
Ο∆ΗΓΙΑ 2003/53/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 18ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση για 26η φορά της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε περιορισµούς
κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων (εννεϋλοφαι-

νόλη, αιθοξυλιωµένη εννεϋλοφαινόλη και κονία)

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επι-
τροπής (2),

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι κίνδυνοι για το περιβάλλον από την εννεϋλοφαινόλη (ΝΡ)
και την αιθοξυλιωµένη εννεϋλοφαινόλη (ΝΡΕ) αξιολογήθη-
καν σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ. 793/93 του
Συµβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για την αξιολόγηση
και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες (4).
Η αξιολόγηση εντόπισε την ανάγκη µείωσης αυτών των κιν-
δύνων και, στη γνώµη που διατύπωσε στις 6 και 7 Mαρτίου
2001, η επιστηµονική επιτροπή για την τοξικότητα, την
οικοτοξικότητα και το περιβάλλον (ΕΕΤΟΠ) επιβεβαίωσε το
συµπέρασµα αυτό.

(2) Η NP έχει ταξινοµηθεί ως «επικίνδυνη ουσία προτεραιότη-
τας» στην οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για
τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της
πολιτικής των υδάτων (5). Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρά-
γραφος 6 της εν λόγω οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει προ-
τάσεις ελέγχων για την παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των
απορρίψεων, εκποµπών και διαρροών των σχετικών ουσιών.

(3) Η σύσταση 2001/838/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Νοεµ-
βρίου 2001, για τα αποτελέσµατα των στρατηγικών αξιο-
λόγησης και µείωσης των κινδύνων από τις ουσίες: ακρυλαλ-
δεΰδη, θειικός διµεθυλεστέρας, ενννεϋλοφαινόλη, διακλα-
δισµένη 4-εννεϋλοφαινόλη, tert-βουτυλοµεθυλαιθέρας (6),
που εκδόθηκε στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) 793/93,
προτείνει µια στρατηγική περιορισµού των κινδύνων από τη
ΝΡ και τη ΝΡΕ, ιδίως µέσω της επιβολής περιορισµών στην
κυκλοφορία στην αγορά και στη χρήση τους.

(4) Για την προστασία του περιβάλλοντος, η Επιτροπή καλείται
να επεξεργασθεί µια τροποποίηση της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, σχετικά µε την
προστασία του περιβάλλοντος, και ιδίως του εδάφους, κατά
τη χρησιµοποίηση της ιλύος καθαρισµού λυµάτων στη
γεωργία (7), ώστε να καθορισθεί οριακή τιµή συγκέντρωσης
για τις NP και NPE στην ιλύ καθαρισµού λυµάτων η οποία
προορίζεται για επίστρωση στο έδαφος.

(5) Για την περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος, η διάθεση
στην αγορά και η χρήση ΝΡ και ΝΡΕ θα πρέπει να περιορι-
σθούν σε συγκεκριµένες χρήσεις, οι οποίες έχουν ως
συνέπεια απορρίψεις, εκποµπές ή διαρροές στο περιβάλλον.
Εντούτοις, ο περιορισµός σχετικά µε τα βοηθητικά συνθέ-
σεως στα φυτοφάρµακα και βιοκτόνα δεν θα πρέπει να θίγει
την ισχύ των υφιστάµενων εθνικών εγκρίσεων φυτοφαρµάκων
ή βιοκτόνων προϊόντων που περιέχουν NPE ως βοηθητικό
συνθέσεως, οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη
ισχύος της παρούσας οδηγίας, και µέχρις ότου αυτές εκ-
πνεύσουν.

(6) Επιστηµονικές µελέτες κατέδειξαν επίσης ότι τα παρασκευά-
σµατα κονίας που περιέχουν χρώµιο VI είναι δυνατόν να
προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ορισµένες περι-
πτώσεις, εάν υπάρχει άµεση και παρατεταµένη επαφή µε την
επιδερµίδα του ανθρώπου. Όλες οι χρήσεις κονίας εµπεριέ-
χουν τον κίνδυνο άµεσης και παρατεταµένης επαφής µε την
επιδερµίδα του ανθρώπου, µε την εξαίρεση των ελεγχόµενων
κλειστών και πλήρως αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών.

(7) Η ΕΕΤΟΠ επιβεβαίωσε τις βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία
από το χρώµιο VI της κονίας.

(8) Τα ατοµικά µέτρα προστασίας είναι απαραίτητα αλλά όχι
επαρκή για την πρόληψη της επαφής της επιδερµίδας µε την
κονία. Επιπλέον, βάσει της ιεράρχησης των διατάξεων προ-
στασίας που περιέχονται στην οδηγία 98/24/ΕΚ του Συµ-
βουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της
υγείας και ασφάλειας των εργαζόµενων 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) (8), ο εργοδότης κατά προτε-
ραιότητα θα πρέπει να διασφαλίζει τη µείωση στο ελάχιστο
δυνατό του επιπέδου έκθεσης, εφόσον είναι αδύνατη η αντι-
κατάσταση, και εφαρµόζει ατοµικά µέτρα προστασίας µόνον
όταν η έκθεση δεν µπορεί να αποφευχθεί µε άλλα µέσα.
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(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 16 Αυγούστου 2002 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(2) ΕΕ C 133 της 6.6.2003, σ. 13.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Μαρτίου 2003 (δεν

έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµ-
βουλίου, της 19ης Μαΐου 2003.

(4) ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1.
(5) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την

απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ (EE L 331 της 15.12.2001, σ. 1).
(6) ΕΕ L 319 της 4.12.2001, σ. 30.

(7) ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 6· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(8) ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11.



(9) Για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, κρίνεται
συνεπώς απαραίτητο να περιορισθεί η διάθεση στην αγορά
και η χρήση κονίας. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να περιορισθεί
η διάθεση στην αγορά και η χρήση κονίας ή παρασκευασµά-
των κονίας που περιέχουν άνω των 2 ppm χρώµιο VI, για
εκείνες τις δραστηριότητες όπου είναι δυνατή η επαφή µε
την επιδερµίδα. Αυτό δεν συµβαίνει στις ελεγχόµενες,
κλειστές και πλήρως αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες οι
οποίες, κατά συνέπεια, θα πρέπει να εξαιρούνται. Οι αναγω-
γικοί παράγοντες θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε ένα όσο
το δυνατόν πρωιµότερο στάδιο, δηλαδή κατά την παραγωγή
της κονίας.

(10) Προκειµένου να προστατευθεί περαιτέρω η ανθρώπινη υγεία,
η Επιτροπή καλείται να επεξεργασθεί τροποποίηση του
παραρτήµατος I της οδηγίας 98/24/ΕΚ, ούτως ώστε να
θεσπισθεί µια δεσµευτική οριακή τιµή για την έκθεση στη
σκόνη στο χώρο εργασίας.

(11) Η χρήση του χρωµίου VI έχει ήδη απαγορευτεί µε την
οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 18ης Σεπτεµβρίου 2000, για τα οχήµατα
στο τέλος του κύκλου ζωής τους (1), και την οδηγία 2002/
95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τον περιορισµό της
χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (2). Άλλες χρήσεις του χρω-
µίου VI αποτελούν επί του παρόντος αντικείµενο εξέτασης
στο πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου και η Επιτροπή καλείται
να προτείνει, το συντοµότερο δυνατόν, κατάλληλη νοµο-
θεσία για την αντιµετώπιση κάθε κινδύνου που θα εντο-
πισθεί.

(12) Η οδηγία 76/769/ΕΟΚ 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 (3), θα πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(13) Ο στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να εισαγάγει εναρµο-
νισµένες διατάξεις όσον αφορά την ΝΡ, την ΝΡΕ και την
κονία, διαφυλάσσοντας έτσι την εσωτερική αγορά και εξα-
σφαλίζοντας ταυτοχρόνως υψηλό επίπεδο προστασίας της
υγείας και του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 95
της συνθήκης.

(14) Η θέσπιση εναρµονισµένης µεθόδου δοκιµών για τον προσ-
διορισµό της περιεκτικότητας της κονίας σε χρώµιο VI είναι
επιθυµητή για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, αλλά
δεν θα πρέπει να καθυστερήσει την έναρξη ισχύος της. Κατά
συνέπεια, η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 2α της οδηγίας
76/769/ΕΟΚ, θα πρέπει να θεσπίσει µια τέτοια µέθοδο. Η
µέθοδος δοκιµών θα πρέπει κατά προτίµηση να αναπτυχθεί
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενδεχοµένως από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN).

(15) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει την κοινοτική νοµοθεσία
που καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των
εργαζοµένων, όπως την οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συµβου-
λίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε την εφαρµογή
µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και
της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία (4) και τις
ειδικές οδηγίες που βασίζονται επ' αυτής, ιδίως την οδηγία
90/394/EΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1990,
σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κιν-
δύνους 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) (5) και την οδηγία 98/24/EΚ,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Το παράρτηµα I της οδηγίας 76/769/EΟΚ τροποποιείται
σύµφωνα µε το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.

2. Η ισχύς των υφιστάµενων εθνικών εγκρίσεων φυτοφαρµάκων
ή βιοκτόνων προϊόντων που περιέχουν NPE ως βοηθητικό συνθέ-
σεως, οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος της
παρούσας οδηγίας, δεν επηρεάζεται από την παρούσα οδηγία,
µέχρις ότου αυτές εκπνεύσουν.

Άρθρο 2

Μια εναρµονισµένη µέθοδος δοκιµών για την εφαρµογή του
σηµείου 47, κονία, του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ
θεσπίζεται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 2α της εν λόγω οδηγίας.

Άρθρο 3

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις διατάξεις που είναι
αναγκαίες για τη συµµόρφωσή τους µε την παρούσα οδηγία, πριν
από τις 17 Ιουλίου 2004. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχε-
τικά.

Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 17 Ιανουαρίου 2005.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρο-
νται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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(1) ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2002/525/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ.
81).

(2) ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19.
(3) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευ-

ταία από την οδηγία 2003/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (EE L 156 της 25.6.2003, σ. 26).

(4) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
(5) ΕΕ L 196 της 26.7.1990, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία

από την οδηγία 1999/38/ΕΚ (EE L 138 της 1.6.1999, σ. 66).



Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Λουξεµβούργο, 18 Ιουνίου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. COX

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γ. ∆ΡΥΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 76/769/EΟΚ, προστίθενται τα ακόλουθα σηµεία 46 και 47:

«46.

1. Εννεϋλοφαινόλη C6H4(OH)C9H19

2. Αιθοξυλιωµένη εννεϋλοφαινόλη (C2H4O)nC15H24O

∆εν επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά ή να χρησιµοποιείται ως
ουσία ή ως συστατικό παρασκευασµάτων σε συγκεντρώσεις ίσες ή µεγα-
λύτερες από 0,1 % κατά βάρος, για τους ακόλουθους σκοπούς:
1. βιοµηχανικό και επαγγελµατικό καθαρισµό, εκτός:

— από ελεγχόµενα κλειστά συστήµατα στεγνού καθαρισµού στα
οποία το υγρό καθαρισµού ανακυκλώνεται ή αποτεφρώνεται,

— από συστήµατα καθαρισµού µε ειδική επεξεργασία στα οποία το
υγρό καθαρισµού ανακυκλώνεται ή αποτεφρώνεται·

2. οικιακό καθαρισµό·

3. κατεργασία κλωστοϋφαντουργικών ειδών και δερµάτων, εκτός:
— από την κατεργασία κατά την οποία δεν υπάρχει καµία έκλυση

στα λύµατα,
— από συστήµατα µε ειδική κατεργασία όπου το χρησιµοποιούµενο

νερό υφίσταται προεπεξεργασία ώστε να αφαιρείται πλήρως το
οργανικό κλάσµα πριν από τη βιολογική επεξεργασία των λυµά-
των (απολίπανση δέρµατος προβάτων)·

4. γαλακτοµατοποιητής στην εµβάπτιση θηλών στη γεωργία·

5. κατεργασία µετάλλων, εκτός:
— από τη χρήση σε ελεγχόµενα κλειστά συστήµατα στα οποία το

υγρό καθαρισµού ανακυκλώνεται ή αποτεφρώνεται·

6. βιοµηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού·

7. καλλυντικά·

8. άλλα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, εκτός:
— από σπερµοκτόνα·

9. βοηθητικά συνθέσεως σε φυτοφάρµακα και βιοκτόνα προϊόντα.

47. Κονία 1. Η κονία και τα παρασκευάσµατα κονίας δεν δύνανται να χρησιµο-
ποιούνται ή να κυκλοφορούν στην αγορά, εάν περιέχουν, όταν ενυ-
δατωθούν, άνω του 0,0002 % διαλυτού χρωµίου VI επί του συνο-
λικού βάρους της κονίας επί ξηρού.

2. Εάν χρησιµοποιούνται αναγωγικά µέσα, τότε, µε την επιφύλαξη της
εφαρµογής άλλων κοινοτικών διατάξεων που αφορούν την ταξι-
νόµηση, τη συσκευασία και την επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών
και παρασκευασµάτων, η συσκευασία κονίας ή παρασκευασµάτων
που περιέχουν κονία, πρέπει να περιλαµβάνει, µε τρόπο ευανάγνωστο
και ανεξίτηλο, πληροφορίες για την ηµεροµηνία συσκευασίας, τις
συνθήκες αποθήκευσης και τη χρονική περίοδο αποθήκευσης που
ενδείκνυνται για τη διατήρηση της δραστικότητας του αναγωγικού
παράγοντα και για τη διατήρηση της περιεκτικότητας σε διαλυτό
χρώµιο VΙ κάτω του ορίου που ορίζει το σηµείο 1.

3. Κατά παρέκκλιση, τα σηµεια 1 και 2 δεν εφαρµόζονται για τη
διάθεση στην αγορά και για τη χρήση, µε προορισµό ελεγχόµενες
κλειστές και πλήρως αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες, στις οποίες ο
χειρισµός της κονίας και των παρασκευασµάτων που περιέχουν
κονία, γίνεται µόνον από µηχανές και δεν υπάρχει καµία δυνατότητα
επαφής µε την επιδερµίδα.»

17.7.2003 L 178/27Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL


