L 62/20

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

2.3.2001

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Φεβρουαρίου 2001
για τον καθορισµό των όρων παρέκκλισης όσον αφορά τις γυάλινες συσκευασίες σε σχέση µε τα επίπεδα
συγκέντρωσης βαρέων µετάλλων που θεσπίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ σχετικά µε τις συσκευασίες και
τα απορρίµµατα συσκευασίας
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 398]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/171/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

ρισµό των όρων υπό τους οποίους δεν εφαρµόζονται για επίπεδα
συγκέντρωσης που ορίζονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα
απορρίµµατα συσκεασίας (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 94/62/ΕΚ προβλέπει, στο άρθρο 11, την βαθµιαία
µείωση της συγκέντρωσης βαρέων µετάλλων στις συσκευασίες.

(2)

Η πείρα από τα πρώτα έτη εφαρµογής του άρθρου 11 έδειξε
ότι υπάρχει ειδικό πρόβληµα στον τοµέα του γυαλιού, δεδοµένου ότι το ανακυκλωµένο γυαλί µολύνεται από γυάλινα
υλικά που περιέχουν µεγάλες ποσότητες µολύβδου.

(3)

Η πλήρης εφαρµογή του επιπέδου των 100 ppm, που
πρόκειται να αρχίσει να ισχύει στις 30 Ιουνίου 2001, ενδέχεται να έχει ως συνέπεια τη µείωση της χρήσης ανακυκλωµένου γυαλιού, για λόγους συµµόρφωσης µε το άρθρο 11,
µολονότι το αποτέλεσµα αυτό είναι περιβαλλοντικά ανεπιθύµητο για το συγκεκριµένο λόγο.

Άρθρο 2
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:
— εφαρµόζονται οι ορισµοί που περιέχονται στο άρθρο 3 της
οδηγίας 94/62/ΕΚ,
— ως «σκοπίµως χρησιµοποιούµενο» νοείται το «εκ προθέσεως
χρησιµοποιούµενο στην παρασκευή συσκεασίας ή συστατικού
συσκευασίας, όπου επιζητείται η συνεχιζόµενη παρουσία του
στην τελική συσκευασία ή στο συστατικό συσκευασίας, προκειµένου να προσδοθεί κάποιο χαρακτηριστικό, κάποια µορφή ή
ιδιότητα»· η χρήση ανακυκλωµένων υλικών ως υλικών τροφοδοσίας για την παραγωγή νέων υλικών συσκευασίας, όπου κάποιο
κλάσµα των ανακυκλωµένων υλικών ενδέχεται να περιέχει
ποσότητες υποκείµενων σε κανονιστικές διατάξεις µετάλλων,
δεν πρέπει να θεωρείται ως σκόπιµη.
Άρθρο 3
Οι γυάλινες συσκευασίες επιτρέπεται να υπερβαίνουν, µετά τις 30
Ιουνίου 2001, το όριο των 100 ppm κατά βάρος που ορίζεται
στο άρθρο 11 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, όταν τηρούνται όλοι οι όροι
που καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας απόφασης.

(4)

Η παρέκκλιση αφορά τις γυάλινες συσκευσίες και λαµβάνει
υπόψη τα χαρακτηριστικά σχετικά µε τις εκποµπές βαρέων
µετάλλων, ενθαρρύνοντας την ολοένα και µεγαλύτερη χρήση
ανακυκλωµένου γυαλιού.

(5)

Η παρέκκλιση αφορά το όριο των 100 ppm.

(6)

Τα αποτελέσµατα µετρήσεων από τις µονάδες παραγωγής,
καθώς και οι χρησιµοποιηθείσες µέθοδοι µέτρησης πρέπει να
παραδίδονται στις αρµόδιες αρχές, εφόσον αυτό ζητηθεί.

Κατά τη διαδικασία παραγωγής δεν πρέπει να γίνεται σκόπιµη
χρήση µολύβδου, καδµίου, υδραργύρου ή εξασθενούς χρωµίου.

(7)

Η παρέκκλιση εκπνέει στις 30 Ιουνίου 2006, εκτός εάν η
προθεσµία παραταθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

Το υλικό συσκευασίας δύναται να υπερβαίνει τα όρια
συγκέντρωσης µόνο λόγω προσθήκης ανακυκλωµένου υλικού.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που συνεστήθη δυνάµει του άρθρου 21 της οδηγίας 94/62/ΕΚ,

Άρθρο 5

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις γυάλινες συσκευασίες που
καλύπτονται από την οδηγία 94/62/ΕΚ, και αποβλέπει στον καθο( ) ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10.
1

Άρθρο 4

Όταν, µε βάση δώδεκα διαδοχικούς µηνιαίους ελέγχους διενεργούµενους στην παραγωγή καθε υαλοκαµίνου, αντιπροσωπευτική της
φυσιολογικής και κανονικής παραγωγικής δραστηριότητας, τα µέσα
επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων µετάλλων υπερβαίνουν το όριο των
200 ppm, ο παραγωγός ή ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του
υποβάλλουν έκθεση στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών. Στην
έκθεση αυτή περιλαµβάνονται, τουλάχιστον, οι ακόλουθες πληροφορίες:
— οι µετρηθείσες τιµές,
— περιγραφή των χρησιµοποιηθεισών µεθόδων µέτρησης,
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— οι πηγές που θεωρούνται υπεύθυνες για τα επίπεδα
συγκέντρωσης βαρέων µετάλλων,
— λεπτοµερής περιγραφή των µέτρων που ελήφθησαν για τον
περιορισµό των επιπέδων συγκέντρωσης των βαρέων µετάλλων.

L 62/21

94/62/ΕΚ, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 21
της οδηγίας 94/62/ΕΚ.
Άρθρο 7

Όταν ούτε ο παραγωγός, ούτε ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός
του, είναι εγκατεστηµένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η υποχρέωση
υποβολής εκθέσεως στις αρµόδιες αρχές µετακυλίεται στον κάτοχο
της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος στην κοινοτική αγορά.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων από τις µονάδες παραγωγής,
καθώς και οι χρησιµοποιηθείσες µέθοδοι µέτρησης παραδίδονται
ανά πάσα στιγµή στις αρµόδιες αρχές, εφόσον αυτό ζητηθεί.

Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2001.

Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας απόφασης λήγει στις 30 Ιουνίου 2006,
εκτός εάν αυτή παραταθεί, ιδίως βάσει των εκθέσεων που ορίζει το
άρθρο 5 της παρούσας απόφασης και το άρθρο 17 της οδηγίας

Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

