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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Απριλίου 2004
για την τροποποίηση της απόφασης 2001/471/ ΕΚ όσον αφορά τις βακτηριολογικές
δοκιµές σε ορισµένες επιχειρήσεις παραγωγής κρέατος
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 64/433/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουλίου 1964, περί υγειονοµικών όρων
παραγωγής και διάθεσης νωπού κρέατος στην αγορά 1, και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η απόφαση 2001/471/ΕΚ της Επιτροπής 2 υποχρεώνει τους υπεύθυνους επιχειρήσεων
παραγωγής κρέατος να προβαίνουν σε τακτικούς ελέγχους των γενικών συνθηκών
υγιεινής που επικρατούν κατά την παραγωγή στις εγκαταστάσεις τους.

(2)

Η εν λόγω απόφαση θεσπίζει κανόνες για τις βακτηριολογικές δοκιµές των σφαγίων
βοοειδών, χοίρων, αιγών, προβάτων και αλόγων. Ορίζει ότι τα αποτελέσµατα των
βακτηριολογικών δοκιµών πρέπει να µετατρέπονται σε ηµερήσιες λογαριθµικές µέσες
τιµές, ώστε να συγκρίνονται µε τις τιµές που καθορίζει.

(3)

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν σήµερα δύο διαφορετικές µεθόδους υπολογισµού για τη
µετατροπή των αποτελεσµάτων των δοκιµών σε µια λογαριθµική µέση τιµή, πράγµα
που έχει ως αποτέλεσµα διαφορετικές αριθµητικές τιµές.

1

ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 2012/64· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/23/ΕΚ
(ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 7).
ΕΕ L 165 της 21.6.2001, σ. 48.
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(4)

Η διεξαγωγή των βακτηριολογικών δοκιµών πρέπει να είναι εναρµονισµένη στην
Κοινότητα. Κατά συνέπεια, πρέπει να αποσαφηνιστεί η µέθοδος υπολογισµού για τη
µετατροπή των αποτελεσµάτων των βακτηριολογικών δοκιµών του κρέατος, η οποία
προβλέπεται στην απόφαση 2001/471/ΕΚ.

(5)

Κατά συνέπεια, η απόφαση 2001/471/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της
µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Το παράρτηµα της απόφασης 2001/471/ ΕΚ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα της
παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από τις 20 Μαΐου 2004.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή
David BYRNE
Μέλος της Επιτροπής

____________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το µέρος 1 του παραρτήµατος της απόφασης 2001/471/ ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1.

Στο τµήµα µε τίτλο «Εφαρµογή µικροβιολογικών κριτηρίων στα αποτελέσµατα των
δοκιµών µε τα εκτµηθέντα τµήµατα (Πίνακας 1)», η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται
από τα εξής:
«Ο ηµερήσιος µέσος όρος των λογαριθµικών αποτελεσµάτων πρέπει να κατατάσσεται
σε µία από τρεις κατηγορίες για την επαλήθευση του ελέγχου της διαδικασίας:
αποδεκτά, οριακά και απαράδεκτα.»

2.

Ο πίνακας 1 αντικαθίσταται από τα εξής:
«Πίνακας 1
Ηµερήσιος µέσος όρος των λογαριθµικών τιµών1 για οριακά και απαράδεκτα
αποτελέσµατα όσον αφορά τα κριτήρια βακτηριολογικής µόλυνσης για βοοειδή,
χοίρους, πρόβατα, αίγες και άλογα (cfu/cm²) για δείγµατα που λαµβάνονται µε την
καταστρεπτική µέθοδο.

Αποδεκτό εύρος

Ηµερήσιος
µέσος
όρος
των
λογαριθµικών
τιµών
1

Βοοειδή/πρόβατα/
αίγες/άλογα

Χοίροι

Ολική
µικροβιακή
χλωρίδα
(ΟΜΧ)

< 3,5

< 4,0

Εντεροβακτηριοειδή

< 1,5

< 2,0

Οριακό εύρος
(> m αλλά ≤ M)

Απαράδεκτο εύρος (> M)

Βοοειδή/χοίροι/πρόβατα/
αίγες/άλογα

Βοοειδή/χοίροι/πρόβατα/αίγες/άλογα

3,5 (χοίροι: 4,0)
- 5,0

> 5,0

1,5 (χοίροι: 2,0)

> 2,5

- 2,5 (χοίροι: 3,0)

(χοίροι: > 3,0)

Ο ηµερήσιος µέσος όρος των λογαριθµικών τιµών υπολογίζεται παίρνοντας πρώτα µια
λογαριθµική (log10) τιµή για κάθε επιµέρους αποτέλεσµα δοκιµής και στη συνέχεια
υπολογίζοντας τον αριθµητικό µέσο όρο αυτών των λογαριθµικών τιµών.»
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση της απόφασης 97/365/EΚ σχετικά µε την κατάρτιση προσωρινών
καταλόγων επιχειρήσεων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν τις
εισαγωγές προϊόντων µε βάση το κρέας ώστε να συµπεριληφθούν σ’ αυτούς
εγκαταστάσεις της Ισλανδίας
(Kείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 95/408/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1995, σχετικά µε τις
λεπτοµέρειες κατάρτισης, για µια µεταβατική περίοδο, προσωρινών πινάκων εγκαταστάσεων
τρίτων χωρών, από τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εισάγουν ορισµένα προϊόντα
ζωικής προέλευσης, προϊόντα αλιείας ή ζώντα δίθυρα µαλάκια 1, και ιδίως το άρθρο 2
παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με την απόφαση 97/365/EΚ της Επιτροπής 2 καταρτίστηκαν προσωρινοί κατάλογοι
εγκαταστάσεων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές
προϊόντων µε βάση το κρέας βοοειδών, χοίρων, ιπποειδών και αιγοπροβάτων.

(2)

Η Ισλανδία υπέβαλε κατάλογο εγκαταστάσεων παρασκευής προϊόντων µε βάση το
κρέας, για τις οποίες η αρµόδια αρχή βεβαιώνει ότι τηρούν τους κοινοτικούς κανόνες.

(3)

Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να περιληφθούν στους καταλόγους της απόφασης
97/365/EΚ.

1

ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 17· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
806/2003 ( ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).
ΕΕ L 154 της 12.6.1997, σ. 41· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη περί των όρων
προσχωρήσης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Λετονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της
Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της
Σλοβενίας και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων
βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 381).

2
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(4)

Επειδή δεν έχουν πραγµατοποιηθεί ακόµη επιτόπιες επιθεωρήσεις, οι εισαγωγές από
τέτοιες εγκαταστάσεις δεν είναι επιλέξιµες για µειωµένους φυσικούς ελέγχους
σύµφωνα µε το άρθρο 10 της οδηγίας 97/78/EΚ του Συµβουλίου 3.

(5)

Ως εκ τούτου, η απόφαση 97/365/EΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της
µόνιµης επιτροπής τροφικής αλυσίδας και υγείας των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Tο παράρτηµα της απόφασης 97/365/EΚ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα της
παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τις 7 Μαΐου 2004.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή
David BYRNE
Μέλος της Επιτροπής

___________

3

ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο παράρτηµα της απόφασης 97/365/EΚ, προστίθεται το ακόλουθο κείµενο σύµφωνα µε την
αλφαβητική σειρά του κωδικού ISO της χώρας:
«País: Islandia / Land: Island / Land: Island / Χώρα: Iσλανδία / Country: Iceland /
Pays: Islande / Paese: Islanda / Land: Ijsland / País: Islandia / Maa: Islanti / Land:
Island.
1

2

3

4

5

22

Kaupfelag VHunvetninga

Hvammstangi

6

23

Sölufélag AHunvetninga

Blonduos

6

31

Nordlenska

Husavik

6

50

Kaupfelag
Skagfirdinga

Saudarkrokur’

6»
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση της απόφασης 99/710/EK όσον αφορά τη συµπερίληψη εγκαταστάσεων
της Ισλανδίας στους προσωρινούς καταλόγους εγκαταστάσεων τρίτων χωρών από τις
οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές κιµάδων και παρασκευασµάτων
κρέατος
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 1521]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 95/408/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1995, σχετικά µε τις
λεπτοµέρειες κατάρτισης, για µια µεταβατική περίοδο, προσωρινών καταλόγων
εγκαταστάσεων τρίτων χωρών, από τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εισάγουν
ορισµένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προϊόντα αλιείας ή ζώντα δίθυρα µαλάκια 1, και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με την απόφαση 99/710/EΚ της Επιτροπής 2 καταρτίσθηκαν προσωρινοί κατάλογοι
εγκαταστάσεων τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη µέλη η εισαγωγή
εισαγωγές κιµάδων και παρασκευασµάτων κρέατος.

(2)

Η Ισλανδία απέστειλε κατάλογο εγκαταστάσεων παραγωγής κιµάδων και
παρασκευασµάτων κρέατος, για τις οποίες η αρµόδια αρχή πιστοποιεί ότι
συµµορφώνονται µε τους κοινοτικούς κανόνες.

1

ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 17· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ)
αριθ. 806/2003 ( ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.).
ΕΕ L 281 της 4.11.1999, σ. 82· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης
της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου, της
∆ηµοκρατίας της Λετονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της
∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της
Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας και τις προσαρµογές στις συνθήκες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 381).

2
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Οι εν λόγω εγκαταστάσεις πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στους καταλόγους που
καταρτίσθηκαν µε την απόφαση 99/710/EΚ.
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(4)

Καθώς δεν έχουν ακόµη διεξαχθεί επιθεωρήσεις επιτόπου, οι εισαγωγές από τις εν
λόγω εγκαταστάσεις δεν είναι επιλέξιµες για τους µειωµένους υλικούς ελέγχους
σύµφωνα µε το άρθρο 10 της οδηγίας 97/78/EΚ του Συµβουλίου 3.

(5)

Συνεπώς, η απόφαση 99/710/EΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(6)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Το παράρτηµα της απόφασης 99/710/ΕΚ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα της
παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από τις 7 Μαΐου 2004.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή
David BYRNE
Μέλος της Επιτροπής

______

3

ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.

30.4.2004

EL

Eπίσηµη Eφηµeρίδα της Eυρωπαϊκής 'Eνωσης

L 144/11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο παράρτηµα της απόφασης 99/710/EΚ, εισάγεται το ακόλουθο κείµενο σύµφωνα µε την
αλφαβητική σειρά του κωδικού ISO της χώρας:
«País: Islandia / Land: Island / Land: Island / Χώρα: Iσλανδία / Country: Iceland /
Pays: Islande / Paese: Islanda / Land: Ijsland / País: Islandia / Maa: Islanti / Land:
Island.
1

2

3

22

Kaupfelag VHunvetninga

50

Kaupfelag
Skagfirdinga

4

5

6

Hvammstangi

MP

7

Saudarkrokur

MP

7»
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Απριλίου 2004
για την έγκριση των αποφάσεων εισαγωγής ορισµένων χηµικών ουσιών σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) No 304/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 304/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
28ης Ιανουαρίου 2003, για τις εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χηµικών προϊόντων 1, και
ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

∆υνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 304/2003 η Επιτροπή αποφασίζει εξ ονόµατος
της Κοινότητας κατά πόσον επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Κοινότητα έκαστου
χηµικού προϊόντος που υπόκειται στη διαδικασία «συναίνεσης µετά από ενηµέρωση»
(ΣΜΕ).

(2)

Το πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και ο Οργανισµός
Τροφίµων και Γεωργίας (FAO) έχουν οριστεί ως αρµόδιοι φορείς παροχής
γραµµατειακών υπηρεσιών για την εφαρµογή της προσωρινής διαδικασίας ΣΜΕ που
καθιερώθηκε µε την τελική πράξη της διάσκεψης των πληρεξουσίων της σύµβασης
του Ρότερνταµ σχετικά µε τη διαδικασία συναίνεσης µετά από ενηµέρωση (ΣΜΕ) για
ορισµένα επικίνδυνα χηµικά προϊόντα και φυτοφάρµακα στο διεθνές εµπόριο, που
υπεγράφη στις 11 Σεπτεµβρίου 1998 και εγκρίθηκε από την Κοινότητα µε την
απόφαση 2003/106/EΚ του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 2002, για την έγκριση,
εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύµβασης του Ρότερνταµ σχετικά µε τη
διαδικασία συναίνεσης µετά από ενηµέρωση όσον αφορά ορισµένα επικίνδυνα χηµικά
προϊόντα και τα φυτοφάρµακα 2, ιδίως µε την απόφαση για τις προσωρινές ρυθµίσεις
που ορίζονται στην τελική πράξη.

(3)

Η Επιτροπή, ενεργώντας ως ορισθείσα κοινή αρχή, καλείται να διαβιβάσει τις
αποφάσεις για τα χηµικά προϊόντα στη γραµµατεία της προσωρινής διαδικασίας ΣΜΕ,
εξ ονόµατος της Κοινότητας και των κρατών µελών.

1

ΕΕ L 63 της 6.3.2003, σ. 1.
ΕΕ L 63 της 6.3.2003, σ. 27.
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(4)

Η προσωρινή γραµµατεία ζήτησε από όσους συµµετέχουν στη διαδικασία ΣΜΕ να
χρησιµοποιούν το ειδικό απαντητικό δελτίο για τις χώρες εισαγωγής όποτε
κοινοποιούν ανάλογες αποφάσεις εισαγωγών.

(5)

Τα χηµικά προϊόντα ακτινολίτης (ακτινόλιθος), αµοσίτης, ανθοφυλλίτης και
τρεµολίτης (τρεµόλιθος), που είναι αµφιβολικού τύπου αµιαντικές ίνες, προστέθησαν
επίσης στην προσωρινή διαδικασία ΣΜΕ και η Επιτροπή έλαβε πληροφορίες από την
προσωρινή γραµµατεία µε τη µορφή καθοδηγητικού εγγράφου λήψης απόφασης (που
επίσης καλύπτει τον κροκιδόλιθο, που είχε ήδη περιληφθεί στην προσωρινή
διαδικασία ΣΜΕ και αποτέλεσε αντικείµενο της τελικής απόφασης της Κοινότητας
για τις εισαγωγές που αναφέρθηκε στην εγκύκλιο ΣΜΕ IV σύµφωνα µε τις απόψεις
που ίσχυαν στις 31 ∆εκεµβρίου 1994. Όλα τα ως άνω χηµικά προϊόντα σταδιακά
καταργήθηκαν ή περιορίστηκαν αυστηρά σε κοινοτικό επίπεδο µε την θέσπιση σειράς
κανονιστικών πράξεων, η πλέον πρόσφατη των οποίων είναι η οδηγία 1999/77/EΚ της
Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1999 3, για την έκτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο
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 επικίνδυνων
ουσιών και παρασκευασµάτων 4. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω θα πρέπει να ληφθεί τελική
απόφαση για τις εισαγωγές ακτινόλιθου, αµοσίτη, ανθοφυλλίτη και τρεµολίτη ενώ θα
πρέπει να ενηµερωθεί και να βελτιωθεί η τελική απόφαση για τον κροκιδόλιθο.

(6)

Το χηµικό προϊόν DNOC προσετέθη στην προσωρινή διαδικασία ΣΜΕ, ως
φυτοφάρµακο, για το οποίο η Επιτροπή έλαβε πληροφορίες από την προσωρινή
γραµµατεία µε τη µορφή καθοδηγητικού εγγράφου λήψης απόφασης. Το DNOC
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης
Ιουλίου 1991 σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 5,
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 806/2003 6. Με την
απόφαση 1999/164/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 1999, σχετικά µε την
µη καταχώριση του DNOC ως δραστικής ουσίας στο παράρτηµα Ι της οδηγίας
91/414/EΟΚ του Συµβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία7, το DNOC
εξαιρέθηκε από το παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/EΟΚ και παράλληλα
αποσύρθηκαν οι εγκρίσεις για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιείχαν τη
συγκεκριµένη δραστική ουσία έως 16 Αυγούστου 1999. Ως εκ τούτου επιβάλλεται να
ληφθεί τελική απόφαση για τις εισαγωγές.

(7)

Ορισµένα φυτοφάρµακα, µε τη µορφή επιπαστικών σκονών που περιλαµβάνουν
συνδυασµό του benomyl σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση του 7 %, του carbofuran
σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση του 10 % και του thiram σε συγκέντρωση
µεγαλύτερη ή ίση του 15 %, προστέθηκαν επίσης στην προσωρινή διαδικασία ΣΜΕ.
Η Επιτροπή έχει λάβει πληροφορίες από την προσωρινή γραµµατεία µε τη µορφή
καθοδηγητικού εγγράφου λήψης απόφασης. Τα χηµικά benomyl, carbofuran και
thiram εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 91/414/EΟΚ. Με την απόφαση
2002/928/EΚ της Επιτροπής, της 26ης Νοεµβρίου 2002, σχετικά µε την µη

3

ΕΕ L 207 της 6.8.1999, σ. 18.
ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 24.
ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.
ΕΕ L 54 της 2.3.1999, σ. 21.

4
5
6
7
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καταχώριση της ουσίας benomyl στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/EΟΚ του
Συµβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
που περιέχουν αυτή την δραστική ουσία 8, το benomyl εξαιρέθηκε από το παράρτηµα
Ι της οδηγίας 91/414/EΟΚ ενώ και έως τις 25 Μαΐου 2003 αποσύρθηκαν οι
αντίστοιχες εγκρίσεις για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που το περιείχαν. Το
carbofuran αποτελεί επί του παρόντος αντικείµενο αξιολόγησης στο πλαίσιο της
οδηγίας 91/414/EΟΚ. Η οδηγία αυτή προβλέπει µεταβατική περίοδο κατά την οποία
τα κράτη µέλη επιτρέπεται να λαµβάνουν εθνικές αποφάσεις για ουσίες και προϊόντα
τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής ενώ εκκρεµεί κοινοτική απόφαση. Με την
οδηγία 2003/81/EΚ της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεµβρίου 2003, για την τροποποίηση
της οδηγίας 91/414/EΟΚ για να συµπεριληφθούν ως ενεργές ουσίες το molinate, το
thiram και το ziram ως δραστικές ουσίες 9, το thiram περιλήφθηκε στο παράρτηµα Ι
της οδηγίας 91/414/EΟΚ και επιτρέπεται η χρήση του σε φυτοπροστατευτικά
προϊόντα, υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Το thiram κοινοποιήθηκε επίσης βάσει της
οδηγίας 98/8/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης
Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά 10, που προβλέπει
µεταβατική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας τα κράτη µέλη δύνανται, ενόσω
εκκρεµεί κοινοτική απόφαση, να λαµβάνουν αποφάσεις για ουσίες και προϊόντα τα
οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της. Κατά συνέπεια, επιβάλλεται να ληφθεί
προσωρινή απόφαση για τις εισαγωγές παρασκευασµάτων µε µορφή επιπαστικής
σκόνης που περιέχουν συνδυασµό benomyl, carbofuran και thiram σε ίση ή
µεγαλύτερη των προαναφερθεισών συγκεντρώσεων.
(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της
επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάµει του άρθρου 29 της οδηγίας 67/548/EΟΚ του
Συµβουλίου 11, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/59/EΚ της
Επιτροπής 12,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Άρθρο 1
Εγκρίνεται η τελική απόφαση σχετικά µε την εισαγωγή των χηµικών προϊόντων ακτινόλιθος,
αµοίτης, ανθοφυλλίτης, κροκιδόλιθος και τρεµόλιθος, ως αναφέρεται στο έντυπο απάντησης
της χώρας εισαγωγής που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι.
Άρθρο 2
Εγκρίνεται η τελική απόφαση σχετικά µε τις εισαγωγές του χηµικού προϊόντος DNOC, ως
αναφέρεται στο έντυπο απάντησης της χώρας εισαγωγής που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα
ΙΙ.

8
9
10
11
12

ΕΕ L 322 της 27.11.2002, σ. 53.
ΕΕ L 224 της 6.9.2003, σ. 29.
ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.
ΕΕ L 196 της 16.8.1967, σ. 1.
ΕΕ L 225 της 21.8.2001, σ. 1.
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Άρθρο 3
Εγκρίνεται επίσης η προσωρινή απόφαση σχετικά µε την εισαγωγή φυτοφαρµακευτικών
παρασκευασµάτων µε τη µορφή επιπαστικής σκόνης που περιέχουν συνδυασµό benomyl σε
συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση του 7 %, carbofuran σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση του
10 % και thiram σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση του 15 %, ως αναφέρεται στο έντυπο
απάντησης της χώρας εισαγωγής του παραρτήµατος ΙΙΙ.
Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM
Μέλος της Επιτροπής

________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Τελική απόφαση εισαγωγής για τα χηµικά προϊόντα ακτινολίτης (ακτινόλιθος),
αµοσίτης, ανθοφυλλίτης και τρεµολίτης (τρεµόλιθος), καθώς και ενηµερωµένη
τελική απόφαση εισαγωγής για τον κροκιδόλιθο που αντικαθιστά προηγούµενη
απόφαση εισαγωγής το 1994
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Προσωρινή Γραµµατεία της Σύµβασης του Ρότερνταµ για τη Συγκατάθεση
Μετά από Ενηµέρωση
∆ιαδικασία για ορισµένα επικίνδυνα χηµικά προϊόντα και γεωργικά φάρµακα
στις διεθνείς εµπορικές συναλλαγές

ΕΝΤΥΠΟ
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλ. οδηγίες πριν από τη συµπλήρωση του
εντύπου
ΧΩΡΑ: Ευρωπαϊκή Κοινότητα
(Κράτη µέλη: Αυστρία, Βέλγιο, ∆ανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία,
Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο)

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1.1

Κοινή ονοµασία

Αµίαντος υπό τις εξής µορφές:
Ακτινολίτης (ακτινόλιθος), ανθοφυλλίτης, αµοσίτης, κροκιδόλιθος και
τρεµολίτης (τρεµόλιθος)

1.2

Αριθµός CAS

1.3

Τύπος σκευάσµατος
και περιεκτικότητα
δραστικού
συστατικού

Ακτινόλιθος
Ανθοφυλλίτης
Αµοσίτης
Κροκιδόλιθος
Τρεµολίτης

77536-66-4
77536-67-5
12172-73-5
12001-28-4
77536-68-6

ΤΜΗΜΑ 2. Η ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΧΥΕΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ/ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗ/ΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΣ
" Γεωργικό φάρµακο
X Βιοµηχανικό χηµικό προϊόν
" Πολύ επικίνδυνο σκεύασµα γεωργικού φαρµάκου
ΤΜΗΜΑ 3. ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
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X Απάντηση για την εισαγωγή του συγκεκριµένου χηµικού προϊόντος
στη χώρα για πρώτη φορά..*
* εξαιρουµένου του κροκιδόλιθου για τον οποίο προβλέπεται ενηµέρωση
της τελικής απόφασης του 1994.

3.2

" Τροποποίηση προηγούµενης απάντησης.
Η προηγούµενη απάντηση ήταν τελική απόφαση.

" Ναι " Όχι

Η προηγούµενη απάντηση ήταν προσωρινή απάντηση.

" Ναι

" Όχι

Ηµεροµηνία έκδοσης της προηγούµενης απάντησης:
_________________________________________________
ΤΜΗΜΑ 4. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
X Τελική απόφαση (Συµπληρώστε το τµήµα 5, σελίδα 2)
(Συµπληρώστε το τµήµα 6, σελίδες 3-4)

Ή " Προσωρινή απάντηση

ΤΜΗΜΑ 5. ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
5.1

5.2
5.3

5.4

X ∆εν χορηγείται συγκατάθεση για εισαγωγή
Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εισαγωγή του χηµικού προϊόντος απ’όλες τις
πηγές;

X Ναι

" Όχι

Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εγχώρια παραγωγή του χηµικού προϊόντος
για οικιακή χρήση;

X Ναι

" Όχι

" Συγκατάθεση για εισαγωγή
" Συγκατάθεση για εισαγωγή υπό ειδικούς όρους
Ισχύουν οι ίδιοι όροι εισαγωγής του χηµικού προϊόντος για όλες τις πηγές
εισαγωγής;

" Ναι

" Όχι

Ισχύουν οι ίδιοι όροι εγχώριας παραγωγής του χηµικού προϊόντος για
οικιακή χρήση για όλες τις εισαγωγές;

" Ναι

" Όχι

ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
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Περιγραφή του εθνικού νοµοθετικού ή διοικητικού µέτρου:
Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση όλων των µορφών ινών αµιάντου καθώς και
προϊόντων που περιέχουν τις ίνες αυτές. Τα χηµικά προϊόντα απαγορεύθηκαν µε σειρά
κανονιστικών ενεργειών που χρονολογούνται από το 1983, η πλέον πρόσφατη των οποίων είναι η
οδηγία 1999/77/ΕΚ της Επιτροπής (Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ)
αριθ. L 207 της 6ης Αυγούστου 1999, σ. 18) για την έκτη τεχνική προσαρµογή του παραρτήµατος
Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας στην
αγορά και χρήσεως µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων.
Πλήρης ονοµασία και διεύθυνση του/της αρµόδιου/ας οργανισµού/αρχής για την έκδοση του
συγκεκριµένου εθνικού νοµοθετικού ή διοικητικού µέτρου:
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη αυτής (βλ. διεύθυνση στο τµήµα 8).
5.5

Παρατηρήσεις Βλ. σηµεία 5.3 και 5.4
Έχει υποβληθεί στο παρελθόν αίτηση καταχώρισης του συγκεκριµένου
χηµικού προϊόντος στη χώρα;
Έχει καταχωρισθεί το συγκεκριµένο χηµικό προϊόν ήδη στη χώρα;

" Ναι

" Όχι

" Ναι

" Όχι

Παρασκευάζεται το συγκεκριµένο χηµικό προϊόν στη χώρα;

" Ναι

" Όχι

Μορφοποιείται το συγκεκριµένο χηµικό προϊόν στη χώρα;

" Ναι

" Όχι

Προορίζεται για οικιακή χρήση;

" Ναι

" Όχι

Προορίζεται για εξαγωγή;

" Ναι

" Όχι

" ∆εν χορηγείται συγκατάθεση για εισαγωγή
Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εισαγωγή του χηµικού προϊόντος απ’όλες τις
πηγές;

" Ναι

" Όχι

Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εγχώρια παραγωγή του χηµικού προϊόντος
για οικιακή χρήση;

" Ναι

" Όχι

Ισχύουν οι ίδιοι όροι εισαγωγής του χηµικού προϊόντος για όλες τις πηγές
εισαγωγής;

" Ναι

" Όχι

Ισχύουν οι ίδιοι όροι εγχώριας παραγωγής του χηµικού προϊόντος για
οικιακή χρήση για όλες τις εισαγωγές;

" Ναι

" Όχι

Εάν η απάντηση είναι
καταφατική σε µία από τις
δύο τελευταίες ερωτήσεις:
Άλλες παρατηρήσεις

ΤΜΗΜΑ 6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
6.1

6.2
6.3

6.4

" Συγκατάθεση για εισαγωγή
" Συγκατάθεση για εισαγωγή υπό ειδικούς όρους
Οι ειδικοί όροι είναι:

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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Εξετάζεται σοβαρά η λήψη τελικής απόφασης; " Ναι
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" Όχι

Απαιτούµενος κατά προσέγγιση χρόνος πριν από τη λήψη τελικής απόφασης:

Πλήρης ονοµασία και διεύθυνση του/της αρµόδιου/ας οργανισµού/αρχής που δραστηριοποιείται
για τη λήψη τελικής απόφασης:

6.5

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Από τη Γραµµατεία ζητούνται οι ακόλουθες συµπληρωµατικές πληροφορίες:

Από τη χώρα που κοινοποιεί την τελική κανονιστική δράση ζητούνται οι ακόλουθες
συµπληρωµατικές πληροφορίες:

Από τη Γραµµατεία ζητείται η ακόλουθη συνδροµή για την αξιολόγηση του χηµικού προϊόντος:

6.6

Παρατηρήσεις
Έχει υποβληθεί στο παρελθόν αίτηση καταχώρισης του συγκεκριµένου
χηµικού προϊόντος στη χώρα;
Έχει καταχωρισθεί το συγκεκριµένο χηµικό προϊόν ήδη στη χώρα;

" Ναι

" Όχι

" Ναι

" Όχι

Παρασκευάζεται το συγκεκριµένο χηµικό προϊόν στη χώρα;

" Ναι

" Όχι

Μορφοποιείται το συγκεκριµένο χηµικό προϊόν στη χώρα;

" Ναι

" Όχι

Προορίζεται για οικιακή χρήση;

" Ναι

" Όχι

Προορίζεται για εξαγωγή;

" Ναι

" Όχι

Εάν η απάντηση
είναι καταφατική
σε µία από τις δύο
τελευταίες
ερωτήσεις:

30.4.2004
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Άλλες παρατηρήσεις

ΤΜΗΜΑ 7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όλες οι µορφές αµιάντου έχουν ταξινοµηθεί βάσει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν στην ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικινδύνων ουσιών (ΕΕ L 196, 16.8.1967,
σ. 1) ως: Carc. Cat.1; R45 (Καρκινογόνες ουσίες της κατηγορίας 1· µπορεί να προκαλέσει καρκίνο) – T·
R 48/23 (τοξικό, κίνδυνος σοβαρής βλάβης για την υγεία σε περίπτωση παρατεταµένης έκθεσης µέσω
εισπνοής).

ΤΜΗΜΑ 8. ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
Οργανισµός

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γ∆ Περιβάλλον

∆ιεύθυνση

Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
Belgium
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Τελική απόφαση εισαγωγής για το χηµικό προϊόν DNOC
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Προσωρινή Γραµµατεία της Σύµβασης του Ρότερνταµ για τη Συγκατάθεση
Μετά από Ενηµέρωση
∆ιαδικασία για ορισµένα επικίνδυνα χηµικά προϊόντα και γεωργικά φάρµακα
στις διεθνείς εµπορικές συναλλαγές

ΕΝΤΥΠΟ
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλ. οδηγίες πριν από τη συµπλήρωση του
εντύπου

ΧΩΡΑ: Ευρωπαϊκή Κοινότητα
(Κράτη µέλη: Αυστρία, Βέλγιο, ∆ανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία,
Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο)

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1.1

Κοινή ονοµασία

DNOC και τα άλατά του (όπως το άλας αµµωνίου, το άλας ποτασσίου
και το άλας νατρίου)

1.2

Αριθµός CAS

DNOC 534-52-1
Άλας αµµωνίου 2980-64-5
Άλας καλίου 5787-96-2
Άλας νατρίου 2312-76-7

1.3

Τύπος σκευάσµατος
και περιεκτικότητα
δραστικού
συστατικού

ΤΜΗΜΑ 2. Η ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΧΥΕΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ/ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗ/ΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΣ
X Γεωργικό φάρµακο
" Βιοµηχανικό χηµικό προϊόν
" Πολύ επικίνδυνο σκεύασµα γεωργικού φαρµάκου
ΤΜΗΜΑ 3. ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
3.1

X Απάντηση για την εισαγωγή του συγκεκριµένου χηµικού προϊόντος
στη χώρα για πρώτη φορά.
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" Τροποποίηση προηγούµενης απάντησης.
Η προηγούµενη απάντηση ήταν τελική απόφαση.

" Ναι

" Όχι

Η προηγούµενη απάντηση ήταν προσωρινή απάντηση.

" Ναι

" Όχι

Ηµεροµηνία έκδοσης της προηγούµενης απάντησης:
_________________________________________________
ΤΜΗΜΑ 4. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
X Τελική απόφαση (Συµπληρώστε το τµήµα 5, σελίδα 2)
(Συµπληρώστε το τµήµα 6, σελίδες 3-4)

Ή " Προσωρινή απάντηση

ΤΜΗΜΑ 5. ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
5.1

5.2
5.3

5.4

X ∆εν χορηγείται συγκατάθεση για εισαγωγή
Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εισαγωγή του χηµικού προϊόντος απ’όλες τις
πηγές;

X Ναι

" Όχι

Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εγχώρια παραγωγή του χηµικού προϊόντος
για οικιακή χρήση;

X Ναι

" Όχι

" Συγκατάθεση για εισαγωγή
" Συγκατάθεση για εισαγωγή υπό ειδικούς όρους
Οι ειδικοί όροι είναι:

Ισχύουν οι ίδιοι όροι εισαγωγής του χηµικού προϊόντος για όλες τις πηγές
εισαγωγής;

" Ναι

" Όχι

Ισχύουν οι ίδιοι όροι εγχώριας παραγωγής του χηµικού προϊόντος για
οικιακή χρήση για όλες τις εισαγωγές;

" Ναι

" Όχι

ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ

30.4.2004
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Περιγραφή του εθνικού νοµοθετικού ή διοικητικού µέτρου:
Απαγορεύεται η χρήση ή διάθεση στην αγορά όλων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που
περιέχουν DNOC. Το DNOC εξαιρέθηκε από το παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συµβουλίου µε αποτέλεσµα να αποσυρθούν οι άδειες για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που
περιείχαν την ως άνω ενεργό ουσία (Απόφαση της Επιτροπής 1999/164/ΕΚ της 17ης
Φεβρουαρίου 1999, ΕΕ L 54, 2.3.1999, σ. 21).
Πλήρης ονοµασία και διεύθυνση του/της αρµόδιου/ας οργανισµού/αρχής για την έκδοση του
συγκεκριµένου εθνικού νοµοθετικού ή διοικητικού µέτρου: Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη
µέλη αυτής (βλ. διεύθυνση στο τµήµα 8).

5.5

Παρατηρήσεις
Έχει υποβληθεί στο παρελθόν αίτηση καταχώρισης του συγκεκριµένου
χηµικού προϊόντος στη χώρα;
Έχει καταχωρισθεί το συγκεκριµένο χηµικό προϊόν ήδη στη χώρα;

" Ναι

" Όχι

" Ναι

" Όχι

Παρασκευάζεται το συγκεκριµένο χηµικό προϊόν στη χώρα;

" Ναι

" Όχι

Μορφοποιείται το συγκεκριµένο χηµικό προϊόν στη χώρα;

" Ναι

" Όχι

Προορίζεται για οικιακή χρήση;

" Ναι

" Όχι

Προορίζεται για εξαγωγή;

" Ναι

" Όχι

" ∆εν χορηγείται συγκατάθεση για εισαγωγή
Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εισαγωγή του χηµικού προϊόντος απ’όλες τις
πηγές;

" Ναι

" Όχι

Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εγχώρια παραγωγή του χηµικού προϊόντος
για οικιακή χρήση;

" Ναι

" Όχι

" Ναι

" Όχι

Εάν η απάντηση είναι
καταφατική σε µία από τις
δύο τελευταίες ερωτήσεις:
Άλλες παρατηρήσεις

ΤΜΗΜΑ 6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
6.1

6.2
6.3

" Συγκατάθεση για εισαγωγή
" Συγκατάθεση για εισαγωγή υπό ειδικούς όρους

Ισχύουν οι ίδιοι όροι εισαγωγής του χηµικού προϊόντος για όλες τις πηγές
εισαγωγής;
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Ισχύουν οι ίδιοι όροι εγχώριας παραγωγής του χηµικού προϊόντος για
οικιακή χρήση για όλες τις εισαγωγές;
6.4

" Ναι

" Όχι

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Εξετάζεται σοβαρά η λήψη τελικής απόφασης; " Ναι

" Όχι

Πλήρης ονοµασία και διεύθυνση του/της αρµόδιου/ας οργανισµού/αρχής που δραστηριοποιείται
για τη λήψη τελικής απόφασης:

6.5

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Από τη Γραµµατεία ζητούνται οι ακόλουθες συµπληρωµατικές πληροφορίες:

Από τη χώρα που κοινοποιεί την τελική κανονιστική δράση ζητούνται οι ακόλουθες
συµπληρωµατικές πληροφορίες:

Από τη Γραµµατεία ζητείται η ακόλουθη συνδροµή για την αξιολόγηση του χηµικού προϊόντος:

6.6

Παρατηρήσεις
Έχει υποβληθεί στο παρελθόν αίτηση καταχώρισης του συγκεκριµένου
χηµικού προϊόντος στη χώρα;
Έχει καταχωρισθεί το συγκεκριµένο χηµικό προϊόν ήδη στη χώρα;

" Ναι

" Όχι

" Ναι

" Όχι

Παρασκευάζεται το συγκεκριµένο χηµικό προϊόν στη χώρα;

" Ναι

" Όχι

Μορφοποιείται το συγκεκριµένο χηµικό προϊόν στη χώρα;

" Ναι

" Όχι

Προορίζεται για οικιακή χρήση;
Εάν η απάντηση
είναι καταφατική
Προορίζεται για εξαγωγή;
σε µία από τις δύο
τελευταίες
ερωτήσεις:
Άλλες παρατηρήσεις

" Ναι

" Όχι

" Ναι

" Όχι

ΤΜΗΜΑ 7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

30.4.2004
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Η ουσία DNOC έχει ταξινοµηθεί δυνάµει της απόφασης 67/548/ΕΟΚ της 27ης Ιουνίου 1967 περί
προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην
ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικινδύνων ουσιών (ΕΕ L 196, 16.8.1967, σ. 1) ως Muta.
Cat.3· R68 (µεταλλαξιογόνος ουσία της κατηγορίας 3, πιθανοί κίνδυνοι µονίµων επιδράσεων)– T+·
R26/27/28 (πολύ τοξικό, πολύ τοξικό σε περίπτωση εισπνοής, επαφής µε το δέρµα ή κατάποσης)– Xi·
R38, R41(ερεθιστικό, ερεθίζει το δέρµα, κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών) – R43(µπορεί να
προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα) – R44 (κίνδυνος εκρήξεως εάν θερµανθεί υπό
περιορισµό) – N· R50/53 (Επικίνδυνο για το περιβάλλον, πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς,
µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον).

ΤΜΗΜΑ 8. ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
Οργανισµός

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλον

∆ιεύθυνση

Rue de la Loi
Wetstraat 200,
B-1049 Brussels
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Προσωρινή απόφαση εισαγωγής για φυτοφαρµακευτικά παρασκευάσµατα µε
µορφή επιπαστικής σκόνης τα οποία περιέχουν συνδυασµό benomyl σε
συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση του 7%, carbofuran σε συγκέντρωση ίση ή
µεγαλύτερη του 10% και thiram σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση του 15%
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Προσωρινή Γραµµατεία της Σύµβασης του Ρότερνταµ για τη Συγκατάθεση
Μετά από Ενηµέρωση
∆ιαδικασία για ορισµένα επικίνδυνα χηµικά προϊόντα και γεωργικά φάρµακα
στις διεθνείς εµπορικές συναλλαγές

ΕΝΤΥΠΟ
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλ. οδηγίες πριν από τη συµπλήρωση του
εντύπου
ΧΩΡΑ: Ευρωπαϊκή Κοινότητα
(Κράτη µέλη: Αυστρία, Βέλγιο, ∆ανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία,
Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο)

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1.1

Κοινή ονοµασία

Παρασκευάσµατα µε µορφή επιπαστικής σκόνης που περιέχουν
συνδυασµό:
Benomyl σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση του 7%
Carbofuran σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση του 10%
Thiram σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση του 15%

1.2

Αριθµός CAS

Benomyl 17804-35-2
Carbofuran 1563-66-2
Thiram
137-26-8

1.3

Τύπος σκευάσµατος
και περιεκτικότητα
δραστικού
συστατικού

Όλες οι µορφές επιπαστικής σκόνης που περιέχουν συνδυασµό:
Benomyl σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση του 7%
Carbofuran σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση του 10%
Thiram σε συγκέντρωση µεγαλύτερη ή ίση του 15%

ΤΜΗΜΑ 2. Η ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΧΥΕΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ/ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗ/ΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΣ
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" Γεωργικό φάρµακο
" Βιοµηχανικό χηµικό προϊόν
X Πολύ επικίνδυνο σκεύασµα γεωργικού φαρµάκου
ΤΜΗΜΑ 3. ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
3.1

X Απάντηση για την εισαγωγή του συγκεκριµένου χηµικού προϊόντος
στη χώρα για πρώτη φορά.

3.2

Τροποποίηση προηγούµενης απάντησης.
Η προηγούµενη απάντηση ήταν τελική απόφαση.

" Ναι

" Όχι

Η προηγούµενη απάντηση ήταν προσωρινή απάντηση.

" Ναι

" Όχι

Ηµεροµηνία έκδοσης της προηγούµενης απάντησης:
_________________________________________________
ΤΜΗΜΑ 4. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
" Τελική απόφαση (Συµπληρώστε το τµήµα 5, σελίδα 2)
(Συµπληρώστε το τµήµα 6, σελίδες 3-4)

Ή X Προσωρινή απάντηση

ΤΜΗΜΑ 5. ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
5.1

5.2
5.3

5.4

" ∆εν χορηγείται συγκατάθεση για εισαγωγή
Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εισαγωγή του χηµικού προϊόντος απ’όλες τις
πηγές;

" Ναι

" Όχι

Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εγχώρια παραγωγή του χηµικού προϊόντος
για οικιακή χρήση;

" Ναι

" Όχι

Ισχύουν οι ίδιοι όροι εισαγωγής του χηµικού προϊόντος για όλες τις πηγές
εισαγωγής;

" Ναι

" Όχι

Ισχύουν οι ίδιοι όροι εγχώριας παραγωγής του χηµικού προϊόντος για
οικιακή χρήση για όλες τις εισαγωγές;

" Ναι

" Όχι

" Συγκατάθεση για εισαγωγή
" Συγκατάθεση για εισαγωγή υπό ειδικούς όρους

ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Περιγραφή του εθνικού νοµοθετικού ή διοικητικού µέτρου:
Πλήρης ονοµασία και διεύθυνση του/της αρµόδιου/ας οργανισµού/αρχής για την έκδοση του
συγκεκριµένου εθνικού νοµοθετικού ή διοικητικού µέτρου:

5.5

Παρατηρήσεις Βλ. σηµεία 5.3 και 5.4
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Έχει υποβληθεί στο παρελθόν αίτηση καταχώρισης του συγκεκριµένου
χηµικού προϊόντος στη χώρα;
Έχει καταχωρισθεί το συγκεκριµένο χηµικό προϊόν ήδη στη χώρα;

" Ναι

" Όχι

" Ναι

" Όχι

Παρασκευάζεται το συγκεκριµένο χηµικό προϊόν στη χώρα;

" Ναι

" Όχι

Μορφοποιείται το συγκεκριµένο χηµικό προϊόν στη χώρα;

" Ναι

" Όχι

Προορίζεται για οικιακή χρήση;

" Ναι

" Όχι

Προορίζεται για εξαγωγή;

" Ναι

" Όχι

X ∆εν χορηγείται συγκατάθεση για εισαγωγή
Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εισαγωγή του χηµικού προϊόντος απ’όλες τις
πηγές;

X Ναι

" Όχι

Απαγορεύεται ταυτόχρονα η εγχώρια παραγωγή του χηµικού προϊόντος
για οικιακή χρήση;

X Ναι

" Όχι

Ισχύουν οι ίδιοι όροι εισαγωγής του χηµικού προϊόντος για όλες τις πηγές
εισαγωγής;

" Ναι

" Όχι

Ισχύουν οι ίδιοι όροι εγχώριας παραγωγής του χηµικού προϊόντος για
οικιακή χρήση για όλες τις εισαγωγές;

" Ναι

" Όχι

Εάν η απάντηση είναι
καταφατική σε µία από τις
δύο τελευταίες ερωτήσεις:
Άλλες παρατηρήσεις

ΤΜΗΜΑ 6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
6.1

6.2
6.3

6.4

" Συγκατάθεση για εισαγωγή
" Συγκατάθεση για εισαγωγή υπό ειδικούς όρους
Οι ειδικοί όροι είναι:

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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" Όχι

Οι κάτωθι διοικητικές ενέργειες αναλήφθηκαν κατά την περίοδο που εξετάζεται το ενδεχόµενο
λήψης τελικής απόφασης:
Απαγορεύεται η χρήση ή η διάθεση στην αγορά όλων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που
περιέχουν benomyl. Το Benomyl εξαιρέθηκε από το παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συµβουλίου σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230,
19.8.1991, σ. 1) και συνεπεία τούτου αποσύρθηκαν οι αντίστοιχες εγκρίσεις για
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιείχαν τη συγκεκριµένη ενεργό ουσία (Απόφαση
2002/928/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2002, ΕΕ L 322, 27.11.2002, σ. 53).
Το Carbofuran έχει περιληφθεί στο πρόγραµµα της Κοινότητας για την αξιολόγηση των
υφιστάµενων ενεργών ουσιών βάσει της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Η αξιολόγηση δεν αναµένεται να
ολοκληρωθεί πριν από τα τέλη του 2004. Εν τω µεταξύ εναπόκειται στα κράτη µέλη να λάβουν
εθνικές αποφάσεις ως προς το κατά πόσον επιτρέπουν τη χρήση του στις εθνικές τους
επικράτειες.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/81/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Σεπτεµβρίου 2003 (ΕΕ
L 224, 6.9.2003, σ. 29), το thiram συµπεριλήφθηκε στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
του Συµβουλίου και επετράπη η χρήση του ως ενεργού ουσίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων
που χρησιµοποιούνται ως µυκητοκτόνα και απωθητικά. Κατά συνέπεια τα κράτη µέλη έχουν τη
δυνατότητα να εγκρίνουν προϊόντα που περιέχουν την ουσία αυτή για ανάλογους σκοπούς υπό
ορισµένες προϋποθέσεις. Επιπλέον το thiram ταυτοποιήθηκε και κοινοποιήθηκε στο πλαίσιο της
οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου
1998 (ΕΕ L 123, 24.4.1998, σ. 1) για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά. Σύµφωνα µε το άρθρο
16 παράγραφος 1 της ως άνω οδηγίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε βιοκτόνα προϊόντα βάσει της
νοµοθεσίας των κρατών µελών ενόσω εκκρεµεί κοινοτική απόφαση.
Χρόνος που θα απαιτηθεί κατά προσέγγιση για τη λήψη τελικής απόφασης: έως το 2009, όταν θα
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της Κοινότητας για την βιοκτόνο χρήση του thiram.
Πλήρης ονοµασία και διεύθυνση του/της αρµόδιου/ας οργανισµού/αρχής που δραστηριοποιείται
για τη λήψη τελικής απόφασης:
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και κράτη µέλη (βλ. διεύθυνση στο τµήµα 8)

6.5

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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Από τη Γραµµατεία ζητούνται οι ακόλουθες συµπληρωµατικές πληροφορίες:

Από τη χώρα που κοινοποιεί την τελική κανονιστική δράση ζητούνται οι ακόλουθες
συµπληρωµατικές πληροφορίες:

Από τη Γραµµατεία ζητείται η ακόλουθη συνδροµή για την αξιολόγηση του χηµικού προϊόντος:

6.6

Παρατηρήσεις
Έχει υποβληθεί στο παρελθόν αίτηση καταχώρισης του συγκεκριµένου
χηµικού προϊόντος στη χώρα;
Έχει καταχωρισθεί το συγκεκριµένο χηµικό προϊόν ήδη στη χώρα;

" Ναι

" Όχι

" Ναι

" Όχι

Παρασκευάζεται το συγκεκριµένο χηµικό προϊόν στη χώρα;

" Ναι

" Όχι

Μορφοποιείται το συγκεκριµένο χηµικό προϊόν στη χώρα;

" Ναι

" Όχι

Προορίζεται για οικιακή χρήση;
Εάν η απάντηση
είναι καταφατική
Προορίζεται για εξαγωγή;
σε µία από τις δύο
τελευταίες
ερωτήσεις:
Άλλες παρατηρήσεις

" Ναι

" Όχι

" Ναι

" Όχι

ΤΜΗΜΑ 7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόµηση, συσκευασία και
επισήµανση των επικινδύνων ουσιών (ΕΕ L 196, 16.8.1967, σ. 1), οι επιµέρους ουσίες που περιέχονται
στο παρασκεύασµα ταξινοµούνται ως εξής:
Benomyl: Muta. Cat.3· R68 (Μεταλλαξιογόνος ουσία της κατηγορίας 3, πιθανοί κίνδυνοι µονίµων
επιδράσεων).
Carbofuran: T+, R26/28 (πολύ τοξικό, πολύ τοξικό σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης) – N, R50-53
(επικίνδυνο για το περιβάλλον, πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει
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µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον).
Thiram: Muta. Cat.3, R68 (Μεταλλαξιογόνος ουσία της κατηγορίας 3, πιθανοί κίνδυνοι µονίµων
επιδράσεων) – Xn, R20/22 (επιβλαβές, επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης) – Xi,
R36/37(ερεθιστικό, ερεθίζει τα µάτια και το αναπνευστικό σύστηµα) – R43 (µπορεί να προκαλέσει
ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα).

ΤΜΗΜΑ 8. ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
Οργανισµός

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γ∆ Περιβάλλον

∆ιεύθυνση

Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
Belgium

30.4.2004
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Απριλίου 2004
σχετικά µε τη χρήση παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων από οργανισµούς
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 1541/1]
(2004/383/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο
211 δεύτερη περίπτωση,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ένας από τους στόχους των τροποποιήσεων που επέφερε η οδηγία 2001/108/EΚ στην
οδηγία του Συµβουλίου 85/611/ΕΟΚ της 20ής ∆εκεµβρίου 1985 για το συντονισµό
των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους
οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)1, ήταν να διευρυνθεί
το φάσµα των χρηµατοπιστωτικών µέσων στα οποία µπορούν να επενδύσουν οι
ΟΣΕΚΑ και να επιτραπεί σε αυτούς να χρησιµοποιούν σύγχρονες επενδυτικές
τεχνικές. Η διεύρυνση του πεδίου των επιτρεπόµενων επενδύσεων δεν περιλαµβάνει
µόνον µέσα της χρηµαταγοράς, τραπεζικές καταθέσεις, µερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλων
οργανισµών συλλογικών επενδύσεων: οι ΟΣΕΚΑ αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να
χρησιµοποιούν, επίσης, παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα ως µέρος της γενικότερης
επενδυτικής πολιτικής τους και όχι µόνον για την αντιστάθµιση κινδύνων.

(2)

Άλλος στόχος των τροποποιήσεων αυτών είναι να εξασφαλιστεί η προστασία των
επενδυτών. Η οδηγία 85/611/EΟΚ, όπως τροποποιήθηκε, συγκροτεί ένα εκτεταµένο
σύστηµα περιορισµού των κινδύνων. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η δέουσα και
επακριβής παρακολούθηση, µέτρηση και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται µε
τις νέες κατηγορίες χρηµατοπιστωτικών µέσων, ιδίως όσον αφορά τα παράγωγα, οι
εταιρείες διαχείρισης ή επενδύσεων οφείλουν να εφαρµόζουν κατάλληλες διαδικασίες
µέτρησης των κινδύνων υπό την εποπτεία των αρµόδιων αρχών. Συγκεκριµένα, οι εν
λόγω διαδικασίες µέτρησης των κινδύνων πρέπει να επιτρέπουν ανά πάσα στιγµή την
παρακολούθηση, µέτρηση και διαχείριση των κινδύνων της κάθε θέσης και της

1

ΕΕ L 375, της 31.12.1985, σ.3. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/108/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 41, της 13.2.2002, σ.35).
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συµβολής τους στo γενικό προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Οι εταιρείες
διαχείρισης ή επενδύσεων πρέπει, επίσης, να εφαρµόζουν διαδικασίες ακριβούς και
αµερόληπτης αξιολόγησης της αξίας των εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων. Αυτές οι
απαιτήσεις της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ συνεπάγονται τη δηµιουργία ενός κατάλληλου
πλαισίου µέτρησης και διαχείρισης των κινδύνων ενός ΟΣΕΚΑ από τα κράτη µέλη.
Προκειµένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη ενός τέτοιου πλαισίου και να εξασφαλιστεί
µια εναρµονισµένη προσέγγιση, είναι σκόπιµο να γίνουν συστάσεις ως προς
ορισµένες βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη µέτρηση των κινδύνων.
(3)

Στην επιτροπή επικοινωνίας για τους ΟΣΕΚΑ επιτεύχθηκε συµφωνία όσον αφορά τα
πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η διατύπωση βασικών αρχών τις οποίες πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη τα κράτη µέλη. Οι αρχές αυτές πρέπει να βοηθήσουν τα κράτη
µέλη να εξασφαλίσουν ισοδύναµη και αποτελεσµατική προστασία των επενδυτών σε
ολόκληρη την Κοινότητα και να επιφυλάσσουν ίση µεταχείριση σε φορείς και
προϊόντα ΟΣΕΚΑ που υπάγονται σε διαφορετικές δικαιοδοσίες.

(4)

Όσον αφορά το όριο του συνολικού κινδύνου στον οποίο εκτίθεται ένας ΟΣΕΚΑ σε
σχέση µε παράγωγα, το οποίο καθορίζεται στην πρώτη υποπαράγραφο του άρθρου 21
παράγραφος 3 της οδηγίας 85/611/EΟΚ και το µέγιστο όριο δανειοληψίας που
καθορίζεται στο άρθρο 36 παράγραφο 2 της ίδιας οδηγίας, πρέπει να καταστεί σαφές
ποιος είναι ο µέγιστος κίνδυνος στον οποίο µπορεί να εκτίθεται γενικά ένας ΟΣΕΚΑ.

(5)

Η γενικότερη έκθεση ενός ΟΣΕΚΑ σε κινδύνους πρέπει να εκτιµάται µε βάση τον
κίνδυνο αδυναµίας του ΟΣΕΚΑ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και τη
µόχλευση που προσφέρει η χρήση παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων. Συνεπώς,
πρέπει να εξασφαλιστεί η κατάλληλη µέτρηση του κινδύνου αγοράς ενός ΟΣΕΚΑ.
Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να γίνουν συστάσεις όσον αφορά τις προσεγγίσεις
που µπορούν να εφαρµοστούν όσον αφορά τη µέτρηση του κινδύνου αγοράς,
διευκρινίζοντας τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι
ακόλουθες µεθοδολογίες: προσέγγιση βάσει των υποχρεώσεων (commitment
approach), προσέγγιση βάσει της δυνητικής ζηµίας (Value-at-risk - VaR approach) και
έλεγχοι κόπωσης (stress tests).

(6)

Για τους ίδιους λόγους είναι σκόπιµο να γίνουν συστάσεις όσον αφορά ορισµένα
στοιχεία της µεθόδου εκτίµησης της µόχλευσης του χαρτοφυλακίου ενός ΟΣΕΚΑ
µέσω της χρήσης παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων.

(7)

Βάσει της δεύτερης υποπαραγράφου του άρθρου 21 παράγραφος 3 της οδηγίας
85/611/EΟΚ, ο κίνδυνος που αναλαµβάνει ένας ΟΣΕΚΑ πρέπει να υπολογίζεται
λαµβάνοντας υπόψη όχι µόνο την τρέχουσα αξία των υποκείµενων περιουσιακών
στοιχείων, αλλά και τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, την µελλοντική εξέλιξη της
αγοράς και τον διαθέσιµο χρόνο για την ρευστοποίηση των θέσεων. Όσον αφορά τον
κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου για εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, στη δεύτερη
υποπαράγραφο του άρθρου 22 παράγραφος 1 της ίδιας οδηγίας προβλέπονται ειδικές
απαιτήσεις. Λόγω των απαιτήσεων αυτών, είναι σκόπιµο να διευκρινιστεί η µέθοδος
υπολογισµού του κινδύνου αντισυµβαλλοµένου που συνδέεται µε παράγωγα
χρηµατοπιστωτικά µέσα, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο σχετίζεται µε τις µεθόδους
και τα κριτήρια της οδηγίας 2000/12/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συµβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000 σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων2.
(8)

Βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 3 τρίτη υποπαράγραφος, της οδηγίας 85/611/EΟΚ,
ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύει το υποκείµενο στο παράγωγο χρηµατοπιστωτικό µέσο
στοιχείο, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό των ορίων συγκέντρωσης
ανά εκδότη τίτλων που καθορίζονται στο άρθρο 22 της οδηγίας. Σύµφωνα µε την ίδια
διάταξη, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν, όταν ένας ΟΣΕΚΑ επενδύει σε
παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα που βασίζονται σε δείκτη, οι επενδύσεις αυτές να
µην συνδυάζονται µε τα όρια του άρθρου 22. Συνεπώς είναι σκόπιµο να γίνουν
συστάσεις για πρότυπα εφαρµογής των ορίων συγκέντρωσης ανά εκδότη όταν
πρόκειται για παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα.

(9)

Ακάλυπτες πωλήσεις είναι όλες οι πράξεις µε τις οποίες ο ΟΣΕΚΑ εκτίθεται στον
κίνδυνο να αναγκαστεί να αγοράσει κινητές αξίες σε τιµή µεγαλύτερη από την τιµή
παράδοσης των κινητών αξιών µε αποτέλεσµα να ζηµιώνεται, καθώς και στον κίνδυνο
να µην είναι σε θέση να παραδώσει το υποκείµενο παράγωγο χρηµατοπιστωτικό µέσο
για διακανονισµό κατά τη λήξη της πράξης. Οι κίνδυνοι αυτοί υπάρχουν πάντοτε για
τις συναλλαγές στο πλαίσιο των οποίων ο ΟΣΕΚΑ αναγκάζεται να αγοράσει κινητές
αξίες από την αγορά προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Στις
περιπτώσεις αυτές ο ΟΣΕΚΑ εκτίθεται στον κίνδυνο να µην µπορέσει να
ανταποκριθεί στο σύνολο ή σε ένα µέρος των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει στο
πλαίσιο µιας πράξης σε χρηµατοπιστωτικά παράγωγα. Για τον λόγο αυτόν, το άρθρο
42 της οδηγίας 85/611/EΟΚ γενικά απαγορεύει τις ακάλυπτες πωλήσεις προκειµένου
να αποφεύγονται οι µεγάλες ζηµίες για τους ΟΣΕΚΑ. Ωστόσο στο πλαίσιο µιας
πράξης µε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχει τα χαρακτηριστικά ακάλυπτης
πώλησης, οι κίνδυνοι που συνήθως συνδέονται µε τις ακάλυπτες πωλήσεις ενδέχεται
να µην έχουν πάντοτε την ίδια σπουδαιότητα. Για τον λόγο αυτόν είναι σκόπιµο να
διευκρινιστεί η έννοια των ακάλυπτων πωλήσεων όταν πρόκειται για παράγωγα
χρηµατοπιστωτικά µέσα και να γίνουν συστάσεις ως προς τα κριτήρια που πρέπει να
ισχύουν για την κάλυψη µιας πράξης σε παράγωγα προκειµένου να διευκολυνθεί η
συµµόρφωση µε το άρθρο 42.

(10)

Η παρούσα σύσταση αποτελεί ένα πρώτο βήµα προς την οµοιόµορφη κατανόηση των
µεθόδων µέτρησης των κινδύνων στον τοµέα των ΟΣΕΚΑ. Ωστόσο, οι µέθοδοι
µέτρησης κινδύνων προοδεύουν συνεχώς. Συνεπώς, µπορεί να χρειαστούν περαιτέρω
µέτρα προκειµένου να ληφθούν υπόψη και άλλες εξελίξεις όπως η Συµφωνία της
Βασιλείας περί κεφαλαίων (Βασιλεία ΙΙ) και η µελλοντική κοινοτική οδηγία για τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις για τράπεζες και εταιρείες επενδύσεων.

(11)

Η παρούσα σύσταση παρέχει ορισµένα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχουν υπόψη
τους τα κράτη µέλη κατά την εφαρµογή της οδηγίας 85/611/EΟΚ όπως
τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2001/108/EΚ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σκοπός της
παρούσας σύστασης δεν είναι να δοθούν διεξοδικές οδηγίες όσον αφορά τη χρήση
παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων από ΟΣΕΚΑ αλλά να τεθούν ορισµένες αρχές
που µπορούν να ληφθούν ως βάση για µια κοινή προσέγγιση στο θέµα της µέτρησης
των κινδύνων στην περίπτωση των ΟΣΕΚΑ.

2

ΕΕ L 126, της 26.5.2000, σ.1
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:
Στο πλαίσιο της εφαρµογής της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ τα κράτη µέλη πρέπει να εφαρµόζουν
τα ακόλουθα:
1. Συστήµατα µέτρησης των κινδύνων ανταποκρινόµενα στο προφίλ κινδύνου των ΟΣΕΚΑ
Κατά την εφαρµογή του άρθρου 21 παράγραφος 1 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, συνιστάται στα
κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι οι εταιρείες διαχείρισης ή επενδύσεων χρησιµοποιούν
συστήµατα µέτρησης των κινδύνων τα οποία ανταποκρίνονται στο προφίλ κινδύνου ενός
ΟΣΕΚΑ προκειµένου να διασφαλιστεί ότι µετρώνται µε ακρίβεια όλοι οι ουσιώδεις κίνδυνοι
που αντιµετωπίζει ο ΟΣΕΚΑ, υπό την εποπτεία των αρµόδιων αρχών.
2. Εναρµονισµένη ερµηνεία των περιορισµών της έκθεσης των ΟΣΕΚΑ σε κινδύνους
2.1 Περιορισµός της συνολικής έκθεσης των ΟΣΕΚΑ σε κινδύνους από παράγωγα και
περιορισµός της γενικότερης έκθεσής τους σε κινδύνους
Στα κράτη µέλη συνιστάται να εξασφαλίσουν ότι η συνολική έκθεση σε χρηµατοπιστωτικά
παράγωγα µέσα δεν υπερβαίνει το 100% της καθαρής αξίας του ενεργητικού των ΟΣΕΚΑ και
συνεπώς ότι η γενικότερη έκθεσή τους σε κινδύνους δεν υπερβαίνει το 200% της καθαρής
αξίας του ενεργητικού τους σε µόνιµη βάση.
2.2. Περιορισµός της επιτρεπόµενης προσωρινής δανειοληψίας
Στα κράτη µέλη συνιστάται να εξασφαλίσουν ότι η συνολική έκθεση των ΟΣΕΚΑ σε
κινδύνους δεν αυξάνεται κατά περισσότερο από 10% µε την λήψη προσωρινών δανείων,
ούτως ώστε η γενικότερη έκθεση των ΟΣΕΚΑ σε κινδύνους να µην υπερβεί σε καµία
περίπτωση το 210% της καθαρής αξίας του ενεργητικού τους.
2.3 Κοινή εφαρµογή των σηµείων 3 και 4
Όσον αφορά την εφαρµογή του ορίου του 100% για τη συνολική έκθεση σε κινδύνους από
παράγωγα, στα κράτη µέλη συνιστάται να εξασφαλίσουν την τήρηση αµφότερων των
σηµείων 3 και 4.
3. Κατάλληλα διαµορφωµένα πρότυπα µέτρησης του κινδύνου αγοράς
3.1. Προσαρµογή των µεθόδων µέτρησης των κινδύνων ανάλογα µε το προφίλ κινδύνου του
ΟΣΕΚΑ
Σύµφωνα µε την γενική αρχή που αναφέρεται στο σηµείο 1 και η οποία θεσπίζεται µε το
άρθρο 21 παράγραφος 1 της οδηγίας 85/611/E, στα κράτη µέλη συνιστάται να επιτρέψουν µια
διαφοροποιηµένη µεθοδολογική προσέγγιση ανάλογα µε το εάν πρόκεται για «απλούς
ΟΣΕΚΑ» που γενικά έχουν µικρότερες και λιγότερο πολύπλοκες θέσεις σε παράγωγα
δεδοµένου ότι χρησιµοποιούν π.χ. έναν µικρό αριθµό απλών δικαιωµάτων προαίρεσης, ή για
«εξελιγµένους ΟΣΕΚΑ». Η διάκριση µεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών και ο ακριβής
προσδιορισµός τους απαιτεί περαιτέρω εργασίες σύµφωνα µε το σηµείο 3.4. Εν αναµονή της
ολοκλήρωσης των εργασιών αυτών, τα κράτη µέλη πρέπει να κινηθούν προς την κατεύθυνση
της αναλυτικότερης µέτρησης του κινδύνου αγοράς σύµφωνα µε τα σηµεία 3.2. και 3.3.
3.2. Απλοί ΟΣΕΚΑ

30.4.2004

EL

Eπίσηµη Eφηµeρίδα της Eυρωπαϊκής 'Eνωσης

L 144/39

3.2.1 Χρησιµοποίηση της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων
Στα κράτη µέλη συνιστάται να ζητήσουν από τις αρµόδιες αρχές τους να εξασφαλίζουν ότι
στην περίπτωση απλών ΟΣΕΚΑ αποδεικνύεται µε ικανοποιητικό τρόπο ότι ο κίνδυνος
αγοράς έχει εκτιµηθεί σωστά µε την προσέγγιση βάσει των υποχρεώσεων, στο πλαίσιο της
οποίας οι θέσεις ενός ΟΣΕΚΑ σε παράγωγα µετατρέπονται σε ισοδύναµες θέσεις σε
υποκείµενα περιουσιακά στοιχεία. Για την εφαρµογή της προσέγγισης βάσει των
υποχρεώσεων, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη
κριτήρια όπως ο συνολικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθενται οι ΟΣΕΚΑ εξαιτίας της χρήσης
χρηµατοπιστωτικών παραγώγων, η φύση, ο στόχος, ο αριθµός και η συχνότητα των
συµβάσεων που συνάπτουν οι ΟΣΕΚΑ, καθώς και οι εφαρµοζόµενες διαχειριστικές τεχνικές.
3.2.2 Tεχνικές διευκρινίσεις
Στην περίπτωση δικαιωµάτων προαίρεσης, στα κράτη µέλη συνιστάται να επιτρέψουν την
εφαρµογή της προσέγγισης «δέλτα», η οποία βασίζεται στο βαθµό µεταβολής της τιµής του
δικαιώµατος προαίρεσης ως επακόλουθο µιας οριακής µεταβολής της τιµής των υποκείµενων
χρηµατοπιστωτικών µέσων. Η µετατροπή των θέσεων σε προθεσµιακά συµβόλαια,
συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης και ανταλλαγές (swap) πρέπει να εξαρτάται από τον
ακριβή χαρακτήρα των υποκείµενων συµβάσεων. Στην περίπτωση απλών συµβάσεων, θα
λαµβάνεται κυρίως υπόψη η αγοραία αξία των συµβάσεων.
3.2.3 Πρόσκληση για την εξέταση πρόσθετων µέτρων προστασίας
Τα κράτη µέλη καλούνται να εξετάσουν αν απαιτούνται πρόσθετα µέτρα προστασίας στο
πλαίσιο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων όπως ο καθορισµός ενός κατάλληλου
ανώτατου ορίου για τον συνολικό κίνδυνο από χρηµατοπιστωτικά παράγωγα κάτω από το
100% της καθαρής αξίας ενεργητικού για τους απλούς ΟΣΕΚΑ.
3.3 Εξελιγµένοι ΟΣΕΚΑ
3.3.1 Συστηµατική χρήση της προσέγγισης βάσει της δυνητικής ζηµίας (Value-at-Risk - VaR)
σε συνδυασµό µε ελέγχους κόπωσης
Στην περίπτωση «εξελιγµένων ΟΣΕΚΑ», στα κράτη µέλη συνιστάται να απαιτήσουν από τις
εταιρείες διαχείρισης ή επενδύσεων να εφαρµόζουν συστηµατικά την προσέγγιση VaR. Στο
πλαίσιο της προσέγγισης αυτής υπολογίζεται η µέγιστη δυνητική ζηµία που µπορεί να
υποστεί το χαρτοφυλάκιο ενός ΟΣΕΚΑ µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα και
δεδοµένο διάστηµα εµπιστοσύνης. Στα κράτη µέλη συνιστάται να απαιτήσουν από τις
εταιρείες διαχείρισης ή επενδύσεων να εφαρµόζουν επίσης ελέγχους κόπωσης που θα τις
βοηθούν στη διαχείριση ενδεχόµενων κινδύνων από ασυνήθιστες εξελίξεις της αγοράς. Οι
έλεγχοι κόπωσης µετρούν τον τρόπο µε τον οποίο ακραίες οικονοµικές εξελίξεις επηρεάζουν
την αξία ενός χαρτοφυλακίου σε δεδοµένο χρονικό σηµείο.
3.3.2 Πρόσκληση για την ανάπτυξη κοινών προτύπων αναφοράς σε µεταγενέστερη φάση
Για την εφαρµογή της προσέγγισης VaR, συνιστάται στα κράτη µέλη να απαιτούν τη
χρησιµοποίηση κατάλληλων προτύπων σύµφωνα µε το σηµείο 3.1. Προς τούτο, τα κράτη
µέλη πρέπει να βασιστούν στις εξής παραµέτρους: διάστηµα εµπιστοσύνης 99%, κατοχή επί
ένα µήνα και «πρόσφατες» διακυµάνσεις, δηλαδή το πολύ ενός έτους από την ηµεροµηνία
υπολογισµού µε την επιφύλαξη πρόσθετων ελέγχων από τις αρµόδιες αρχές. Εφόσον
αναπτυχθούν κοινά πρότυπα σε µεταγενέστερη φάση σύµφωνα µε το σηµείο 3.4, τα κράτη
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µέλη πρέπει να επιτρέπουν στις εταιρείες διαχείρισης ή επενδύσεων να αποκλίνουν από τα
πρότυπα αυτά µόνον κατά περίπτωση και ύστερα από κατάλληλο έλεγχο από µέρους των
αρµόδιων αρχών σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο σηµείο 3.3.3.
3.3.3 Εσωτερικά µοντέλα µέτρησης των κινδύνων
Στα κράτη µέλη συνιστάται να δέχονται τα εσωτερικά µοντέλα µέτρησης των κινδύνων που
προτείνουν οι εταιρείες διαχείρισης ή επενδύσεων µόνον εφόσον προβλέπουν κατάλληλα
µέτρα προστασίας, περιλαµβανοµένων εκείνων που αναφέρονται στην παρούσα σύσταση. Τα
µοντέλα αυτά πρέπει να ελέγχονται καταλλήλως από τις αρµόδιες εθνικές αρχές. Συνιστάται,
επίσης, στα κράτη µέλη να κοινοποιήσουν κατάλογο µοντέλων αναγνωρισµένων από τις
αρµόδιες εθνικές αρχές και να τα διαθέσουν στο κοινό µε τα κατάλληλα µέσα.
3.4 Σύσταση για τη διεξαγωγή περαιτέρω εργασιών
Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι µεθοδολογίες µέτρησης των κινδύνων απαιτούν περαιτέρω
επεξεργασία, συνιστάται στα κράτη µέλη να ενθαρρύνουν τις αρµόδιες αρχές τους να
διεξάγουν περαιτέρω εργασίες µε σκοπό να εκπονηθούν πιο προηγµένες και σύνθετες
µεθόδοι µέτρησης κινδύνου και µε τον τρόπο αυτόν να αναπτυχθεί µια συγκλίνουσα
προσέγγιση για ολόκληρη την Κοινότητα. Συγκεκριµένα, οι εργασίες πρέπει να αφορούν τα
εξής:
" α) κριτήρια χαρακτηρισµού ΟΣΕΚΑ ως απλών ή εξελιγµένων,
" β) µετατροπή παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων σε ισοδύναµα υποκείµενα
περιουσιακά στοιχεία, και συµψηφισµός των θέσεων στις οποίες βασίζονται τα
χρηµατοπιστωτικά παράγωγα σε περίπτωση εφαρµογής της προσέγγισης βάσει των
υποχρεώσεων,
" γ) βέλτιστες πρακτικές στον τοµέα VaR και έλεγχων κόπωσης,
" δ) πρότυπα στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται τα εσωτερικά µοντέλα προκειµένου να
χρησιµοποιηθούν από ΟΣΕΚΑ.
4. Κατάλληλα διαµορφωµένα πρότυπα εκτίµησης της µόχλευσης
4.1 Χρήση της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων
Ελλείψει των προηγµένων µεθοδολογιών που αναφέρονται στο σηµείο 4.2., συνιστάται στα
κράτη µέλη να απαιτήσουν τη χρήση της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων για την
εκτίµηση της µόχλευσης ενός ΟΣΕΚΑ, σε συνδυασµό µε τις προσεγγίσεις VaR και τους
έλεγχους κόπωσης που απαιτούνται για τον υπολογισµό του βαθµού έκθεσης εξελιγµένων
ΟΣΕΚΑ σε κινδύνους της αγοράς, σύµφωνα µε το σηµείο 3.3.
Συνιστάται, επίσης, στα κράτη µέλη να επιτρέψουν στις εταιρείες διαχείρισης ή επενδύσεων
που εφαρµόζουν την προσέγγιση βάσει των υποχρεώσεων σύµφωνα µε το σηµείο 3.2. να
εφαρµόζουν την ίδια προσέγγιση για την εκτίµηση της µόχλευσης.
4.2 Πρόσκληση να επιτραπεί η χρήση πιο προηγµένων µεθόδων
Στην περίπτωση εξελιγµένων ΟΣΕΚΑ του σηµείου 3.3, υπό τον όρο ότι οι εποπτικές αρχές
είναι απολύτως πεπεισµένες ότι µια συγκεκριµένη εταιρεία διαχείρισης ή επενδύσεων έχει
ήδη αναπτύξει και ελέγξει µια κατάλληλη µέθοδο εκτίµησης της µόχλευσης µέσω
προσεγγίσεων VaR και ελέγχων κόπωσης και υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία διαχείρισης
ή επενδύσεων τεκµηριώνει δεόντως τη µέθοδο αυτή, τα κράτη µέλη πρέπει να εξετάσουν τη
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δυνατότητα αναγνώρισής της για σκοπούς εκτίµησης της µόχλευσης. Προς τούτο, συνιστάται
συγκεκριµένα στα κράτη µέλη να λάβουν υπόψη τους προσεγγίσεις βασιζόµενες σε ένα
πρότυπο σύγκρισης όπως η τιµή VaR/ελέγχου κόπωσης ενός κατάλληλου χαρτοφυλακίου
αναφοράς που ανταποκρίνεται στην επενδυτική πολιτική ενός ΟΣΕΚΑ ή την τιµή
VaR/ελέγχου κόπωσης ενός άλλου κατάλληλου σηµείου αναφοράς.
4.3 Σύσταση για τη διεξαγωγή περαιτέρω εργασιών
Συνιστάται στα κράτη µέλη να λάβουν υπόψη ότι οι µέθοδοι εκτίµησης της µόχλευσης ενός
ΟΣΕΚΑ απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία, ιδίως όταν η µέγιστη τιµή VaR/ελέγχου κόπωσης
αντιστοιχεί σε συνολικό κίνδυνο 200% της καθαρής αξίας του ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ.
Εποµένως, πρέπει να ενθαρρύνουν τις αρµόδιες εθνικές αρχές να διεξάγουν περαιτέρω
εργασίες για την ανάπτυξη πιο προηγµένων και σύνθετων µεθόδων εκτίµησης της µόχλευσης
µε σκοπό την ανάπτυξη µιας συγκλίνουσας προσέγγισης για ολόκληρη την Κοινότητα.
5. Εφαρµογή κατάλληλων προτύπων και αναγνωρισµένων τεχνικών άµβλυνσης των
κινδύνων για τον περιορισµό του κινδύνου αντισυµβαλλοµένου
5.1.Κριτήρια για τον περιορισµό του κινδύνου αντισυµβαλλοµένου για εξωχρηµατιστηριακά
παράγωγαΣτα κράτη µέλη συνιστάται να εξασφαλίσουν ότι όλες οι πράξεις σε παράγωγα που
θεωρούνται ότι δεν φέρουν κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου εκτελούνται στο πλαίσιο
ρυθµιζόµενης αγοράς της οποίας το γραφείο συµψηφισµού πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
καλύπτεται από κατάλληλη εγγύηση εκτέλεσης, αποτιµά σε ηµερήσια βάση την αγοραία αξία
των θέσεων σε παράγωγα και προβαίνει τουλάχιστον σε ηµερήσιο καθορισµό περιθωρίων.
5.2 Σύσταση όσον αφορά την εφαρµογή της µεθόδου της µέγιστης δυνητικής ζηµίας
Στα κράτη µέλη συνιστάται να απαιτήσουν να µετράται ο κίνδυνος ανά αντισυµβαλλόµενο σε
µια πράξη σε εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα µε βάση τη µέγιστη δυνητική ζηµία του
ΟΣΕΚΑ σε περίπτωση που ο αντισυµβαλλόµενος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και
όχι µε βάση την ονοµαστική αξία της εξωχρηµατιστηριακής σύµβασης.
5.3 Πρόσκληση για τη χρήση των προτύπων που θεσπίζει η οδηγία 2000/12/EΚ ως µια πρώτη
βάση αναφοράς
Σύµφωνα µε τα ποσοτικά εποπτικά όρια που τέθηκαν µε την οδηγία 2001/108/EΚ, στα κράτη
µέλη συνιστάται να απαιτούν την εκτίµηση του κινδύνου αντισυµβαλλοµένου για
εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα βάσει της µεθόδου της αγοραίας αξίας που θεσπίζεται µε την
οδηγία 2000/12/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου3, µε την επιφύλαξη
της αναγκαιότητας κατάλληλων µοντέλων καθορισµού των τιµών όταν η αγοραία τιµή δεν
είναι διαθέσιµη. Τα κράτη µέλη πρέπει, επίσης, να απαιτούν την πλήρη εφαρµογή της
προσέγγισης της ισοδυναµίας που προβλέπει η οδηγία 2000/12/EΚ, σε συνδυασµό µε ένα
σύστηµα πρόσθετων επιβαρύνσεων ώστε να αντικατοπτρίζεται ο δυνητικός µελλοντικός
κίνδυνος.
5.4 Αναγνώριση εγγυήσεων για τον σκοπό της εκτίµησης του κινδύνου αντισυµβαλλοµένου στον
οποίο εκτίθεται ένας ΟΣΕΚΑ
5.4.1 Γενικά κριτήρια
3

ΕΕ L 126, της 26.5.2000, σ.1
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Στα κράτη µέλη συνιστάται να επιτρέψουν την αναγνώριση των εγγυήσεων που παρέχονται
προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου ενός ΟΣΕΚΑ υπό τον όρο ότι,
σύµφωνα µε τους εποπτικούς κανόνες της οδηγίας 2000/12/EΚ και λαµβάνοντας υπόψη
µεταγενέστερες εξελίξεις:
" α) η αγοραία αξία των εγγυήσεων εκτιµάται σε ηµερήσια βάση και υπερβαίνει το ποσό
που εκτίθεται σε κίνδυνο,
" β) οι εγγυήσεις φέρουν αµελητέους µόνον κινδύνους (π.χ. κρατικά οµόλογα πρώτης
πιστοληπτικής διαβάθµισης ή µετρητά) και είναι ρευστοποιήσιµες,
" γ) οι εγγυήσεις βρίσκονται υπό την επιτροπεία τρίτου µη σχετιζόµενου µε τον φορέα ή
προστατεύονται νοµικά από τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας συνδεδεµένου µέρους,
" δ) ο ΟΣΕΚΑ δύναται, ανά πάσα στιγµή, να κάνει χρήση των εγγυήσεων.
5.4.2 Όρια συγκέντρωσης κινδύνου
Σύµφωνα µε τη γενική αρχή της διασποράς του κινδύνου, στα κράτη µέλη συνιστάται να
εξασφαλίσουν ότι η έκθεση µιας οντότητας ή οµίλου σε κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου,
λαµβάνοντας υπόψη τις εγγυήσεις που χορήγησε η εν λόγω οντότητα ή όµιλος, δεν µπορεί να
υπερβαίνει το όριο του 20% που προβλέπει η οδηγία 85/611/EΟΚ, τόσο σε επίπεδο
µεµονωµένης οντότητας βάσει της δεύτερης υποπαραγράφου του άρθρου 22 παράγραφος 2
όσο και σε επίπεδο οµίλου βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 5 της ίδιας οδηγίας.
5.5 Αναγνώριση συµψηφισµού
Στα κράτη µέλη συνιστάται να επιτρέψουν στους ΟΣΕΚΑ να συµψηφίζουν τις θέσεις τους σε
εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα έναντι του ιδίου αντισυµβαλλοµένου, υπό τον όρο ότι οι
διαδικασίες συµψηφισµού πληρούν τους όρους της οδηγίας 2000/12/EΚ και ότι βασίζονται
σε συµφωνίες δεσµευτικές από νοµική άποψη.
6. Χρησιµοποίηση κατάλληλων µεθόδων κατά την εφαρµογή ορίων ως προς τον κίνδυνο
εκδότη
6.1 Προσαρµογή των µεθόδων µέτρησης των κινδύνων στην τυπολογία των παραγώγων
∆εδοµένου ότι η τέταρτη υποπαράγραφος του άρθρου 21 παράγραφος 3 της οδηγίας
85/611/EΟΚ ορίζει ότι προκειµένου να συµπεριληφθούν χρηµατοπιστωτικά παράγωγα µέσα
στα όρια συγκέντρωσης ανά εκδότη που προβλέπονται στο άρθρο 22, τα παράγωγα αυτά
πρέπει να µετατρέπονται σε ισοδύναµες θέσεις σε υποκείµενα στοιχεία του ενεργητικού,
συνιστάται στα κράτη µέλη να απαιτήσουν τη χρησιµοποίηση µεθόδων κατάλληλων για τον
εκάστοτε τύπο παραγώγου. Για παράδειγµα, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέψουν τη
χρησιµοποίηση της προσέγγισης «δέλτα» για τα δικαιώµατα προαίρεσης. Στις περιπτώσεις
στις οποίες δεν ενδείκνυται η προσέγγιση αυτή ή είναι τεχνικά αδύνατη η εφαρµογή της
εξαιτίας της πολυπλοκότητας του υπόψη χρηµατοπιστωτικού παράγωγου µέσου, τα κράτη
µέλη µπορούν να επιτρέψουν τη χρησιµοποίηση µιας προσέγγισης βασιζόµενης στη µέγιστη
δυνητική ζηµία για το υπόψη παράγωγο ως µέγιστο όριο εκτίµησης του κινδύνου
αφερεγγυότητας.
6.2 Η περίπτωση των παραγώγων που βασίζονται σε δείκτη
Στα κράτη µέλη συνιστάται, όταν κάνουν χρήση της διακριτικής τους ευχέρειας κατά την
εφαρµογή του δικαιώµατος που προβλέπει η τρίτη υποπαράγραφος του άρθρου 21
παράγραφος 3 της οδηγίας 85/611/EΟΚ, να λαµβάνουν υπόψη αν ο υποκείµενος δείκτης ενός
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παράγωγου χρηµατοπιστωτικού µέσου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 22α της
ίδιας οδηγίας. Όσον αφορά την εφαρµογή του άρθρου 21 παράγραφος 2 και της τρίτης
υποπαραγράφου του άρθρου 21 παράγραφος 3 της οδηγίας, στα κράτη µέλη συνιστάται να
λαµβάνουν υπόψη ότι µια εταιρεία διαχείρισης ή επενδύσεων δεν πρέπει να έχει τη
δυνατότητα να χρησιµοποιεί χρηµατοπιστωτικά παράγωγα µέσα βασιζόµενα σε δείκτη δικής
της σύνθεσης προκειµένου να παρακάµψει τα όρια συγκέντρωσης ανά εκδότη που καθορίζει
το άρθρο 22. Συνιστάται, επίσης, στα κράτη µέλη να λάβουν υπόψη ότι µια εταιρεία
διαχείρισης ή επενδύσεων δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί
χρηµατοπιστωτικά παράγωγα µέσα βασιζόµενα σε δείκτες που δεν συµµορφώνονται µε τα
όρια συγκέντρωσης του άρθρου 22α της οδηγίας 85/611/EΟΚ.
6.3 Όρια συγκέντρωσης κινδύνων
Στα κράτη µέλη συνιστάται να απαιτούν από τις εταιρείες διαχείρισης ή επενδύσεων να
λαµβάνουν σωρευτικά υπόψη τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου και τον κίνδυνο εκδότη έναντι
της ίδιας οντότητας ή του ίδιου οµίλου επιχειρήσεων κατά την εφαρµογή του ορίου του 20%
της καθαρής αξίας του ενεργητικού βάσει της δεύτερης υποπαραγράφου του άρθρου 22
παράγραφος 2 και του άρθρου 22 παράγραφος 5 της οδηγίας 85/611/EΟΚ.
7. Εφαρµογή κατάλληλων κανόνων κάλυψης σε πράξεις τόσο µε εισηγµένα όσο και µε
εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα
7.1 Κατάλληλη κάλυψη ελλείψει διακανονισµού σε µετρητά
Όταν το χρηµατοπιστωτικό παράγωγο µέσο προβλέπει αυτόµατα ή κατ’επιλογήν του
αντισυµβαλλοµένου, τη φυσική παράδοση του υποκείµενου χρηµατοπιστωτικού µέσου κατά
τη λήξη ή κατά την άσκηση, και υπό την προϋπόθεση ότι η φυσική παράδοση αποτελεί
τρέχουσα πρακτική για το υπόψη µέσο, στα κράτη µέλη συνιστάται να απαιτούν από τους
ΟΣΕΚΑ να διατηρούν το εν λόγω υποκείµενο χρηµατοπιστωτικό µέσο στο χαρτοφυλάκιό
τους για λόγους κάλυψης.
7.2 Κατ’ εξαίρεση υποκατάσταση µε εναλλακτική υποκείµενη κάλυψη ελλείψει διακανονισµού
σε µετρητά
Στις περιπτώσεις που οι κίνδυνοι του υποκείµενου χρηµατοπιστωτικού µέσου ενός
παραγώγου µπορούν να εκπροσωπηθούν επαρκώς από άλλο υποκείµενο χρηµατοπιστωτικό
µέσο και το υποκείµενο χρηµατοπιστωτικό µέσο είναι ρευστοποιήσιµο σε πολύ µεγάλο
βαθµό, τα κράτη µέλη πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα να επιτρέψουν στους ΟΣΕΚΑ να
διατηρούν, κατ’ εξαίρεση άλλα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία ως κάλυψη, υπό τον
όρο ότι αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανά πάσα στιγµή για την αγορά του προς
παράδοση υποκείµενου χρηµατοπιστωτικού µέσου και ότι ο πρόσθετος κίνδυνος αγοράς που
συνδέεται µε αυτό το είδος πράξης µετράται καταλλήλως.
7.3 Υποκατάσταση µε εναλλακτική υποκείµενη κάλυψη ελλείψει διακανονισµού σε µετρητά
Στις περιπτώσεις που το χρηµατοπιστωτικό παράγωγο µέσο διακανονίζεται αυτόµατα σε
µετρητά ή κατά τη διακριτική ευχέρεια του ΟΣΕΚΑ, τα κράτη µέλη πρέπει να εξετάσουν τη
δυνατότητα να επιτρέψουν στον ΟΣΕΚΑ να µην διατηρεί το συγκεκριµένο υποκείµενο µέσο
ως κάλυψη. Στην περίπτωση αυτή, στα κράτη µέλη συνιστάται να θεωρήσουν ως κατάλληλη
κάλυψη τα κάτωθι:
–

α)

µετρητά,
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–

β)
ρευστοποιήσιµους χρεωστικούς τίτλους (π.χ. κρατικά οµόλογα πρώτης
πιστοληπτικής διαβάθµισης) µε κατάλληλα µέτρα προστασίας (ιδίως ειδικά
περιθώρια ασφαλείας),

–

άλλα ιδιαίτερα ρευστοποιήσιµα στοιχεία αναγνωριζόµενα από τις αρµόδιες
γ)
αρχές που εξετάζουν τον συσχετισµό τους µε τα υποκείµενα χρηµατοπιστωτικά
παράγωγα, µε την επιφύλαξη κατάλληλων µέτρων προστασίας (π.χ. ειδικά
περιθώρια ασφαλείας, κατά περίπτωση).

Στο πλαίσιο της εφαρµογής του άρθρου 42 της οδηγίας 85/611/EΟΚ, τα κράτη µέλη πρέπει
να θεωρήσουν ότι «ρευστοποιήσιµα» είναι τα µέσα εκείνα που µπορούν να µετατραπούν σε
µετρητά το αργότερο εντός επτά εργάσιµων ηµερών σε τιµή όσο το δυνατό πλησιέστερη στην
τρέχουσα αξία του χρηµατοπιστωτικού µέσου στην αγορά του. Στα κράτη µέλη συνιστάται
να εξασφαλίσουν ότι οι ΟΣΕΚΑ θα έχουν στη διάθεσή τους το αντίστοιχο ποσό σε µετρητά
κατά την ηµεροµηνία λήξης ή άσκησης του χρηµατοπιστωτικού παράγωγου µέσου.
7.4 Υπολογισµός που επιπέδου κάλυψης
Στα κράτη µέλη συνιστάται να απαιτούν τον υπολογισµό του επιπέδου κάλυψης σύµφωνα µε
την προσέγγιση βάσει των υποχρεώσεων.
7.5 Χαρακτήρας του υποκείµενου χρηµατοπιστωτικού µέσου
Στα κράτη µέλη συνιστάται να απαιτούν το υποκείµενο χρηµατοπιστωτικό µέσο των
παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων, όταν αυτά παρέχουν δυνατότητα διακανονισµού σε
µετρητά ή φυσικής παράδοσης, και τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που τηρούνται στο
χαρτοφυλάκιο για λόγους κάλυψης, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τόσο της οδηγίας
όσο και της ατοµικής επενδυτικής πολιτικής εκάστου ΟΣΕΚΑ.
7.6 Σύσταση για τη διεξαγωγή περαιτέρω κοινών εργασιών
Όσον αφορά την κάλυψη πράξεων σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, στα κράτη µέλη
συνιστάται να ενθαρρύνουν τις αρµόδιες αρχές τους να προσδιορίσουν µια κοινή τυπολογία
πράξεων σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, βάσει της οποίας θα µπορεί να διαπιστωθεί
το προφίλ κινδύνου µιας ακάλυπτης πώλησης.
8. Τα κράτη µέλη καλούνται να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή, στο µέτρο του δυνατού, έως
τις 30 Σεπτεµβρίου 2004 οποιαδήποτε µέτρα έχουν λάβει κατ' εφαρµογή της παρούσας
σύστασης, καθώς και τα πρώτα αποτελέσµατα της εφαρµογής της, στο µέτρο του δυνατού, το
αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου 2005.
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9. Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN
Μέλος της Επιτροπής
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Απριλίου 2004
για ορισµένα στοιχεία του περιεχοµένου του απλοποιηµένου ενηµερωτικού δελτίου,
όπως προβλέπεται στο σχήµα Γ του παραρτήµατος I της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του
Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 1541/2]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
(2004/384/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211 δεύτερη
περίπτωση,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

1

Με σκοπό την αποτελεσµατικότερη πληροφόρηση των επενδυτών, στην οδηγία
85/611/EΟΚ του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1985 για το συντονισµό των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους
οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)1 εισήχθησαν, µέσω
της οδηγίας 2001/107/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου2,
διατάξεις οι οποίες αφορούν το απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο. Το απλοποιηµένο
ενηµερωτικό δελτίο έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει σαφή πληροφόρηση για τα
ουσιαστικά σηµεία που ο επενδυτής πρέπει να γνωρίζει πριν επενδύσει σε έναν
ΟΣΕΚΑ, και η πληροφόρηση αυτή να είναι εύκολα κατανοητή από τον µέσο
µικροεπενδυτή. Επίσης, το ενηµερωτικό αυτό δελτίο έχει σχεδιαστεί για να
διευκολύνει την διασυνοριακή εµπορία (marketing) µεριδίων των ΟΣΕΚΑ και για να
χρησιµοποιείται ως ένα ενιαίο µέσο εµπορίας σε ολόκληρη την Κοινότητα. Οι ίδιες οι
προαναφερθείσες διατάξεις ορίζουν ότι το κράτος µέλος υποδοχής δεν δύναται, πλην
της µετάφρασης, να ζητήσει οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στο ενηµερωτικό
αυτό δελτίο.

ΕΕ L 375, της 31.12.1985, σ.3· Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/108/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( ΕΕ L 41, 13.2.2001, σ. 35).
2
ΕΕ L 41, 13.2.2001, σ. 20.
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(2)

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα του βασικού αυτού στοιχείου προστασίας
των επενδυτών, είναι επιθυµητό να διευκρινιστεί το περιεχόµενο και η παρουσίαση
ορισµένων πληροφοριακών στοιχείων που πρέπει να περιλαµβάνει το απλοποιηµένο
ενηµερωτικό δελτίο σύµφωνα µε το σχήµα Γ του παραρτήµατος Ι της οδηγίας
85/611/ΕΟΚ. Το στοιχείο αυτό είναι καθοριστικό για να διασφαλιστεί η οµοιόµορφη
ανάγνωση του περιεχοµένου του σχήµατος Γ, και, λαµβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες
διαδικασίες ενσωµάτωσης στα κράτη µέλη και την ανάγκη ορθής εφαρµογής, η
σχετική προσπάθεια πρέπει να γίνει µε τον καταλληλότερο τρόπο κι όσο το δυνατόν
πιο έγκαιρα.

(3)

Για το σκοπό αυτό, η απλή διευκρίνιση ορισµών που αφορούν το περιεχόµενο του
σχήµατος Γ δεν θα επαρκούσε για να επιτευχθεί το απαραίτητο επίπεδο εναρµόνισης,
το οποίο, ιδιαίτερα, συνδέεται άµεσα µε την επιλογή και τον ορισµό ορισµένων
δεικτών που σχετίζονται µε την οικονοµική πληροφόρηση (π.χ. κόστος και συχνότητα
εναλλαγής χαρτοφυλακίου). Ο καθορισµός αυτών των δεικτών, ο οποίος είναι
καθοριστικής σηµασίας για την πληροφόρηση του επενδυτή, δεν εµπίπτει στις
κανονιστικές εξουσίες που παρέχει στην Επιτροπή το άρθρο 53α της οδηγίας
85/611/EΟΚ. Επειδή στις εκτελεστικές εξουσίες που παρέχει η οδηγία αυτή στην
Επιτροπή δεν περιλαµβάνεται η επιλογή και η διάρθρωση των δεικτών, η έκδοση
σύστασης της Επιτροπής είναι προς το παρόν το µόνο διαθέσιµο µέσο για να
διευκολυνθεί η πλήρης και οµοιόµορφη ερµηνεία των σχετικών πληροφοριακών
στοιχείων του σχήµατος Γ.

(4)

Από την περιγραφή των επενδυτικών στόχων του ΟΣΕΚΑ οι επενδυτές πρέπει να
ενηµερώνονται για τους επιδιωκόµενους από τον ΟΣΕΚΑ επενδυτικούς στόχους.
Εποµένως, το απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο πρέπει να περιέχει, εν συντοµία,
κατάλληλη περιγραφή των επιδιωκόµενων µε την επένδυση αποτελεσµάτων,
πληροφορίες για τυχόν τριτεγγυήσεις που προστατεύουν τους επενδυτές, π.χ. έναντι
πτώσης της αξίας της επένδυσης, ή διασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο αύξησης της
αξίας της επένδυσής τους και πληροφορίες για «δεικτοποιηµένους» στόχους.

(5)

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 24α παράγραφοι 1 και 2 της
οδηγίας 85/611/EΟΚ, η περιγραφή της επενδυτικής πολιτικής του ΟΣΕΚΑ στο
απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο πρέπει να παρέχει στον µέσο επενδυτή τη
δυνατότητα να κατανοεί τον τρόπο και τη µέθοδο µε τα οποία αναµένεται να
επιτευχθεί ο επενδυτικός στόχος και να επισύρει την προσοχή του επενδυτή στα
σχετικά χαρακτηριστικά του ΟΣΕΚΑ. Το απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο θα
πρέπει εποµένως να αποσαφηνίζει εν συντοµία τις κύριες κατηγορίες επιλέξιµων
µέσων, τη στρατηγική διαχείρισης χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ, - εφιστώντας, κατά
περίπτωση, την προσοχή σε πιθανούς βαθµούς διαφοροποίησης κινδύνου – και τα
βασικά χαρακτηριστικά των οµολογιών στις οποίες επενδύει ο ΟΣΕΚΑ. Είναι επίσης
επιθυµητό να περιέχει το απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο πληροφορίες για τα
παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, τον τρόπο διαχείρισης και την στρατηγική για την
επίτευξη του «δεικτοποιηµένου» στόχου στην περίπτωση αµοιβαίων κεφαλαίων αυτού
του τύπου.

(6)

Σύµφωνα µε τις διασφαλίσεις που προβλέπει το άρθρο 24α παράγραφοι 1 και 3 της
οδηγίας 85/611/EΟΚ, ο µέσος επενδυτής πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί το
βαθµό κινδύνου ενός ΟΣΕΚΑ και να είναι κατάλληλα ενηµερωµένος για τα
χαρακτηριστικά του σχετικού κινδύνου. Είναι εποµένως επιθυµητό να περιέχει το
απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο µία σύντοµη και κατανοητή περιγραφή, σε
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αφηγηµατική µορφή, όλων των σηµαντικών κινδύνων που σχετίζονται µε τον
ΟΣΕΚΑ. Είναι επίσης χρήσιµο να ενθαρρυνθούν τα κράτη µέλη, σε περιπτώσεις που
το θεωρούν σκόπιµο µε βάση τη συνήθη πρακτική τους σε θέµατα γνωστοποίησης και
τα ισχύοντα πρότυπα προστασίας των επενδυτών, να απαιτούν όπως αυτές οι
πληροφορίες συµπληρώνονται από δείκτη ποσοτικού κινδύνου που θα υπολογίζεται
βάσει της µεταβλητότητας του ΟΣΕΚΑ, µε την επιφύλαξη πάντως του αποτελέσµατος
εργασιών για την περαιτέρω σύγκλιση δεικτών αυτού του είδους.
(7)

Για να αποφευχθεί η παραπλανητική πληροφόρηση των επενδυτών σχετικά µε τις
ιστορικές επιδόσεις και για να παρέχονται στους επενδυτές εντός της Κοινότητας πιο
συγκρίσιµα στοιχεία όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ο
τρόπος παρουσίασης των προηγούµενων επιδόσεων ενός ΟΣΕΚΑ.

(8)

Για λόγους σαφήνειας και συντοµίας του απλοποιηµένου ενηµερωτικού δελτίου, οι
πληροφορίες σχετικά µε το φορολογικό καθεστώς είναι επιθυµητό να περιορίζονται
στο εφαρµοστέο στον ΟΣΕΚΑ φορολογικό καθεστώς στο κράτος µέλος καταγωγής
του. Πάντως, για να διευκολυνθεί η κατάλληλη πληροφόρηση του επενδυτή, οι
σχετικές πληροφορίες πρέπει να συνοδεύονται από διευκρίνιση που να ορίζει ότι
στους µεµονωµένους επενδυτές ενδέχεται να επιβληθεί περαιτέρω φορολογία βάσει
των φορολογικών ρυθµίσεων που ισχύουν στην προσωπική ή ιδιαίτερή τους
περίπτωση.

(9)

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική προστασία των επενδυτών και να τονωθεί η
εµπιστοσύνη τους στον κλάδο των αµοιβαίων κεφαλαίων πρέπει το απλοποιηµένο
ενηµερωτικό δελτίο να περιγράφει µε πλήρη διαφάνεια όλα τα έξοδα που πραγµατικά
βαρύνουν τους επενδυτές σε σχέση µε την επένδυσή τους. Για το σκοπό αυτό, είναι
απαραίτητο να γνωστοποιείται ένας δείκτης συνολικών εξόδων (∆ΣΕ), ο οποίος
υπολογίζεται ως ένας δείκτης του συνολικού λειτουργικού κόστους του αµοιβαίου
κεφαλαίου. Είναι εποµένως επίσης απαραίτητο να διευκρινιστεί το τρόπος
υπολογισµού του ∆ΣΕ. ∆εδοµένου ότι στον ∆ΣΕ δεν συνυπολογίζονται οι προµήθειες
εισόδου και εξόδου και άλλες δαπάνες που βαρύνουν άµεσα τον επενδυτή, οι εν λόγω
προµήθειες και έξοδα θα ήταν χρήσιµο να εµφανίζονται χωριστά όπως και όλα τα
άλλα στοιχεία κόστους που δεν περιλαµβάνονται στον ∆ΣΕ, όπως οι προµήθειες επί
των συναλλαγών όταν αυτές θεωρούνται διαθέσιµες από στις αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους καταγωγής. Σε κάθε περίπτωση, είναι επιθυµητό να γνωστοποιείται ο
δείκτης εναλλαγής χαρτοφυλακίου που έχει υπολογιστεί µε τυποποιηµένη µέθοδο, ως
ένας πρόσθετος δείκτης αντιστοιχίας του κόστους διενέργειας συναλλαγών.

(10)

Λόγω των διαφορών που υπάρχουν ανάµεσα στις εφαρµοζόµενες στην αγορά
πρακτικές για τις συµφωνίες επιµερισµού της αµοιβής και τις συναφείς ρυθµίσεις
σχετικά µε τις αµοιβές, τα διάφορα σχετικά στοιχεία αρµόζει να γνωστοποιούνται
στους επενδυτές µε τον κατάλληλο τρόπο. Εποµένως, για να βελτιωθεί η διαφάνεια
των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές, είναι απαραίτητο να αναφέρεται
στο απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο η ύπαρξη οποιασδήποτε τέτοιας συµφωνίας ή
ρύθµισης. Χρήσιµο επίσης θα ήταν να καλούνται οι επενδυτές να συµβουλεύονται το
πλήρες ενηµερωτικό δελτίο για πιο λεπτοµερείς πληροφορίες γι’ αυτό το είδος
ρυθµίσεων, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν σε ποιον καταβάλλονται τα έξοδα
και εάν οι τυχόν συγκρούσεις συµφέροντος θα επιλυθούν κατά τον πλέον επωφελή γι’
αυτούς τρόπο.

EL

30.4.2004

(11)

Eπίσηµη Eφηµeρίδα της Eυρωπαϊκής 'Eνωσης

L 144/49

Οι ανάγκες των επενδυτών σε όρους πληροφόρησης για τα προϊόντα και δυνατοτήτων
διασυνοριακής συγκρισιµότητας πρέπει να γίνουν καλύτερα κατανοητές, λαµβάνοντας
στο πλαίσιο αυτό υπόψη και τις µελέτες για τις εθνικές αγορές, ώστε να διευκολυνθεί
η ολοκλήρωση µιας πραγµατικής, φιλικής προς τον επενδυτή, εσωτερικής αγοράς για
τους ΟΣΕΚΑ. Εποµένως, τα κράτη µέλη θα πρέπει, στο µέτρο του δυνατού, να
διενεργήσουν νέους ελέγχους για τα ληφθέντα µέτρα στον τοµέα αυτό, ιδίως στο
πλαίσιο της παρούσας σύστασης, και να διαβιβάσουν σχετικές εκθέσεις στην
Επιτροπή. Η Επιτροπή δύναται να εξετάσει, εν ευθέτω χρόνω, εάν υφίσταται ανάγκη
πρότασης νοµοθετικών µέτρων που θα στηρίζονται στην εµπειρία και στην εκ µέρους
των κρατών µελών αναπληροφόρηση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας
σύστασης,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:
1. Όσον αφορά τις επενδυτικές πληροφορίες που αναφέρονται στο δεύτερο τµήµα του
σχήµατος Γ στο παράρτηµα I της οδηγίας 85/611/EΟΚ, συνιστάται στα κράτη µέλη να
εφαρµόσουν τις ακόλουθες ερµηνείες:
1.1. Ερµηνεία της πρώτης περίπτωσης: “σύντοµος ορισµός των στόχων του ΟΣΕΚΑ”
Όσον αφορά το σηµείο αυτό, συνιστάται στα κράτη µέλη να ερµηνεύσουν το " σύντοµο
ορισµό των στόχων του ΟΣΕΚΑ " ως την παροχή των ακόλουθων πληροφοριών:
(α)

σύντοµη και προσήκουσα περιγραφή των επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων για
κάθε επένδυση του ΟΣΕΚΑ·

(β)

σαφή αναφορά κάθε παρασχεθείσας από τρίτα µέρη εγγύησης για την
προστασία των επενδυτών και κάθε περιορισµού που διέπει αυτές τις
εγγυήσεις·

(γ)

αναφορά, κατά περίπτωση, ότι ο ΟΣΕΚΑ προτίθεται να παρακολουθήσει την
εξέλιξη δείκτη/δεικτών, και παροχή επαρκών ενδείξεων που να επιτρέπουν
στους επενδυτές να επισηµάνουν το σχετικό δείκτη/δείκτες και να
κατανοήσουν την έκταση ή το βαθµό της επιδιωκόµενης παρακολούθησης της
εξέλιξης.

1.2. Ερµηνεία του πρώτου µέρους της δεύτερης περίπτωσης: “επενδυτική πολιτική του unit
trust/αµοιβαίου κεφαλαίου ή της εταιρείας επενδύσεων"
Όσον αφορά το σηµείο αυτό, συνιστάται στα κράτη µέλη να ερµηνεύσουν την "επενδυτική
πολιτική του unit trust/αµοιβαίου κεφαλαίου ή της εταιρείας επενδύσεων" ως την παροχή των
ακόλουθων πληροφοριών, εφόσον αυτές είναι σηµαντικές και προσήκουσες:
(α)

τις κύριες κατηγορίες επιλέξιµων χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν
το αντικείµενο της επένδυσης·

(β)

αναφέρεται εάν ο ΟΣΕΚΑ διαθέτει ιδιαίτερη στρατηγική σε σχέση µε
οποιονδήποτε βιοµηχανικό, γεωγραφικό ή άλλο τοµέα αγοράς ή ειδικές
κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, π.χ. επενδύσεις σε χρηµατοπιστωτικά
µέσα αναδυόµενων χωρών·
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(γ)

κατά περίπτωση, προειδοποίηση που να αναφέρει ότι, αν και η παρούσα
σύνθεση του χαρτοφυλακίου είναι απαραίτητη για τη συµµόρφωση µε τους
γενικούς νόµιµους και υποχρεωτικούς κανόνες και όρια, ο κίνδυνος ενδέχεται
να διαφοροποιηθεί σε σχέση µε ορισµένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων
και ορισµένους οικονοµικούς και γεωγραφικούς τοµείς·

(δ)

εάν ο ΟΣΕΚΑ επενδύει σε οµόλογα, να αναφερθεί εάν πρόκειται για κρατικά ή
εταιρικά οµόλογα, η διάρκειά τους καθώς και οι απαιτήσεις πιστοληπτικής
ικανότητας

(ε)

εάν ο ΟΣΕΚΑ χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, να αναφερθεί
εάν αυτό γίνεται στο πλαίσιο της επιδίωξης των στόχων του ΟΣΕΚΑ, ή µόνο
για σκοπούς αντιστάθµισης·

(στ) εάν η διαχείριση του ΟΣΕΚΑ συνίσταται στην παρακολούθηση δείκτη
αναφοράς· και, ιδίως, εάν ο ΟΣΕΚΑ έχει στόχο την παρακολούθηση δείκτη, να
αναφερθεί η στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την επίτευξη αυτού του
στόχου·
(ζ)

εάν ο τρόπος διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ βασίζεται σε στρατηγική κατανοµή των
περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή συχνότητα προσαρµογών του
χαρτοφυλακίου.

1.3. Κοινή παρουσίαση των στόχων του ΟΣΕΚΑ και της επενδυτικής πολιτικής
Συνιστάται στα κράτη µέλη να επιτρέψουν όπως οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των
σηµείων 1.1 και 1.2 περιλαµβάνονται σε ενιαίο τµήµα του απλοποιηµένου ενηµερωτικού
δελτίου (π.χ. όσον αφορά τις πληροφορίες «για την παρακολούθηση δείκτη»), υπό την
προϋπόθεση ότι οι µε τον τρόπο αυτό συνδυασµένες πληροφορίες δεν προκαλούν σύγχυση
σχετικά µε τους στόχους και τις πολιτικές του ΟΣΕΚΑ. Η σειρά των πληροφοριακών
στοιχείων µπορεί να προσαρµοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τους ειδικούς επενδυτικούς
στόχους και πολιτικές του ΟΣΕΚΑ.
1.4. Ερµηνεία του δεύτερου µέρους της δεύτερης περίπτωσης: “σύντοµη εκτίµηση του βαθµού
κινδύνου του κεφαλαίου”
Όσον αφορά το σηµείο αυτό, συνιστάται στα κράτη µέλη να ερµηνεύσουν τη "σύντοµη
εκτίµηση του βαθµού κινδύνου του κεφαλαίου " ως την παροχή των ακόλουθων πληροφοριών:
1.4.1. Συνολική δοµή των παρεχόµενων πληροφοριών
(α)

αναφορά του γεγονότος ότι η αξία των επενδύσεων ενδέχεται να αυξοµειωθεί
και ότι στους επενδυτές ενδέχεται να επιστραφεί ποσό µικρότερο από την
αρχική τους επένδυση·

(β)

διευκρίνιση ότι οι λεπτοµέρειες για όλους τους κινδύνους που πραγµατικά
αναφέρονται στο απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο µπορούν να αναζητηθούν
στο πλήρες ενηµερωτικό δελτίο·

(γ)

περιγραφή, υπό µορφή κειµένου, οποιουδήποτε κινδύνου που ο επενδυτής
ενδέχεται να αντιµετωπίσει σε σχέση µε την επένδυσή του, αλλά µόνο εάν ο
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κίνδυνος αυτός είναι σχετικός και σηµαντικός και ο υπολογισµός του
βασίζεται στην επίδραση και την πιθανότητα κινδύνου.
1.4.2. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την περιγραφή των κινδύνων υπό µορφή κειµένου
1.4.2.1. Ειδικοί κίνδυνοι
Η αναφερόµενη στο σηµείο 1.4.1.γ) περιγραφή πρέπει να περιλαµβάνει µία σύντοµη και
κατανοητή εξήγηση κάθε ειδικού κινδύνου που απορρέει από ιδιαίτερες επενδυτικές
πολιτικές ή στρατηγικές ή συνδέεται µε ειδικές αγορές ή περιουσιακά στοιχεία που αφορούν
τον ΟΣΕΚΑ, όπως:
(α)

ο κίνδυνος υποχώρησης ολόκληρης της αγοράς ή µιας κατηγορίας
περιουσιακού στοιχείου και ο επακόλουθος επηρεασµός των τιµών και των
αξιών των περιουσιακών στοιχείων (κίνδυνος αγοράς)·

(β)

ο κίνδυνος αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων εκ µέρους εκδότη ή
αντισυµβαλλόµενου (πιστωτικός κίνδυνος)·

(γ)

µόνον εφόσον αφορά άµεσα τον ΟΣΕΚΑ, ο κίνδυνος να µην πραγµατοποιηθεί
όπως αναµενόταν ένας διακανονισµός στο πλαίσιο συστήµατος µεταφοράς
διότι ένας αντισυµβαλλόµενος δεν καταβάλει ή παραδίδει έγκαιρα ή όπως
αναµενόταν της παροχή του (κίνδυνος διακανονισµού)·

(δ)

ο κίνδυνος αδυναµίας ρευστοποίησης µιας θέσης, έγκαιρα και σε λογική τιµή
(κίνδυνος ρευστότητας)·

(ε)

ο κίνδυνος επηρεασµού της αξίας της επένδυσης λόγω διακυµάνσεων στις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες (συναλλαγµατικός κίνδυνος)·

(στ) µόνον όταν αφορά άµεσα τον ΟΣΕΚΑ, ο κίνδυνος απώλειας περιουσιακών
στοιχείων σε θεµατοφυλακή στην περίπτωση που ο θεµατοφύλακας ή ένας
υποθεµατοφύλακας καταστεί αναξιόχρεος ή επιδείξει αµέλεια ή διαπράξει
απάτη (κίνδυνος θεµατοφυλακής)·
(ζ)

κίνδυνοι συνδεόµενοι µε τη συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων ή αγορών.

1.4.2.2. Οριζόντιοι παράγοντες κινδύνου
Στην περιγραφή του σηµείου 1.4.1.γ) πρέπει επίσης να αναφέρονται οι ακόλουθοι
παράγοντες, εφόσον είναι σχετικοί και σηµαντικοί, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν το
προϊόν:
(α)

κίνδυνος επίδοσης, µε αναφορά της µεταβλητότητας των επιπέδων κινδύνου
ανάλογα µε τις επιµέρους επιλογές του ΟΣΕΚΑ, και η ύπαρξη ή η απουσία
εγγυήσεων από τρίτα µέρη, ή οι τυχόν περιορισµοί επί οποιασδήποτε τέτοιας
εγγύησης·

(β)

κίνδυνοι για το κεφάλαιο, συµπεριλαµβανοµένων των δυνητικών κινδύνων
διάβρωσης λόγω εξαγορών/ακυρώσεων µεριδίων και διανοµών υψηλότερων
από τις επενδυτικές αποδόσεις·
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(γ)

εξάρτηση από την επίδοση του εγγυητή/τριτεγγυητή, όταν η επένδυση στο
προϊόν συνεπάγεται άµεση επένδυση στον εγγυητή, παρά σε περιουσιακά του
στοιχεία·

(δ)

έλλειψη ευελιξίας, τόσο εντός του προϊόντος (συµπεριλαµβανοµένου του
κινδύνου πρόωρης παράδοσης) και περιορισµοί στη µετακίνηση προς άλλους
εγγυητές·

(ε)

κίνδυνος πληθωρισµού·

(στ) έλλειψη βεβαιότητας σχετικά µε τη διατήρηση παραγόντων του υφιστάµενου
επενδυτικού περιβάλλοντος, όπως π.χ. το φορολογικό καθεστώς
1.4.2.3. Κατάταξη των γνωστοποιούµενων πληροφοριών ανάλογα µε τη σειρά προτεραιότητάς
τους
Για να αποφευχθεί η διάδοση παραπλανητικής εικόνας όσον αφορά τους σχετικούς
κινδύνους, στα κράτη µέλη συνιστάται επίσης να εξετάσουν το ενδεχόµενο επιβολής
υποχρέωσης για παρουσίαση των πληροφοριακών στοιχείων µε τρόπο που να καθιστά σαφή
τη σειρά προτεραιότητας των κινδύνων, βάσει κλίµακας και βαθµού σηµαντικότητας, ώστε
να απεικονίζεται καλύτερα ο ατοµικός βαθµός κινδύνου του ΟΣΕΚΑ.
1.4.3. Πρόσθετη γνωστοποίηση σύνθετου δείκτη κινδύνου
Όταν ο ΟΣΕΚΑ έχει συσταθεί πριν από τουλάχιστον ένα έτος, τα κράτη µέλη καταγωγής
καλούνται επίσης να εξετάσουν, ως µια πιθανή εναλλακτική επιλογή, το ενδεχόµενο να
απαιτούν όπως η αναφερόµενη στο σηµείο 1.4.1.γ) περιγραφή συµπληρώνεται από σύνθετο
δείκτη κινδύνου εκφραζόµενο µε ένα µόνο στοιχείο ή λέξη, βάσει της µεταβλητότητας του
χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ· στην περίπτωση αυτή:
(α)

η µεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ πρέπει να νοείται ως µέτρο
της διασποράς της απόδοσης του ΟΣΕΚΑ·

(β)

η απόδοση του ΟΣΕΚΑ πρέπει να υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη όλες τις
καθαρές αξίες ενεργητικού (ΚΑΕ) του ΟΣΕΚΑ κατά την περίοδο αναφοράς,
δηλαδή τις ηµερήσιες ΚΑΕ εάν αυτή είναι η κανονική συχνότητα υπολογισµού
της ΚΑΕ όπως έχει εγκριθεί από τις αρµόδιες για τον ΟΣΕΚΑ αρχές, που
υπολογίζονται µέσω της αποτίµησης του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ µε την ίδια
αυτή συχνότητα.

1.5. Ερµηνεία της τρίτης περίπτωσης: “εξέλιξη των επιδόσεων του unit trust/αµοιβαίου
κεφαλαίου/εταιρείας επενδύσεων (όπου ισχύει)"
Όσον αφορά το σηµείο αυτό, στα κράτη µέλη συνιστάται να ερµηνεύουν την "εξέλιξη των
επιδόσεων του unit trust/αµοιβαίου κεφαλαίου/εταιρείας επενδύσεων (όπου ισχύει)" και την
"προειδοποίηση ότι αυτές δεν προεξοφλούν τις µελλοντικές επιδόσεις" ως την παροχή των
ακόλουθων πληροφοριών:
1.5.1 Γνωστοποίηση προηγούµενων επιδόσεων:
(α)

οι γνωστοποιούµενες προηγούµενες επιδόσεις του ΟΣΕΚΑ, όπως
παρουσιάζονται µε τη βοήθεια ακιδωτού διαγράµµατος που απεικονίζει τις
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ετήσιες αποδόσεις για τα τελευταία δέκα πλήρη συνεχόµενα έτη. Εάν ο
ΟΣΕΚΑ δεν έχει συµπληρώσει δεκαετία από την έναρξη λειτουργίας του αλλά
δραστηριοποιείται για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους, οι ετήσιες αποδόσεις
του, οι οποίες υπολογίζονται µετά από φόρους και επιβαρύνσεις, συνιστάται να
δίδονται για όλα τα έτη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιµα σχετικά στοιχεία·
(β)

εάν η διαχείριση ενός ΟΣΕΚΑ γίνεται σύµφωνα µε µία τιµή αναφοράς ή εάν
στη δοµή του κόστους του περιλαµβάνεται αµοιβή επίδοσης εξαρτώµενη από
µία τιµή αναφοράς, οι πληροφορίες για τις προηγούµενες επιδόσεις του
ΟΣΕΚΑ πρέπει να περιλαµβάνουν σύγκριση µε τις προηγούµενες επιδόσεις
της τιµής αναφοράς σύµφωνα µε την οποία γίνεται η διαχείριση του ΟΣΕΚΑ ή
υπολογίζεται η αµοιβή επίδοσης. Συνιστάται στα κράτη µέλη να ζητούν όπως
η σύγκριση αυτή γίνεται µέσω της παρουσίασης των προηγούµενων επιδόσεων
της τιµής αναφοράς και εκείνων του ΟΣΕΚΑ στο ίδιο ακιδωτό διάγραµµα
ή/και ξεχωριστά.

1.5.2. Γνωστοποίηση της σωρευτικής (µέσης) επίδοσης
Επιπλέον, συνιστάται στα κράτη µέλη να εξετάσουν το ενδεχόµενο να απαιτούν τη
γνωστοποίηση, υπό µορφή σωρευτικής επίδοσης ή σωρευτικής µέσης επίδοσης του ΟΣΕΚΑ
για ορισµένη χρονική περίοδο (π.χ. για 3, 5 και 10 έτη). Σε περίπτωση χρησιµοποίησης µιας
από αυτές τις εναλλακτικές δυνατότητες, συνιστάται στα κράτη µέλη να απαιτούν επίσης µία
σύγκριση µε τη σωρευτική επίδοση, ή τη σωρευτική µέση επίδοση (κατά περίπτωση) µιας
τιµής αναφοράς, όταν απαιτείται η σύγκριση µε µία τιµή αναφοράς σύµφωνα µε το σηµείο
1.5.1.(β).
1.5.3. Αποκλεισµός των εξόδων εγγραφής και εξαγοράς, µε την επιφύλαξη της κατάλληλης
γνωστοποίησης
Λαµβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα κανονιστικά πρότυπα, συνιστάται στα κράτη µέλη να
εξετάσουν εάν θα απαιτούν ή όχι να συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα εγγραφής και εξαγοράς
στον υπολογισµό των επιδόσεων του ΟΣΕΚΑ. Πάντως, τα κράτη µέλη πρέπει να απαιτούν
όπως ο µη συνυπολογισµός αυτών των πληροφοριών (κατά περίπτωση) υπόκειται σε
υποχρέωση κατάλληλης δήλωσης που θα επισύρει την προσοχή στο γεγονός αυτό. Στα κράτη
µέλη συνιστάται επίσης να ενθαρρύνουν τις αρµόδιες αρχές τους να µεριµνήσουν ώστε τα
χρησιµοποιούµενα από αυτές πρότυπα να συγκλίνουν προοδευτικά µε τις καλύτερες
πρακτικές για τον υπολογισµό της επίδοσης.
1.5.4. Γνωστοποίηση τιµής αναφοράς
Τα κράτη µέλη καλούνται επίσης να εξετάσουν το ενδεχόµενο να απαιτούν τη γνωστοποίηση
µίας τιµής αναφοράς για όλους τους ΟΣΕΚΑ της δικαιοδοσίας τους, ανεξάρτητα από το εάν ο
επενδυτικός στόχος ενός ΟΣΕΚΑ παραπέµπει ρητώς σε τιµή αναφοράς.
2. Όσον αφορά τις οικονοµικές πληροφορίες που αναφέρονται στο τρίτο τµήµα του
σχήµατος Γ στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 85/611/EΟΚ, συνιστάται στα κράτη µέλη να
εφαρµόσουν τις ακόλουθες ερµηνείες:
2.1. Ερµηνεία της πρώτης περίπτωσης: “φορολογικό καθεστώς ”
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Σε σχέση µε το "φορολογικό καθεστώς " (πρώτη περίπτωση), συνιστάται στα κράτη µέλη να
ζητούν την παροχή των ακόλουθων πληροφοριών στο πλαίσιο του απλοποιηµένου
ενηµερωτικού δελτίου:
(α)

το φορολογικό καθεστώς που διέπει τον ΟΣΕΚΑ στο κράτος µέλος καταγωγής
του·

(β)

δήλωση που υπενθυµίζει ότι το καθεστώς φορολογίας εισοδήµατος ή κερδών
κεφαλαίου που εισπράττουν µονωµένοι επενδυτές εξαρτάται από την
φορολογική νοµοθεσία που διέπει την προσωπική κατάσταση του κάθε
µεµονωµένου επενδυτή ή/και τον τόπο στον οποίο είναι επενδυµένο το
κεφάλαιο και ότι σε περίπτωση ασάφειας σχετικά µε τη φορολογική τους
κατάσταση, οι επενδυτές οφείλουν να ζητούν επαγγελµατικές συµβουλές ή
πληροφορίες από τοπικούς οργανισµούς, εφόσον υφίστανται.

2.2 Ερµηνεία της δεύτερης και τρίτης περίπτωσης: “προµήθειες εισόδου και εξόδου” και “άλλα
πιθανά έξοδα ή προµήθειες”
2.2.1. Συνολικό περιεχόµενο των παρεχόµενων πληροφοριών
Όσον αφορά το σηµείο αυτό, συνιστάται στα κράτη µέλη να ερµηνεύσουν τις "προµήθειες
εισόδου και εξόδου" του ΟΣΕΚΑ και τα "άλλα πιθανά έξοδα ή προµήθειες µε διάκριση των
καταβλητέων από το µεριδιούχο και των καταβλητέων από το ενεργητικό του unit
trust's/αµοιβαίου κεφαλαίου ή της εταιρείας επενδύσεων" ως την παροχή των ακόλουθων
πληροφοριακών στοιχείων:
(α)

γνωστοποίηση δείκτη συνολικών εξόδων (∆ΣΕ), υπολογιζόµενου σύµφωνα µε
το παράρτηµα Ι, πλην των νεοσυσταθέντων ΟΣΕΚΑ για τους οποίους είναι
αδύνατον να υπολογιστεί ο ∆ΣΕ·

(β)

µε βάση υπολογισµό εκ των προτέρων, γνωστοποίηση της αναµενόµενης
δοµής του κόστους, δηλαδή αναφορά όλων των διαθέσιµων στοιχείων κόστους
σύµφωνα µε τον κατάλογο του παραρτήµατος Ι, ώστε να δοθεί στους
επενδυτές, στο µέτρο του δυνατού, µία λογική εκτίµηση του αναµενόµενου
κόστους·

(γ)

όλες τις προµήθειες εισόδου και εξόδου και τα υπόλοιπα έξοδα που
καταβάλλει άµεσα ο επενδυτής·

(δ)

µνεία όλων των υπολοίπων στοιχείων που δεν περιλαµβάνονται στον ∆ΣΕ,
συµπεριλαµβανοµένης της γνωστοποίησης του κόστους διενέργειας
συναλλαγών, όταν τα σχετικά στοιχεία αυτά θεωρούνται διαθέσιµα από τις
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής.

(ε)

αναφορά του δείκτη συχνότητας εναλλαγής χαρτοφυλακίου, ο οποίος
υπολογίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ, ως ενός πρόσθετου δείκτη του
σχετικού ύψους του κόστους διενέργειας πράξεων·

στ)

µνεία της ύπαρξης συµφωνιών επιµερισµού της αµοιβής και προµηθειών
«soft».
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Η απαίτηση που καθορίζεται στο σηµείο (στ) της πρώτης παραγράφου δεν πρέπει να
ερµηνευθεί ως γενική επικύρωση της συµµόρφωσης οποιασδήποτε µεµονωµένης συµφωνίας
ή προµήθειας µε την οδηγία 85/611/EΟΚ, και ιδίως µε το άρθρο 5στ) παράγραφος 1 σηµείο
β) ή µε τους εθνικούς ρυθµιστικούς κανόνες. Λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα πρακτική
στην αγορά, τα κράτη µέλη καλούνται εποµένως να απαιτούν από τους ΟΣΕΚΑ να εξετάζουν
κατά πόσον οι υφιστάµενες συµφωνίες επιµερισµού της αµοιβής και οι παρεµφερείς
ρυθµίσεις αµοιβής λειτουργούν προς αποκλειστικό όφελος του ΟΣΕΚΑ.
Συνιστάται στα κράτη µέλη να απαιτήσουν όπως το απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο
παραπέµπει στο πλήρες ενηµερωτικό δελτίο για την αναζήτηση λεπτοµερών πληροφοριών
σχετικά µε αυτό το είδος ρυθµίσεων, οι οποίες πρέπει να παρέχουν σε οποιονδήποτε επενδυτή
τη δυνατότητα να αντιληφθεί σε ποιον είναι καταβλητέα τα έξοδα και πως οι τυχόν
συγκρούσεις συµφέροντος θα επιλυθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την προστασία
των συµφερόντων του. Εποµένως, συνιστάται στα κράτη µέλη να διασφαλίζουν το συνοπτικό
χαρακτήρα των πληροφοριών που παρέχονται στο απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο.
2.2.2 ∆ιευκρινίσεις για τους όρους “συµφωνίες επιµερισµού της αµοιβής” και “προµήθειες
soft"
2.2.2.1 Προσδιορισµός των “συµφωνιών επιµερισµού της αµοιβής”
Συνιστάται στα κράτη µέλη να αναγνωρίζουν και να ταξινοµούν ως συµφωνίες επιµερισµού
της αµοιβής τις συµφωνίες εκείνες µε τις οποίες ένα συµβαλλόµενο µέρος αµειβόµενο, άµεσα
ή έµµεσα, από το ενεργητικό ενός ΟΣΕΚΑ συµφωνεί να µοιραστεί την αµοιβή του µε άλλο
συµβαλλόµενο µέρος µε αποτέλεσµα αυτό το άλλο µέρος να καλύπτει, µέσω αυτής της
συµφωνίας επιµερισµού της αµοιβής, τα έξοδά του τα οποία πρέπει κανονικά να
καλύπτονται, άµεσα ή έµµεσα, από το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ.
Επιπλέον, συνιστάται στα κράτη µέλη να θεωρούν τις ακόλουθες συµφωνίες ως συµφωνίες
επιµερισµού της αµοιβής κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου:
(α)

τις συµφωνίες επιµερισµού της αµοιβής επί του κόστους διενέργειας
συναλλαγών, οι οποίες συνάπτονται µεταξύ µιας εταιρείας διαχείρισης
ΟΣΕΚΑ και ενός χρηµατιστή και µε τις οποίες ο χρηµατιστής συµφωνεί να
µοιραστεί µε την εταιρεία διαχείρισης τις προµήθειες επί των συναλλαγών που
του καταβάλλει ο ΟΣΕΚΑ για την διεκπεραίωση των συναλλαγών του·

(β)

τις συµφωνίες επιµερισµού της αµοιβής στην περίπτωση ΟΣΕΚΑ που
επενδύουν σε αµοιβαία κεφάλαια (funds of funds). Πρόκειται για συµφωνίες
µεταξύ µιας εταιρείας διαχείρισης ενός ΟΣΕΚΑ και ενός άλλου αµοιβαίου
κεφαλαίου (ή της εταιρείας διαχείρισής του) σύµφωνα µε τις οποίες, εάν ο εν
λόγω ΟΣΕΚΑ επενδύσει στο αµοιβαίο κεφάλαιο, µέρος των προµηθειών που
επιβαρύνουν τον εν λόγω ΟΣΕΚΑ (είτε άµεσα -προµήθειες
εγγραφής/εξαγοράς- είτε έµµεσα -∆ΣΕ) λόγω αυτής της επένδυσης θα
καταβληθούν από το κεφάλαιο στο οποίο πραγµατοποιείται η επένδυση (ή από
την εταιρεία διαχείρισής του) στην εταιρεία διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ.

2.2.2.2. Προσδιορισµός των “προµηθειών soft”
Συνιστάται στα κράτη µέλη να θεωρούν ως προµήθειες soft κάθε οικονοµικό όφελος, πλην
εκείνου για την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης και εκτέλεσης, το οποίο ένας διαχειριστής
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ενεργητικού λαµβάνει σε σχέση µε τις πληρωµές προµηθειών που πραγµατοποιεί ένας
ΟΣΕΚΑ για συναλλαγές επί κινητών αξιών που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιό του. Οι
προµήθειες soft λαµβάνονται συνήθως από, ή µέσω, του χρηµατιστή εκτέλεσης της πράξης.
2.2.3. Παρουσίαση του ∆ΣΕ και του δείκτη εναλλαγής χαρτοφυλακίου
Όσον αφορά τον ∆ΣΕ και το δείκτη εναλλαγής χαρτοφυλακίου, τα κράτη µέλη καλούνται να
επιτρέψουν να συµπεριληφθούν ή να επισυναφθούν οι δείκτες αυτοί στο απλοποιηµένο
ενηµερωτικό δελτίο ως πληροφορίες για τις προηγούµενες επιδόσεις.
3. Τα κράτη µέλη καλούνται να ενηµερώσουν την Επιτροπή, το συντοµότερο δυνατόν, και το
αργότερο ως τις 30 Σεπτεµβρίου 2004, για κάθε µέτρο που έλαβαν σύµφωνα µε την παρούσα
σύσταση και να την ενηµερώσουν για τα πρώτα αποτελέσµατα της εφαρµογής του, στο µέτρο
του δυνατού, το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2005.
4. Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN
Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆είκτης Συνολικών Εξόδων (∆ΣΕ)
1. Ορισµός του ∆ΣΕ:
Ο ∆είκτης Συνολικών Εξόδων (∆ΣΕ) ενός ΟΣΕΚΑ ισούται µε το λόγο του συνολικού
λειτουργικού κόστους του ΟΣΕΚΑ προς το µέσο καθαρό ενεργητικό υπολογιζόµενο
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
2. Περιλαµβανόµενα/αποκλειόµενα στοιχεία κόστους:
2.1 Το συνολικό λειτουργικό κόστος είναι όλα τα έξοδα που αφαιρούνται από το ενεργητικό
ενός ΟΣΕΚΑ. Αυτά τα στοιχεία κόστους απεικονίζονται συνήθως σε κατάσταση των
πράξεων ενός ΟΣΕΚΑ για την αντίστοιχη οικονοµική χρήση. Η εκτίµησή τους γίνεται σε
βάση “συµπεριλαµβανοµένων όλων των φόρων”, δηλαδή πρέπει να χρησιµοποιείται η
ακαθάριστη αξία των εξόδων.
2.2 Το λειτουργικό κόστος περιλαµβάνει κάθε νόµιµο έξοδο του ΟΣΕΚΑ, ανεξάρτητα από τη
βάση υπολογισµού του (π.χ. πάγια αµοιβή, βάσει του ενεργητικού, βάσει των συναλλαγών
που πραγµατοποίησε η εταιρεία3), όπως:
- Κόστος διαχείρισης συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών απόδοσης·
- Κόστος διοικητικής λειτουργίας·
- Aµοιβές συνδεόµενες µε την παροχή υπηρεσιών θεµατοφύλακα·
- Αµοιβές διενέργειας λογιστικού ελέγχου·
- Πληρωµές σε φορείς παροχής υπηρεσιών προς τον µεριδιούχο, συµπεριλαµβανοµένων των
πληρωµών προς τον φορέα µεταβίβασης κινητών αξιών του ΟΣΕΚΑ και των πληρωµών σε
χρηµατιστές – διαπραγµατευτές που κατέχουν µητρώα των µετοχών του ΟΣΕΚΑ και
παρέχουν υπό-λογιστικές υπηρεσίες στον δικαιούχο των µετοχών του ΟΣΕΚΑ·
- Αµοιβές σε δικηγόρους·
- Οποιοδήποτε κόστος διανοµής ή διαγραφής που επιβαρύνει τον ΟΣΕΚΑ·
- Έξοδα καταχώρησης, ρυθµιστικά έξοδα και παρεµφερείς επιβαρύνσεις·
- Οποιαδήποτε πρόσθετη αµοιβή της εταιρείας διαχείρισης (ή οποιουδήποτε άλλου µέρους) η
οποία καταβάλλεται στο πλαίσιο ορισµένων συµφωνιών επιµερισµού της αµοιβής σύµφωνα
µε το σηµείο 4 αυτού του παραρτήµατος.

3

Αυτή η µη εξαντλητική τυπολογία των βάσεων υπολογισµού αντικατοπτρίζει την ποικιλοµορφία των
πρόσφατων εµπορικών πρακτικών στα διάφορα κράτη µέλη (δηλαδή στα τέλη 2003) και η χρήση της
δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά γενική επικύρωση της συµµόρφωσης οποιασδήποτε µεµονωµένης
συµφωνίας ή προµήθειας µε την οδηγία 85/611/EΟΚ όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τις οδηγίες
2001/107/EΚ και 2001/108/EΚ, και ιδίως µε το άρθρο 5στ) παράγραφος 1 στοιχείο β), όσον αφορά τις
συγκρούσεις συµφέροντος, ή µε εθνικές ρυθµίσεις.
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2.3 Στο συνολικό λειτουργικό κόστος δεν περιλαµβάνονται:
- Το κόστος των συναλλαγών το οποίο είναι κόστος που επιβαρύνει τον ΟΣΕΚΑ σε
συνάρτηση µε τις πραγµατοποιούµενες συναλλαγές στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου του. Το
κόστος αυτό συµπεριλαµβάνει τις αµοιβές χρηµατιστή, τους φόρους και τις συνδεόµενες
επιβαρύνσεις καθώς και την επίπτωση που έχει στην αγορά η συναλλαγή λαµβάνοντας υπόψη
την αµοιβή του χρηµατιστή και τη ρευστότητα των σχετικών περιουσιακών στοιχείων·
- Τόκοι δανείων·
- Πληρωµές καταβληθείσες στο πλαίσιο της χρήσης παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων·
- Προµήθειες εισόδου/εξόδου και οποιαδήποτε άλλη προµήθεια καταβληθείσα άµεσα από τον
επενδυτή·
- Προµήθειες soft σύµφωνα µε το σηµείο 4. κατωτέρω.
3. Μέθοδος υπολογισµού και γνωστοποίηση:
3.1 Ο ∆ΣΕ υπολογίζεται εκ των υστέρων και σε ετήσια βάση, και αντιστοιχεί γενικά στην
οικονοµική χρήση του ΟΣΕΚΑ. Όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, ο υπολογισµός αυτός µπορεί
να γίνει και για άλλες χρονικές περιόδους. Σε κάθε περίπτωση, το απλοποιηµένο ενηµερωτικό
δελτίο πρέπει να παραπέµπει κατά τρόπο σαφή σε πηγή παροχής πληροφοριών (π.χ. στον
δικτυακό τόπο του ΟΣΕΚΑ) όπου ο επενδυτής µπορεί να αναζητήσει στοιχεία προηγούµενων
ετών/περιόδων σχετικά µε τον ∆ΣΕ.
3.2 Το µέσο καθαρό ενεργητικό πρέπει να υπολογίζεται χρησιµοποιώντας στοιχεία που
βασίζονται στο καθαρό ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ όπως προκύπτει από κάθε υπολογισµό της
καθαρής αξίας ενεργητικού, π.χ. ηµερήσια ΚΑΕ όταν αυτή είναι η συνήθης συχνότητα
υπολογισµού της ΚΑΕ που έχει εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές του ΟΣΕΚΑ. Άλλες
περιστάσεις ή γεγονότα που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στη γνωστοποίηση
παραπλανητικών στοιχείων πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη.
Οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.
Η µέθοδος υπολογισµού του ∆ΣΕ πρέπει να λάβει την έγκριση των ελεγκτών του ΟΣΕΚΑ
ή/και των αρµόδιων αρχών.
4. Συµφωνίες επιµερισµού της αµοιβής και προµήθειες soft:
Οι συµφωνίες επιµερισµού της αµοιβής για έξοδα που κανονικά δεν περιλαµβάνονται στο
∆ΣΕ προβλέπουν συχνά ότι η εταιρεία διαχείρισης ή ένα άλλο µέρος καλύπτει πράγµατι,
ολοσχερώς ή εν µέρει, το λειτουργικό κόστος που κανονικά θα πρέπει να περιλαµβάνεται
στον ∆ΣΕ. Εποµένως, το κόστος αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό
του ∆ΣΕ προσθέτοντας στο συνολικό λειτουργικό κόστος οποιαδήποτε αµοιβή της εταιρείας
διαχείρισης (ή άλλου µέρους) που συνεπάγεται η εφαρµογή αυτών των συµφωνιών
επιµερισµού τους αµοιβής.
∆εν συντρέχει λόγος να λαµβάνονται υπόψη συµφωνίες επιµερισµού της αµοιβής για έξοδα
που έχουν ήδη ληφθεί υπόψη για τον υπολογισµό του ∆ΣΕ. Οι προµήθειες soft πρέπει επίσης
να παραµείνουν εκτός του πλαισίου του ∆ΣΕ.
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Εποµένως:
–

Η αµοιβή εταιρείας διαχείρισης µέσω συµφωνίας επιµερισµού της αµοιβής µε
χρηµατιστή όσον αφορά το κόστος των συναλλαγών και µε άλλες εταιρείες
διαχείρισης κεφαλαίων στην περίπτωση ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε τίτλους
άλλων ΟΣΕΚΑ (εφόσον η αµοιβή αυτή δεν έχει ήδη ληφθεί υπόψη για τον
υπολογισµό του σύνθετου ∆ΣΕ ή µέσω άλλου κόστους που έχει ήδη βαρύνει
τον ΟΣΕΚΑ και έχει εποµένως άµεσα περιληφθεί στον ∆ΣΕ) πρέπει σε κάθε
περίπτωση να λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του ∆ΣΕ·

–

Αντίθετα, η αµοιβή που λαµβάνει µία εταιρεία διαχείρισης στο πλαίσιο
συµφωνίας επιµερισµού της αµοιβής µε έναν ΟΣΕΚΑ (πλην της περίπτωσης
κατά την οποία η αµοιβή αυτή εµπίπτει στο πεδίο της ειδικής περίπτωσης που
καλύπτεται στην προηγούµενη περίπτωση (ΟΣΕΚΑ που επενδύσει σε άλλον
ΟΣΕΚΑ)) δεν πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για τον απολογισµό του ∆ΣΕ.

5. Αµοιβή επίδοσης:
Η αµοιβή επίδοσης πρέπει να περιλαµβάνεται στον ∆ΣΕ και πρέπει επίσης να γνωστοποιείται
ξεχωριστά και να εκφράζεται ως ποσοστό της µέσης καθαρής αξίας ενεργητικού.
6. ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε ΟΣΕΚΑ ή σε µη ΟΣΕΚΑ:
Όταν ο ΟΣΕΚΑ επενδύει τουλάχιστον το 10% της καθαρής αξίας του ενεργητικού του σε
άλλον ΟΣΕΚΑ ή σε µη ΟΣΕΚΑ που δηµοσιεύει ∆ΣΕ σύµφωνα µε το παράρτηµα αυτό, ο
πρώτος ΟΣΕΚΑ πρέπει να γνωστοποιεί σύνθετο ∆ΣΕ που αντιστοιχεί σ’ αυτή την επένδυση.
Ο σύνθετος ∆ΣΕ ισούται µε:
" Το συνολικό λειτουργικό κόστος του ΟΣΕΚΑ όπως αυτό εκφράζεται µε τον ∆ΣΕ και όλα
τα στοιχεία κόστους που βαρύνουν τον ΟΣΕΚΑ στο πλαίσιο των συµµετοχών του σε
υποκείµενα κεφάλαια (π.χ. τα στοιχεία κόστους που συµπεριλαµβάνονται στον ∆ΣΕ των
υποκείµενων κεφαλαίων, σταθµισµένα µε βάση την το εκατοστιαίο ποσοστό επένδυσης
του ΟΣΕΚΑ), συν τα έξοδα εγγραφής και εξαγοράς αυτών των υποκείµενων κεφαλαίων,
προς
" το µέσο καθαρό ενεργητικό του κεφαλαίου.
Όπως αναφέρεται στην προηγούµενη υπό-παράγραφο, τα έξοδα εγγραφής και τα έξοδα
εξαγοράς των υποκείµενων κεφαλαίων πρέπει να περιλαµβάνονται στον ∆ΣΕ. Τα έξοδα αυτά
µπορούν να µην λαµβάνονται υπόψη στο σχετικό υπολογισµό όταν τα υποκείµενα κεφάλαια
ανήκουν στον ίδιο όµιλο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 παράγραφος 3 της οδηγίας
85/611/EOΚ.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε υποκείµενος µη ΟΣΕΚΑ δεν δηµοσιεύει ∆ΣΕ σύµφωνα µε
το παράρτηµα αυτό, η γνωστοποίηση των στοιχείων κόστους προσαρµόζεται και γίνεται µε
τον ακόλουθο τρόπο:
- πρέπει να γνωστοποιείται η αδυναµία υπολογισµού του σύνθετου ∆ΣΕ γι’ αυτό το κλάσµα
της επένδυσης·
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- πρέπει να γνωστοποιείται στο απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο το µέγιστο ποσοστό
διαχειριστικής αµοιβής που βαρύνει το(τα) υποκείµενο(α) κεφάλαια·
- πρέπει να γνωστοποιηθεί ένα σύνθετο αριθµητικό στοιχείο για το συνολικό αναµενόµενο
κόστος υπολογίζοντας
–

έναν ελλιπή σύνθετο ∆ΣΕ που να ενσωµατώνει το ∆ΣΕ καθενός υποκείµενου
κεφάλαιο για το οποίο ο ∆ΣΕ υπολογίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα αυτό,
σταθµισµένο µε βάση το εκατοστιαίο ποσοστό που αντιπροσωπεύει η
επένδυση του ΟΣΕΚΑ,

–

για κάθε ένα από τα άλλα υποκείµενα κεφάλαια, τα έξοδα εγγραφής και
εξαγοράς συν την ακριβέστερη διαθέσιµη εκτίµηση των στοιχείων κόστους
που µπορούν να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισµό του ∆ΣΕ. Στην εκτίµηση
αυτή πρέπει να συµπεριληφθεί η µέγιστη διαχειριστική αµοιβή και η πιο
πρόσφατη διαθέσιµη επίδοση αµοιβής γι’ αυτό το κεφάλαιο, σταθµισµένες µε
βάση το εκατοστιαίο ποσοστό που αντιπροσωπεύει η επένδυση του ΟΣΕΚΑ.

6. Αµοιβαία κεφάλαια τύπου «οµπρέλα»/αµοιβαία κεφάλαια επενδύοντα σε κινητές αξίες
διαφόρων κατηγοριών:
Στην περίπτωση αµοιβαίων κεφαλαίων τύπου «οµπρέλα» ο ∆ΣΕ πρέπει να υπολογίζεται για
κάθε επιµέρους αµοιβαίο κεφάλαιο. Στην περίπτωση αµοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε
πολυάριθµες κατηγορίες κινητών αξιών, εάν ο ∆ΣΕ διαφέρει µεταξύ των διαφόρων
κατηγοριών µετοχών, πρέπει να υπολογίζεται και να γνωστοποιείται ξεχωριστός ∆ΣΕ για
κάθε κατηγορία µετοχών. Επιπλέον, για να τηρηθεί η αρχή της ισότητας µεταξύ µετόχων,
όταν µεταξύ των κατηγοριών αυτών υφίστανται διαφορές στις αµοιβές και στα έξοδα, οι
διαφορετικές αυτές αµοιβές/έξοδα πρέπει να γνωστοποιούνται ξεχωριστά στο απλοποιηµένο
ενηµερωτικό δελτίο. Στην περίπτωση αυτή, το απλοποιηµένο αυτό δελτίο πρέπει να
διευκρινίζεται ότι στο πλήρες ενηµερωτικό δελτίο αναφέρονται τα αντικειµενικά κριτήρια
στα οποία βασίζονται οι διαφορές αυτές (π.χ. το ποσό της εγγραφής).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
∆είκτης εναλλαγής χαρτοφυλακίου
Ο δείκτης εναλλαγής χαρτοφυλακίου ενός ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, ενός επενδυτικού
τµήµατος πρέπει να υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τρόπο:
Αγορές κινητών αξιών = X
Πωλήσεις κινητών αξιών = Y
Σύνολο 1 = Σύνολο πράξεων σε κινητές αξίες = X + Y
Εκδόσεις/Εγγραφές µεριδίων του ΟΣΕΚΑ = S
∆ιαγραφές/Εξαγορές µεριδίων του ΟΣΕΚΑ = T
Σύνολο 2 = Σύνολο πράξεων σε µερίδια του ΟΣΕΚΑ = S + T
Μέσος όρος αναφοράς του συνολικού καθαρού ενεργητικού = M
Εναλλαγή χαρτοφυλακίου=[(Σύνολο 1 – Σύνολο 2)/M]*100
Ο µέσος όρος αναφοράς του συνολικού καθαρού ενεργητικού αντιστοιχεί στο µέσο όρο των
καθαρών αξιών ενεργητικού που υπολογίζονται µε την ίδια συχνότητα σύµφωνα µε το
παράρτηµα Ι, σηµείο 3.2. Ο γνωστοποιούµενος δείκτης εναλλαγής πρέπει να αντιστοιχεί στην
περίοδο ή στις περιόδους για τις οποίες γνωστοποιείται ένας ∆ΣΕ. Σε κάθε περίπτωση, το
απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο πρέπει να περιλαµβάνει σαφή παραποµπή σε πηγή
πληροφοριών (π.χ. δικτυακός τόπος του ΟΣΕΚΑ) όπου ο ενδιαφερόµενος επενδυτής µπορεί
να αναζητήσει τους δείκτες εναλλαγής χαρτοφυλακίου για προηγούµενες περιόδους.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Απριλίου 2004
για ανάθεση σε οργανισµούς εκτέλεσης της διαχείρισης της ενίσχυσης για τη
χρηµατοδότηση των προενταξιακών µέτρων στους τοµείς της γεωργίας και της
αγροτικής ανάπτυξης στην Ουγγαρία κατά τη διάρκεια της προενταξιακής περιόδου

30.4.2004
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(2004/385/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1266/1999 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, σχετικά µε το
συντονισµό της βοήθειας προς τις υποψήφιες χώρες στο πλαίσιο της προενταξιακής
στρατηγικής και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3906/891, και ιδίως το
άρθρο 12 παράγραφος 2,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε την
κοινοτική στήριξη για τα προενταξιακά µέτρα που αφορούν τη γεωργία και την αγροτική
ανάπτυξη στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά την
προενταξιακή περίοδο2, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφοι 5 και 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το Ειδικό Πρόγραµµα Ένταξης για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη για την
Ουγγαρία (εφεξής “SAPARD”) εγκρίθηκε µε την απόφαση της Επιτροπής της 18ης
Οκτωβρίου 20003, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση της Επιτροπής
της 25ης Φεβρουαρίου 2004, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 5 και 6 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999.

(2)

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας και η Επιτροπή, ενεργώντας εξ ονόµατος της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπέγραψαν την 1η Μαρτίου 2001 την πολυετή
χρηµατοδοτική συµφωνία η οποία θεσπίζει το τεχνικό, νοµικό και διοικητικό πλαίσιο
για την εκτέλεση του προγράµµατος SAPARD, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την ετήσια χρηµατοδοτική συµφωνία για το 2003, η οποία υπεγράφη στις 28 Ιουλίου
2003 και άρχισε να ισχύει στις 22 ∆εκεµβρίου 2003.

(3)

Για την υλοποίηση ορισµένων µέτρων που καθορίζονται στο SAPARD ορίστηκε από
την αρµόδια αρχή της Ουγγαρίας ένας Οργανισµός για τη Γεωργία και την Αγροτική
Ανάπτυξη (εφεξής ARDA), πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε νοµική προσωπικότητα
υπαγόµενο στο Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Ταµείο Εθνικών
Πόρων του Υπουργείου Οικονοµικών έχει οριστεί για τα χρηµατοοικονοµικά
καθήκοντα που πρόκειται να ασκήσει στο πλαίσιο της υλοποίησης του SAPARD.

(4)

Με βάση µια κατά περίπτωση ανάλυση της ικανότητας διαχείρισης εθνικών και
τοµεακών προγραµµάτων/έργων, των διαδικασιών δηµοσιονοµικού ελέγχου και των
δοµών όσον αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1266/1999, η Επιτροπή εξέδωσε την

1

ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 68.
ΕΕ L161 της 26.6.1999, σ. 87. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 696/2003 (ΕΕ L 99 της 17.4.2003, σ. 24).
C(2000) 2738 τελικό.

2
3
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απόφαση 2002/927/EΚ της 26ης Νοεµβρίου 2002 περί αναθέσεως σε εκτελεστικούς
φορείς της διαχείρισης της κοινοτικής ενίσχυσης για τα προενταξιακά µέτρα, στους
τοµείς της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στην Ουγγαρία κατά την
προενταξιακή περίοδο4 όσον αφορά ορισµένα µέτρα που προβλέπονται στο SAPARD.
(5)

Η Επιτροπή προέβη σε περαιτέρω ανάλυση, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 2
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1266/1999, όσον αφορά το µέτρο 1305 “Ανακαίνιση και
ανάπτυξη των χωριών, προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς ” και το
µέτρο 1306 “ Ανάπτυξη και διαφοροποίηση οικονοµικών δραστηριοτήτων, πολλαπλές
δραστηριότητες, εναλλακτικό εισόδηµα ” (εφεξής “µέτρο 1305 και µέτρο 1306”),
όπως προβλέπονται στο SAPARD. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, όσον αφορά επίσης τα
µέτρα αυτά, η Ουγγαρία πληροί τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 6 και του
παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2222/2000 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου
2000 για τον καθορισµό των χρηµατοδοτικών κανόνων για την εφαρµογή του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του Συµβουλίου για την κοινοτική στήριξη για τα
προενταξιακά µέτρα που αφορούν τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη σε
υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά την προενταξιακή
περίοδο5, καθώς και τους ελάχιστους όρους που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1266/1999.

(6)

Είναι, εποµένως, σκόπιµο να αρθεί η απαίτηση της εκ των προτέρων έγκρισης που
προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1266/1999 και
να ανατεθεί, όσον αφορά τα µέτρα 1305 και 1306, στον ARDA και στο Ταµείο
Εθνικών Πόρων του Υπουργείου Οικονοµικών της Ουγγαρίας η διαχείριση της
ενίσχυσης σε αποκεντρωµένη βάση.

(7)

Επειδή όµως οι έλεγχοι που διεξήγαγε η Επιτροπή για τα µέτρα 1305 και 1306
βασίζονται σε ένα σύστηµα το οποίο δεν λειτουργεί ακόµη πλήρως όσον αφορά όλα
τα σχετικά στοιχεία, ενδείκνυται να ανατεθεί η διαχείριση του προγράµµατος
SAPARD στον ARDA και στο Ταµείο Εθνικών Πόρων του Υπουργείου
Οικονοµικών, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2222/2000, σε προσωρινή βάση.

(8)

Η πλήρης ανάθεση της διαχείρισης του SAPARD προβλέπεται µόνο εφόσον θα έχουν
διεξαχθεί επιπλέον έλεγχοι, για να διασφαλιστεί ότι το σύστηµα λειτουργεί
ικανοποιητικά και θα έχουν εφαρµοστεί οι συστάσεις που ενδέχεται να εκδώσει η
Επιτροπή όσον αφορά την ανάθεση της διαχείρισης της ενίσχυσης στον ARDA και
στο Ταµείο Εθνικών Πόρων.

(9)

Στις 2 Απριλίου 2004 οι αρχές της Ουγγαρίας υπέβαλαν πρόταση σχετικά µε τους
κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του
τµήµατος B της πολυετούς χρηµατοδοτικής συµφωνίας. Η Επιτροπή καλείται να λάβει
απόφαση επί του θέµατος.

4

ΕΕ L 322 της 27.11.2002, σ. 51.
ΕΕ L 253 της 7.10.2000, σ. 5. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 188/2003 (ΕΕ L 27 της 1.2.2003, σ. 14).

5
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Άρθρο 1
Αίρεται η απαίτηση της εκ των προτέρων έγκρισης, εκ µέρους της Επιτροπής, της επιλογής
των έργων και της σύναψης της σύµβασης για το µέτρο 1305 και το µέτρο 1306 από την
Ουγγαρία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1266/1999.
Άρθρο 2
Η διαχείριση του προγράµµατος SAPARD ανατίθεται σε προσωρινή βάση:
1. Στον ARDA που υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ουγγαρίας, στη διεύθυνση Alkotmány út 29, District V, Budapest, για την υλοποίηση του
µέτρου 1305 και του µέτρου 1306 όπως καθορίζεται στο πρόγραµµα για τη γεωργία και την
αγροτική ανάπτυξη, το οποίο εγκρίθηκε µε την απόφαση C(2000) 2738 τελικό της Επιτροπής
στις 18 Οκτωβρίου 2000, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση της Επιτροπής
που εκδόθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2004.
2. Στο Ταµείο Εθνικών Πόρων του Υπουργείου Οικονοµικών της Ουγγαρίας, στη διεύθυνση
József Nádor tér 2-4., District V, Budapest, για τα χρηµατοοικονοµικά καθήκοντα που
πρόκειται να ασκήσει στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράµµατος SAPARD για το µέτρο
1305 και το µέτρο 1306 για την Ουγγαρία.
Άρθρο 3
Οι δαπάνες σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση είναι επιλέξιµες για κοινοτική
συγχρηµατοδότηση µόνον εφόσον έχουν πραγµατοποιηθεί από τους δικαιούχους µετά την
ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης ή, µεταγενέστερα, µετά την ηµεροµηνία
θέσπισης της πράξης που τους καθιστά δικαιούχους για το εν λόγω έργο, εκτός από τις
µελέτες σκοπιµότητας και άλλες σχετικές µελέτες καθώς και την τεχνική βοήθεια, για τις
οποίες η ηµεροµηνία αυτή θα είναι η 18η Οκτωβρίου 2000, υπό την προϋπόθεση ότι ο ARDA
δεν έχει πραγµατοποιήσει καµία πληρωµή πριν από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 4
Με την επιφύλαξη ενδεχόµενων αποφάσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης σε µεµονωµένους
δικαιούχους στα πλαίσια του προγράµµατος SAPARD, εφαρµόζονται οι κανόνες
επιλεξιµότητας των δαπανών τους οποίους πρότεινε η Ουγγαρία µε την επιστολή της 2
Απριλίου 2004, που πρωτοκολλήθηκε στην Επιτροπή µε τον αριθµό AGR A 11682 της 6
Απριλίου 2004.
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Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER
Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Απριλίου 2004
σχετικά µε τη χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας στον Παγκόσµιο Οργανισµό
Υγείας των Ζώων (OIE) για τη διαµεσολαβητική διαδικασία του OIE το 2004
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
(2004/386/ΕΚ)

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε ορισµένες
δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα1, και ιδίως το άρθρο 20,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε την απόφαση 90/424/ΕΟΚ, η Κοινότητα αναλαµβάνει ή ενισχύει τα
κράτη µέλη ώστε να αναλαµβάνουν τις τεχνικές και επιστηµονικές ενέργειες που είναι
αναγκαίες για την ανάπτυξη της κοινοτικής νοµοθεσίας στον κτηνιατρικό τοµέα και
για την ανάπτυξη της κτηνιατρικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

(2)

Κατόπιν αιτήµατος τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας των Ζώων (OIE) συγκάλεσε στις
11 Φεβρουαρίου 2004 στην έδρα του συνεδρίαση µε εκπροσώπους και των δύο
µερών. Οι συζητήσεις διεξήχθησαν υπό την αιγίδα του OIE, για να λυθούν τα
προβλήµατα που αφορούν την ερµηνεία και την τήρηση των προτύπων του OIE που
περιλαµβάνονται σήµερα στον κώδικα του OIE για την υγεία των χερσαίων ζώων
όσον αφορά την ΣΕΒ («χερσαίος κώδικας»).

(3)

Το τελικό αποτέλεσµα των συζητήσεων θα µπορούσε να χρησιµεύσει για την
κατάρτιση περαιτέρω προτάσεων τροποποίησης του «χερσαίου κώδικα» για την ΣΕΒ
και, στη συνέχεια, να αποτελέσει µέρος της περαιτέρω ανάπτυξης της κοινοτικής
κτηνιατρικής νοµοθεσίας.

(4)

Κατά συνέπεια, η Κοινότητα πρέπει να υποστηρίξει τη συµµετοχή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη διαµεσολαβητική διαδικασία του OIE, τα έξοδα της οποίας ανέρχονται
σε 8.000 ευρώ για κάθε αντιπροσωπεία.

1

ΕΕ L 224, 18.8.1990, σ. 19. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 1).
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(5)

Εποµένως, πρέπει να δεσµευθούν οι δηµοσιονοµικοί πόροι που απαιτούνται για την
κοινοτική συµµετοχή στη διαµεσολαβητική διαδικασία του OIE, η οποία
δροµολογήθηκε το Φεβρουάριο του 2004.

(6)

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
Άρθρο µόνο
Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται η συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη
διαµεσολαβητική διαδικασία του ΟΙΕ, η οποία θα χρηµατοδοτηθεί από τη γραµµή 17.04.02
του προϋπολογισµού της Ένωσης για το έτος 2004 µέχρι ποσού 8 000 ευρώ το πολύ.
Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή
David BYRNE
Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Απριλίου 2004
για τη σύναψη συµφωνίας υπό τη µορφή της ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού όσον αφορά τις
τροποποιήσεις του παραρτήµατος Ι της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού για την αµοιβαία αναγνώριση και
προστασία των επωνυµιών στον τοµέα των αλκοολούχων ποτών, λαµβανοµένης υπόψη
της διεύρυνσης

EL
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(2004/387/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 97/361/EΚ του Συµβουλίου, της 27ης Μαΐου 1997, σχετικά µε τη σύναψη
συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού
για την αµοιβαία αναγνώριση και προστασία των επωνυµιών στον τοµέα των αλκοολούχων
ποτών1, και ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Λαµβανοµένης υπόψη της διεύρυνσης, εµφανίζεται αναγκαία η τροποποίηση του
παραρτήµατος Ι της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού για την αµοιβαία αναγνώριση και προστασία των
επωνυµιών στον τοµέα των αλκοολούχων ποτών, προκειµένου να προστατευθούν οι
επωνυµίες των νέων αλκοολούχων ποτών των νέων κρατών µελών από την 1η Μαΐου
2004.

(2)

Όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της προαναφερόµενης συµφωνίας, η Κοινότητα και οι
Ηνωµένες Πολιτείες του Μεξικού διαπραγµατεύθηκαν ως εκ τούτου τη σύναψη
συµφωνίας υπό τη µορφή της ανταλλαγής επιστολών, ενόψει της τροποποίησης του
παραρτήµατος Ι της συµφωνίας. Η εν λόγω ανταλλαγή επιστολών πρέπει ως εκ τούτου
να εγκριθεί.

(3)

Tα µέτρα που θεσπίζονται βάσει της παρούσας απόφασης είναι σύµφωνα µε τη γνώµη
της επιτροπής εφαρµογής για τα οινοπνευµατώδη ποτά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Άρθρο 1
Εγκρίνεται εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η συµφωνία, υπό τη µορφή της
ανταλλαγής επιστολών, περί τροποποιήσεως του παραρτήµατος Ι της συµφωνίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού για την αµοιβαία
αναγνώριση και προστασία των επωνυµιών στον τοµέα των αλκοολούχων ποτών.
Το κείµενο της συµφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Ο αρµόδιος Επίτροπος για τα θέµατα της Γεωργίας εξουσιοδοτείται βάσει της παρούσας
απόφασης να υπογράψει την ανταλλαγή των επιστολών δεσµεύοντας την Κοινότητα.
1

ΕΕ L 152, 11.6.1997, σ. 15.
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Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER
Mέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού όσον αφορά
την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού για την αµοιβαία αναγνώριση και προστασία των
επωνυµιών στον τοµέα των αλκοολούχων ποτών
Επιστολή αριθ. 1
Επιστολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Βρυξέλλες, ………. 2004
Κύριε,
Έχω την τιµή να αναφερθώ στις συνεδριάσεις σε συνάρτηση µε το θέµα των τεχνικών
προσαρµογών οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν βάσει του άρθρου 18 της συµφωνίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού για την αµοιβαία
αναγνώριση και προστασία των επωνυµιών στον τοµέα των αλκοολούχων ποτών, της 27ης
Μαΐου 1997, βάσει της οποίας προβλέπεται ότι τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να
τροποποιήσουν οµοφώνως τις διατάξεις της εν λόγω συµφωνίας
Όπως θα έχετε ήδη υπόψη σας, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λάβει χώρα την 1η
Μαΐου 2004. Συνεπώς, υπό τις συνθήκες αυτές, είναι αναγκαίο να γίνουν τεχνικές
προσαρµογές στο παράρτηµα Ι της προαναφερόµενης συµφωνίας, για να ενσωµατωθεί η
αναγνώριση και η προστασία των επωνυµιών για τα αλκοολούχα ποτά των νέων κρατών
µελών, προκειµένου να τεθούν οι προσαρµογές αυτές σε εφαρµογή από τα συµβαλλόµενα
µέρη από την 1η Μαΐου 2004.
Έχω συνεπώς την τιµή να προτείνω να αντικατασταθεί το παράρτηµα Ι της συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού για την
αµοιβαία αναγνώριση και προστασία των επωνυµιών στον τοµέα των αλκοολούχων ποτών
από το παράρτηµα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, το οποίο θα ισχύσει από την
1η Μαΐου 2004, υπό τον όρο ότι θα τεθεί σε ισχύ την ίδια ηµεροµηνία η Συνθήκη
Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της
Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της
Σλοβενίας και της Σλοβακίας.
Παρακαλώ να µου επιβεβαιώσετε ότι η κυβέρνησή σας συµφωνεί µε το περιεχόµενο της
παρούσας επιστολής.
Παρακαλώ να δεχθείτε, κύριε, τη διαβεβαίωση της βαθύτατης εκτίµησής µου.
Εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
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Επιστολή αριθ. 2
Επιστολή των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού
(Πόλη του Μεξικού/Βρυξέλλες, ………. 2004)
Κύριε,
Έχω την τιµή να σας γνωρίσω τη λήψη της σηµερινής επιστολής την/στις (ηµεροµηνία), η
οποία έχει ως εξής:
"Έχω την τιµή να αναφερθώ στις συνεδριάσεις σε συνάρτηση µε το θέµα των τεχνικών
προσαρµογών οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν βάσει του άρθρου 18 της συµφωνίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού για την αµοιβαία
αναγνώριση και προστασία των επωνυµιών στον τοµέα των αλκοολούχων ποτών, της 27ης
Μαΐου 1997, βάσει της οποίας προβλέπεται ότι τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να
τροποποιήσουν οµοφώνως τις διατάξεις της εν λόγω συµφωνίας
Όπως θα έχετε ήδη υπόψη σας, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λάβει χώρα την 1η
Μαΐου 2004. Συνεπώς, υπό τις συνθήκες αυτές, είναι αναγκαίο να γίνουν τεχνικές
προσαρµογές στο παράρτηµα Ι της προαναφερόµενης συµφωνίας, για να ενσωµατωθεί η
αναγνώριση και η προστασία των επωνυµιών για τα αλκοολούχα ποτά των νέων κρατών
µελών, προκειµένου να τεθούν οι προσαρµογές αυτές σε εφαρµογή από τα συµβαλλόµενα
µέρη από την 1η Μαΐου 2004.
Έχω συνεπώς την τιµή να προτείνω να αντικατασταθεί το παράρτηµα Ι της συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού για την
αµοιβαία αναγνώριση και προστασία των επωνυµιών στον τοµέα των αλκοολούχων ποτών
από το παράρτηµα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, το οποίο θα ισχύσει από την
1η Μαΐου 2004, υπό τον όρο ότι θα τεθεί σε ισχύ την ίδια ηµεροµηνία η Συνθήκη
Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της
Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της
Σλοβενίας και της Σλοβακίας.
Παρακαλώ να µου επιβεβαιώσετε ότι η κυβέρνησή σας συµφωνεί µε το περιεχόµενο της
παρούσας επιστολής."
Έχω την τιµή να σας πληροφορήσεω ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες του Μεξικού συµφωνούν µε
το περιεχόµενο της επιστολής σας.
Παρακαλώ να δεχθείτε, κύριε, τη διαβεβαίωση της βαθύτατης εκτίµησής µου.
Εξ ονόµατος των Ηνωµένων Πολιτειών του Μεξικού
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"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών του
Μεξικού για την αµοιβαία αναγνώριση και προστασία των επωνυµιών στον τοµέα των
αλκοολούχων ποτών
1.

Ρούµι

Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel
Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel
Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel
Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel
Ron de Málaga
Ron de Granada
Rum da Madeira
2. (α) Whisky
Scotch Whisky
Irish Whisky
Whisky español
(Οι όροι αυτοί είναι δυνατόν να συµπληρώνονται από τους όρους "malt" ή "grain")
2. (β) Whiskey
Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey
(όροι αυτοί είναι δυνατόν να συµπληρώνονται από τους όρους "Pot Still")
3.

Αλκοολούχα ποτά σιτηρών

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise
Korn
Kornbrand
4.

Απόσταγµα οίνου

Eau-de-vie de Cognac
Eau-de-vie des Charentes
Cognac
(Ο όρος "Cognac" είναι δυνατόν να συµπληρώνεται από τους παρακάτω όρους:
- Fine
- Grande Fine Champagne
- Grande Champagne
- Petite Champagne
- Petite Fine Champagne
- Fine Champagne
- Borderies
- Fins Bois
- Bons Bois)
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Fine Bordeaux
Armagnac
Bas-Armagnac
Haut-Armagnac
Ténarèse
Eau-de-vie de vin de la Marne
Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine
Eau-de-vie de vin de Bourgogne
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey
Eau-de-vie de vin de Savoie
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône
Eau-de-vie de vin originaire de Provence
Eau-de-vie de Faugères / Faugères
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc
Aguardente do Minho
Aguardente do Douro
Aguardente da Beira Interior
Aguardente da Bairrada
Aguardente do Oeste
Aguardente do Ribatejo
Aguardente do Alentejo
Aguardente do Algarve
5.

Brandy

Brandy de Jerez
Brandy del Penedés
Brandy italiano
Brandy Αττικής /Brandy of Attica
Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the Peloponnese
Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of Central Greece
Deutscher Weinbrand
Wachauer Weinbrand
Weinbrand Dürnstein
Karpatské brandy špeciál
6.

Απόσταγµα στέµφυλων

Eau-de-vie de marc de Champagne ή
Marc de Champagne
Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine
Eau-de-vie de marc de Bourgogne
Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de marc originaire de Bugey
Eau-de-vie de marc originaire de Savoie
Marc de Bourgogne
Marc de Savoie
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Marc d'Auvergne
Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône
Eau-de-vie de marc originaire de Provence
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc
Marc d'Alsace Gewürztraminer
Marc de Lorraine
Bagaceira do Minho
Bagaceira do Douro
Bagaceira da Beira Interior
Bagaceira da Bairrada
Bagaceira do Oeste
Bagaceira do Ribatejo
Bagaceiro do Alentejo
Bagaceira do Algarve
Orujo gallego
Grappa
Grappa di Barolo
Grappa piemontese / Grappa del Piemonte
Grappa lombarda / Grappa di Lombardia
Grappa trentina / Grappa del Trentino
Grappa friulana / Grappa del Friuli
Grappa veneta / Grappa del Veneto
Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige
Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete
Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro of Macedonia
Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly
Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos
Τσιπουρο Τυρναβου / Tsipouro of Tyrnavos
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise
Zivania
Pálinka
7.

Απόσταγµα φρούτων

Schwarzwälder Kirschwasser
Schwarzwälder Himbeergeist
Schwarzwälder Mirabellenwasser
Schwarzwälder Williamsbirne
Schwarzwälder Zwetschgenwasser
Fränkisches Zwetschgenwasser
Fränkisches Kirschwasser
Fränkischer Obstler
Mirabelle de Lorraine
Kirsch d'Alsace
Quetsch d'Alsace
Framboise d'Alsace
Mirabelle d'Alsace
Kirsch de Fougerolles
Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige
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Südtiroler Aprikot / Südtiroler
Marille / Aprikot dell'Alto Adige / Marille dell'Alto Adige
Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige
Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige
Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige
Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige
Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige
Williams friulano / Williams del Friuli
Sliwovitz del Veneto
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige
Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino
Williams trentino / Williams del Trentino
Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino
Aprikot trentino / Aprikot del Trentino
Medronheira do Algarve
Medronheira do Buçaco
Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano
Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino
Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto
Aguardente de pêra da Lousã
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise
Wachauer Marillenbrand
Bošácka Slivovica
Szatmári Szilvapálinka
Kecskeméti Barackpálinka
Békési Szilvapálinka
Szabolcsi Almapálinka
Slivovice
Pálinka
8.

Αποστάγµατα µηλίτη και απίτη

Calvados
Calvados du Pays d'Auge
Eau-de-vie de cidre de Bretagne
Eau-de-vie de poiré de Bretagne
Eau-de-vie de cidre de Normandie
Eau-de-vie de poiré de Normandie
Eau-de-vie de cidre du Maine
Aguardiente de sidra de Asturias
Eau-de-vie de poiré du Maine
9.

Απόσταγµα γεντιανής

Bayerischer Gebirgsenzian
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Südtiroler Enzian / Genzians dell'Alto Adige
Genziana trentina / Genziana del Trentino
10.

Αλκοολούχα ποτά φρούτων

Pacharán
Pacharán navarro
11.

Αλκοολούχα ποτά µε άρκευθο

Ostfriesischer Korngenever
Genièvre Flandres Artois
Hasseltse jenever
Balegemse jenever
Péket de Wallonie
Steinhäger
Plymouth Gin
Gin de Mahón
Vilniaus Džinas
Spišská Borovička
Slovenská Borovička Juniperus
Slovenská Borovička
Inovecká Borovička
Liptovská Borovička
12.

Αλκοολούχα ποτά µε κύµινο

Dansk Akvavit / Dansk Aquavit
Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit
13.

Αλκοολούχα ποτά µε άνισο

Anis español
Évoca anisada
Cazalla
Chinchón
Ojén
Rute
Oύζο / Ouzo
14.

Λικέρ

Berliner Kümmel
Hamburger Kümmel
Münchener Kümmel
Chiemseer Klosterlikör
Bayerischer Kräuterlikör
Cassis de Dijon
Cassis de Beaufort
Irish Cream
Palo de Mallorca
Ginjinha portuguesa
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Licor de Singeverga
Benediktbeurer Klosterlikör
Ettaler Klosterlikör
Ratafia de Champagne
Ratafia catalana
Anis português
Finnish berry / Finnish fruit liqueur
Grossglockner Alpenbitter
Mariazeller Magenlikör
Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlikör
Jägertee / Jagertee / Jagatee
Allažu Kimelis
Čepkeliu
Demänovka Bylinný Likér
Polish Cherry
Karlovarská Hořká
15.

Αλκοολούχα ποτά

Pommeau de Bretagne
Pommeau du Maine
Pommeau de Normandie
Svensk Punsch / Swedish Punch
Slivovice
16.

Βότκα

Svensk Vodka / Swedish Vodka
Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland
Polska Wódka/ Polish Vodka
Laugarício Vodka
Originali Lietuviška degtiné
Wódka zioowa z Niziny Pónocnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej /
Herbal Vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass
Latvijas Dzidrais
Rīgas Degvīns
LB Degvīns
LB Vodka
17.

Πικρά αλκοολούχα ποτά

Rīgas melnais Balzāms / Riga Black Balsam
Demänovka bylinná horká"
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Απριλίου 2004
για τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων και τις στρατηγικές περιορισµού
των κινδύνων από τις ουσίες: ακετονιτρίλιο, ακρυλαµίδιο, ακρυλονιτρίλιο, ακρυλικό
οξύ, βουταδιένιο, υδροφθόριο, υπεροξείδιο του υδρογόνου, µεθακρυλικό οξύ,
µεθακρυλικό µεθύλιο, τολουόλιο, τριχλωροβενζόλιο
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 1446]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
(2004/394/ΕΚ)
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 11 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλίου οι ακόλουθες
ουσίες χαρακτηρίστηκαν ως ουσίες προς αξιολόγηση κατά προτεραιότητα σύµφωνα
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1179/94 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 1994 για τον
πρώτο πίνακα ουσιών προτεραιότητας που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 793/93 του Συµβουλίου (2), ο οποίος επίσης ορίζει για τις εν λόγω ουσίες τα
ακόλουθα κράτη µέλη εισηγητές:

–

ακετονιτρίλιο, κράτος µέλος εισηγητής: Ισπανία·

–

ακρυλαµίδιο, κράτος µέλος εισηγητής: Ηνωµένο Βασίλειο·

–

ακρυλονιτρίλιο, κράτος µέλος εισηγητής: Ιρλανδία·

–

ακρυλικό οξύ, κράτος µέλος εισηγητής: Γερµανία·

–

βουταδιένιο, κράτος µέλος εισηγητής: Ηνωµένο Βασίλειο·

–

υδροφθόριο, κράτος µέλος εισηγητής: Κάτω Χώρες·

1
2

ΕΕ L 84 της 05.04.1993, σ.1
ΕΕ L 131 της 26.05.94, σ.3
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–

µεθακρυλικό οξύ, κράτος µέλος εισηγητής: Γερµανία·

–

µεθακρυλικό µεθύλιο, κράτος µέλος εισηγητής: Γερµανία.

(2)
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Στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλίου οι ακόλουθες
ουσίες χαρακτηρίστηκαν ως ουσίες προς αξιολόγηση κατά προτεραιότητα σύµφωνα
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2268/95 της Επιτροπής της 27ης Σεπτεµβρίου 1995 για
τον δεύτερο πίνακα ουσιών προτεραιότητας που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 793/93 του Συµβουλίου (3), ο οποίος επίσης ορίζει για τις εν λόγω ουσίες τα
ακόλουθα κράτη µέλη εισηγητές:

–

υπεροξείδιο του υδρογόνου, κράτος µέλος εισηγητής: Φινλανδία·

–

τολουόλιο, κράτος µέλος εισηγητής: ∆ανία·

–

τριχλωροβενζόλιο, κράτος µέλος εισηγητής: ∆ανία.

(3)

Τα ανωτέρω κράτη µέλη εισηγητές ολοκλήρωσαν τις δραστηριότητες αξιολόγησης
των κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον ως προς τις συγκεκριµένες ουσίες
και πρότειναν στρατηγική για τον περιορισµό των κινδύνων σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1994 για τον
καθορισµό των αρχών αξιολόγησης των κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον
από τις υπάρχουσες ουσίες σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του
Συµβουλίου (4).

(4)

Ζητήθηκε και διατυπώθηκε η γνώµη της επιστηµονικής επιτροπής για την τοξικότητα,
την οικοτοξικότητα και το περιβάλλον σχετικά µε τις αξιολογήσεις κινδύνων που
διενεργήθηκαν από τα κράτη µέλη εισηγητές.

(5)

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων παρατίθενται στο παράρτηµα.

(6)

Με βάση τα µέτρα που συνιστούν οι εισηγητές, τα κράτη µέλη και ο ενδιαφερόµενος
κλάδος θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, την εγκεκριµένη
αξιολόγηση κινδύνων και να εφαρµόζουν τις σχετικές συστάσεις, ώστε να
εξασφαλιστεί ο έλεγχος των κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον
για καθεµία από τις ουσίες που αποτέλεσαν το αντικείµενο εκτίµησης κινδύνων. Η
Επιτροπή έχει επίσης καταρτίσει κατάλογο κοινοτικών νοµοθετικών µέτρων, στα
οποία θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα.

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα σύσταση είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της
επιτροπής που έχει συγκροτηθεί βάσει του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 793/93,

3

ΕΕ L 231 της 28.09.1995, σ.18
ΕΕ L 161 της 29.06.1994, σ. 3

4
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ΣΥΝΙΣΤΑ:
1.

Σε όλους τους κλάδους που εισάγουν, παράγουν, µεταφέρουν, αποθηκεύουν,
µορφοποιούν σε παρασκευάσµατα ή υποβάλλουν σε άλλη επεξεργασία,
χρησιµοποιούν, διαθέτουν ως απόβλητα ή ανακτούν τις ακόλουθες ουσίες:
(1) Ακετονιτρίλιο
Aριθ. CAS 75-05-8
Aριθ. EINECS 200-835-2
(2) Ακρυλαµίδιο
Αριθ. CAS 79-06-1
Αριθ. EINECS 201-173-7
(3) Ακρυλονιτρίλιο
Αριθ. CAS 107-13-1
Αριθ. EINECS 203-466-5
(4) Ακρυλικό οξύ
Αριθ. CAS 79-10-7
Αριθ. EINECS 201-177-9
(5) Βουταδιένιο
Αριθ. CAS 106-99-0
Αριθ. EINECS 203-450-8
(6) Υδροφθόριο
Αριθ. CAS 7664-39-3
Αριθ. EINECS 231-634-8
(7) Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Αριθ. CAS 7722-84-1
Αριθ. EINECS 231-765-0
(8) Μεθακρυλικό οξύ
Αριθ. CAS 79-41-4
Αριθ. EINECS 201-204-4
(9) Μεθακρυλικό µεθύλιο
Αριθ. CAS 80-62-6
Αριθ. EINECS 201-297-1
(10) Τολουόλιο
Αριθ. CAS 108-88-3
Αριθ. EINECS 203-625-9
(11) Τριχλωροβενζόλιο
Αριθ. CAS 120-82-1
Αριθ. EINECS 204-428-0
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να λαµβάνουν υπόψη τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων που
παρατίθενται στην ενότητα «Εκτίµηση κινδύνων» των µερών 1 έως 11 του
παραρτήµατος για καθεµία από τις αναφερόµενες ουσίες.
2.

Να εφαρµόζεται η στρατηγική περιορισµού των κινδύνων που παρατίθεται στην
ενότητα «Στρατηγική για τον περιορισµό των κινδύνων» των µερών 1 έως 11 του
παραρτήµατος της παρούσας σύστασης. Εφόσον θεωρείται ότι δεν αναµένονται
κίνδυνοι, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για να εξασφαλίζεται
η διατήρηση των µέτρων περιορισµού των κινδύνων που εφαρµόζονται σήµερα.
Η παρούσα σύσταση απευθύνεται σε όλους τους κλάδους που εισάγουν, παράγουν,
µεταφέρουν, αποθηκεύουν, µορφοποιούν σε παρασκευάσµατα ή υποβάλλουν σε
άλλη επεξεργασία, χρησιµοποιούν, διαθέτουν ως απόβλητα ή ανακτούν τις ανωτέρω
ουσίες, καθώς και στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM
Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΙΘ. CAS 75-05-8

ΑΡΙΘ. EINECS 200-835-2

Συντακτικός τύπος:

CH3−C ≡ N

Ονοµασία EINECS:

Ακετονιτρίλιο

Ονοµασία IUPAC:

Ακετονιτρίλιο

Εισηγητής:

Ισπανία

Ταξινόµηση5:

F: R11
Xn: R20/21/22
Xi: R36

Η εκτίµηση κινδύνων βασίζεται στις τρέχουσες πρακτικές σε σχέση µε τον κύκλο ζωής της
ουσίας που παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως περιγράφεται στην
πλήρη έκθεση εκτίµησης κινδύνων που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή από το κράτος µέλος
εισηγητή6. Κατά την εκτίµηση κινδύνων προσδιορίστηκε, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, ότι
η ουσία χρησιµοποιείται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κυρίως ως ενδιάµεσο προϊόν για τη
σύνθεση χηµικών ουσιών βιοµηχανικής χρήσης, φαρµακευτικών προϊόντων και γεωργικών
φαρµάκων, καθώς και στην παραγωγή φωτογραφικών φιλµ. Στις άλλες χρήσεις
περιλαµβάνονται η χρήση ως διαλύτη σε διάφορες διεργασίες εκχύλισης, καθώς και στα
εργαστήρια ερευνών και αναλύσεων. ∆εν ήταν δυνατόν να συγκεντρωθούν στοιχεία για τη
χρήση του συνολικού όγκου της ουσίας που παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν χρήσεις που δεν καλύπτονται από την
παρούσα εκτίµηση κινδύνων.
Κατά την εκτίµηση κινδύνων εντοπίστηκαν και άλλες πηγές έκθεσης του ανθρώπου και του
περιβάλλοντος στην ουσία " ειδικότερα, η ουσία σχηµατίζεται κατά την καύση βιοµάζας και
απαντά στα καυσαέρια των αυτοκινήτων ", οι οποίες δεν είναι προέρχονται από τον κύκλο
ζωής της ουσίας που παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η αξιολόγηση των
κινδύνων που απορρέουν από αυτούς τους τρόπους έκθεσης δεν συµπεριλαµβάνεται στην
παρούσα εκτίµηση κινδύνων. Ωστόσο, η πλήρης έκθεση εκτίµησης κινδύνων που
διαβιβάστηκε στην Επιτροπή από το κράτος µέλος εισηγητή, παρέχει πληροφορίες για τους εν

5

6

Η ταξινόµηση των ουσιών ορίζεται από την οδηγία 2000/32/EK της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2000,
σχετικά µε την προσαρµογή, για εικοστή έκτη φορά, στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του
Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών - ΕΕ L 136 της
08.06.2000, σ. 1.
Το πλήρες κείµενο και περίληψη της έκθεσης εκτίµησης κινδύνων διατίθενται στον δικτυακό τόπο του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Χηµικών Ουσιών: http://ecb.jrc.it/existing-substances/.
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λόγω κινδύνους.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Α. Υγεία του ανθρώπου
Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
ανησυχιών για γενική συστηµική τοξικότητα ως αποτέλεσµα της δερµατικής έκθεσης την
οποία συνεπάγεται η χρήση της ουσίας ως διαλύτη και ως ενδιάµεσου προϊόντος.
Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ και

τα ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι. Τα µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη για τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.
Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για την
ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (φυσικοχηµικές

ιδιότητες)

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι. Τα µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη για τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.
Β. Περιβάλλον
Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για το περιβάλλον ως προς την
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
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από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι για το
προαναφερόµενο στοιχείο του περιβάλλοντος. Τα µέτρα που εφαρµόζονται ήδη για
τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.
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Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για το περιβάλλον ως προς τα
Υ∆ΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και τα ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για επιδράσεις στα υδάτινα και τα χερσαία οικοσυστήµατα ως
αποτέλεσµα της έκθεσης την οποία συνεπάγεται η χρήση της ουσίας στη
φαρµακοβιοµηχανία.

Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για το περιβάλλον ως προς τους
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για επιδράσεις στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων ως
αποτέλεσµα της έκθεσης την οποία συνεπάγεται η χρήση της ουσίας στη
φαρµακοβιοµηχανία.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

Κατά την εκτίµηση κινδύνων εντοπίστηκαν και άλλες πηγές εκποµπών ακετονιτριλίου (π.χ.
καύση ορυκτών καυσίµων), οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΟΚ) 793/93 του Συµβουλίου και δεν ελήφθησαν υπόψη στη στρατηγική περιορισµού των
κινδύνων.
για τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Η ισχύουσα σε κοινοτικό επίπεδο νοµοθεσία για την προστασία των εργαζοµένων θεωρείται
ότι παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για τον περιορισµό των κινδύνων που ενέχει η ουσία στον
αναγκαίο βαθµό και έχει εφαρµογή.
Στο πλαίσιο αυτό συνιστάται:
–

να εξεταστεί το ενδεχόµενο να αναθεωρηθεί η ισχύουσα οριακή τιµή
επαγγελµατικής έκθεσης, που θεσπίστηκε µε την οδηγία 91/322/EOK της
Επιτροπής7, ώστε να παρέχει ένδειξη ότι η δερµατική έκθεση µπορεί να συµβάλει
στη σωµατική επιβάρυνση των εργαζοµένων.

για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

7

Οδηγία 91/322/EOK της Επιτροπής περί καθορισµού ενδεικτικών οριακών τιµών (ΕΕ L 177 της
05.07.1991, σ. 22.) µέσω της εφαρµογής της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προστασίας
των εργαζοµένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια
της εργασίας, σε χηµικά, φυσικά ή βιολογικά µέσα
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–

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόµενο προσθήκης του
ακετονιτριλίου στον κατάλογο ουσιών προτεραιότητας του παραρτήµατος Χ της
οδηγίας 2000/60/EK του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου8 (οδηγία πλαίσιο για τα
ύδατα) κατά την επόµενη αναθεώρηση του εν λόγω παραρτήµατος.

–

Για να διευκολυνθεί η χορήγηση αδειών βάσει της οδηγίας 96/61/EK9 του
Συµβουλίου (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης), αυτή η ουσία θα
πρέπει να καλυφθεί από τις υπό εξέλιξη εργασίες κατάρτισης κατευθυντήριων
γραµµών σχετικά µε τις καλύτερες διαθέσιµες τεχνικές (BAT). Συνιστάται στα
κράτη µέλη να παρακολουθούν επισταµένως την εφαρµογή BAT κατά τη χορήγηση
αδειών και να αναφέρουν στην Επιτροπή κάθε σηµαντική εξέλιξη, στο πλαίσιο της
ανταλλαγής πληροφοριών για τις BAT.

–

Οι τοπικές εκποµπές στο περιβάλλον θα πρέπει να ελέγχονται, όπου κρίνεται
απαραίτητο, µε εθνικούς κανόνες, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν αναµένονται
κίνδυνοι για το περιβάλλον.

8

9

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για
τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων - ΕΕ L 327 της
22.12.2000, σ. 1.
Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1996 σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη
και έλεγχο της ρύπανσης - ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26

30.4.2004

EL

Eπίσηµη Eφηµeρίδα της Eυρωπαϊκής 'Eνωσης

L 144/89

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΑΡΙΘ. CAS 79-06-1

ΑΡΙΘ. EINECS 201-173-7

Συντακτικός τύπος:

CH2 ═ CH - CONH2

Ονοµασία EINECS:

Ακρυλαµίδιο

Ονοµασία IUPAC:

2-προπεναµίδιο

Εισηγητής:

Ηνωµένο Βασίλειο

Ταξινόµηση10:

Καρκινογόνο Κατ. 2:R45
Μεταλλαξιογόνο Κατ. 2:R46
Τοξικό για την αναπαραγωγή Κατ. 3:R62
T:R25
T:R48/23/24/25
Xn:R20/21
Xi:R36/38
R43

Η εκτίµηση κινδύνων βασίζεται στις τρέχουσες πρακτικές σε σχέση µε τον κύκλο ζωής της
ουσίας που παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως περιγράφεται στην
πλήρη έκθεση εκτίµησης κινδύνων που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή από το κράτος µέλος
εισηγητή11.
Κατά την εκτίµηση κινδύνων προσδιορίστηκε, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, ότι η ουσία
χρησιµοποιείται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κυρίως ως ενδιάµεσο προϊόν στη χηµική
βιοµηχανία για την παραγωγή πολυακρυλαµιδίου. Άλλες χρήσεις είναι στην επιτόπια
παρασκευή πηκτωµάτων πολυακρυλαµιδίου και ως µέσο παρασκευής ρευστοκονιαµάτων. Οι
κύριες χρήσεις του πολυακρυλαµιδίου είναι στην επεξεργασία λυµάτων, στην επεξεργασία
χαρτιού και χαρτοπολτού και στην επεξεργασία ορυκτών, ενώ οι δευτερεύουσες χρήσεις του
περιλαµβάνουν τη χρήση ως προσθέτου καλλυντικών και ως εδαφοβελτιωτικού. ∆εν ήταν
δυνατόν να συγκεντρωθούν στοιχεία για τη χρήση του συνολικού όγκου της ουσίας που
παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν
χρήσεις που δεν καλύπτονται από την παρούσα εκτίµηση κινδύνων.

10

11

Η ταξινόµηση της ουσίας ορίζεται από την οδηγία 2001/59/EK της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2001
σχετικά µε την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή όγδοη φορά, της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ
του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν στην ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών - ΕΕ L 225 της
21.08.2001, σ. 1.
Το πλήρες κείµενο και περίληψη της έκθεσης εκτίµησης κινδύνων διατίθενται στον δικτυακό τόπο του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Χηµικών Ουσιών: http://ecb.jrc.it/existing-substances/.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Α. Υγεία του ανθρώπου
Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για µεταλλαξιογένεση και καρκινογένεση ως αποτέλεσµα της έκθεσης
την οποία συνεπάγονται η παραγωγή της ουσίας, η χρήση της ως ενδιάµεσου
προϊόντος στη χηµική βιοµηχανία για την παραγωγή πολυακρυλαµιδίου, η χρήση
πολυακρυλαµιδίου, η χρήση πηκτωµάτων πολυακρυλαµιδίου στην ηλεκτροφόρηση
και η χρήση ρευστοκονιαµάτων ακρυλαµιδίου (εφαρµογές µικρής και µεγάλης
κλίµακας),

–

ανησυχιών για νευροτοξικότητα και αναπαραγωγική τοξικότητα ως αποτέλεσµα της
έκθεσης την οποία συνεπάγεται η µικρής και µεγάλης κλίµακας χρήση
ρευστοκονιαµάτων ακρυλαµιδίου.

Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

είναι ότι δεν µπορούν να αποκλειστούν κίνδυνοι σε οποιοδήποτε επίπεδο έκθεσης, δεδοµένου
ότι η ουσία χαρακτηρίζεται καρκινογόνος χωρίς κατώτατο όριο. Θα πρέπει να εξεταστούν η
επάρκεια των υφισταµένων µέτρων ελέγχου και η σκοπιµότητα και δυνατότητα πρακτικής
εφαρµογής περαιτέρω συγκεκριµένων µέτρων. Ωστόσο, από την εκτίµηση κινδύνων
προκύπτουν ενδείξεις ότι οι κίνδυνοι είναι ήδη χαµηλοί. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
κατά την εξέταση της επάρκειας των υφισταµένων µέτρων ελέγχου και της σκοπιµότητας και
δυνατότητας πρακτικής εφαρµογής περαιτέρω συγκεκριµένων µέτρων για τον περιορισµό
των κινδύνων.
Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για τα
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για νευροτοξικότητα, αναπαραγωγική τοξικότητα, µεταλλαξιογένεση και
καρκινογένεση ως αποτέλεσµα της έκθεσης την οποία συνεπάγεται η χρήση
ρευστοκονιαµάτων ακρυλαµιδίου σε εφαρµογές µεγάλης κλίµακας στις κατασκευές.

Πέραν του προαναφερόµενου συµπεράσµατος, δεν µπορούν να αποκλειστούν κίνδυνοι από
τις υπόλοιπες χρήσεις, δεδοµένου ότι η ουσία χαρακτηρίζεται καρκινογόνος χωρίς κατώτατο
όριο. Θα πρέπει να εξεταστούν η επάρκεια των υφισταµένων µέτρων ελέγχου και η
σκοπιµότητα και δυνατότητα πρακτικής εφαρµογής περαιτέρω συγκεκριµένων µέτρων.
Ωστόσο, από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτουν ενδείξεις ότι οι κίνδυνοι είναι ήδη χαµηλοί.
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Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση της επάρκειας των υφισταµένων µέτρων
ελέγχου και της σκοπιµότητας και δυνατότητας πρακτικής εφαρµογής περαιτέρω
συγκεκριµένων µέτρων για τον περιορισµό των κινδύνων.
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Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για την
ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (φυσικοχηµικές

ιδιότητες)

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι. Τα µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη για τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.

Β. Περιβάλλον
Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για το περιβάλλον ως προς τα
Υ∆ΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για επιδράσεις στα υδάτινα οικοσυστήµατα ως αποτέλεσµα της έκθεσης την
οποία συνεπάγεται η χρήση ρευστοκονιαµάτων ακρυλαµδίου σε εφαρµογές στις
κατασκευές, καθώς και για την έµµεση έκθεση άλλων οργανισµών µέσω της ρύπανσης
των υδάτων από την ίδια χρήση.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για την
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι για το
προαναφερόµενο στοιχείο του περιβάλλοντος. Τα µέτρα που εφαρµόζονται ήδη για
τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για τα
ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

είναι ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές. Το συµπέρασµα αυτό συνάγεται
λόγω:
–

ανησυχιών για τη χρήση ρευστοκονιαµάτων ακρυλαµιδίου σε εφαρµογές στις
κατασκευές. Τα απαιτούµενα στοιχεία ή/και δοκιµές είναι:

–

στοιχεία µε σκοπό την ακριβέστερη αξιολόγηση των κινδύνων για το περιβάλλον.

Η ανάγκη συγκέντρωσης των στοιχείων αυτών επαναξιολογήθηκε, λαµβάνοντας υπόψη τη
στρατηγική για τον περιορισµό των κινδύνων και δεν υφίσταται πλέον (βλ. ενότητα ΙΙ
«Στρατηγική για τον περιορισµό των κινδύνων»).
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Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι για το
προαναφερόµενο στοιχείο του περιβάλλοντος. Τα µέτρα που εφαρµόζονται ήδη για
τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

για την ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συνιστάται:
–

Να εξεταστεί σε κοινοτικό επίπεδο το ενδεχόµενο επιβολής περιορισµών εµπορίας
και χρήσης µε την οδηγία 76/769/EOK του Συµβουλίου12 όσον αφορά τη χρήση
ακρυλαµιδίου13 σε ρευστοκονιάµατα για εφαρµογές µικρής και µεγάλης κλίµακας.

–

Ενδέχεται να απαιτηθούν περαιτέρω
δικαιολογούνται παρεκκλίσεις.

–

Η προτεινόµενη επιβολή περιορισµών στη εµπορία και τη χρήση θα εξαλείψει την
ανάγκη για περισσότερα στοιχεία µε σκοπό την ακριβέστερη αξιολόγηση των
κινδύνων για το περιβάλλον.

εργασίες

για

να

προσδιοριστεί

αν

για τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Η ισχύουσα σε κοινοτικό επίπεδο νοµοθεσία για την προστασία των εργαζοµένων θεωρείται
γενικά ότι παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για τον περιορισµό των κινδύνων που ενέχει η
ουσία στον αναγκαίο βαθµό και έχει εφαρµογή.
Στο πλαίσιο αυτό συνιστάται:
–

να θεσπιστούν σε κοινοτικό επίπεδο οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης για το
ακρυλαµίδιο.

για τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
12
13

ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201
Τα ρευστοκονιάµατα µε βάση το Ν-µεθυλακρυλαµίδιο αποτελούν επίσης πιθανή πηγή ελεύθερου
ακρυλαµιδίου κατά τη διεργασία παραγωγής ρευστοκονιαµάτων και θα πρέπει να εξεταστεί το
ενδεχόµενο εκτίµησης των κινδύνων που ενέχει αυτή η χηµική ουσία.
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Τα ισχύοντα νοµοθετικά µέτρα για την προστασία των καταναλωτών και, ειδικότερα, οι
διατάξεις της οδηγίας 76/769/EOK (οδηγία για την εµπορία και τη χρήση), όσον αφορά τις
καρκινογόνους, µεταλλαξιογόνους και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, και της
οδηγίας 2001/95/ΕΚ (γενική ασφάλεια των προϊόντων)14, όσον αφορά τα προϊόντα,
θεωρούνται επαρκή για την αντιµετώπιση των προσδιορισµένων κινδύνων.

14

ΕΕ L 011 της 15.01.02, σ. 04
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΙΘ. CAS 107-13-1

ΑΡΙΘ. EINECS 203-466-5

Συντακτικός τύπος:

CH2 ═ CH − C ≡ N

Ονοµασία EINECS:

Ακρυλονιτρίλιο

Ονοµασία IUPAC:

2- προπενονιτρίλιο

Εισηγητής:

Ιρλανδία

Ταξινόµηση 15

F:R11
Καρκινογόνο Κατ.2:R45
T:R23/24/25
Xi:R37/38
R41
R43

N:R51/53

Η εκτίµηση κινδύνων βασίζεται στις τρέχουσες πρακτικές σε σχέση µε τον κύκλο ζωής της
ουσίας που παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως περιγράφεται στην
πλήρη έκθεση εκτίµησης κινδύνων που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή από το κράτος µέλος
εισηγητή16.
Κατά την εκτίµηση κινδύνων προσδιορίστηκε, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, ότι η ουσία
χρησιµοποιείται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κυρίως ως µονοµερές στην παραγωγή
πολυµερών υλικών, πρωτίστως ακρυλικών και µοδακρυλικών ινών, πλαστικών
ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολίου και πλαστικών στυρολίου-ακρυλονιτριλίου. Άλλες
χρήσεις είναι ως µονοµερές στη σύνθεση νέων πολυµερών υλικών και στην παραγωγή
ακρυλαµιδίου, αδιπονιτριλίου, λιπαρών αµινών και λιπαρών αλκοολών.
Κατά την εκτίµηση κινδύνων εντοπίστηκαν και άλλες πηγές έκθεσης στην ουσία, οι οποίες
έχουν σηµασία για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και δεν προέρχονται από τον κύκλο ζωής
της ουσίας που παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα· ειδικότερα, η ουσία

15

16

Η ταξινόµηση των ουσιών ορίζεται από την οδηγία 2000/32/EK της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2000,
σχετικά µε την προσαρµογή, για εικοστή έκτη φορά, στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του
Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών - ΕΕ L 136 της
08.06.2000, σ. 1.
Το πλήρες κείµενο και περίληψη της έκθεσης εκτίµησης κινδύνων διατίθενται στον δικτυακό τόπο του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Χηµικών Ουσιών: http://ecb.jrc.it/existing-substances/.
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σχηµατίζεται κατά την καύση ορυκτών καυσίµων. Η αξιολόγηση των κινδύνων που
απορρέουν από αυτούς τους τρόπους έκθεσης δεν συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα
εκτίµηση κινδύνων. Ωστόσο, η πλήρης έκθεση εκτίµησης κινδύνων που διαβιβάστηκε στην
Επιτροπή από το κράτος µέλος εισηγητή παρέχει πληροφορίες που θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση των εν λόγω κινδύνων.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Α. Υγεία του ανθρώπου
Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για γενικές συστηµικές επιδράσεις και καρκινογένεση ως συνέπεια της
έκθεσης κατά την παραγωγή και την επεξεργασία της ουσίας.

Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

και τα ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται επειδή:
–

δεν µπορούν να αποκλειστούν κίνδυνοι σε όλα τα σενάρια έκθεσης, δεδοµένου ότι η
ουσία θεωρείται σήµερα καρκινογόνος χωρίς κατώτατο όριο. Θα πρέπει να
εξεταστούν η επάρκεια των υφισταµένων µέτρων ελέγχου και η σκοπιµότητα και
δυνατότητα πρακτικής εφαρµογής περαιτέρω συγκεκριµένων µέτρων. Ωστόσο, από
την εκτίµηση κινδύνων προκύπτουν ενδείξεις ότι οι κίνδυνοι είναι ήδη χαµηλοί.
Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση της επάρκειας των υφισταµένων
µέτρων ελέγχου και της σκοπιµότητας και δυνατότητας πρακτικής εφαρµογής
περαιτέρω συγκεκριµένων µέτρων για τον περιορισµό των κινδύνων.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για την
ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (φυσικοχηµικές

ιδιότητες)

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι. Τα µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη για τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.
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Β. Περιβάλλον
Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για το περιβάλλον ως προς τα
Υ∆ΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για επιδράσεις στο τοπικό υδάτινο στοιχείο ως αποτέλεσµα της έκθεσης
την οποία συνεπάγεται η παραγωγή ακρυλικών ινών σε συγκεκριµένες
εγκαταστάσεις.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για την
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

και τα ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι για τα
προαναφερόµενα στοιχεία του περιβάλλοντος. Τα µέτρα που εφαρµόζονται ήδη για
τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι για το
προαναφερόµενο στοιχείο του περιβάλλοντος. Τα µέτρα που εφαρµόζονται ήδη για
τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

Κατά την εκτίµηση κινδύνων εντοπίστηκαν και άλλες πηγές εκποµπών ακρυλονιτριλίου (π.χ.
καύση ορυκτών καυσίµων), οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΟΚ) 793/93 του Συµβουλίου και δεν ελήφθησαν υπόψη στη στρατηγική περιορισµού των
κινδύνων.
για τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Η ισχύουσα σε κοινοτικό επίπεδο νοµοθεσία για την προστασία των εργαζοµένων θεωρείται
γενικά ότι παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για τον περιορισµό των κινδύνων που ενέχει η
ουσία στον αναγκαίο βαθµό και έχει εφαρµογή.
Στο πλαίσιο αυτό συνιστάται:
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να θεσπιστούν σε κοινοτικό επίπεδο οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης για το
ακρυλονιτρίλιο.

για τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ και τα ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
–

Τα ισχύοντα νοµοθετικά µέτρα για την προστασία των καταναλωτών και των
ατόµων που εκτίθενται µέσω του περιβάλλοντος, ειδικότερα δε, οι διατάξεις της
οδηγίας 76/769/EOK του Συµβουλίου (οδηγία για την εµπορία και τη χρήση), όσον
αφορά τις καρκινογόνους, µεταλλαξιογόνους και τοξικές για την αναπαραγωγή
ουσίες, της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Συµβουλίου (γενική ασφάλεια των προϊόντων),
όσον αφορά τα προϊόντα και της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου (ολοκληρωµένη
πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης), θεωρούνται επαρκή για την αντιµετώπιση των
προσδιορισµένων κινδύνων.

για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
–

Για να διευκολυνθεί η χορήγηση αδειών βάσει της οδηγίας 96/61/EK του
Συµβουλίου (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης), αυτή η ουσία θα
πρέπει να καλυφθεί από τις υπό εξέλιξη εργασίες χάραξης κατευθυντήριων γραµµών
σχετικά µε τις καλύτερες διαθέσιµες τεχνικές (BAT). Συνιστάται στα κράτη µέλη να
παρακολουθούν επισταµένως την εφαρµογή BAT κατά τη χορήγηση αδειών και να
αναφέρουν στην Επιτροπή κάθε σηµαντική εξέλιξη, στο πλαίσιο της ανταλλαγής
πληροφοριών για τις BAT.

–

Οι τοπικές εκποµπές στο περιβάλλον θα πρέπει να ελέγχονται, όπου κρίνεται
απαραίτητο, µε εθνικούς κανόνες, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν αναµένονται
κίνδυνοι για το περιβάλλον.

L 144/100

EL

Eπίσηµη Eφηµeρίδα της Eυρωπαϊκής 'Eνωσης

30.4.2004

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΙΘ. CAS 79-10-7

ΑΡΙΘ. EINECS 201-177-9

Συντακτικός τύπος:

CH2 ═ CH−COOH

Ονοµασία EINECS:

Ακρυλικό οξύ

Ονοµασία IUPAC:

2- προπενικό οξύ

Εισηγητής:

Γερµανία

Ταξινόµηση17

C:R35
Xn:R20/21/22
R10
N:R50

Η εκτίµηση κινδύνων βασίζεται στις τρέχουσες πρακτικές σε σχέση µε τον κύκλο ζωής της
ουσίας που παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως περιγράφεται στην
πλήρη έκθεση εκτίµησης κινδύνων που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή από το κράτος µέλος
εισηγητή18.
Κατά την εκτίµηση κινδύνων προσδιορίστηκε, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, ότι η ουσία
χρησιµοποιείται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κυρίως ως ενδιάµεσο προϊόν στην παραγωγή
πολυακρυλικών πολυµερών. Άλλες χρήσεις είναι ως συστατικό των συγκολλητικών υλών και
ως υπόλειµµα µονοµερούς σε συγκολλητικές ύλες, χρώµατα, συνδετικά µέσα, τυπογραφικές
µελάνες, σερβιέτες, σερβιετάκια και βρεφικές πάνες. Τα πολυακρυλικά πολυµερή
χρησιµοποιούνται κυρίως ως ενισχυτικά σε απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικές ενώσεις, σε
µέσα κροκίδωσης, καθώς και για την κατεργασία πόσιµου νερού και την επεξεργασία
λυµάτων. ∆εν ήταν δυνατόν να συγκεντρωθούν στοιχεία για τη χρήση του συνολικού όγκου
της ουσίας που παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και, ως εκ τούτου,
ενδέχεται να υπάρχουν χρήσεις που δεν καλύπτονται από την παρούσα εκτίµηση κινδύνων.
Κατά την εκτίµηση κινδύνων εντοπίστηκαν και άλλες πηγές έκθεσης στην ουσία, σηµαντικές
για τον άνθρωπο και το περιβάλλον " ειδικότερα, η ουσία σχηµατίζεται κατά τη χρήση
ακρυλικών µέσων παρασκευής ρευστοκονιαµάτων, ως προϊόν διάσπασης κατά την παραγωγή
17

18

Η ταξινόµηση των ουσιών ορίζεται από την οδηγία 2000/32/EK της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2000,
σχετικά µε την προσαρµογή, για εικοστή έκτη φορά, στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του
Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών - ΕΕ L 136 της
08.06.2000, σ. 15.
Το πλήρες κείµενο και περίληψη της έκθεσης εκτίµησης κινδύνων διατίθενται στον δικτυακό τόπο του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Χηµικών Ουσιών: http://ecb.jrc.it/existing-substances/.
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πλακετών τυπωµένων κυκλωµάτων και κατά την αφαίρεση χρωµάτων µε φλόγα αερίου ", οι
οποίες δεν προέρχονται από τον κύκλο ζωής της ουσίας που παράγεται ή εισάγεται στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η αξιολόγηση των κινδύνων που απορρέουν από αυτούς τους
τρόπους έκθεσης συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα εκτίµηση κινδύνων.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Α. Υγεία του ανθρώπου
Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για ερεθισµό και ικανότητα διάβρωσης των αναπνευστικών οδών ως
αποτέλεσµα της εφάπαξ έκθεσης µέσω της εισπνοής, την οποία συνεπάγονται η
παραγωγή και η επεξεργασία της ουσίας, καθώς και η παραγωγή και η χρήση
συγκολλητικών υλών που περιέχουν την ουσία,

–

ανησυχιών για τοπικές επιδράσεις ως αποτέλεσµα της επανειληµµένης έκθεσης
µέσω της εισπνοής, την οποία συνεπάγονται η παραγωγή και η χρήση
συγκολλητικών υλών που περιέχουν την ουσία,

–

ανησυχιών για γενική συστηµική τοξικότητα ως αποτέλεσµα της επανειληµµένης
έκθεσης µέσω της εισπνοής, την οποία συνεπάγονται η παραγωγή και η χρήση
συγκολλητικών υλών που περιέχουν την ουσία.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ και

τα ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι. Τα µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη για τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για την
ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (φυσικοχηµικές

ιδιότητες)

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι. Τα µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη για τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.
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Β. Περιβάλλον
Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για το περιβάλλον ως προς τα
Υ∆ΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για επιδράσεις στα τοπικά υδάτινα οικοσυστήµατα ως αποτέλεσµα της
έκθεσης την οποία συνεπάγονται οι διαδικασίες πολυµερισµού σε υγρή κατάσταση,
συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής υπεραπορροφητικών πολυµερών σε υγρή
κατάσταση, και η χρήση ακρυλικών ρευστοκονιαµάτων.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για την
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ και

τα ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι. Τα µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη για τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

είναι ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές. Το συµπέρασµα αυτό συνάγεται
επειδή
–

απαιτούνται καλύτερες πληροφορίες για να χαρακτηριστεί επαρκώς ο κίνδυνος για
τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων τον οποίο δηµιουργεί η έκθεση
κατά τη χρήση της ουσίας για πολυµερισµό σε υγρή κατάσταση,
συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής υπεραπορροφητικών πολυµερών.

Τα απαιτούµενα στοιχεία ή/και δοκιµές είναι
–

περισσότερα δεδοµένα για
βλεφαριδωτών των λυµάτων.

την

ακεραιότητα

των

ιθαγενών

πληθυσµών

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
για τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Η ισχύουσα σε κοινοτικό επίπεδο νοµοθεσία για την προστασία των εργαζοµένων θεωρείται
γενικά ότι παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για τον περιορισµό των κινδύνων που ενέχει η
ουσία στον αναγκαίο βαθµό και έχει εφαρµογή.
Στο πλαίσιο αυτό συνιστάται:
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–

να θεσπιστούν σε κοινοτικό επίπεδο οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης για το
ακρυλικό οξύ·

–

να σηµειώσουν οι εργοδότες που χρησιµοποιούν συγκολλητικές ύλες οι οποίες
περιέχουν ακρυλικό οξύ, τις πρακτικές κατευθυντήριες γραµµές µη δεσµευτικού
χαρακτήρα, που θα καταρτίσει η Επιτροπή κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12
παράγραφος 2 της οδηγίας 98/24/EK του Συµβουλίου19 (οδηγία για τους χηµικούς
παράγοντες), καθώς και τις τυχόν ειδικές κατά κλάδους κατευθυντήριες γραµµές που
θα καταρτιστούν σε εθνικό επίπεδο µε βάση τις ανωτέρω κατευθυντήριες γραµµές.

19

ΕΕ L 131 της 05.05.1998, σ. 11
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για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συνιστάται:
–

Για το ακρυλικό οξύ που εκλύεται από χηµικά ρευστοκονιάµατα:

–

να θεσπιστεί εναρµονισµένο ευρωπαϊκό σύστηµα δοκιµών και αξιολόγησης για τα
χηµικά ρευστοκονιάµατα·

–

να ρυθµιστούν οι γενικοί όροι χρήσης των χηµικών ρευστοκονιαµάτων σε επίπεδο
ΕΕ, συµπεριλαµβάνοντας απαιτήσεις για πλήρη κατάρτιση των υπευθύνων
σχεδιασµού και του προσωπικού πεδίου, ενώ οι τοπικές πτυχές θα πρέπει να
εξετάζονται από τις αντίστοιχες τοπικές εποπτικές αρχές·

–

να ελέγχονται οι τοπικές εκποµπές στο περιβάλλον, όπου κρίνεται απαραίτητο, µε
εθνικούς κανόνες, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι για το
περιβάλλον.

–

Για το ακρυλικό οξύ που χρησιµοποιείται σε διαδικασίες πολυµερισµού σε υγρή
κατάσταση σε εγκαταστάσεις χρήστες µεταγενέστερου σταδίου (δυναµικότητα
επεξεργασίας άνω των 500 τόνων ετησίως) και στην παραγωγή υπεραπορροφητικών
πολυµερών:

–

να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ενδεχόµενο προσθήκης του ακρυλικού οξέος
στον κατάλογο ουσιών προτεραιότητας του παραρτήµατος Χ της οδηγίας
2000/60/EK (οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα) κατά την επόµενη αναθεώρηση του εν
λόγω παραρτήµατος και να µελετήσει µέτρα, π.χ. εναρµονισµένες απαιτήσεις
σχετικά µε την εκ των προτέρων έγκριση των απορρίψεων και εκποµπών στα ύδατα
για τις αντίστοιχες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις·

–

για να διευκολυνθεί η έκδοση αδειών βάσει της οδηγίας 96/61/EK του Συµβουλίου
(ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης), να καλυφθεί αυτή η ουσία από
τις υπό εξέλιξη εργασίες κατάρτισης κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις
καλύτερες διαθέσιµες τεχνικές (BAT). Συνιστάται στα κράτη µέλη να
παρακολουθούν επισταµένως την εφαρµογή BAT κατά τη χορήγηση αδειών και να
αναφέρουν στην Επιτροπή κάθε σηµαντική εξέλιξη, στο πλαίσιο της ανταλλαγής
πληροφοριών για τις BAT·

–

να ελέγχονται οι τοπικές εκποµπές στο περιβάλλον, όπου κρίνεται απαραίτητο, µε
εθνικούς κανόνες, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι για το
περιβάλλον.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
AΡΙΘ. CAS 106-99-0

ΑΡΙΘ. EINECS 203-450-8

Συντακτικός τύπος:

CH2 = CH – CH = CH2

Ονοµασία EINECS:

Βουταδιένιο

Ονοµασία IUPAC:

Βουταδιένιο-1,3

Εισηγητής:

Ηνωµένο Βασίλειο

Ταξινόµηση20

F+:R12
Καρκινογόνο Κατ.1:R45
Μεταλλαξιογόνο Κατ.2:R46

Η εκτίµηση κινδύνων βασίζεται στις τρέχουσες πρακτικές σε σχέση µε τον κύκλο ζωής της
ουσίας που παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως περιγράφεται στην
πλήρη έκθεση εκτίµησης κινδύνων που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή από το κράτος µέλος
εισηγητή21.
Κατά την εκτίµηση κινδύνων προσδιορίστηκε, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, ότι η ουσία
χρησιµοποιείται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κυρίως ως ενδιάµεσο προϊόν στη βιοµηχανία
πολυµερών. Οι σηµαντικότερες χρήσεις του βουταδιενίου-1,3 είναι στη βιοµηχανική
παρασκευή τεχνητού καουτσούκ, όπως το ελαστοµερές στυρολίου-βουταδιενίου (SBR) και
το ελαστοµερές πολυβουταδιενίου, θερµοπλαστικών ρητινών, όπως η ρητίνη
ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολίου (ABS), και ελαστικού κόµµεος στυρολίουβουταδιενίου. Χρησιµοποιείται επίσης ως χηµικό ενδιάµεσο προϊόν στην παραγωγή
νεοπρενίου για ελαστικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται στα αυτοκίνητα και στη
βιοµηχανία, στην παραγωγή του πολυµερούς µεθακρυλικό µεθύλιο-βουταδιένιο-στυρόλιο
(MBS), το οποίο χρησιµοποιείται ως ενισχυτικός παράγοντας του πολυβινυλοχλωριδίου
(PVC), και στην παραγωγή αδιπονιτριλίου, πρόδροµης ουσίας του νάιλον. ∆εν ήταν δυνατόν
να συγκεντρωθούν στοιχεία για τη χρήση του συνολικού όγκου της ουσίας που παράγεται ή
εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν χρήσεις που
δεν καλύπτονται από την παρούσα εκτίµηση κινδύνων.

20

21

Η ταξινόµηση της ουσίας ορίζεται από την οδηγία 2001/59/EK της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2001
σχετικά µε την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή όγδοη φορά, της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ
του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν στην ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών - ΕΕ L 225 της
21.08.2001, σ. 35.
Το πλήρες κείµενο και περίληψη της έκθεσης εκτίµησης κινδύνων διατίθενται στον δικτυακό τόπο του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Χηµικών Ουσιών: http://ecb.jrc.it/existing-substances/.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Α. Υγεία του ανθρώπου
Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για µεταλλαξογένεση και καρκινογένεση ως αποτέλεσµα της έκθεσης την
οποία συνεπάγονται η παραγωγή και η χρήση της ουσίας ως ενδιάµεσου προϊόντος
στη βιοµηχανία πολυµερών.

Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ και ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

είναι ότι υπάρχει ανάγκη να περιοριστούν οι κίνδυνοι. Το συµπέρασµα αυτό συνάγεται
επειδή:
–

δεν µπορούν να αποκλειστούν κίνδυνοι σε όλα τα σενάρια έκθεσης, δεδοµένου ότι η
ουσία χαρακτηρίζεται καρκινογόνος χωρίς κατώτατο όριο. Θα πρέπει να εξεταστούν
η επάρκεια των υφισταµένων µέτρων ελέγχου και η σκοπιµότητα και δυνατότητα
πρακτικής εφαρµογής περαιτέρω συγκεκριµένων µέτρων. Ωστόσο, από την εκτίµηση
κινδύνων προκύπτουν ενδείξεις ότι οι κίνδυνοι είναι ήδη χαµηλοί. Αυτό θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση της επάρκειας των υφισταµένων µέτρων ελέγχου
και της σκοπιµότητας και δυνατότητας πρακτικής εφαρµογής περαιτέρω
συγκεκριµένων µέτρων για τον περιορισµό των κινδύνων.

–

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για την

ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (φυσικοχηµικές

ιδιότητες)

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι. Τα µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη για τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.

Β. Περιβάλλον
Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για το περιβάλλον ως προς την
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, τα Υ∆ΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και

τα ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
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από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι για τα
προαναφερόµενα στοιχεία του περιβάλλοντος. Τα µέτρα που εφαρµόζονται ήδη για
τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.
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Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για το περιβάλλον ως προς τους
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι. Τα µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη για τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

για τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Η ισχύουσα σε κοινοτικό επίπεδο νοµοθεσία για την προστασία των εργαζοµένων θεωρείται
γενικά ότι παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για τον περιορισµό των κινδύνων που ενέχει η
ουσία στον αναγκαίο βαθµό και έχει εφαρµογή.
Στο πλαίσιο αυτό συνιστάται:
–

να θεσπιστούν σε κοινοτικό επίπεδο οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης για το
βουταδιένιο.

για τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ και τα ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
–

Τα ισχύοντα νοµοθετικά µέτρα για την προστασία των καταναλωτών και των
ατόµων που εκτίθενται µέσω του περιβάλλοντος, ειδικότερα δε, οι διατάξεις της
οδηγίας 76/769/EOK του Συµβουλίου (οδηγία για την εµπορία και τη χρήση), όσον
αφορά τις καρκινογόνους, µεταλλαξιογόνους και τοξικές για την αναπαραγωγή
ουσίες, της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Συµβουλίου (γενική ασφάλεια των προϊόντων),
όσον αφορά τα προϊόντα και της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου (ολοκληρωµένη
πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης), θεωρούνται επαρκή για την αντιµετώπιση των
προσδιορισµένων κινδύνων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΑΡΙΘ. CAS 7664-39-3

ΑΡΙΘ. EINECS 231-634-8

Συντακτικός τύπος:

HF

Ονοµασία EINECS:

Φθορίδιο του υδρογόνου

Ονοµασία IUPAC:

Υδροφθόριο

Εισηγητής:

Κάτω Χώρες

Ταξινόµηση22

T+:R26/27/28
Γ: R35

Η εκτίµηση κινδύνων βασίζεται στις τρέχουσες πρακτικές σε σχέση µε τον κύκλο ζωής της
ουσίας που παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως περιγράφεται στην
πλήρη έκθεση εκτίµησης κινδύνων που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή από το κράτος µέλος
εισηγητή23.
Κατά την εκτίµηση κινδύνων προσδιορίστηκε, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, ότι η ουσία
χρησιµοποιείται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κυρίως ως ενδιάµεσο προϊόν στη χηµική
βιοµηχανία για τη σύνθεση οργανικών και ανόργανων ενώσεων του φθορίου. Άλλες χρήσεις
είναι στην αποσκωρίωση µεταλλικών επιφανειών µε όξινο διάλυµα, στη χάραξη γυάλινων
επιφανειών και στον καθαρισµό επιφανειών. ∆εν ήταν δυνατόν να συγκεντρωθούν στοιχεία
για τη χρήση του συνολικού όγκου της ουσίας που παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν χρήσεις που δεν καλύπτονται από την
παρούσα εκτίµηση κινδύνων.
Κατά την εκτίµηση κινδύνων εντοπίστηκαν και άλλες πηγές έκθεσης του ανθρώπου και του
περιβάλλοντος στην ουσία " ειδικότερα, έκλυση υδροφθορίου από τη βιοµηχανία
σιδήρου/χάλυβα και αλουµινίου, τη βιοµηχανία γυαλιού, κεραµικών προϊόντων και
οπτόπλινθων, τους σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής και τους παραγωγούς φωσφορικών χηµικών
προϊόντων ", οι οποίες δεν προέρχονται από τον κύκλο ζωής της ουσίας που παράγεται ή
εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η αξιολόγηση των κινδύνων που απορρέουν από
αυτούς τους τρόπους έκθεσης δεν συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα εκτίµηση κινδύνων.

22

23

Η ταξινόµηση των ουσιών ορίζεται από την οδηγία 2000/32/EK της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2000,
σχετικά µε την προσαρµογή, για εικοστή έκτη φορά, στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του
Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών - ΕΕ L 136 της
08.06.2000, σ. 15.
Το πλήρες κείµενο και περίληψη της έκθεσης εκτίµησης κινδύνων διατίθενται στον δικτυακό τόπο του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Χηµικών Ουσιών: http://ecb.jrc.it/existing-substances/.
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Ωστόσο, η πλήρης έκθεση εκτίµησης κινδύνων που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή από το
κράτος µέλος εισηγητή, παρέχει πληροφορίες που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την
αξιολόγηση των εν λόγω κινδύνων.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Α. Υγεία του ανθρώπου
Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για ερεθισµό ή/και ικανότητα διάβρωσης του δέρµατος, των οφθαλµών
και των αναπνευστικών οδών, ανάλογα µε τη συγκέντρωση, ως συνέπεια της
επανειληµµένης έκθεσης σε αέριο υδροφθόριο κατά την παραγωγή και τη χρήση του
ως ενδιάµεσου προϊόντος στη χηµική βιοµηχανία και κατά τη χρήση υδατικών
διαλυµάτων της ουσίας,

–

ανησυχιών για γενική συστηµική τοξικότητα ως αποτέλεσµα της επανειληµµένης
έκθεσης µέσω της εισπνοής, την οποία συνεπάγεται η χρήση υδατικών διαλυµάτων
της ουσίας,

–

ανησυχιών για ερεθισµό ή/και ικανότητα διάβρωσης του δέρµατος, ανάλογα µε τη
συγκέντρωση, ως αποτέλεσµα της εφάπαξ έκθεσης σε υγρό υδροφθόριο, την οποία
συνεπάγεται η χρήση υδατικών διαλυµάτων της ουσίας,

–

ανησυχιών για ερεθισµό ή/και ικανότητα διάβρωσης των αναπνευστικών οδών,
ανάλογα µε τη συγκέντρωση, ως αποτέλεσµα της εφάπαξ έκθεσης σε αέριο
υδροφθόριο κατά την παραγωγή και τη χρήση του ως ενδιάµεσου προϊόντος στη
χηµική βιοµηχανία και κατά τη χρήση υδατικών διαλυµάτων της ουσίας.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για ερεθισµό ή/και ικανότητα διάβρωσης του δέρµατος, ανάλογα µε τη
συγκέντρωση, ως αποτέλεσµα της εφάπαξ και της επανειληµµένης έκθεσης σε υγρό
υδροφθόριο, την οποία συνεπάγεται η καταναλωτική χρήση παρασκευασµάτων που
περιέχουν την ουσία.

Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για τα
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
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ανησυχιών για γενική συστηµική τοξικότητα, οφειλόµενη σε επανειληµµένη έκθεση
µέσω της εισπνοής κοντά στις εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας της
ουσίας.
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Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για την
ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (φυσικοχηµικές

ιδιότητες)

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι, αν και
προκαλούν ανησυχία οι κίνδυνοι που συνδέονται µε τη βίαιη συµπεριφορά της
συµπυκνωµένης ουσίας κατά την επαφή της µε το νερό και µε την πιθανότητα
σχηµατισµού υδρογόνου κατά την αντίδραση διαλυµάτων της ουσίας συγκέντρωσης
κάτω του 65% µε µέταλλα.

Β. Περιβάλλον
Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για το περιβάλλον ως προς τα
Υ∆ΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και

την ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για επιδράσεις στο τοπικό υδάτινο και ατµοσφαιρικό στοιχείο του
περιβάλλοντος ως αποτέλεσµα της έκθεσης την οποία συνεπάγονται ορισµένες
εγκαταστάσεις παραγωγής και χρήσης της ουσίας.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για τα
ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι για το
προαναφερόµενο στοιχείο του περιβάλλοντος. Τα µέτρα που εφαρµόζονται ήδη για
τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι για το
προαναφερόµενο στοιχείο του περιβάλλοντος. Τα µέτρα που εφαρµόζονται ήδη για
τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.
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–
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
για τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Η ισχύουσα σε κοινοτικό επίπεδο νοµοθεσία για την προστασία των εργαζοµένων θεωρείται
γενικά ότι παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για τον περιορισµό των κινδύνων που ενέχει η
ουσία στον αναγκαίο βαθµό και έχει εφαρµογή.
Στο πλαίσιο αυτό συνιστάται:
–

να εξεταστεί το ενδεχόµενο να απαγορευθεί σε κοινοτικό επίπεδο η χρήση
υδροφθορίου κατά την εργασία για τον καθαρισµό επιφανειών κτιρίων
(συµπεριλαµβανοµένων των δαπέδων) µε την προσθήκη της ουσίας στο παράρτηµα
ΙΙΙ της οδηγίας 98/24/EK (οδηγία για τους χηµικούς παραγόντες)·

–

να µελετήσει η επιστηµονική επιτροπή για τις οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης
(SCOEL)της Επιτροπής τα νέα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην έκθεση
εκτίµησης κινδύνων και να εισηγηθεί κατά πόσον είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί η
ισχύουσα οριακή τιµή επαγγελµατικής έκθεσης (OEL).

για τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Συνιστάται:
–

να αποµακρυνθούν από την αγορά καταναλωτικών προϊόντων τα παρασκευάσµατα
υδροφθορίου που ταξινοµούνται ως διαβρωτικά ή τοξικά24. Τα συγκεκριµένα
προϊόντα δεν πληρούν τη γενική υποχρέωση ασφάλειας που επιβάλλει η οδηγία
92/59/EOK για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων25 και θα πρέπει να αποσυρθούν
αµέσως. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να αναλάβουν ενεργό και αποτελεσµατική
επιτήρηση της κατάστασης στην αγορά της επικράτειάς τους όσον αφορά την
παρουσία καταναλωτικών προϊόντων που περιέχουν υδροφθόριο, να αποµακρύνουν
αυτά τα προϊόντα από την αγορά ως επισφαλή βάσει των διατάξεων της οδηγίας
92/59/EOK (γενική ασφάλεια προϊόντων) που αφορούν τη γενική υποχρέωση
ασφάλειας και να ενηµερώσουν την Επιτροπή µέσω του συστήµατος ταχείας
προειδοποίησης που προβλέπει η οδηγία 92/59/EOK.

24

Πρακτικά της συνεδρίασης της 2ας Απριλίου 2003 της επιτροπής έκτακτων αναγκών της οδηγίας
92/59/EOK (γενική ασφάλεια των προϊόντων).
ΕΕ L 228 της 11.08.92, σ. 24

25

30.4.2004
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για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
–

Για να διευκολυνθεί η χορήγηση αδειών βάσει της οδηγίας 96/61/EK του
Συµβουλίου (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης), αυτή η ουσία θα
πρέπει να καλυφθεί από τις υπό εξέλιξη εργασίες κατάρτισης κατευθυντήριων
γραµµών σχετικά µε τις καλύτερες διαθέσιµες τεχνικές (BAT). Συνιστάται στα
κράτη µέλη να παρακολουθούν επισταµένως την εφαρµογή BAT κατά τη χορήγηση
αδειών και να αναφέρουν στην Επιτροπή κάθε σηµαντική εξέλιξη, στο πλαίσιο της
ανταλλαγής πληροφοριών για τις BAT.

–

Οι τοπικές εκποµπές στο περιβάλλον θα πρέπει να ελέγχονται, όπου κρίνεται
απαραίτητο, µε εθνικούς κανόνες, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν αναµένονται
κίνδυνοι για το περιβάλλον.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΡΟΣ ΕΒ∆ΟΜΟ
ΑΡΙΘ. CAS 7722-84-1

ΑΡΙΘ. EINECS 231-765-0

Συντακτικός τύπος:

H 2O 2

Ονοµασία EINECS:

Υπεροξείδιο του υδρογόνου

Ονοµασία IUPAC:

Υπεροξείδιο του υδρογόνου

Εισηγητής:

Φινλανδία

Ταξινόµηση26

O:R8
C:R34

Η εκτίµηση κινδύνων βασίζεται στις τρέχουσες πρακτικές σε σχέση µε τον κύκλο ζωής της
ουσίας που παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως περιγράφεται στην
πλήρη έκθεση εκτίµησης κινδύνων που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή από το κράτος µέλος
εισηγητή27.
Κατά την εκτίµηση κινδύνων προσδιορίστηκε, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, ότι η ουσία
χρησιµοποιείται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κυρίως στη λεύκανση χαρτοπολτού και στη
βιοµηχανική παρασκευή χηµικών ουσιών. Άλλες χρήσεις είναι στη λεύκανση
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, στη βιοµηχανία επεξεργασίας τροφίµων για απολύµανση,
στη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών για χάραξη, στην επιµετάλλωση, στην αποικοδόµηση
πρωτεϊνών, στη λεύκανση δοντιών, στην επαγγελµατική βαφή και αποχρωµατισµό µαλλιών,
στην κατεργασία πόσιµου νερού και την επεξεργασία λυµάτων, σε πολυάριθµα
καταναλωτικά προϊόντα βαφής και αποχρωµατισµού µαλλιών, σε προϊόντα οικιακής χρήσης
για λεύκανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, προϊόντα καθαρισµού, απολύµανσης φακών
επαφής και λεύκανσης δοντιών.

26

27

Η ταξινόµηση της ουσίας ορίζεται από την οδηγία 91/325/EOK της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 1991,
για τη δωδέκατη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί
προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την
ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών - ΕΕ L 180 της 08.07.1991, σ. 1.
Το πλήρες κείµενο και περίληψη της έκθεσης εκτίµησης κινδύνων διατίθενται στον δικτυακό τόπο του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Χηµικών Ουσιών: http://ecb.jrc.it/existing-substances/.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Α. Υγεία του ανθρώπου
Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για ερεθισµό ή/και ικανότητα διάβρωσης του δέρµατος, των οφθαλµών
και των αναπνευστικών οδών, ανάλογα µε τη συγκέντρωση, ως αποτέλεσµα της
έκθεσης την οποία συνεπάγονται οι εργασίες φόρτωσης,

–

ανησυχιών για ερεθισµό ή/και ικανότητα διάβρωσης του δέρµατος και των
οφθαλµών, ανάλογα µε τη συγκέντρωση, ως αποτέλεσµα της έκθεσης την οποία
συνεπάγονται η λεύκανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ασυνεχής διεργασία),
η συσκευασία σε άσηπτες συνθήκες (παλαιοί τύποι µηχανών µε λουτρό εµβάπτισης),
η χρήση υπεροξικού οξέος στη ζυθοποιία, η χάραξη πλακετών κυκλωµάτων (παλαιά
διεργασία), η επιµετάλλωση, η αποικοδόµηση πρωτεϊνών,

–

ανησυχιών για ερεθισµό ή/και ικανότητα διάβρωσης των οφθαλµών, ανάλογα µε τη
συγκέντρωση, ως αποτέλεσµα της έκθεσης την οποία συνεπάγεται η εργασία του
κοµµωτή,

–

ανησυχιών για τοξικότητα οφειλόµενη σε επανειληµµένη εισπνοή κατά τις εργασίες
φόρτωσης, τη συσκευασία σε άσηπτες συνθήκες (όλοι οι τύποι µηχανών), τη χάραξη
πλακετών κυκλωµάτων (παλαιά διαδικασία) και την επεξεργασία λυµάτων.

Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για ερεθισµό των οφθαλµών ως αποτέλεσµα της έκθεσης την οποία
συνεπάγονται η βαφή και ο αποχρωµατισµός των µαλλιών και ανησυχιών για
ερεθισµό ή/και ικανότητα διάβρωσης των οφθαλµών κατά τη χρήση προϊόντων
λεύκανσης κλωστοϋφαντουργικών ειδών και καθαριστικών προϊόντων, εάν η
πραγµατική συγκέντρωσηυπεροξειδίου του υδρογόνου υπερβαίνει το 5%,

–

ανησυχιών για συγκεκριµένες δυσµενείς επιδράσεις στον πολφό των δοντιών και στα
δόντια ως αποτέλεσµα της έκθεσης την οποία συνεπάγεται η λεύκανση των δοντιών
µε υπεροξείδιο του υδρογόνου συγκέντρωσης 35% από οδοντίατρο.
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Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για τα
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι. Τα µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη για τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για την
ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (φυσικοχηµικές

ιδιότητες)

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων (ισχύει για τους
εργαζοµένους και τους καταναλωτές). Το συµπέρασµα αυτό συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για τον κίνδυνο πυρκαγιάς που δηµιουργούν οι διαρροές πυκνών
διαλυµάτων (> 25%) υπεροξειδίου του υδρογόνου σε καύσιµα υλικά.

Β. Περιβάλλον
Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για το περιβάλλον ως προς την
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ και

τα ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι για τα
προαναφερόµενα στοιχεία του περιβάλλοντος. Τα µέτρα που εφαρµόζονται ήδη για
τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για τα
Υ∆ΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για επιδράσεις στα υδάτινα οικοσυστήµατα ως αποτέλεσµα της έκθεσης
την οποία συνεπάγονται τέσσερις µονάδες παραγωγής και η χρήση στη βιοµηχανική
παρασκευή άλλων χηµικών ουσιών.
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Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι για το
προαναφερόµενο στοιχείο του περιβάλλοντος. Τα µέτρα που εφαρµόζονται ήδη για
τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

για τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Η ισχύουσα σε κοινοτικό επίπεδο νοµοθεσία για την προστασία των εργαζοµένων θεωρείται
γενικά ότι παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για τον περιορισµό των κινδύνων που ενέχει η
ουσία στον αναγκαίο βαθµό και έχει εφαρµογή.
Στο πλαίσιο αυτό συνιστάται:
–

να επανεξετάσουν οι εργοδότες τις τυχόν εκτιµήσεις κινδύνων που έχουν
διενεργηθεί σύµφωνα µε την οδηγία 98/24/EK (οδηγία για τους χηµικούς
παράγοντες) για να λάβουν υπόψη τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην
αξιολόγηση των κινδύνων και τη στρατηγική περιορισµού των κινδύνων από το
υπεροξείδιο υδρογόνου βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) 739/93 και να λάβουν τα
τυχόν απαραίτητα µέτρα·

–

να σηµειώσουν οι εργοδότες που χρησιµοποιούν υπεροξείδιο του υδρογόνου στις
εφαρµογές οι οποίες χαρακτηρίζονται ως πηγή ανησυχίας στην εκτίµηση κινδύνων
(ενότητα I), τις πρακτικές κατευθυντήριες γραµµές µη δεσµευτικού χαρακτήρα, που
θα καταρτίσει η Επιτροπή κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 παράγραφος 2 της
οδηγίας 98/24/EK, καθώς και τις τυχόν ειδικές κατά κλάδους κατευθυντήριες
γραµµές που θα καταρτιστούν σε εθνικό επίπεδο µε βάση τις ανωτέρω
κατευθυντήριες γραµµές.

για τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Συνιστάται:
–

28

σχετικά µε τη µέγιστη αποδεκτή εκατοστιαία περιεκτικότητα σε υπεροξείδιο του
υδρογόνου των προϊόντων λεύκανσης δοντιών που χρησιµοποιούνται υπό την
επίβλεψη οδοντιάτρου, να εξεταστεί στο πλαίσιο της οδηγίας (ΕΚ) 2003/83 της
Επιτροπής28 το ενδεχόµενο επιβολής ορίου συγκέντρωσης υπεροξειδίου του
υδρογόνου µέχρι 6%, µε την προϋπόθεση ότι θα αναγράφονται στην ετικέτα
κατάλληλοι όροι χρήσης και προειδοποίηση·

ΕΕ L 238 της 25.09.2003, σ. 27
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–

τα λευκαντικά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τα προϊόντα καθαρισµού που
περιέχουν υπεροξείδιο του υδρογόνου σε συγκέντρωση ≥ 5% να µορφοποιούνται
κατά τρόπον ώστε να ελαττώνεται ο κίνδυνος ερεθισµού/ικανότητας διάβρωσης των
οφθαλµών (π.χ. ιξώδη εναιωρήµατα, κρέµες). Στις οδηγίες χρήσης θα πρέπει να
τονίζεται ο κίνδυνος ερεθισµού/ικανότητας διάβρωσης των οφθαλµών και να
αναφέρεται η εκατοστιαία περιεκτικότητα υπεροξειδίου του υδρογόνου στο προϊόν.
Για τις βαφές/προϊόντα αποχρωµατισµού µαλλιών, η εφαρµογή των ανωτέρω
συστάσεων, συµπεριλαµβανοµένου του ορίου εκατοστιαίας περιεκτικότητας, θα
πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της κοινοτικής νοµοθεσίας για τα καλλυντικά
προϊόντα·

–

η σχετική µε τα συστήµατα πωµατισµού ασφαλείας για τα παιδιά απαίτηση της
οδηγίας 1999/45/EK (οδηγία για τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα) να επεκταθεί σε
όλα τα χηµικά προϊόντα οικιακής χρήσης που περιέχουν υπεροξείδιο του υδρογόνου
και µπορούν να είναι προσιτές στα παιδιά.

για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συνιστάται:
–

για να διευκολυνθεί η χορήγηση αδειών βάσει της οδηγίας 96/61/EK
(ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης), να καλυφθεί αυτή η ουσία από
τις υπό εξέλιξη εργασίες κατάρτισης κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις
καλύτερες διαθέσιµες τεχνικές (BAT). Συνιστάται στα κράτη µέλη να
παρακολουθούν επισταµένως την εφαρµογή BAT κατά τη χορήγηση αδειών και να
αναφέρουν στην Επιτροπή κάθε σηµαντική εξέλιξη, στο πλαίσιο της ανταλλαγής
πληροφοριών για τις BAT.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΡΟΣ ΟΓ∆ΟΟ
ΑΡΙΘ. CAS 79-41-4

ΑΡΙΘ. EINECS 201-204-4

Συντακτικός τύπος:

CH2 = C(CH3) - COOH

Ονοµασία EINECS:

Μεθακρυλικό οξύ (MAA)

Ονοµασία IUPAC:

2-µεθυλο-2-προπενικό οξύ

Εισηγητής:

Γερµανία

Ταξινόµηση29:

C: R35
Xn: R21/22

Η εκτίµηση κινδύνων βασίζεται στις τρέχουσες πρακτικές σε σχέση µε τον κύκλο ζωής της
ουσίας που παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως περιγράφεται στην
πλήρη έκθεση εκτίµησης κινδύνων που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή από το κράτος µέλος
εισηγητή30.
Κατά την εκτίµηση κινδύνων προσδιορίστηκε, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, ότι η ουσία
χρησιµοποιείται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κυρίως ως εσωτερικό και εξωτερικό ενδιάµεσο
προϊόν στη χηµική βιοµηχανία για την παραγωγή µεθακρυλικών εστέρων και ως µονοµερές σε
διάφορα είδη πολυµερών. Άλλες χρήσεις είναι ως συστατικό συγκολλητικών υλών και ως
υπόλειµµα µονοµερούς σε χρώµατα και προϊόντα επεξεργασίας κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων. ∆εν ήταν δυνατόν να συγκεντρωθούν στοιχεία για τη χρήση του συνολικού όγκου
της ουσίας που παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και, ως εκ τούτου,
ενδέχεται να υπάρχουν χρήσεις που δεν καλύπτονται από την παρούσα εκτίµηση κινδύνων.
Κατά την εκτίµηση κινδύνων εντοπίστηκαν και άλλες πηγές έκθεσης στην ουσία, σηµαντικές
για τον άνθρωπο και το περιβάλλον " ειδικότερα κατά τη χρήση µεθακρυλικών
ρευστοκονιαµάτων ", οι οποίες δεν προέρχονται από τον κύκλο ζωής της ουσίας που
παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η αξιολόγηση των κινδύνων που
απορρέουν από αυτούς τους τρόπους έκθεσης συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα εκτίµηση
κινδύνων.

29

30

Η ταξινόµηση της ουσίας ορίζεται από την οδηγία 2001/59/EK της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2001
σχετικά µε την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή όγδοη φορά, της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ
του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν στην ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών - ΕΕ L 225 της
21.08.2001, σ. 35.
Το πλήρες κείµενο και περίληψη της έκθεσης εκτίµησης κινδύνων διατίθενται στον δικτυακό τόπο του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Χηµικών Ουσιών: http://ecb.jrc.it/existing-substances/.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Α. Υγεία του ανθρώπου
Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για ερεθισµό των αναπνευστικών οδών ως αποτέλεσµα της
βραχυπρόθεσµης έκθεσης µέσω της εισπνοής, την οποία συνεπάγονται η παραγωγή
της ουσίας, η περαιτέρω επεξεργασία της ως χηµικού ενδιάµεσου προϊόντος στη
χηµική βιοµηχανία, η βιοµηχανική παρασκευή συγκολλητικών υλών και η χρήση
συγκολλητικών υλών στη βιοµηχανία και από τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων,

–

ανησυχιών για τοπικές επιδράσεις στο αναπνευστικό σύστηµα ως αποτέλεσµα της
επανειληµµένης έκθεσης µέσω της εισπνοής την οποία συνεπάγονται η παραγωγή
και η χρήση συγκολλητικών υλών.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ και

τα ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι. Τα µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη για τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για την
ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (φυσικοχηµικές

ιδιότητες)

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι. Τα µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη για τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.

Β. Περιβάλλον
Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για το περιβάλλον ως προς τα
Υ∆ΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
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είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για επιδράσεις στα υδάτινα οικοσυστήµατα ως αποτέλεσµα της έκθεσης
την οποία συνεπάγεται η χρήση ακρυλικών µέσων παρασκευής ρευστοκονιαµάτων.
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Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για την
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ και

τα ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι. Τα µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη για τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι. Τα µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη για τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

για τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Η ισχύουσα σε κοινοτικό επίπεδο νοµοθεσία για την προστασία των εργαζοµένων θεωρείται
γενικά ότι παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για τον περιορισµό των κινδύνων που ενέχει η
ουσία στον αναγκαίο βαθµό και έχει εφαρµογή.
Στο πλαίσιο αυτό συνιστάται:
–

να θεσπιστούν σε κοινοτικό επίπεδο οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης για το
µεθακρυλικό οξύ·

–

να σηµειώσουν οι εργοδότες που χρησιµοποιούν συγκολλητικές ύλες οι οποίες
περιέχουν µεθακρυλικό οξύ, τις πρακτικές κατευθυντήριες γραµµές µη δεσµευτικού
χαρακτήρα, που θα καταρτίσει η Επιτροπή κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12
παράγραφος 2 της οδηγίας 98/24/EK (οδηγία για τους χηµικούς παράγοντες), καθώς
και τις τυχόν ειδικές κατά κλάδους κατευθυντήριες γραµµές που θα καταρτιστούν σε
εθνικό επίπεδο µε βάση τις ανωτέρω κατευθυντήριες γραµµές.

για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Για το µεθακρυλικό οξύ που εκλύεται από χηµικά ρευστοκονιάµατα συνιστάται:
–

να θεσπιστεί εναρµονισµένο ευρωπαϊκό σύστηµα δοκιµών και αξιολόγησης για τα
χηµικά ρευστοκονιάµατα·

–

να ρυθµιστούν οι γενικοί όροι χρήσης των χηµικών ρευστοκονιαµάτων σε επίπεδο
ΕΕ, συµπεριλαµβάνοντας απαιτήσεις για πλήρη κατάρτιση των υπευθύνων
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σχεδιασµού και του προσωπικού πεδίου, ενώ οι τοπικές πτυχές θα πρέπει να
εξετάζονται από τις αντίστοιχες τοπικές εποπτικές αρχές·
–

να ελέγχονται οι τοπικές εκποµπές στο περιβάλλον, όπου κρίνεται απαραίτητο, µε
εθνικούς κανόνες, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι για το
περιβάλλον.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΑΡΙΘ. CAS 80-62-6

ΑΡΙΘ. EINECS 201-297-1

Συντακτικός τύπος::

CH2 = C(CH3) – COOCH3

Ονοµασία EINECS:

Μεθακρυλικό µεθύλιο

Ονοµασία IUPAC:

2-µεθυλο-προπενικός µεθυλεστέρας

Εισηγητής:

Γερµανία

Ταξινόµηση31

F:R11
Xi:R37/38
R43

Η εκτίµηση κινδύνων βασίζεται στις τρέχουσες πρακτικές σε σχέση µε τον κύκλο ζωής της
ουσίας που παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως περιγράφεται στην
πλήρη έκθεση εκτίµησης κινδύνων που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή από το κράτος µέλος
εισηγητή32.
Κατά την εκτίµηση κινδύνων προσδιορίστηκε, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, ότι η ουσία
χρησιµοποιείται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κυρίως ως ενδιάµεσο προϊόν στην παραγωγή
πολυµερών, συµπολυµερών, συγκολλητικών υλών, δραστικών ρητινών, στη
µετεστεροποίηση και στην παραγωγή χυτών φύλλων. Άλλες χρήσεις είναι στην παραγωγή
πολυµερών σε γαλάκτωµα, σε διασπορά και σε διαλύτη, ακρυλικών πολυµερών τύπου
φύλλου, ως συστατικό υλών συγκόλλησης µε αντίδραση και ρητινών ένθεσης, επιστρώσεων
δαπέδων, ρητινών για τύπους που χρησιµοποιούνται σε οδοντοτεχνικές και ιατρικές
εφαρµογές, ενώ η ουσία απαντά ως υπόλειµµα µονοµερούς σε χρώµατα, καθώς και σε άλλα
πολυµερή που χρησιµοποιούνται σε καταναλωτικά προϊόντα. ∆εν ήταν δυνατόν να
συγκεντρωθούν στοιχεία για τη χρήση του συνολικού όγκου της ουσίας που παράγεται ή
εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν χρήσεις που
δεν καλύπτονται από την παρούσα εκτίµηση κινδύνων.
Κατά την εκτίµηση κινδύνων εντοπίστηκαν και άλλες πηγές έκθεσης στην ουσία, σηµαντικές
για τον άνθρωπο και το περιβάλλον " ειδικότερα, η ουσία σχηµατίζεται ως προϊόν διάσπασης
κατά τη θερµική κατεργασία πολυµεθυλοµεθακρυλικών πολυµερών ", οι οποίες δεν
31

32

Η ταξινόµηση των ουσιών ορίζεται από την οδηγία 2000/32/EK της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2000,
σχετικά µε την προσαρµογή, για εικοστή έκτη φορά, στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του
Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών - ΕΕ L 136 της
08.06.2000, σ. 1.
Το πλήρες κείµενο και περίληψη της έκθεσης εκτίµησης κινδύνων διατίθενται στον δικτυακό τόπο του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Χηµικών Ουσιών: http://ecb.jrc.it/existing-substances/.
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προέρχονται από τον κύκλο ζωής της ουσίας που παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα. Η αξιολόγηση των κινδύνων που απορρέουν από αυτούς τους τρόπους έκθεσης
συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα εκτίµηση κινδύνων.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Α. Υγεία του ανθρώπου
Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για ερεθισµό και ικανότητα διάβρωσης των αναπνευστικών οδών ως
αποτέλεσµα της έκθεσης µέσω της εισπνοής, την οποία συνεπάγονται η παραγωγή
χυτών φύλλων, η παραγωγή δραστικών ρητινών, η παραγωγή και η χρήση
συγκολλητικών υλών, η παραγωγή χρωµάτων, η επίστρωση δαπέδων από
ειδικευµένους τεχνίτες, η χρήση ρητινών για τύπους σε ιατρικές εφαρµογές, στα
ορθοπεδικά και οδοντοτεχνικά εργαστήρια και σε χειρουργικές επεµβάσεις, καθώς
και στη διακόσµηση,

–

ανησυχιών για ευαισθητοποίηση του δέρµατος ως αποτέλεσµα της δερµατικής
έκθεσης την οποία συνεπάγονται η παραγωγή µεθακρυλικού µεθυλίου και
πολυµεθυλοµεθακρυλικών πολυµερών, η µετεστεροποίηση, η παραγωγή χυτών
φύλλων, η παραγωγή συγκολλητικών υλών και δραστικών ρητινών στη χηµική
βιοµηχανία, η παραγωγή συγκολλητικών υλών, ρητινών για τύπους και υλικών
επίστρωσης δαπέδων, η παραγωγή χρωµάτων και βερνικιών, η χρήση
συγκολλητικών υλών στη βιοµηχανία πλαστικών, ηλεκτρονικών ειδών και γυαλιού,
η χρήση συγκολλητικών υλών και η επίστρωση δαπέδων από ειδικευµένους τεχνίτες,
η χρήση ρητινών για τύπους σε ιατρικές εφαρµογές, στα ορθοπεδικά και
οδοντοτεχνικά εργαστήρια και σε χειρουργικές επεµβάσεις, στην κατασκευή φακών
και στη διακόσµηση,

–

ανησυχιών για τοπικές επιδράσεις ως αποτέλεσµα της επανειληµµένης έκθεσης
µέσω της εισπνοής, την οποία συνεπάγονται η παραγωγή χυτών φύλλων, η
παραγωγή δραστικών ρητινών, η παραγωγή και η χρήση συγκολλητικών υλών,
καθώς και η παραγωγή χρωµάτων, η χρήση ρητινών για τύπους στα ορθοπεδικά και
οδοντοτεχνικά εργαστήρια και σε χειρουργικές επεµβάσεις,

–

ανησυχιών για γενικές συστηµικές επιδράσεις ως αποτέλεσµα της έκθεσης µέσω της
εισπνοής, την οποία συνεπάγονται η παραγωγή χυτών φύλλων, η παραγωγή
συγκολλητικών υλών, η παραγωγή χρωµάτων, η επίστρωση δαπέδων από
ειδικευµένους τεχνίτες, η χρήση ρητινών για τύπους στα ορθοπεδικά εργαστήρια και
στη διακόσµηση.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:

30.4.2004

–
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από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι. Τα µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη για τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.
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Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για τα
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι. Τα µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη για τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για την
ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (φυσικοχηµικές

ιδιότητες)

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι. Τα µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη για τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.

Β. Περιβάλλον
Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για τα
Υ∆ΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για επιδράσεις στα τοπικά υδάτινα οικοσυστήµατα ως αποτέλεσµα της
έκθεσης την οποία συνεπάγονται οι διεργασίες πολυµερισµού σε υγρή κατάσταση.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για την
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ και

τα ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι. Τα µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη για τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:

30.4.2004

–
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από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι. Τα µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη για τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
για τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Η ισχύουσα σε κοινοτικό επίπεδο νοµοθεσία για την προστασία των εργαζοµένων θεωρείται
γενικά ότι παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για τον περιορισµό των κινδύνων που ενέχει η
ουσία στον αναγκαίο βαθµό και έχει εφαρµογή.
Στο πλαίσιο αυτό συνιστάται:
–

να θεσπιστούν σε κοινοτικό επίπεδο οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης για το
µεθακρυλικό µεθύλιο·

–

να σηµειώσουν οι εργοδότες που χρησιµοποιούν µεθακρυλικό µεθύλιο στις
εφαρµογές που χαρακτηρίζονται ως πηγή ανησυχίας στην εκτίµηση κινδύνων
(ενότητα I), τις πρακτικές κατευθυντήριες γραµµές µη δεσµευτικού χαρακτήρα, που
θα καταρτίσει η Επιτροπή κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 παράγραφος 2 της
οδηγίας 98/24/EK (οδηγία για τους χηµικούς παράγοντες), καθώς και τις τυχόν
ειδικές κατά κλάδους κατευθυντήριες γραµµές που θα καταρτιστούν σε εθνικό
επίπεδο µε βάση τις ανωτέρω κατευθυντήριες γραµµές.

για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Για το µεθακρυλικό µεθύλιο που χρησιµοποιείται σε διεργασίες πολυµερισµού σε υγρή
κατάσταση σε εγκαταστάσεις χρήστες µεταγενέστερου σταδίου (δυναµικότητα επεξεργασίας
άνω των 5000 τόνων ετησίως) συνιστάται:
–

να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσον το µεθακρυλικό µεθύλιο πρέπει να
συµπεριληφθεί στον κατάλογο ουσιών προτεραιότητας του παραρτήµατος Χ της
οδηγίας 2000/60/EK (οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα) κατά την επόµενη αναθεώρηση
του εν λόγω παραρτήµατος και να µελετήσει µέτρα, π.χ. εναρµονισµένες απαιτήσεις
σχετικά µε την εκ των προτέρων έγκριση των απορρίψεων και εκποµπών στα ύδατα
για τις αντίστοιχες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις·

–

για να διευκολυνθεί η χορήγηση αδειών βάσει της οδηγίας 96/61/EK του
Συµβουλίου (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης), να καλυφθεί αυτή
η ουσία από τις υπό εξέλιξη εργασίες κατάρτισης κατευθυντήριων γραµµών σχετικά
µε τις καλύτερες διαθέσιµες τεχνικές (BAT). Συνιστάται στα κράτη µέλη να
παρακολουθούν επισταµένως την εφαρµογή BAT κατά τη χορήγηση αδειών και να
αναφέρουν στην Επιτροπή κάθε σηµαντική εξέλιξη, στο πλαίσιο της ανταλλαγής
πληροφοριών για τις BAT·

–

να ελέγχονται οι τοπικές εκποµπές στο περιβάλλον, όπου κρίνεται απαραίτητο, µε
εθνικούς κανόνες, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι για το
περιβάλλον.

30.4.2004
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΚΑΤΟ
ΑΡΙΘ. CAS 108-88-3

ΑΡΙΘ. EINECS 203-625-9

Συντακτικός τύπος:

C6H5 – CH

Ονοµασία EINECS:

Τολουόλιο

Ονοµασία IUPAC:

Τολουόλιο

Εισηγητής:

∆ανία

Ταξινόµηση33

F:R11
Xn:R20

Η εκτίµηση κινδύνων βασίζεται στις τρέχουσες πρακτικές σε σχέση µε τον κύκλο ζωής της
ουσίας που παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως περιγράφεται στην
πλήρη έκθεση εκτίµησης κινδύνων που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή από το κράτος µέλος
εισηγητή34.
Κατά την εκτίµηση κινδύνων προσδιορίστηκε, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, ότι η ουσία
χρησιµοποιείται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κυρίως ως ενδιάµεσο προϊόν για τη σύνθεση
άλλων χηµικών ουσιών, σε διαλύτες, συγκολλητικές ύλες, χρώµατα, λάκκες, βερνίκια, καθώς
και στις βιοµηχανίες ορυκτελαίων, καυσίµων και πολυµερών. Άλλες αναφερόµενες χρήσεις
είναι στη βιοµηχανία χαρτιού, χαρτονιού και χαρτοπολτού, στην κλωστοϋφαντουργική και τη
γεωργική βιοµηχανία και στη βιοµηχανία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.
Κατά την εκτίµηση κινδύνων εντοπίστηκαν και άλλες πηγές έκθεσης του ανθρώπου και του
περιβάλλοντος στην ουσία " ειδικότερα, η χρήση και η καύση πετρελαιοειδών ", οι οποίες
δεν προέρχονται από τον κύκλο ζωής της ουσίας που παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα. Η αξιολόγηση των κινδύνων που απορρέουν από αυτούς τους τρόπους έκθεσης
δεν συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα εκτίµηση κινδύνων. Ωστόσο, η πλήρης έκθεση
εκτίµησης κινδύνων που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή από το κράτος µέλος εισηγητή,
παρέχει πληροφορίες που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση των εν λόγω
κινδύνων.

33

34

Η ταξινόµηση της ουσίας ορίζεται από την οδηγία 91/325/EOK της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 1991,
για τη δωδέκατη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί
προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την
ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών - ΕΕ L 180 της 08.07.1991, σ. 1.
Το πλήρες κείµενο και περίληψη της έκθεσης εκτίµησης κινδύνων διατίθενται στον δικτυακό τόπο του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Χηµικών Ουσιών: http://ecb.jrc.it/existing-substances/.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Α. Υγεία του ανθρώπου
Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για οξεία τοξικότητα ως αποτέλεσµα της δερµατικής έκθεσης την οποία
συνεπάγεται η βαφή µε ψεκασµό ή η χρήση συγκολλητικών υλών,

–

ανησυχιών για οξεία τοξικότητα (πονοκέφαλος, ίλιγγος, αίσθηµα δηλητηρίασης,
υπνηλία και διαταραχές λειτουργιών) ως αποτέλεσµα της έκθεσης µέσω της
εισπνοής την οποία συνεπάγονται η παραγωγή και η χρήση της ουσίας ως
ενδιάµεσου προϊόντος, καθώς και η παραγωγή και η χρήση προϊόντων που περιέχουν
την ουσία,

–

ανησυχιών για ερεθισµό των οφθαλµών ως αποτέλεσµα της έκθεσης την οποία
συνεπάγονται η παραγωγή προϊόντων που περιέχουν την ουσία και η χρήση τους
στους κλάδους του χειρωνακτικού καθαρισµού, της συγκόλλησης, της εκτύπωσης
και της βαφής (µηχανική επίστρωση),

–

ανησυχιών για γενική συστηµική τοξικότητα ως αποτέλεσµα της έκθεσης µέσω της
εισπνοής, την οποία συνεπάγονται η παραγωγή προϊόντων που περιέχουν την ουσία
και η χρήση τους στους κλάδους του χειρωνακτικού καθαρισµού, της συγκόλλησης,
της εκτύπωσης και της βαφής (µηχανική επίστρωση),

–

ανησυχιών για γενική συστηµική τοξικότητα ως αποτέλεσµα της δερµατικής
έκθεσης την οποία συνεπάγεται η χρήση προϊόντων που περιέχουν την ουσία στους
κλάδους του χειρωνακτικού καθαρισµού, της συγκόλλησης και της βαφής µε
ψεκασµό,

–

ανησυχιών για γενική συστηµική τοξικότητα ως αποτέλεσµα της συνδυασµένης
έκθεσης µέσω του δέρµατος και της εισπνοής την οποία συνεπάγεται η χρήση
προϊόντων που περιέχουν την ουσία στον κλάδο της χειρωνακτικής βαφής,

–

ανησυχιών για ειδική τοξικότητα επί οργάνων (τοξικότητα για το ακουστικό
σύστηµα) ως αποτέλεσµα της έκθεσης µέσω της εισπνοής την οποία συνεπάγονται η
παραγωγή προϊόντων που περιέχουν την ουσία και η χρήση τους στους κλάδους του
χειρωνακτικού καθαρισµού, της συγκόλλησης, της εκτύπωσης και της βαφής
(µηχανική επίστρωση),

–

ανησυχιών για επιδράσεις στη γονιµότητα και στην ανάπτυξη και για αποβολή
εµβρύου ως αποτέλεσµα της έκθεσης µέσω της εισπνοής την οποία συνεπάγονται η
παραγωγή προϊόντων που περιέχουν τολουόλιο και η χρήση τους στους κλάδους του
χειρωνακτικού καθαρισµού, της συγκόλλησης, της εκτύπωσης και της βαφής
(µηχανική επίστρωση).
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Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

1.

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το
συµπέρασµα αυτό συνάγεται λόγω:

–

ανησυχιών για οξεία τοξικότητα (πονοκέφαλος, ίλιγγος, αίσθηµα της δηλητηρίασης,
υπνηλία και διαταραχές λειτουργιών) και ερεθισµό των οφθαλµών ως αποτέλεσµα
της έκθεσης µέσω της εισπνοής ή της έκθεσης των οφθαλµών σε ατµούς, την οποία
συνεπάγονται η βαφή µε ψεκασµό και η τοποθέτηση ταπήτων·

2.

είναι ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:

–

ανησυχιών για επιδράσεις στην αναπαραγωγή ως συνέπεια της έκθεσης µέσω της
εισπνοής.

Τα απαιτούµενα στοιχεία ή/και δοκιµές είναι
–

στοιχεία σχετικά µε τη σχέση µεταξύ των παρατηρούµενων επιδράσεων στην
αναπαραγωγή και της διάρκειας της έκθεσης που προκαλεί αυτές τις επιδράσεις.

Η ανάγκη συγκέντρωσης των στοιχείων αυτών επαναξιολογήθηκε, λαµβάνοντας υπόψη τη
στρατηγική περιορισµού των κινδύνων και δεν υφίσταται πλέον (βλ. ενότητα «Στρατηγική
για τον περιορισµό των κινδύνων»).
Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για τα
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για επιδράσεις στον άνθρωπο οφειλόµενες στη συµβολή του τολουολίου
που κυκλοφορεί στο εµπόριο στο σχηµατισµό όζοντος και άλλων επιβλαβών ουσιών,
δηλ. στο σχηµατισµό αιθαλοµίχλης.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για την
ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (φυσικοχηµικές

ιδιότητες)

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι. Τα µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη για τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.
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Β. Περιβάλλον
Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για το περιβάλλον ως προς τα
Υ∆ΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για επιδράσεις στα υδάτινα οικοσυστήµατα ως αποτέλεσµα της έκθεσης
την οποία συνεπάγονται, αφενός ορισµένες εγκαταστάσεις παραγωγής και
συνδυασµένης παραγωγής και επεξεργασίας της ουσίας και, αφετέρου, οι
βιοµηχανίες χρήσης της ως βασικής χηµικής ουσίας (όπου συµπεριλαµβάνονται οι
βοηθητικές ύλες επεξεργασίας, τα µέσα "εξαγωγής" και οι διαλύτες) για επεξεργασία
και µορφοποίηση, µορφοποίηση ορυκτελαίων και καυσίµων, πολυµερών, χρωµάτων
και επεξεργασία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για τα
ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για επιδράσεις στα χερσαία οικοσυστήµατα ως αποτέλεσµα της έκθεσης
την οποία συνεπάγονται, αφενός η επεξεργασία της ουσίας και, αφετέρου, η
βιοµηχανική χρήση της ως βασικής χηµικής ουσίας (όπου συµπεριλαµβάνονται οι
βοηθητικές ύλες επεξεργασίας, τα µέσα "εξαγωγής" και οι διαλύτες), για
επεξεργασία και µορφοποίηση, µορφοποίηση ορυκτελαίων και καυσίµων,
πολυµερών, χρωµάτων και επεξεργασία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για την
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για τη συµβολή του τολουολίου που κυκλοφορεί στο εµπόριο στο
σχηµατισµό όζοντος και άλλων επιβλαβών ουσιών, δηλ. στο σχηµατισµό
αιθαλοµίχλης.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για επιδράσεις στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων ως
αποτέλεσµα της έκθεσης κατά την επεξεργασία της ουσίας, καθώς και στους
βιοµηχανικούς κλάδους χρήσης της ως βασικής χηµικής ουσίας.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Κατά την εκτίµηση κινδύνων εντοπίστηκαν και άλλες πηγές εκποµπών τολουολίου (π.χ.
βενζίνη και αργό πετρέλαιο), οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΟΚ) 793/93 του Συµβουλίου και δεν ελήφθησαν υπόψη στη στρατηγική περιορισµού των
κινδύνων.
για τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Η ισχύουσα σε κοινοτικό επίπεδο νοµοθεσία για την προστασία των εργαζοµένων θεωρείται
γενικά ότι παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για τον περιορισµό των κινδύνων που ενέχει η
ουσία στον αναγκαίο βαθµό και έχει εφαρµογή.
Στο πλαίσιο αυτό συνιστάται:
–

να µελετήσει η επιστηµονική επιτροπή για τις οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης
(SCOEL) της Επιτροπής τα νέα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην έκθεση
εκτίµησης κινδύνων και να εισηγηθεί κατά πόσον είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί το
ισχύον OEL.

για τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Συνιστάται:
–

να εξεταστεί το ενδεχόµενο επιβολής περιορισµών εµπορίας και χρήσης σε
κοινοτικό επίπεδο µε την οδηγία 76/769/EOK για την ουσία ως έχει ή σε
παρασκευάσµατα προοριζόµενα να χρησιµοποιηθούν σε συγκολλητικές ύλες και
χρώµατα ψεκασµού.

–

Η προτεινόµενη επιβολή περιορισµών στην εµπορία και τη χρήση θα εξαλείψει την
ανάγκη για περισσότερα στοιχεία σχετικά µε τις συνέπειες της έκθεσης µέσω της
εισπνοής για την αναπαραγωγή.

για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και τα ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συνιστάται:
–

35

να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ενδεχόµενο προσθήκης του τολουολίου στον
κατάλογο ουσιών προτεραιότητας του παραρτήµατος Χ της οδηγίας 2000/60/EK
(οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα) κατά την επόµενη αναθεώρηση του εν λόγω
παραρτήµατος, αλλά µέχρι τότε, να αντιµετωπίζεται το τολουόλιο ως ουσία του
καταλόγου ΙΙ της οδηγίας 76/464/EOK του Συµβουλίου35 για τη ρύπανση που
προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο
περιβάλλον της Κοινότητας, έτσι ώστε να απαιτείται η θέσπιση εθνικών ποιοτικών
στόχων, διαδικασιών παρακολούθησης και, ενδεχοµένως, µέτρων περιορισµού, ώστε
να διασφαλίζεται ότι οι συγκεντρώσεις στα συστήµατα επιφανειακών υδάτων δεν
υπερβαίνουν τον ποιοτικό στόχο·

ΕΕ L 129 της 18.05.1976, σ. 23
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–

για να διευκολυνθεί η χορήγηση αδειών βάσει της οδηγίας 96/61/EK
(ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης), να καλυφθεί αυτή η ουσία από
τις υπό εξέλιξη εργασίες κατάρτισης κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις
βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές (BAT). Συνιστάται στα κράτη µέλη να
παρακολουθούν επισταµένως την εφαρµογή BAT κατά τη χορήγηση αδειών και να
αναφέρουν στην Επιτροπή κάθε σηµαντική εξέλιξη, στο πλαίσιο της ανταλλαγής
πληροφοριών για τις BAT.

–

να ελέγχονται οι τοπικές εκποµπές στο περιβάλλον, όπου κρίνεται απαραίτητο, µε
εθνικούς κανόνες, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι για το
περιβάλλον.

Η πρόταση της Επιτροπής να µειωθεί η περιεκτικότητα διαλυτών σε ορισµένα προϊόντα θα
περιορίσει ακόµη περισσότερο τους κινδύνους από το τολουόλιο στους οποίους εκτίθεται ο
άνθρωπος µέσω του περιβάλλοντος36.

36

Πρόταση οδηγίας για τον περιορισµό των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη
χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώµατα διακόσµησης και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιίας
αυτοκινήτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/13/EΚ (COM(2002) 750 τελικό)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΡΟΣ EN∆ΕΚΑΤΟ
ΑΡΙΘ. CAS 120-82-1

ΑΡΙΘ. EINECS 204-428-0

Συντακτικός τύπος:

C6H3Cl3

Ονοµασία EINECS:

1,2,4-τριχλωρο-βενζόλιο

Ονοµασία IUPAC:

1,2,4-τριχλωρο-βενζόλιο

Εισηγητής:

∆ανία

Ταξινόµηση37

Xn:R22
Xi:R38
N:50-53

Η εκτίµηση κινδύνων βασίζεται στις τρέχουσες πρακτικές σε σχέση µε τον κύκλο ζωής της
ουσίας που παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως περιγράφεται στην
πλήρη έκθεση εκτίµησης κινδύνων που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή από το κράτος µέλος
εισηγητή38.
Κατά την εκτίµηση κινδύνων προσδιορίστηκε, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, ότι η ουσία
χρησιµοποιείται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κυρίως ως ενδιάµεσο προϊόν για τη σύνθεση
ζιζανιοκτόνων και ως διαλύτης διεργασιών σε κλειστά συστήµατα. Μεταξύ των άλλων
χρήσεων αναφέρονται η χρήση ως διαλύτη, φορέα χρωστικών ουσιών στην
κλωστοϋφαντουργία, προσθέτου σε διηλεκτρικά ρευστά και αναστολέα της διάβρωσης. ∆εν
ήταν δυνατόν να συγκεντρωθούν στοιχεία για τη χρήση του συνολικού όγκου της ουσίας που
παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν
χρήσεις που δεν καλύπτονται από την παρούσα εκτίµηση κινδύνων.

37

38

Η ταξινόµηση της ουσίας ορίζεται από την οδηγία 2001/59/EK της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2001
σχετικά µε την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή όγδοη φορά, της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ
του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν στην ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών - ΕΕ L 225 της
21.08.2001, σ. 1.
Το πλήρες κείµενο και περίληψη της έκθεσης εκτίµησης κινδύνων διατίθενται στον δικτυακό τόπο του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Χηµικών Ουσιών: http://ecb.jrc.it/existing-substances/.
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Κατά την εκτίµηση κινδύνων εντοπίστηκαν και άλλες πηγές έκθεσης του ανθρώπου και του
περιβάλλοντος στην ουσία " ειδικότερα, ορισµένα διηλεκτρικά ρευστά που περιέχουν 1,2,4ττριχλωρο-βενζόλιο και εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται σε υφιστάµενο ηλεκτρικό
εξοπλισµό και ο σχηµατισµός 1,2,4-τριχλωρο-βενζολίου στο περιβάλλον ως προϊόντος
διάσπασης άλλων, πιο πολύπλοκων χλωριούχων οργανικών ενώσεων ", οι οποίες δεν
προέρχονται από τον κύκλο ζωής της ουσίας που παράγεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα. Η αξιολόγηση των κινδύνων που απορρέουν από αυτούς τους τρόπους έκθεσης
δεν συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα εκτίµηση κινδύνων.
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Ωστόσο, η πλήρης έκθεση εκτίµησης κινδύνων που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή από το
κράτος µέλος εισηγητή, παρέχει πληροφορίες που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την
αξιολόγηση των ανωτέρω κινδύνων.
Η εκτίµηση κινδύνων υποδεικνύει να διερευνηθεί περαιτέρω αν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η
ουσία στα εθνικά ή διεθνή προγράµµατα που έχουν ως αντικείµενο τους ανθεκτικούς στη
διάσπαση οργανικούς ρύπους.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Α. Υγεία του ανθρώπου
Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
είναι ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές. Το συµπέρασµα αυτό συνάγεται
λόγω:
–

ανησυχιών για επιδράσεις ως συνέπεια έκθεσης.

Τα απαιτούµενα στοιχεία ή/και δοκιµές είναι
–

στοιχεία σχετικά µε την επαγγελµατική έκθεση κατά τη χρήση της ουσίας ως φορέα
χρωστικών ουσιών και ως διαλύτη διεργασιών, κατά την παραγωγή προϊόντων που
περιέχουν την ουσία στον κλάδο των διηλεκτρικών ρευστών και κατά τη χρήση
προϊόντων που περιέχουν την ουσία στους κλάδους της παραγωγής και της
εγκατάστασης καλωδίων.

Η ανάγκη συγκέντρωσης των στοιχείων αυτών επαναξιολογήθηκε, λαµβάνοντας υπόψη τη
στρατηγική περιορισµού των κινδύνων και δεν υφίσταται πλέον (βλ. ενότητα ΙΙ «Στρατηγική
για τον περιορισµό των κινδύνων»)·
είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για γενική συστηµική τοξικότητα ως αποτέλεσµα της επανειληµµένης
έκθεσης µέσω της εισπνοής την οποία συνεπάγονται οι δραστηριότητες τοποθέτησης
σε τύµπανα κατά την παραγωγή της ουσίας, η παραγωγή προϊόντων που περιέχουν
την ουσία στον κλάδο της παραγωγής αδιάλυτων στο νερό χρωµάτων (πιγµέντα) και
η χρήση προϊόντων που περιέχουν την ουσία στον κλάδο της βαφής µε ψεκασµό,

–

ανησυχιών για ερεθισµό των οφθαλµών και των αναπνευστικών οδών ως
αποτέλεσµα της επανειληµµένης έκθεσης σε ατµούς της ουσίας, την οποία
συνεπάγονται η παραγωγή προϊόντων που περιέχουν την ουσία στον κλάδο της
παραγωγής αδιάλυτων στο νερό χρωµάτων και η χρήση προϊόντων που περιέχουν
την ουσία στον κλάδο της παραγωγής πλαστικών σφαιριδίων,

–

ανησυχιών για γενική συστηµική τοξικότητα και τοπικές δερµατικές επιδράσεις ως
αποτέλεσµα της επανειληµµένης δερµατικής έκθεσης την οποία συνεπάγεται η
χρήση προϊόντων που περιέχουν την ουσία στους κλάδους της βαφής µε ψεκασµό,
της διάλυσης µετασχηµατιστών και της στίλβωσης.
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Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για ερεθισµό των οφθαλµών και των αναπνευστικών οδών ως συνέπεια
επανειληµµένης έκθεσης σε ατµούς της ουσίας, καθώς και για γενική συστηµική
τοξικότητα ως αποτέλεσµα της επανειληµµένης έκθεσης µέσω της εισπνοής και του
δέρµατος, την οποία συνεπάγονται η βαφή µε ψεκασµό και η στίλβωση
αυτοκινήτων.

Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για τα
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για έµµεση έκθεση, δεδοµένου ότι η υπολογιζόµενη στα σενάρια τοπικής
χρήσης έκθεση µπορεί να υπερβεί τις τιµές αποδεκτής ηµερήσιας πρόσληψης και τις
κατευθυντήριες τιµές της ΠΟΥ στο πόσιµο νερό.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για την
ΥΓΕΙΑ TOY ΑΝΘΡΩΠOY (φυσικοχηµικές

ιδιότητες)

είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι. Τα µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη για τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.

Β. Περιβάλλον
Τα πορίσµατα της αξιολόγησης των κινδύνων για το περιβάλλον ως προς τα
και τα ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ είναι ότι χρειάζονται ειδικά
µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό συνάγεται λόγω:

Υ∆ΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

–

ανησυχιών για επιδράσεις στα υδάτινα και τα χερσαία οικοσυστήµατα ως
αποτέλεσµα της έκθεσης την οποία συνεπάγονται η χρήση της ουσίας ως φορέα
χρωστικών ουσιών και άλλες χρήσεις (µεταξύ αυτών, ως διαλύτη διεργασιών,
προσθέτου σε διηλεκτρικά ρευστά και αναστολέα της διάβρωσης).

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για την
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
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είναι ότι δεν χρειάζονται επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία ή/και δοκιµές ούτε µέτρα
για τον περιορισµό των κινδύνων πέραν εκείνων που εφαρµόζονται σήµερα. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται επειδή:
–

από την εκτίµηση κινδύνων προκύπτει ότι δεν αναµένονται κίνδυνοι. Τα µέτρα που
εφαρµόζονται ήδη για τον περιορισµό των κινδύνων θεωρούνται επαρκή.

Το πόρισµα της αξιολόγησης των κινδύνων για τους
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

είναι ότι χρειάζονται ειδικά µέτρα για τον περιορισµό των κινδύνων. Το συµπέρασµα αυτό
συνάγεται λόγω:
–

ανησυχιών για επιδράσεις στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων ως
αποτέλεσµα της έκθεσης την οποία συνεπάγονται, αφενός η χρήση της ουσίας ως
ενδιάµεσου προϊόντος και, αφετέρου, οι βιοµηχανικοί κλάδοι χρήστες, π.χ. χρήση
στον κλάδο των βασικών χηµικών προϊόντων ως διαλύτη, στην κλωστοϋφαντουργία
ως φορέα χρωστικών ουσιών και άλλες χρήσεις µεταγενέστερου σταδίου.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

για τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Η ισχύουσα σε κοινοτικό επίπεδο νοµοθεσία για την προστασία των εργαζοµένων και,
ειδικότερα, οι διατάξεις της οδηγίας 2000/39/EK της Επιτροπής39 για τη θέσπιση πρώτου
καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιµών έκθεσης, θεωρείται γενικά ότι παρέχει το κατάλληλο
πλαίσιο για τον περιορισµό των κινδύνων που ενέχει η ουσία στον αναγκαίο βαθµό και έχει
εφαρµογή.
Η επιβολή περιορισµών στην εµπορία και στη χρήση που προτείνεται για την προστασία του
περιβάλλοντος, θα µειώσει επίσης τον κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου (εργαζόµενοι) και
θα εξαλείψει την ανάγκη για περισσότερα στοιχεία σχετικά µε τα σενάρια επαγγελµατικής
έκθεσης.
για τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και τα ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ

Συνιστάται:
–

39

να εξεταστεί το ενδεχόµενο επιβολής περιορισµών εµπορίας και χρήσης σε
κοινοτικό επίπεδο βάσει της οδηγίας 76/769/EOK µε σκοπό την προστασία του
περιβάλλοντος και τη µείωση της έµµεσης έκθεσης µέσω του περιβάλλοντος από
όλες τις χρήσεις εκτός από τη χρήση ως ενδιάµεσου προϊόντος. Θα πρέπει επίσης να
εξεταστεί, κατά περίπτωση, το ενδεχόµενο επιβολής περιορισµών στην εµπορία και
τη χρήση προϊόντων που περιέχουν τριχλωροβενζόλιο.
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