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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο της 28ης Ιουνίου 2001 για

την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την εικοστή τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον
αφορά τους περιορισµούς διάθεσης στην αγορά και χρήσεως µερικών
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων (Χλωριωµένες παραφίνες µικρής
αλυσίδας)
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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/    /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την εικοστή τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τους

περιορισµούς διάθεσης στην αγορά και χρήσεως µερικών επικίνδυνων ουσιών και

παρασκευασµάτων (Χλωριωµένες παραφίνες µικρής αλυσίδας)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 337 Ε της 28.11.2000, σ. 138.
2 ΕΕ C 116 της 20.4.2001, σ. 27.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 2001 (δεν έχει ακόµη

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ... (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ...
(δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Οι περιορισµοί που έχουν θεσπιστεί ή προγραµµατιστεί από ορισµένα κράτη µέλη σχετικά µε

τη χρήση χλωριωµένων παραφινών µικρής αλυσίδας (ΧΠΜΑ) µετά την απόφαση 95/1 της

PARCOM (σύµβαση για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από χερσαίες πηγές),

επηρεάζουν άµεσα την ολοκλήρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ως εκ τούτου,

απαιτείται προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών που διέπουν τον συγκεκριµένο

τοµέα και τροποποίηση, εποµένως, του Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 76/769/EΟΚ του

Συµβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και

διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας στην

αγορά και χρήσεως µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων 1.

(2) Οι ΧΠΜΑ έχουν χαρακτηρισθεί ως επικίνδυνες για το περιβάλλον διότι είναι πολύ τοξικές

για τους υδρόβιους οργανισµούς και διότι δύνανται να έχουν µακροχρόνιες δυσµενείς

επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

(3) Η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση στο πλαίσιο του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 793/93 του

Συµβουλίου της 23ης Μαρτίου 1993 για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις

υπάρχουσες ουσίες 2, στην οποία συνιστά τη λήψη ειδικών µέτρων για τον περιορισµό της

χρήσης των ΧΠΜΑ, ιδίως στα υγρά επεξεργασίας µετάλλων και στα προϊόντα τελικής

επεξεργασίας δερµάτων, µε σκοπό την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος.

                                                
1 ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

99/77/EΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 207 της 6.8.1999, σ. 18).
2 EE L 84 της 5.4.1993, σ. 1.



9461/1/01 REV 1 GA/ak,ra 3
DG C II   EL

(4) Όλες οι υπόλοιπες χρήσεις των ΧΠΜΑ εξεταστούν εκ νέου υπό το πρίσµα των νέων

επιστηµονικών γνώσεων, ιδίως λόγω των εκποµπών από προϊόντα που περιέχουν ΧΠΜΑ.

(5) Στις 27 Νοεµβρίου 1998, η Επιστηµονική Επιτροπή για την Τοξικότητα, την Οικοτοξικότητα

και το Περιβάλλον διετύπωσε γνώµη σχετικά µε τους κινδύνους που παρουσιάζουν οι

ΧΠΜΑ, τους οποίους είχε επισηµάνει στη σύστασή της η Επιτροπή.

(6) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη της κοινοτικής

νοµοθεσίας περί ασφάλειας και προστασίας της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία,

και ιδίως της οδηγίας 89/391/EΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 1 σχετικά µε την

εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των

εργαζοµένων κατά την εργασία και της οδηγίας 98/24/EΚ του Συµβουλίου της

7ης Απριλίου 1998 για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την

εργασία από κινδύνους οφειλοµένους σε χηµικούς παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την

έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 2,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

                                                
1 EE L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
2 ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11.
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Άρθρο 1

Στο Παράρτηµα I της οδηγίας 76/769/EΟΚ προστίθεται:

«
XXX Αλκάνια, C10-C13, Χλωρο
(χλωριωµένες παραφίνες µικρής
αλυσίδας)

1. ∆εν επιτρέπεται η διάθεσή τους στην αγορά
ως ουσίες ή συστατικά άλλων ουσιών ή ως
παρασκευασµάτων σε συγκεντρώσεις άνω
του 1%
- στην επεξεργασία µετάλλων,
- για τη λίπανση δερµάτων.

2. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003, όλες οι
υπόλοιπες χρήσεις των ΧΠΜΑ θα
επανεξεταστούν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη
και την επιτροπή OSPAR, υπό το πρίσµα
τυχόν νέων επιστηµονικών δεδοµένων
σχετικά µε τους κινδύνους που ενέχουν οι
ΧΠΜΑ για την υγεία και το περιβάλλον.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενηµερωθεί
για το αποτέλεσµα της επανεξέτασης αυτής.

»

Άρθρο 2

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και

διοικητικές διατάξεις ώστε να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο ...*

Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές το αργότερο στις ...**.

                                                
* ∆ώδεκα µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** ∆εκαοκτώ µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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2. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραποµπή στην

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από ανάλογη παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους.

Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 3

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο
Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

____________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Bρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2001 (29.06)
(OR. fr)
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2000/0104 (COD)

9461/1/01
REV 1 ADD 1

LIMITE
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ
Θέµα : Κοινή θέση  για την έκδοση της οδηγίας (ΕΚ) αριθ. �/2001 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εικοστή τροποποίηση της οδηγίας
76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τους περιορισµούς διάθεσης στην
αγορά και χρήσεως µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων
(Χλωριωµένες παραφίνες µικρής αλυσίδας)

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. Εισαγωγή

1. Στις 21 Ιουνίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας µε βάση τα

άρθρα 95 και 251 της συνθήκης σχετικά µε την εικοστή τροποποίηση της οδηγίας

76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τους περιορισµούς διάθεσης στην αγορά και

χρήσεως µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων (χλωριωµένες

παραφίνες µικρής αλυσίδας).

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 23 Νοεµβρίου 2000.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση την 1η Φεβρουαρίου

2001. Κατόπιν της γνωµοδότησης αυτής, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, µε

επιστολή από 21ης Μαΐου 2001, τροποποιηµένη πρόταση.

4. Στις 28 Ιουνίου 2001, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του, σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της συνθήκης.

ΙΙ. Στόχοι

5. Η οδηγία αποσκοπεί στην εναρµόνιση των διαφορετικών εθνικών νοµοθεσιών σχετικά

µε τη χρήση των χλωριωµένων παραφινών µικρής διάρκειας (PCCC) και στον

περιορισµό της στους δύο τοµείς εφαρµογής, δηλαδή τη µεταλλουργία και τη λίπανση

δερµάτων. Ο περιορισµός αυτός της χρήσης των εν λόγω ουσιών κρίνεται ως

ενδεδειγµένος υπό το φως των πορισµάτων µιας µελέτης αξιολόγησης των κινδύνων

που ενέχουν οι PCCC. Η µελέτη κατέδειξε την ύπαρξη πιθανόν κινδύνων για το

περιβάλλον.

Εξάλλου, όσον αφορά τις υπόλοιπες εφαρµογές των PCCC, δηλαδή ως

πλαστικοποιητών σε χρώµατα, επιχρίσµατα και στεγανωτικά καθώς και ως

επιβρανδυτών φλόγας σε ελαστικά (καουτσούκ), πλαστικά και κλωστοϋφαντουργικά

προϊόντα, η οδηγία προβλέπει ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν σε διάστηµα τριών

ετών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας, µέτρα µείωσης των κινδύνων, υπό το φως

των νέων επιστηµονικών γνώσεων και της τεχνικής προόδου.
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ΙΙΙ. Ανάλυση της κοινής θέσης

6. Η κοινή θέση αντιστοιχεί σε πολύ µεγάλο βαθµό στην τροποποιηµένη πρόταση της

Επιτροπής. Αυτή, ωστόσο, ενέκρινε µόνο µια από τις τροπολογίες καθώς και µέρος

µιας άλλης από τις τέσσερις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογίες που έγιναν δεκτές χωρίς τροποποίηση ή µε ελάσσονες τροποποιήσεις

7. Το Συµβούλιο δέχτηκε την τροποποίηση αριθ. 4 (Παράρτηµα Ι, σηµείο 2 της οδηγίας

76/769/ΕΟΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη ρητή µνεία στην οδηγία ότι το

σύνολο των λοιπών χρήσεων των χλωριωµένων παραφινών µικρής αλυσίδας θα

επανεξεταστεί µελλοντικά και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινβούλιο θα ενηµερωθεί για τα

αποτελέσµατα της επανεξέτασης.

8. Το Συµβούλιο δέχτηκε επίσης το πρώτο µέρος της τροποποιήσεως αριθ. 3 (Παράρτηµα

Ι, σηµείο 1 της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ) που αποσκοπεί στην κάλυψη των PCCC ως

ουσιών ή συστατικών παρασκευασµάτων, διευκρινίζοντας ότι εµπίπτουν οι ουσίες ή τα

συστατικά άλλων ουσιών ή παρασκευασµάτων.

Εξάλλου, το Συµβούλιο προσέθεσε διάταξη µε την οποία η απαγόρευση της διάθεσης

στην αγορά των εν λόγω PCCC δεν εφαρµόζεται παρά µόνο σε συγκεντρώσεις

ανώτερες του 1 % για τις δυο προαναφερόµενες εφαρµογές.

Τροπολογίες που δεν έγιναν δεκτές

9. Το Συµβούλιο δεν υιοθέτησε το δεύτερο µέρος της τροπολογίας αριθ. 3 (Παράρτηµα Ι,

σηµείο 1 της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ) ούτε την τροπολογία αριθ. 1 (αιτιολογική σκέψη 2,

που έγινε τώρα αιτιολογική σκέψη 1) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεύρυνση

του πεδίου εφαρµογής της προτεινόµενης απαγόρευσης της χρήσης των PCCC ως

πλαστικοποιητών σε χρώµατα, επιχρίσµατα και στεγανωτικά και ως επιβραδυντών

φλόγας σε ελαστικά, πλαστικά και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
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10. Το Συµβούλιο δεν υιοθέτησε ούτε την τροπολογία αριθ. 2 (αιτιολογική σκέψη 5, που

έγινε τώρα αιτιολογική σκέψη 4) µε την οποία υποχρεωούνταν η Επιτροπή να υποβάλει

προτάσεις για τους περιορισµούς χρήσεως άλλων παρόµοιων ουσιών.

________________________



EΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Bρυξέλλες, 5.7.2001
SEC(2001) 1130τελικό

2000/0104 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί για εικοστή φορά την
οδηγία 76/769/EΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τους περιορισµούς κυκλοφορίας στην
αγορά και χρήσεως µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων (Χλωριωµένες

παραφίνες µικρής αλυσίδας)
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί για εικοστή φορά την
οδηγία 76/769/EΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τους περιορισµούς κυκλοφορίας στην
αγορά και χρήσεως µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων (Χλωριωµένες

παραφίνες µικρής αλυσίδας)

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

– Η προαναφερόµενη πρόταση [COM(2000) 260 τελικό] εκδόθηκε από την

Επιτροπή στις 20 Ιουνίου 2000και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στο Συµβούλιο
και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

– Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση µε ορισµένες τροπολογίες
κατά την πρώτη ανάγνωση της 1ης Φεβρουαρίου 2001.

– Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής [COM(2001) 268τελικό] εκδόθηκε
στις 17Μαΐου 2001και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στο Συµβούλιο.

– Tο Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία µε ειδική πλειοψηφία στις
31Μαΐου 2001και εξέδωσε κοινή θέση στις 27 Ιουνίου 2001.

– Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνωµοδότησή της στις
29Νοεµβρίου 2000.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ

Η πρόταση, που βασίζεται στο άρθρο 95 της συνθήκης, έχει τους ακόλουθους δύο
στόχους:

– τη διατήρηση της εσωτερικής αγοράς µέσω της θέσπισης εναρµονισµένων

διατάξεων σχετικά µε την εµπορία και χρήση χλωριωµένων παραφινών µικρής
αλυσίδας (SCCP);

– την παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος µέσω της
απαγόρευσης της διάθεσης στην αγορά χλωριωµένων παραφινών µικρής

αλυσίδας για χρήση στη µεταλλουργία και στην κατεργασία δερµάτων.
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3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝΚΟΙΝΗΘΕΣΗ

3.1. Γενικά

Η κοινή θέση ακολουθεί τις γενικές γραµµές της τροποποιηµένης πρότασης της
Επιτροπής. Συµπεριλήφθηκαν ορισµένες αλλαγές που κρίθηκαν απαραίτητες για

τεχνικούς λόγους καθώς και µία διασάφηση.

3.2. H τύχη των τροπολογιών

Από τις τέσσερις τροπολογίες που εξέδωσε το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή ενέκρινε εξ
ολοκλήρου µία και µέρος µίας άλλης.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι σε µία προσεχή επανεξέταση των διατάξεων θα πρέπει
να συµπεριληφθούν και άλλες γνωστές χρήσεις των SCCP καθώς και ότι το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενηµερωθεί σχετικά µε την έκβαση της εν
λόγω επανεξέτασης· για το λόγο αυτό δέχθηκε να εισαγάγει τις απαραίτητες

διευκρινίσεις στην τροποποιηµένη πρότασή της. Η Επιτροπή δέχθηκε, επίσης, η
προτεινόµενη οδηγία να καλύπτει τις χλωριωµένες παραφίνες µικρής κλίµακας που

έχουν τη µορφή ουσίας ή αποτελούν συστατικό παρασκευάσµατος.

Η Επιτροπή δεν δέχθηκε τις τροπολογίες που θα είχαν ως αποτέλεσµα την επέκταση

του πεδίου εφαρµογής της προτεινόµενης απαγόρευσης. Η βάση της πρότασης της
Επιτροπής έγκειται στο γεγονός ότι οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι επισηµαίνονται στην

αναλυτική αξιολόγηση κινδύνων που διεξάχθηκε στο πλαίσιο του κανονισµού
(EΟΚ) 793/93σχετικά µε την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις
υπάρχουσες ουσίες. Η απαγόρευση και άλλων χρήσεων ή άλλων σχετικών ουσιών
δεν δικαιολογείται από τις τρέχουσες γνώσεις των ενεχόµενων κινδύνων.

3.3. Η κοινή θέση του Συµβουλίου

Στην κοινή θέση του Συµβουλίου περιλαµβάνονται, εκτός από τις τροπολογίες που
ενέκρινε η Επιτροπή, ορισµένες αλλαγές που κρίθηκαν απαραίτητες για τεχνικούς
λόγους. Οι αλλαγές αυτές, που δεν µεταβάλλουν την πρόταση της Επιτροπής,
διασαφηνίζουν περαιτέρω το πεδίο εφαρµογής της προτεινόµενης οδηγίας.
Συµπεριλαµβάνεται, επίσης, µία διασάφηση του πεδίου της προσεχούς

επανεξέτασης.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση επειδή ευθυγραµµίζεται µε την
τροποποιηµένη πρόταση της.

Η Επιτροπή, κατά την έκδοση της κοινής θέσης του Συµβουλίου, προέβη σε δήλωση
σχετικά µε το σηµείο 2 του παραρτήµατος της οδηγίας: "Η Επιτροπή δηλώνει ότι

προτίθεται να εξετάσει όλες τις υπολειπόµενες γνωστές χρήσεις και για τη
διεξαγωγή της εργασίας αυτής υπολογίζει στη στήριξη των κρατών µελών.”


