περιορισµό της διάρκειας και της έντασης της έκθεσης·
η) την κατάλληλη οργάνωση του ωραρίου εργασίας προβλέποντας
επαρκείς περιόδους ανάπαυσης·
θ) την παροχή στους εκτιθέµενους εργαζόµενους ρούχων προστασίας από το κρύο και την υγρασία.
3. Σε καµία περίπτωση οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να είναι εκτεθειµένοι σε τιµές έκθεσης άνω των οριακών.

5.
Ο εργοδότης πρέπει να έχει στη διάθεσή του µια εκτίµηση
των κινδύνων σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 1, στοιχείο α)
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, και να επισηµαίνει τα µέτρα που πρέπει
να ληφθούν σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6 της παρούσας οδηγίας.
Η εκτίµηση των κινδύνων πρέπει να τεκµηριώνεται επί καταλλήλου
υποθέµατος, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική, και
µπορεί να περιλαµβάνει αιτιολόγηση εκ µέρους του εργοδότη για
το ότι η φύση και η έκταση των κινδύνων που σχετίζονται µε µηχανικούς κραδασµούς καθιστούν µη αναγκαία µια περαιτέρω λεπτοµερή εκτίµηση των κινδύνων. Η εκτίµηση των κινδύνων τροφοδοτείται τακτικά µε ενηµερωµένα στοιχεία, ιδίως όταν έχουν επέλθει
σηµαντικές µεταβολές που µπορεί να την καθιστούν ξεπερασµένη ή
όταν φαίνεται να το επιβάλλουν τα αποτελέσµατα της επίβλεψης
της υγείας.

4. Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 15 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, ο
εργοδότης προσαρµόζει τα µέτρα που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο προς τις απαιτήσεις των ιδιαίτερα ευαίσθητων εργαζοµένων
κινδύνου.

Άρθρο 5

Άρθρο 6

∆ιατάξεις που αποσκοπούν στην αποφυγή ή τη µείωση της
έκθεσης

Ενηµέρωση και κατάρτιση των εργαζοµένων

1.
Λαµβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο και τα διαθέσιµα
µέτρα ελέγχου των κραδασµών στην πηγή προέλευσης, οι κίνδυνοι
που προκύπτουν από την έκθεση στους µηχανικούς κραδασµούς
πρέπει να εξαλείφονται στην πηγή προέλευσής τους ή να περιορίζονται στο ελάχιστο.
Η µείωση αυτών των κινδύνων γίνεται βάσει των γενικών αρχών
πρόληψης που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ.
2.
Με βάση την εκτίµηση των κινδύνων η οποία αναφέρεται στο
άρθρο 4, εάν η έκθεση υπερβεί τις τιµές έκθεσης για την ανάληψη
δράσης οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο β), ο εργοδότης καταρτίζει και
εφαρµόζει πρόγραµµα το οποίο συνίσταται σε τεχνικά και/ή οργανωτικά µέτρα, µε σκοπό την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε µηχανικούς κραδασµούς και των συνεπαγοµένων κινδύνων, λαµβάνοντας
υπόψη ιδίως:
α) άλλες µεθόδους εργασίας που συνεπάγονται µικρότερη έκθεση
σε µηχανικούς κραδασµούς·
β) την επιλογή κατάλληλου εξοπλισµού εργασίας, ο οποίος είναι
ορθά σχεδιασµένος από εργονοµική άποψη και παράγει, λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατοποιούµενη εργασία, τους ελάχιστους δυνατούς κραδασµούς·
γ) την παροχή βοηθητικού εξοπλισµού που περιορίζει τους κινδύνους βλαβών που οφείλονται στους κραδασµούς, όπως π.χ.
καθίσµατα που µειώνουν αποτελεσµατικά τους κραδασµούς
που µεταδίδονται σε ολόκληρο το σώµα και λαβές που περιορίζουν τους κραδασµούς που µεταδίδονται στο σύστηµα χεριούβραχίονα·
δ) κατάλληλα προγράµµατα συντήρησης του εξοπλισµού εργασίας, του χώρου εργασίας και των συστηµάτων στο χώρο εργασίας·

Εάν, παρά τα µέτρα που έλαβε ο εργοδότης κατ’ εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας, έχει γίνει υπέρβαση των οριακών τιµών έκθεσης,
ο εργοδότης λαµβάνει αµέσως τα κατάλληλα µέτρα για να µειωθεί
η έκθεση σε επίπεδα κάτω από την οριακή τιµή έκθεσης. Εντοπίζει
τους λόγους της υπέρβασης των οριακών τιµών έκθεσης και προσαρµόζει αναλόγως τα µέτρα προστασίας και πρόληψης ώστε να
αποφευχθεί η επανεµφάνιση της υπέρβασης.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 12 της οδηγίας 89/391/
ΕΟΚ, ο εργοδότης διασφαλίζει ότι στους εργαζόµενους οι οποίοι
εκτίθενται σε κινδύνους από µηχανικούς κραδασµούς κατά την
εργασία ή/και στους εκπροσώπους τους παρέχεται ενηµέρωση και
κατάρτιση σε σχέση µε το αποτέλεσµα της εκτίµησης των κινδύνων
που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας και ιδίως σχετικά µε:
α) τα µέτρα που λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή της παρούσας οδηγίας για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που
προκύπτουν από τους µηχανικούς κραδασµούς·
β) τις οριακές τιµές έκθεσης και τις τιµές έκθεσης για την
ανάληψη δράσης·
γ) τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων και των µετρήσεων των µηχανικών κραδασµών, που πραγµατοποιούνται κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 4 της παρούσας οδηγίας και τις συνακόλουθες δυνητικές κακώσεις από το χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό εργασίας·
δ) τη χρησιµότητα και τις µεθόδους εντοπισµού και επισήµανσης
των συµπτωµάτων των κακώσεων·
ε) τις συνθήκες υπό τις οποίες οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα
επίβλεψης της υγείας τους·
στ) ασφαλείς εργασιακές πρακτικές για την ελαχιστοποίηση της
έκθεσης στους µηχανικούς κραδασµούς.
Άρθρο 7
∆ιαβουλεύσεις και συµµετοχή των εργαζοµένων
Οι διαβουλεύσεις και η συµµετοχή των εργαζοµένων ή/και των
εκπροσώπων τους πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 11
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ όσον αφορά τα θέµατα που καλύπτει η
παρούσα οδηγία.
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ΤΜΗΜΑ III
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8
Επίβλεψη της υγείας
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ,
τα κράτη µέλη θεσπίζουν διατάξεις για την εξασφάλιση της επίβλεψης της υγείας των εργαζοµένων σε σχέση µε το αποτέλεσµα
της εκτίµησης των κινδύνων που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας όταν αυτό δείχνει ότι υπάρχει
κίνδυνος για την υγεία. Οι διατάξεις αυτές, συµπεριλαµβανοµένων
των απαιτήσεων που καθορίζονται για τους ιατρικούς φακέλους και
τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτούς, εισάγονται σύµφωνα µε την
εθνική νοµοθεσία ή/και πρακτική.
Η επίβλεψη της υγείας, της οποίας τα αποτελέσµατα λαµβάνονται
υπόψη για την εφαρµογή προληπτικών µέτρων στο συγκεκριµένο
χώρο εργασίας, αποσκοπεί στην πρόληψη και ταχεία διάγνωση κάθε
πάθησης που συνδέεται µε την έκθεση σε µηχανικούς κραδασµούς.
Η επίβλεψη αυτή είναι η δέουσα όταν:
— η έκθεση των εργαζοµένων σε κραδασµούς είναι τέτοια που να
µπορεί να αποδειχθεί η ύπαρξη σχέσης µεταξύ της έκθεσης
αυτής και µιας διαγνώσιµης ασθένειας ή βλαβερών επιπτώσεων
στην υγεία,
— είναι πιθανόν ότι η ασθένεια ή οι επιπτώσεις σηµειώνονται υπό
ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας του εργαζοµένου, και
— υπάρχουν έγκυρες τεχνικές που επιτρέπουν την αποκάλυψη της
ασθένειας ή των βλαβερών επιπτώσεων για την υγεία.
Σε κάθε περίπτωση, ο εργαζόµενος που εκτίθεται σε µηχανικούς
κραδασµούς υψηλότερους από τις τιµές που καθορίζονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο β),
έχει το δικαίωµα να τύχει της κατάλληλης επίβλεψης της υγείας.
2.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν διατάξεις προκειµένου να τηρείται
και ενηµερώνεται ατοµικός ιατρικός φάκελος για κάθε εργαζόµενο
ο οποίος υπόκειται σε επίβλεψη της υγείας σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Οι ιατρικοί φάκελοι περιλαµβάνουν περίληψη των αποτελεσµάτων της επίβλεψης της υγείας. Τηρούνται υπό κατάλληλη
µορφή έτσι ώστε να είναι δυνατό να τους συµβουλεύεται κανείς
αργότερα, χωρίς να θίγεται το ιατρικό απόρρητο.
Αντίγραφα των σχετικών φακέλων παρέχονται στην αρµόδια αρχή
εφόσον ζητηθούν. Ο κάθε εργαζόµενος έχει πρόσβαση, εφόσον το
ζητήσει, στον ιατρικό φάκελο που τον αφορά προσωπικά.
3.
Όταν, από την επίβλεψη της υγείας διαφανεί ότι ένας εργαζόµενος πάσχει από διαγνώσιµη ασθένεια ή έχει υποστεί επιπτώσεις
βλαπτικές για την υγεία του οι οποίες, κατά την εκτίµηση ιατρού ή
ειδικού στον τοµέα της επαγγελµατικής υγείας, είναι αποτέλεσµα
της έκθεσης σε µηχανικούς κραδασµούς κατά την εργασία:
α) ο εργαζόµενος ενηµερώνεται από τον ιατρό ή άλλο πρόσωπο µε
τα κατάλληλα προσόντα για το αποτέλεσµα που τον αφορά προσωπικά και του παρέχονται πληροφορίες και συµβουλές οι
οποίες αφορούν την επίβλεψη της υγείας στην οποία θα πρέπει
να υπόκειται, µετά το τέλος της έκθεσης·
β) ο εργοδότης ενηµερώνεται για κάθε σηµαντικό εύρηµα στο πλαίσιο της επίβλεψης της υγείας, λαµβάνοντας υπόψη κάθε ιατρικό
απόρρητο,
γ) ο εργοδότης:
— επανεξετάζει την εκτίµηση των κινδύνων η οποία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 4,
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— επανεξετάζει τα µέτρα που προβλέπονται για την εξάλειψη ή
τη µείωση των κινδύνων σύµφωνα µε το άρθρο 5,
— λαµβάνει υπόψη τη γνώµη του ειδικού στον τοµέα της επαγγελµατικής υγείας ή κάθε άλλου προσώπου µε τα κατάλληλα προσόντα ή της αρµόδιας αρχής για την θέση σε εφαρµογή κάθε µέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την εξάλειψη ή
τη µείωση των κινδύνων σύµφωνα µε το άρθρο 5, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας τοποθέτησης του εργαζοµένου σε άλλη θέση εργασίας όπου δεν υπάρχει κίνδυνος
έκθεσής του, και
— µεριµνά για τη συνεχή επίβλεψη της υγείας και λαµβάνει
µέτρα για την επανεξέταση της κατάστασης της υγείας
οποιουδήποτε άλλου εργαζοµένου που έχει υποστεί παρόµοια έκθεση. Στις περιπτώσεις αυτές, ο αρµόδιος ιατρός ή ο
ειδικός στον τοµέα της επαγγελµατικής υγείας ή η αρµόδια
αρχή µπορεί να προτείνει την υποβολή σε ιατρική εξέταση
των ατόµων που υφίστανται έκθεση.

Άρθρο 9
Μεταβατικές περίοδοι
Όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπει το
άρθρο 5 παράγραφος 3, τα κράτη µέλη δύνανται, κατόπιν διαβουλεύσεως µε τους κοινωνικούς εταίρους σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία ή πρακτική, να κάνουν χρήση µέγιστης µεταβατικής
περιόδου πέντε ετών από την 6η Ιουλίου σε περίπτωση χρησιµοποίησης εργασιακών εξοπλισµών οι οποίοι τέθηκαν στη διάθεση των
εργαζοµένων πριν από τις 6 Ιουλίου 2007 και οι οποίοι δεν επιτρέπουν την τήρηση των οριακών τιµών έκθεσης, λαµβάνοντας υπόψη
τις πλέον πρόσφατες προόδους της τεχνολογίας ή/και την εφαρµογή οργανωτικών µέτρων. Όσον αφορά τους εξοπλισµούς που
χρησιµοποιούνται στον τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας, τα
κράτη µέλη δύνανται να παρατείνουν την µέγιστη µεταβατική
περίοδο το πολύ για τέσσερα χρόνια.

Άρθρο 10
Παρεκκλίσεις
1. Τηρώντας τις γενικές αρχές της προστασίας της ασφάλειας
και της υγείας των εργαζοµένων, τα κράτη µέλη µπορούν, στους
τοµείς της ναυτιλίας και της αεροπορίας, υπό δεόντως αιτιολογηµένες συνθήκες, να παρεκκλίνουν από το άρθρο 5 παράγραφος 3, σε
ό,τι αφορά τους κραδασµούς σε ολόκληρο το σώµα, όταν, λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο της τεχνολογίας και των ειδικών
χαρακτηριστικών των χώρων εργασίας, δεν είναι δυνατό να τηρηθεί
η οριακή τιµή έκθεσης παρά την εφαρµογή τεχνικών ή/και οργανωτικών µέτρων.
2. Στην περίπτωση όπου η έκθεση εργαζοµένου σε µηχανικούς
κραδασµούς είναι, κατά γενικό κανόνα, κατώτερη από τις τιµές
έκθεσης που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)
και παράγραφος 2 στοιχείο β) αλλά κυµαίνεται αισθητά από στιγµή
σε στιγµή και ενδέχεται σποραδικώς να υπερβεί την οριακή τιµή
έκθεσης, τα κράτη µέλη µπορούν κατ’ εξαίρεση να χορηγούν
παρεκκλίσεις από το άρθρο 5 παράγραφος 3. Ωστόσο, η µέση τιµή
έκθεσης σε κραδασµούς στο διάστηµα 40 ωρών πρέπει να είναι µικρότερη της οριακής τιµής έκθεσης και πρέπει να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για το ότι οι κίνδυνοι από τη συγκεκριµένη µορφή
έκθεσης του εργαζοµένου είναι µικρότεροι από τους κινδύνους που
οφείλονται σε επίπεδο έκθεσης που αντιστοιχεί στην οριακή τιµή.
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3.
Οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2
παραχωρούνται από τα κράτη µέλη ύστερα από διαβούλευση,
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και την εθνική πρακτική, µε τους
κοινωνικούς εταίρους. Οι παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από όρους που εγγυώνται, έχοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από αυτές
και ότι προβλέπεται ενισχυµένη επίβλεψη της υγείας των θιγοµένων
εργαζοµένων. Οι παρεκκλίσεις αυτές επανεξετάζονται ανά τετραετία
και καταργούνται µόλις εκλείψουν οι περιστάσεις που τις υπαγόρευσαν.
4.
Ανά τετραετία, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή
κατάλογο των παρεκκλίσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 2, σηµειώνοντας τις περιστάσεις και τους ακριβείς λόγους που
τα οδήγησαν στην παραχώρηση των παρεκκλίσεων αυτών.
Άρθρο 11
Τροποποιήσεις τεχνικού χαρακτήρα
Τυχόν τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικού χαρακτήρα του παραρτήµατος γίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής
του άρθρου 12 παράγραφος 2, συναρτήσει:
α) της έκδοσης οδηγιών στο πεδίο της τεχνικής εναρµόνισης και
τυποποίησης σχετικά µε το σχεδιασµό, την ανέγερση, την παραγωγή ή την κατασκευή εξοπλισµού ή/και χώρων εργασίας·
β) της τεχνικής προόδου, της εξέλιξης των καταλληλότερων εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων ή προδιαγραφών και της
προόδου των γνώσεων στον τοµέα των µηχανικών κραδασµών.
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ροντας τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων. Η έκθεση περιλαµβάνει
περιγραφή της βέλτιστης πρακτικής για την πρόληψη κραδασµών
που έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία και άλλων µορφών
οργάνωσης της εργασίας, καθώς και των δράσεων που έχουν αναλάβει τα κράτη µέλη για τη µετάδοση γνώσεων σχετικά µε την εν λόγω
βέλτιστη πρακτική.
Βάσει των εκθέσεων αυτών, η Επιτροπή πραγµατοποιεί γενική αξιολόγηση της εφαρµογής της οδηγίας, λαµβανοµένων µεταξύ άλλων
υπόψη των ερευνών και των επιστηµονικών γνώσεων, ενηµερώνει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και τη συµβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια,
την υγιεινή και την υγεία στο χώρο εργασίας σχετικά µε αυτή την
αξιολόγηση προτείνει, ενδεχοµένως, τροποποιήσεις.
Άρθρο 14
Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο
1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν
µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 6 Ιουλίου 2005.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Επισυνάπτουν επίσης
κατάλογο, µε λεπτοµερή αιτιολόγηση, των µεταβατικών διατάξεων
που έχουν θεσπίσει τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 9.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της αναφοράς
αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

Επιτροπή

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

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που αναφέρεται
στο άρθρο 17 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ.

Άρθρο 15

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

2.
Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/
ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρεις µήνες.

Άρθρο 16

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Παραλήπτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη

ΤΜΗΜΑ IV
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Λουξεµβούργο, 25 Ιουνίου 2002.

Άρθρο 13
Εκθέσεις
Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, ανά πενταετία, έκθεση
σχετικά µε την πρακτική εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, αναφέ-

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

P. COX

J. MATAS I PALOU
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
A. ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΜΕΤΑ∆Ι∆ΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΡΙΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΑ
1.

Εκτίµηση της έκθεσης
Η εκτίµηση της στάθµης έκθεσης στους κραδασµούς που µεταδίδονται στο σύστηµα χεριού-βραχίονα βασίζεται στην αρχή
του υπολογισµού της ηµερήσιας έκθεσης Α, ανηγµένης σε περίοδο αναφοράς 8 ωρών Α (8), η οποία υπολογίζεται ως η τετραγωνική ρίζα του αθροίσµατος των τετραγώνων (συνολική τιµή) των µετρήσιµων τιµών της επιτάχυνσης, σταθµισµένων
κατά συχνότητα κατά τις ορθογώνιες συντεταγµένες (a hwx, a hwy, a hwz), όπως ορίζεται στα κεφάλαια 4 και 5 και στο παράρτηµα Α του προτύπου ISO 5349-1 (2001).
Η εκτίµηση της στάθµης έκθεσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω εκτίµησης βασισµένης σε πληροφορίες που αφορούν τη
στάθµη εκποµπής των χρησιµοποιουµένων εξοπλισµών εργασίας, που παρέχονται από τους κατασκευαστές των εξοπλισµών
αυτών και µέσω της παρατήρησης των συγκεκριµένων εργασιακών πρακτικών ή µε µετρήσεις.

2.

Μέτρηση
Όταν χρησιµοποιείται µέτρηση σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1:
α) οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι µπορεί να περιλαµβάνουν δειγµατοληψία, η οποία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική της
προσωπικής έκθεσης ενός εργαζοµένου στους εξεταζόµενους µηχανικούς κραδασµούς· οι µέθοδοι και συσκευές που
χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προς µέτρηση µηχανικών κραδασµών, τους παράγοντες του περιβάλλοντος και τα χαρακτηριστικά της συσκευής µέτρησης, σύµφωνα µε το πρότυπο
ISO 5349-2 (2001)·
β) σε περίπτωση µηχανισµών που χρειάζεται να κρατούνται και µε τα δύο χέρια, πρέπει να γίνονται µετρήσεις σε κάθε χέρι.
Η έκθεση προσδιορίζεται µε αναφορά στην υψηλότερη από τις δύο τιµές, παρέχονται όµως και πληροφορίες για το άλλο
χέρι.

3.

Παρενόχληση
Οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4 στοιχείο δ), εφαρµόζονται ιδίως όταν ο µηχανικός κραδασµός παρενοχλεί τον
κατάλληλο χειρισµό των οργάνων ελέγχου ή την ανάγνωση των ενδείξεων.

4.

Έµµεσος κίνδυνος
Οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4 στοιχείο δ), εφαρµόζονται ιδίως όταν οι µηχανικοί κραδασµοί έχουν βλαπτικές
συνέπειες στην ευστάθεια των κατασκευών ή την ορθή λειτουργία των οργάνων σύνδεσης.

5.

Ατοµικά µέσα προστασίας
Τα ατοµικά µέσα προστασίας κατά των κραδασµών των µεταδιδόµενων στο σύστηµα χεριού-βραχίονα µπορούν να συµβάλουν στο πρόγραµµα µέτρων που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.
B. ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

1.

Εκτίµηση της έκθεσης
Η εκτίµηση της στάθµης έκθεσης στους κραδασµούς βασίζεται στην αρχή του υπολογισµού της ηµερήσιας έκθεσης Α (8),
εκφραζόµενη ως η ισοδύναµη συνεχής επιτάχυνση για περίοδο οκτώ ωρών, η οποία υπολογίζεται ως η υψηλότερη των
µετρήσιµων τιµών της επιτάχυνσης, ή η υψηλότερη των τιµών της δόσης κραδασµών (VDV), των σταθµισµένων κατά συχνότητα επιταχύνσεων κατά τους τρεις ορθογώνιους άξονες (1,4 a wx, 1,4 a wy, a wz, για εργαζόµενο καθήµενο ή όρθιο),
όπως ορίζεται στα κεφάλαια 5, 6 και 7, στο παράρτηµα Α και στο παράρτηµα Β του προτύπου ISO 2631-1 (1997).
Η εκτίµηση της στάθµης έκθεσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω εκτίµησης βασισµένης σε πληροφορίες που αφορούν τη
στάθµη εκποµπής των χρησιµοποιουµένων εξοπλισµών εργασίας που παρέχονται από τους κατασκευαστές των εξοπλισµών
αυτών και µέσω της παρατήρησης των συγκεκριµένων εργασιακών πρακτικών ή µε µετρήσεις.
Τα κράτη µέλη δύνανται, όσον αφορά τη ναυτιλία, να λαµβάνουν υπόψη µόνο τους κραδασµούς συχνότητας άνω του
1 Hz.

2.

Μέτρηση
Όταν πραγµατοποιείται µέτρηση σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1, οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι µπορεί να περιλαµβάνουν δειγµατοληψία, η οποία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική της έκθεσης του εργαζοµένου στους εξεταζόµενους
µηχανικούς κραδασµούς. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των προς µέτρηση µηχανικών κραδασµών, τους παράγοντες του περιβάλλοντος και τα χαρακτηριστικά της συσκευής
µέτρησης.

3.

Παρενόχληση
Οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4 στοιχείο δ), εφαρµόζονται ιδίως όταν ο µηχανικός κραδασµός παρενοχλεί τον
κατάλληλο χειρισµό των οργάνων ελέγχου ή την ανάγνωση των ενδείξεων.
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Έµµεσος κίνδυνος
Οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4 στοιχείο δ) εφαρµόζονται ιδίως όταν οι µηχανικοί κραδασµοί έχουν βλαπτικές
συνέπειες στην ευστάθεια των κατασκευών ή την ορθή λειτουργία των οργάνων σύνδεσης.

5.

Επέκταση της έκθεσης
Οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4 στοιχείο ζ) εφαρµόζονται ιδίως όταν η φύση της δραστηριότητας επιτρέπει στον
εργαζόµενο να επωφελείται από τη χρήση χώρων ανάπαυσης υπό την ευθύνη του εργοδότη· εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η έκθεση του συνόλου του σώµατος στους κραδασµούς σ’ αυτούς τους χώρους πρέπει να περιορίζονται σε
επίπεδο που να συµβαδίζει µε το σκοπό και τις συνθήκες χρήσης τους.
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ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο επιβεβαιώνουν εκ νέου τη δέσµευσή τους να συνεχίσουν την
εξέταση της πρότασης της Επιτροπής για τους άλλους φυσικούς παράγοντες (ακουστά ηχητικά πεδία, ηλεκτρικά ή
µαγνητικά πεδία ή συνδυασµοί των ανωτέρω). Ωστόσο, δεδοµένων των τεχνικών δυσκολιών όσον αφορά τους
άλλους φυσικούς παράγοντες, δόθηκε προτεραιότητα στους κραδασµούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο αναγνωρίζουν ωστόσο την ανάγκη έκδοσης, το ταχύτερο δυνατόν, οδηγιών σχετικά µε τους άλλους φυσικούς παράγοντες που αναφέρει στην πρότασή της η Επιτροπή.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/45/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 25ης Ιουνίου 2002
για την εικοστή τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τους περιορισµούς
διάθεσης στην αγορά και χρήσεως µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων (χλωριωµένες
παραφίνες µικρής αλυσίδας)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3), έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που
εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 22 Απριλίου 2002,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι περιορισµοί που έχουν θεσπιστεί ή προγραµµατιστεί από ορισµένα κράτη µέλη σχετικά µε τη χρήση
χλωριωµένων παραφινών µικρής αλυσίδας (ΧΠΜΑ) µετά την απόφαση 95/1 της Parcom (σύµβαση για την
πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από χερσαίες πηγές), επηρεάζουν άµεσα την ολοκλήρωση και τη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ως εκ τούτου, απαιτείται προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών που διέπουν τον συγκεκριµένο τοµέα και τροποποίηση, εποµένως, του παραρτήµατος Ι της οδηγίας
76/769/EΟΚ 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 µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων (4) λαµβάνοντας υπόψη τις κοινοτικές εκτιµήσεις του κινδύνου και τις οικείες επιστηµονικές αποδείξεις σε υποστήριξη της απόφασης Parcom 95/1.

(2)

Οι ΧΠΜΑ έχουν χαρακτηρισθεί ως επικίνδυνες για το περιβάλλον διότι είναι πολύ τοξικές για τους
υδρόβιους οργανισµούς και διότι δύνανται να έχουν µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο
περιβάλλον.

(3)

Η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση στο πλαίσιο του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλίου, της 23ης
Μαρτίου 1993, για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες (5), στην
οποία συνιστά τη λήψη ειδικών µέτρων για τον περιορισµό της χρήσης των ΧΠΜΑ, ιδίως στα υγρά
επεξεργασίας µετάλλων και στα προϊόντα τελικής επεξεργασίας δερµάτων, µε σκοπό την προστασία του
υδάτινου περιβάλλοντος.

(4)

Όλες οι υπόλοιπες χρήσεις των χλωριωµένων παραφινών θα πρέπει να επανεξετασθούν υπό το φως των
σχετικών επιστηµονικών γνώσεων, ιδίως όσον αφορά τις εκποµπές που περιέχουν χλωριωµένες παραφίνες. Η
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις για τον περιορισµό των χρήσεων αυτών.

(5)

Στις 27 Νοεµβρίου 1998, η επιστηµονική επιτροπή για την τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και το
περιβάλλον διετύπωσε γνώµη σχετικά µε τους κινδύνους που παρουσιάζουν οι ΧΠΜΑ, τους οποίους είχε
επισηµάνει στη σύστασή της η Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 337 Ε της 28.11.2000, σ. 138 και
ΕΕ C 213 E της 31.7.2001, σ. 296.
(2) ΕΕ C 116 της 20.4.2001, σ. 27.
3
( ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 2001 (ΕΕ C 267 της 21.9.2001, σ. 18), κοινή θέση του
Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 (ΕΕ C 301, της 26.10.2001, σ. 39.) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
29ης Νοεµβρίου 2001 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
30ής Μαΐου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου
2002.
4
( ) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/77/EΚ της Επιτροπής (ΕΕ L
207 της 6.8.1999, σ. 18).
(5) ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1.
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(6)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη της κοινοτικής νοµοθεσίας περί
ασφάλειας και προστασίας της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία, και ιδίως της οδηγίας 89/391/
EΟΚ 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 (1) και της οδηγίας 98/24/EΚ
του Συµβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων
κατά την εργασία από κινδύνους οφειλοµένους σε χηµικούς παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την
έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (2),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Στο παράρτηµα I της οδηγίας 76/769/EΟΚ προστίθεται:
«42. Αλκάνια, C10-C13, χλωρο (χλωριωµένες
παραφίνες µικρής αλυσίδας)

1. ∆εν επιτρέπεται η διάθεσή τους στην αγορά ως ουσιών ή συστατικών
άλλων ουσιών ή ως παρασκευασµάτων σε συγκεντρώσεις άνω του 1 %
— στην επεξεργασία µετάλλων,
— για τη λίπανση δερµάτων.
2. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003, όλες οι υπόλοιπες χρήσεις των
ΧΠΜΑ θα επανεξεταστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και την επιτροπή Ospar, υπό το πρίσµα τυχόν
νέων επιστηµονικών δεδοµένων σχετικά µε τους κινδύνους που ενέχουν
οι ΧΠΜΑ για την υγεία και το περιβάλλον.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενηµερωθεί για το αποτέλεσµα της
επανεξέτασης αυτής.»

Άρθρο 2
1.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις
ώστε να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 6 Ιουλίου 2003. Ενηµερώνουν αµέσως την
Επιτροπή σχετικά.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές το αργότερο στις 6 Ιανουαρίου 2004.
2.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή
συνοδεύονται από ανάλογη παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Λουξεµβούργο, 25 Ιουνίου 2002.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

J. MATAS I PALOU

(1) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
(2) ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Ιουλίου 2002
για την εφαρµογή προγράµµατος εµβολιασµού κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου και την
αγορά εµβολίου προς το σκοπό αυτό
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 2525]
(Το κείµενο στην ιταλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2002/545/ΕΚ)
θετήθηκε γύρω από την περιοχή όπου σηµειώθηκαν τα κρούσµατα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(7)

Επιπλέον των εµβολίων που έχουν ήδη παρασχεθεί από την
Επιτροπή ή που έχουν αγοραστεί απευθείας από την Ιταλία,
η ποσότητα εµβολίου που απαιτείται ακόµη για την εκστρατεία του 2002 είναι 4 200 000 δόσεις µονοδυνάµου εµβολίου µε ορότυπο 2 και 2 300 000 δόσεις µονοδυνάµου
εµβολίου µε ορότυπο 9.

(8)

Μέχρι σήµερα, καµία φαρµακευτική βιοµηχανία που είναι
εγκατεστηµένη στα κράτη µέλη δεν παράγει εµβόλιο κατά
του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου και το εργαστήριο
Onderstepoort στη Νότια Αφρική είναι το µόνο εργαστήριο
που µπορεί να παραγάγει αυτό το είδος εµβολίου.

(9)

Ωστόσο, το ιταλικό ινστιτούτο Teramo (IZS) θα είναι σε
θέση πολύ σύντοµα να παραγάγει για πρώτη φορά στην
Ευρώπη µονοδύναµο εµβόλιο ορότυπου 9 το οποίο θα
µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη θέση του εµβολίου που παράγεται στη Νότια Αφρική.

(10)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου (4), τα κτηνιατρικά
και φυτοϋγειονοµικά µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε
κοινοτικούς κανόνες χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα
Εγγυήσεων. Για τους σκοπούς του χρηµατοδοτικού ελέγχου
εφαρµόζονται τα άρθρα 8 και 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1258/1999.

(11)

Η χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας χορηγείται µε
την προϋπόθεση ότι οι σχεδιαζόµενες δράσεις εκτελούνται
αποτελεσµατικά και ότι οι αρχές παρέχουν όλα τα αναγκαία
στοιχεία µέσα στις καθορισµένες προθεσµίες.

(12)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

την οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής Νοεµβρίου
2000, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών µε µέτρα καταπολέµησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,
την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (2),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/572/ΕΚ (3),
και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Κατά τη διάρκεια του 2000 ανακοινώθηκαν κρούσµατα
καταρροϊκού πυρετού του προβάτου σε διάφορες περιοχές
της Ιταλίας: τη Σαρδηνία, τη Σικελία και την Καλαβρία.

(2)

Κατά τη διάρκεια του 2001 η νόσος εµφανίστηκε εκ νέου
στις περιοχές αυτές και εξαπλώθηκε βορείως σε νέες περιοχές
στην Τοσκάνη και στο Lazio.

(3)

Οι απώλειες που οφείλονται στις εν λόγω εστίες της νόσου
ανέρχονται περίπου σε 300 000 πρόβατα.

(4)

Οι ιταλικές αρχές ανέβαλαν την εκστρατεία εµβολιασµού η
οποία έπρεπε να διενεργηθεί το 2001.

(5)

Το 2002 η Ιταλία είναι σε θέση να αρχίσει την εν λόγω εκστρατεία εµβολιασµού σε όλες τις µολυσµένες περιοχές
καθώς και στις όµορες περιοχές.

(6)

Ο στόχος αυτής της εκστρατείας είναι να αποφευχθούν
περαιτέρω απώλειες προβάτων και η εξάπλωση της νόσου
στο υπόλοιπο έδαφος της Κοινότητας, µε τη διακοπή της
κυκλοφορίας του ιού στη ζώνη προστασίας που οριο-

(1) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 74.
(2) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19.
(3) ΕΕ L 203 της 28.7.2001, σ. 16.

(4) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.
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Άρθρο 4

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η Ιταλία θα εφαρµόσει και θα ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια του
2002 πρόγραµµα εµβολιασµού κατά του καταρροϊκού πυρετού του
προβάτου στις ακόλουθες περιοχές:
— σε όλο το έδαφος της Σαρδηνίας, Καλαβρίας, Σικελίας και Basilicate,
— στην Καµπανία, σε όλη την επαρχία του Σαλέρνο και σε ζώνη
έκτασης 20 χιλιοµέτρων κατά µήκος της ακτής των επαρχιών
Caserta και Νάπολη,
— στην Πούλια, σε όλο το έδαφος των επαρχιών Lecce, Brindisi
και Taranto,
— Στο Lazio, σε ακτίνα 20 χιλιοµέτρων γύρω από τις περιοχές
όπου εµφανίστηκε ο ιός στις επαρχίες της Ρώµης και Viterbo
και σε ζώνη έκτασης 20 χιλιοµέτρων κατά µήκος της ακτής στις
επαρχίες Latina και Frosinone,
— Στην Τοσκάνη, σε ακτίνα 20 χιλιοµέτρων γύρω από τις περιοχές
όπου εµφανίστηκε ο ιός στις επαρχίες Grosseto και Siena και
σε ζώνη έκτασης 20 χιλιοµέτρων κατά µήκος της ακτής των
επαρχιών Massa Carrara, Lucca, Πίζα και Λιβόρνο.

Η Επιτροπή µπορεί να διενεργήσει επιτόπιους ελέγχους σε συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές για να διασφαλισθεί ότι το
πρόγραµµα έχει πράγµατι εφαρµοσθεί.
Η Επιτροπή ενηµερώνει τα κράτη µέλη για τα αποτελέσµατα αυτών
των ελέγχων.
Άρθρο 5
Η χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας για τα προγράµµατα
που αναφέρονται στο άρθρο 1 χορηγείται εφόσον:
α) τεθούν σε ισχύ από το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος οι νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για την εφαρµογή
του προγράµµατος·
β) υποβληθεί µία τελική έκθεση έως την 31η Ιουλίου 2002 το
αργότερο, για την τεχνική εκπαίδευση του προγράµµατος συνοδευόµενη από αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες και τα αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί·
γ) εφαρµοσθεί αποτελεσµατικά το πρόγραµµα και υπό τον όρο ότι
έχει τηρηθεί η κοινοτική κτηνιατρική νοµοθεσία.
Άρθρο 6

Άρθρο 2
Για την εφαρµογή του προγράµµατος που αναφέρεται στο άρθρο 1,
η χρηµατοδοτική βοήθεια της Κοινότητας θα καλύψει τον εφοδιασµό της Ιταλίας µε 4 200 000 δόσεις µονοδύναµου εµβολίου µε
ορότυπο 2 και 2 300 000 δόσεις µονοδύναµου εµβολίου µε ορότυπο 9.

6.7.2002

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική ∆ηµοκρατία.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2002.

Άρθρο 3

Για την Επιτροπή

Το µέγιστο κόστος των µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 ανέρχεται σε 700 000 ευρώ.

Μέλος της Επιτροπής

David BYRNE

