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Συµβουλίου σχετικά µε τους περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και
χρήσης µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων
(πενταβρωµοδιφαινυλαιθέρας)



12332/1/01 REV 1 GA/em,ra,xl 1
DG C II   EL

Ο∆ΗΓΙΑ 2001/   /ΕΚ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την 24η τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου

σχετικά µε τους περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης

µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων

(πενταβρωµοδιφαινυλαιθέρας)

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 154 Ε της 29.5.2001, σ. 112.
2 ΕΕ C 193 της 10.7.2001, σ. 27.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Σεπτεµβρίου 2001 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα

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

(1) Σύµφωνα µε το άρθρο 14 της συνθήκης, πρέπει να δηµιουργηθεί ένας χώρος χωρίς εσωτερικά

σύνορα, µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των

προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων.

(2) Οι κίνδυνοι του πενταΒ∆Α για το περιβάλλον αξιολογήθηκαν στον κανονισµό (ΕΟΚ)

αριθ. 793/93 του Συµβουλίου της 23ης Μαρτίου 1993 για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των

κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες 1. Η αξιολόγηση του κινδύνου έδειξε µία ανάγκη για µείωση

των κινδύνων του πενταΒ∆Α για το περιβάλλον. Στη γνώµη της 4ης Φεβρουαρίου 2000, η

Επιστηµονική Επιτροπή για την Τοξικότητα, την Οικοτοξικότητα και το Περιβάλλον (CSTEE)

επιβεβαίωσε τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης του πενταΒ∆Α όσον αφορά την ανάγκη για

µείωσης των κινδύνων προκειµένου να προστατευθεί το περιβάλλον. Επιπλέον, η CSTEE

επιβεβαίωσε, στη γνώµη της 19ης Ιουνίου 2000, την ανησυχία σχετικά µε την έκθεση σε

πενταΒ∆Α των βρεφών σε γαλουχία, και ότι τα αυξανόµενα επίπεδα πενταΒ∆Α στο µητρικό

γάλα µπορεί να οφείλονται σε χρήση που δεν έχει ακόµη προσδιοριστεί.

(3) Η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 σχετικά µε µια

στρατηγική για τη µείωση του κινδύνου από το πενταΒ∆Α, που προβλέπει περιορισµούς στην

εµπορία και τη χρήση του, προκειµένου να ελεγχθεί ο κίνδυνος για το περιβάλλον. Συνέστησε

επίσης τα τυχόν µέτρα να λαµβάνουν υπόψη το ζήτηµα των βρεφών που εκτίθενται σε κίνδυνο

µέσω του µητρικού γάλακτος.

(4) Προκειµένου να προστατευθεί η υγεία και το περιβάλλον, θα πρέπει να απαγορευθούν η διάθεση

στην αγορά και η χρήση του πενταΒ∆Α και η διάθεση στην αγορά ειδών που το εµπεριέχουν.

                                                
1 ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1.
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(5) Οι διαθέσιµοι στο εµπόριο διφαινυλαιθέρες τεχνικού βαθµού είναι µίγµατα και περιέχουν µόρια

µε διαφορετικούς αριθµούς ατόµων βρωµίου. Ο οκταβρωµοδιφαινυλαιθέρας (οκταΒ∆Α) τεχνικού

βαθµού περιέχει πενταΒ∆Α, εκτός από, κυρίως, οκταΒ∆Α και επταΒ∆Α. Για λόγους προστασίας

της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται πλέον η χρήση

οκταΒ∆Α που περιέχει πενταΒ∆Α σε ποσοστό άνω του 0,1% από τη στιγµή που ισχύουν

περιορισµοί για το πενταΒ∆Α.

(6) Η παρουσία πενταΒ∆Α σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από 0,1% µπορεί να ανιχνευθεί µε τη

χρήση τυποποιηµένων αναλυτικών τεχνικών όπως η GC-MS (αέριος χρωµατογραφία-

φασµατοµετρία µάζας). Οι τεχνικές αυτές µπορούν να διακρίνουν τεχνικούς βαθµούς οκταΒ∆Α

και πενταΒ∆Α.

(7) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την κοινοτική νοµοθεσία η οποία ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για

την προστασία των εργαζοµένων που περιλαµβάνονται στην οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου

της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της

ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία 1 και στις επιµέρους οδηγίες που

βασίζονται σ� αυτήν, και ιδίως στην οδηγία 90/394/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1990

σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση

σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του

άρθρου 16, παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 2 και στην οδηγία 98/24/ΕΚ του Συµβουλίου

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

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

έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 3,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

                                                
1 ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
2 ΕΕ L 196 της 26.7.1990, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/38/ΕΚ

(ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 66).
3 ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11.
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Άρθρο 1

Το Παράρτηµα Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ τροποποιείται σύµφωνα µε το Παράρτηµα της παρούσας

οδηγίας.

Άρθρο 2

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις

για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από τις [�] ∗∗∗∗ . Πληροφορούν αµέσως την

Επιτροπή σχετικά.

Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από [�] ∗∗∗∗∗∗∗∗ .

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα

οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της

αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

                                                
∗∗∗∗  12 µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
∗∗∗∗∗∗∗∗  18 µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

_____________________



12332/1/01 REV 1 GA/em,ra,xl 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C II   EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το ακόλουθο σηµείο [XX] προστίθεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ:

«[XX] πενταβρωµιούχο

παράγωγο του διφαινυλαιθέρα

C12H5Br5O

1. ∆εν επιτρέπεται να κυκλοφορεί στην αγορά ή να

χρησιµοποιείται ως ουσία ή ως συστατικό ουσιών ή

παρασκευασµάτων σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες

από 0,1 % κατά µάζα.

2. ∆εν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά είδη

που περιέχουν, τα ίδια τα είδη ή µέρη τους,

επιβραδυντικά φλόγας, την ουσία αυτή σε

συγκεντρώσεις µεγαλύτερες από 0,1% κατά µάζα.

__________________
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I. Εισαγωγή

1. Στις 15 Ιανουαρίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε µια πρόταση οδηγίας βάσει του

άρθρου 95 της Συνθήκης σχετικά µε τους περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και

χρήσης µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων

(πενταβρωµοδιφαινυλαιθέρας). 1

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις

6 Σεπτεµβρίου 2001. 2

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 25 Απριλίου

2001. 3

4. Στις 6 ∆εκεµβρίου 2001, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση βάσει του άρθρου

251 της Συνθήκης.

                                                
1 ΕΕ C 154E, 29.05.01, σ. 112.
2 ΕΕ C
3 EE C 193, 10.07.01, σ. 27.
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II. Στόχος

1. Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην απαγόρευση της χρήσης και της διάθεσης

στην αγορά ειδών που περιέχουν πενταβρωµοδιφαινυλαιθέρα (πενταΒ∆Α).

III. Aνάλυση της κοινής θέσης

1. Η πρόταση βρίσκεται υπό εξέταση στο Συµβούλιο από τις αρχές του 2001. Η κοινή

θέση του Συµβουλίου αντιστοιχεί σε γενικές γραµµές στην τροποποιηµένη πρόταση της

Επιτροπής.

Το Συµβούλιο υιοθέτησε µια τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έκανε

µερικώς δεκτή µιαν άλλη.

2. Το Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την τροπολογία 5 µε την οποία

διαγράφεται η παρέκκλιση για τον οκταβρωµοδιφαινυλαιθέρα (οκταΒ∆Α) που περιέχει

λιγότερο από 5% πενταΒ∆Α.

3. Το Συµβούλιο υιοθέτησε το τµήµα εκείνο της τροπολογίας 2 στο οποίο ορίζεται ότι η

χρήση οκταΒ∆Α που περιέχει πενταΒ∆Α σε ποσοστό µεγαλύτερο του 0,1% δεν θα

επιτρέπεται πλέον από τη στιγµή που τεθούν σε ισχύ οι περιορισµοί για τον πενταΒ∆Α.
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4. Το Συµβούλιο δεν θεωρεί σκόπιµο να εξεταστεί η διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της

οδηγίας προκειµένου να συµπεριληφθούν ο οκταβρωµοδιφαινυλαιθέρας (οκταΒ∆Α) και

ο δεκαβρωµοδιφαινυλαιθέρας (δεκαΒ∆Α) προτού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των

κινδύνων. Κατά συνέπεια, το Συµβούλιο απέρριψε τις τροπολογίες 1, 3, 6, 15, 16 καθώς

και την τροπολογία 2 εν µέρει.

5. Το Συµβούλιο απέρριψε επίσης την τροπολογία 4 που αφορά τις διαδικασίες

αξιολόγησης και ελέγχου των κινδύνων γιατί κρίνει ότι η τροπολογία αυτή δεν εµπίπτει

στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας.

IV. Συµπέρασµα

Το Συµβούλιο κρίνει ότι, µετά την υιοθέτηση των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που

ενισχύουν τις σχετικές µε τον πενταΒ∆Α διατάξεις, έχει πλέον επιτύχει µια ισορροπηµένη λύση µε

την οποία, αφενός, λαµβάνεται υπόψη η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων και, αφετέρου,

εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

__________________



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο στις 6/12/2001 ενόψει της έκδοσης οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση, για 24η φορά, της
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τους περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά
και χρήσης µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων
(πενταβρωµοδιφαινυλαιθέρας) [2001/0018(COD)],

∆ήλωση της Επιτροπής

- «Η Επιτροπή θα εξετάσει επειγόντως την ανάγκη υποβολής µιας ακόµη πρότασης για τον
περιορισµό κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης των δύο άλλων πολυβρωµιωµένων
διφαινυλαιθέρων, του οκταβρωµοδιφαινυλαιθέρα και του δεκαβρωµοδιφαινυλαιθέρα, αφού
περατωθεί η αξιολόγηση των κινδύνων και η εξέταση της ύπαρξης ή µη ασφαλών
υποκατάστατων.»





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 07.12.2001
SEC(2001) 1949 τελικό

2001/0018 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, 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 τέταρτη

φορά την οδηγία 76/769/EΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τους περιορισµούς
κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών επικίνδυνων ουσιών και

παρασκευασµάτων (πενταβρωµοδιφαινολαιθέρας)
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2001/0018 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, 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 τέταρτη

φορά την οδηγία 76/769/EΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τους περιορισµούς
κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών επικίνδυνων ουσιών και

παρασκευασµάτων (πενταβρωµοδιφαινολαιθέρας)

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

– Η προαναφερόµενη πρόταση [COM(2001) 12 τελικό] εκδόθηκε από την
Επιτροπή στις 15 Ιανουαρίου 2001 και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στο
Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

– Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση µε ορισµένες τροπολογίες
κατά την πρώτη ανάγνωση της 6ης Σεπτεµβρίου 2001.

– Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής [COM(2001) 555 τελικό] εκδόθηκε
στις 28 Σεπτεµβρίου 2001 και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στο Συµβούλιο.

– Tο Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία µε ειδική πλειοψηφία στις
27 Σεπτεµβρίου 2001 και εξέδωσε κοινή θέση στις 27 Οκτωβρίου 2001.

– Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνωµοδότησή της στις
25 Απριλίου 2001.

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 πενταβρωµοδιφαινολαιθέρα
(πενταΒ∆Α)·

– την παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος
µέσω της απαγόρευσης της διάθεσης στην αγορά και της χρήσης πενταΒ∆Α
και ειδών που περιέχουν πενταΒ∆Α.
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3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Γενικά

Η κοινή θέση αντιστοιχεί µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.

3.2. H τύχη των τροπολογιών

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

Η Επιτροπή δέχθηκε να άρει από την απαγόρευση την παρέκκλιση σχετικά µε τον
πενταΒ∆Α για συγκεντρώσεις κάτω του 5 % σε οκταβρωµοδιφαινολαιθέρα
(οκταΒ∆Α) τεχνικού βαθµού καθώς, σύµφωνα µε νέες πληροφορίες εκ µέρους των
παρασκευαστών, ο οκταΒ∆Α δύναται να παραχθεί χωρίς πενταΒ∆Α.

Η Επιτροπή δεν δέχθηκε τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου οι οποίες θα είχαν ως
αποτέλεσµα την επέκταση του πεδίου εφαρµογής της προτεινόµενης οδηγίας
προκειµένου να συµπεριληφθούν απαγορεύσεις και για άλλες ουσίες, όπως
οκταΒ∆Α και δεκαΒ∆Α. Αυτές οι άλλες ουσίες µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο
µεταγενέστερης πρότασης της Επιτροπής αφού ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις του
κινδύνου και αναλυθεί η διαθεσιµότητα ασφαλών υποκατάστατων.

Οµοίως, η Επιτροπή δεν δέχθηκε την τροπολογία σχετικά µε τις διαδικασίες για την
αξιολόγηση του κινδύνου δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 για την
αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες. Η εν λόγω
τροπολογία υπερβαίνει την παρούσα πρόταση για τον περιορισµό της εµπορίας και
της χρήσης πενταΒ∆Α.

3.3. Η κοινή θέση του Συµβουλίου

Στην κοινή θέση του Συµβουλίου περιλαµβάνονται, εκτός από τις τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενέκρινε η Επιτροπή, µία αλλαγή που κρίθηκε
απαραίτητη για τεχνικούς λόγους. Η αλλαγή αυτή διασαφηνίζει περαιτέρω το πεδίο
εφαρµογής της προτεινόµενης οδηγίας.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση επειδή αντιστοιχεί πλήρως στην
τροποποιηµένη πρότασή της.


