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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις 21 Απριλίου 2004, εκδόθηκε η οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον περιορισµό των εκποµπών πτητικών
οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώµατα
διακόσµησης και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιΐας αυτοκινήτων και για την
τροποποίηση της οδηγίας 1999/13/ΕΚ (εφεξής «οδηγία για τα χρώµατα»).
Η οδηγία για τα χρώµατα αποσκοπεί στον περιορισµό των εκποµπών πτητικών
οργανικών ενώσεων (εφεξής «ΠΟΕ») που οφείλονται στη χρήση οργανικών
διαλυτών σε ορισµένα χρώµατα διακόσµησης και βερνίκια, καθώς και σε προϊόντα
φανοποιΐας αυτοκινήτων1, ώστε να αποτραπεί ή να ελαττωθεί η ατµοσφαιρική
ρύπανση που είναι αποτέλεσµα του σχηµατισµού τροποσφαιρικού όζοντος, στον
οποίο συντελούν οι ΠΟΕ. Στοχεύει στη συµπλήρωση των µέτρων που λαµβάνονται
σε εθνικό επίπεδο για να διασφαλιστεί η συµµόρφωση προς τα ανώτατα όρια
εκποµπών ΠΟΕ που καθορίζονται στην οδηγία 2001/81/ΕΚ σχετικά µε εθνικά
ανώτατα όρια εκποµπών για ορισµένους ατµοσφαιρικούς ρύπους (εφεξής «οδηγία
ΕΑΟΕ»).
Τα προϊόντα που καλύπτει η οδηγία για τα χρώµατα είναι χρώµατα και βερνίκια, που
εφαρµόζονται για διακοσµητικούς, λειτουργικούς και προστατευτικούς σκοπούς σε
κτίρια, στα τελειώµατα και τις επενδύσεις τους και στις συναφείς κατασκευές, καθώς
και προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων.
Προς τον σκοπό αυτό, η οδηγία για τα χρώµατα ορίζει ότι η περιεκτικότητα σε ΠΟΕ
των προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της και διατίθενται στην αγορά
µετά την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν πρέπει να υπερβαίνει τις οριακές τιµές που
καθορίζονται στο παράρτηµα II αυτής. Για τις ΠΟΕ στα χρώµατα και τα βερνίκια
άρχισαν να ισχύουν αυστηρότερες τιµές, σε δεύτερη φάση, από 1ης Ιανουαρίου
2010.
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Ως «προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων» νοούνται τα προϊόντα των υποκατηγοριών που απαριθµούνται
στο παράρτηµα II σηµείο B της οδηγίας για τα χρώµατα. Χρησιµοποιούνται για επίχριση οδικών
οχηµάτων, όπως αυτά ορίζονται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ, ή µέρους αυτών, η οποία πραγµατοποιείται
ως µέρος της επισκευής, διατήρησης ή διακόσµησης του οχήµατος εκτός των εγκαταστάσεων
κατασκευής του.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 14 της οδηγίας για τα χρώµατα, τα κράτη µέλη όφειλαν να
µεταφέρουν την οδηγία στο οικείο εσωτερικό δίκαιο το αργότερο έως τις 30
Οκτωβρίου 2005. Στο σηµείο 2 της παρούσας έκθεσης συνοψίζεται η κατάσταση
όσον αφορά τη µεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών µελών.
Τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας για τα χρώµατα ορίζουν ότι τα κράτη µέλη οφείλουν
να καταρτίσουν πρόγραµµα παρακολούθησης για να εξακριβώσουν τη συµµόρφωση
µε την οδηγία και να υποβάλλουν τακτικά στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε τα
αποτελέσµατα του προγράµµατος παρακολούθησης. Με βάση τις πληροφορίες αυτές
αξιολογήθηκε η εφαρµογή της οδηγίας στα κράτη µέλη. Στο σηµείο 3 της παρούσας
έκθεσης παρέχεται επισκόπηση των κυριοτέρων διαπιστώσεων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της οδηγίας για τα χρώµατα, καλείται η Επιτροπή να
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση στην οποία θα
εξετάζονται:
•
οι δυνατότητες περιορισµού της περιεκτικότητας σε ΠΟΕ προϊόντων εκτός του
πεδίου εφαρµογής της οδηγίας για τα χρώµατα, συµπεριλαµβανοµένων των αεροζόλ
για χρώµατα και βερνίκια,
•
η ενδεχόµενη περαιτέρω µείωση των οριακών τιµών που καθορίζονται στην
οδηγία για την περιεκτικότητα σε ΠΟΕ των προϊόντων φανοποιίας αυτοκινήτων και
•
κάθε νέο στοιχείο σχετικό µε τις κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις της
εφαρµογής των οριακών τιµών του παραρτήµατος II της οδηγίας για τα χρώµατα, οι
οποίες ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2010 (φάση II).
Τα αποτελέσµατα αυτής της ανάλυσης συνοψίζονται στο σηµείο 4 της παρούσας
έκθεσης.
2.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Η προθεσµία για τη µεταφορά της οδηγίας για τα χρώµατα στην εθνική νοµοθεσία
έληξε στις 30 Οκτωβρίου 2005. Αν και λίγα κράτη µέλη τήρησαν την προθεσµία
αυτή, όλα ολοκλήρωσαν τη µεταφορά της οδηγίας για το σύνολο της εθνικής τους
επικράτειας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία.
Η Επιτροπή δεν εντόπισε σοβαρές περιπτώσεις µη συµµόρφωσης της νοµοθεσίας
που θέσπισαν τα κράτη µέλη για τη µεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο.
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3.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

3.1.

Εισαγωγή
Το άρθρο 7 της οδηγίας για τα χρώµατα ορίζει ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να
υποβάλλουν έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατα των οικείων προγραµµάτων
παρακολούθησης, για να αποδείξουν τη συµµόρφωσή τους προς την οδηγία.
Οφείλουν επίσης να αναφέρουν τις κατηγορίες και τις ποσότητες προϊόντων για τα
οποία χορηγήθηκε άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας. Η
πρώτη έκθεση, για το έτος 2007, έπρεπε να υποβληθεί στην Επιτροπή το αργότερο
στις 30 Ιουνίου 2008. Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή κατάρτισε και θέσπισε κοινό
µορφότυπο2.
∆ιαβιβάστηκαν εκθέσεις από 26 κράτη µέλη, οι οποίες είναι διαθέσιµες στον
δικτυακό τόπο EUROPA3.

3.2.

Τα προγράµµατα παρακολούθησης και οι επιθεωρήσεις των κρατών µελών
(2007)
Από τη γενική αξιολόγηση των εκθέσεων των κρατών µελών προέκυψε ότι, παρόλο
που υπήρχαν ορισµένα κενά στις πληροφορίες λόγω του περιορισµένου χρόνου που
µεσολάβησε από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, ήταν δυνατόν να αντληθούν µερικά
χρήσιµα στοιχεία σχετικά µε τις πρακτικές παρακολούθησης που ακολουθούν
ορισµένα κράτη µέλη.
Η διοικητική οργάνωση των αρµοδίων για την εφαρµογή της οδηγίας αρχών
διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών. Σε ορισµένα από αυτά οι
αρµοδιότητες είναι συγκεντρωµένες σε έναν εθνικό φορέα, ενώ σε άλλα ο
συντονισµός, η παρακολούθηση και οι παραβάσεις έχουν ανατεθεί σε τρείς
διαφορετικούς εθνικούς φορείς. Σε άλλα κράτη µέλη, εθνικοί φορείς αναλαµβάνουν
τον συντονισµό και περιφερειακά γραφεία την παρακολούθηση και τις παραβάσεις.
Συνήθως, στις περιπτώσεις όπου εµπλέκονται πολλές αρχές, τα κράτη µέλη
οριοθετούν σαφώς τους τοµείς αρµοδιότητας της καθεµίας ή υιοθετούν
συντονισµένη προσέγγιση.
Ο αριθµός επιθεωρήσεων παραγωγών, εισαγωγέων, χονδρεµπόρων, λιανεµπόρων
και άλλων επιχειρήσεων που δηλώθηκε για το 2007 κυµαίνεται µεταξύ µηδέν και
540, ενώ τα περισσότερα κράτη µέλη δήλωσαν από 10 έως 100 επιτόπιες επισκέψεις.
Από τα στοιχεία αυτά όµως δεν προκύπτουν πληροφορίες όσον αφορά το
καλυπτόµενο µερίδιο της αγοράς. Τα ειδικά µέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο των
επιθεωρήσεων αυτών διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών. ∆εν υπήρχαν
στοιχεία σχετικά µε τη διάκριση µεταξύ των επιτόπιων επισκέψεων που
αποσκοπούσαν στον έλεγχο της συµµόρφωσης µε τις οριακές τιµές περιεκτικότητας
σε ΠΟΕ και εκείνων που αποσκοπούσαν στον έλεγχο της συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις επισήµανσης.
Κατά τις επιθεωρήσεις διαπιστώθηκαν αρκετές περιπτώσεις µη συµµόρφωσης.
Γενικά, σε λιγότερο από 5% των περιπτώσεων οι παραβάσεις αφορούσαν υπέρβαση
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Απόφαση 2007/205/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2007 (ΕΕ L 91 της 31.3.2007, σ. 48)
http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/paints_ms_reporting.htm
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των σχετικών µε τις ΠΟΕ οριακών τιµών, συχνότερες όµως ήταν οι παραβάσεις των
απαιτήσεων επισήµανσης, οι οποίες αντιπροσώπευαν συνήθως το 20% περίπου των
περιπτώσεων.
Όσον αφορά την εφαρµογή του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας για τα
χρώµατα, µόνο ένα κράτος µέλος ανέφερε τη χορήγηση ατοµικών αδειών για την
πώληση και αγορά προϊόντων τα οποία δεν τηρούν τις οριακές τιµές περιεκτικότητας
σε ΠΟΕ, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στην αποκατάσταση και συντήρηση
κτιρίων και αυτοκινήτων-αντικών που έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερης ιστορικής
και πολιτιστικής αξίας. Όλα τα άλλα κράτη µέλη ανέφεραν ότι, είτε δεν είχαν
προβλέψει τη δυνατότητα χορήγησης τέτοιων αδειών, είτε δεν έλαβαν σχετικές
αιτήσεις το 2007.
Αρκετά κράτη µέλη διατύπωσαν παρατηρήσεις σχετικά µε τις δυσκολίες που
συνάντησαν κατά την εφαρµογή της οδηγίας για τα χρώµατα. Τα σηµαντικότερα
προβλήµατα εφαρµογής που αναφέρθηκαν αφορούσαν την έλλειψη διοικητικών
πόρων για τους σκοπούς της παρακολούθησης και τον ανεπαρκή αριθµό
(διαπιστευµένων) αναλυτικών εργαστηρίων. Τα συνηθέστερα προβλήµατα
ερµηνείας που αναφέρθηκαν σχετίζονται µε το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας
(ορισµοί), την κατάταξη των προϊόντων σε συγκεκριµένη υποκατηγορία και την
αλληλεπίδραση µε την οδηγία 1999/13/ΕΚ4 (εφεξής «οδηγία για τις εκποµπές ΠΟΕ
διαλυτών»), όπως επεξηγείται στο σηµείο 3.3.
3.3.

Αλληλεπίδραση µε την οδηγία για τις εκποµπές ΠΟΕ διαλυτών
Πολλά κράτη µέλη ανέφεραν δυσκολίες που οφείλονται στην αλληλεπικάλυψη των
πεδίων εφαρµογής της οδηγίας για τα χρώµατα και της οδηγίας για τις εκποµπές
ΠΟΕ διαλυτών. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας για τα χρώµατα,
τα κράτη µέλη µπορούν να απαλλάσσουν από την υποχρέωση συµµόρφωσης προς
τις οριακές τιµές περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, τα προϊόντα που πωλούνται προκειµένου
να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για δραστηριότητα η οποία καλύπτεται από την
οδηγία για τις εκποµπές ΠΟΕ διαλυτών και ασκείται σε εγκατάσταση
καταχωρισµένη σε µητρώο ή για την οποία έχει εκδοθεί άδεια, σύµφωνα µε τα
άρθρα 3 και 4 της εν λόγω οδηγίας. Κατόπιν τούτου, χρώµατα και βερνίκια που
ανήκουν στην ίδια κατηγορία προϊόντων (π.χ. επιχρίσµατα ξύλου) ενδέχεται να
υπόκεινται σε διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά τις ΠΟΕ, ανάλογα µε τη χρήση
τους. Ενώ η οδηγία για τα χρώµατα δεν επιβάλλει περιορισµούς στην περιεκτικότητα
σε ΠΟΕ των χρωµάτων που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για δραστηριότητες σε
εγκαταστάσεις οι οποίες πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας για τις εκποµπές ΠΟΕ
διαλυτών, για παρόµοια χρώµατα που χρησιµοποιούνται εκτός των εγκαταστάσεων
αυτών πρέπει να τηρούνται οι οριακές τιµές περιεκτικότητας σε ΠΟΕ που ορίζει η
οδηγία για τα χρώµατα.
Η παρακολούθηση της τελικής χρήσης των απαλλασσόµενων προϊόντων και η
εξακρίβωση ότι τα χρώµατα αυτά χρησιµοποιούνται µόνο σε σύµµορφες
εγκαταστάσεις, συνιστά πρόκληση για τις αρµόδιες αρχές. Είναι δυσκολότερο να
επιβληθεί η τήρηση της νοµοθεσίας όταν στην ίδια εγκατάσταση ασκούνται
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διάφορες δραστηριότητες, από τις οποίες ορισµένες καλύπτονται από την οδηγία για
τις εκποµπές ΠΟΕ διαλυτών, ενώ άλλες δεν καλύπτονται.
Από τις εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας προέκυψε ότι ακολουθούνται
διάφορες διαδικασίες για τη διασφάλιση της ορθής εφαρµογής του άρθρου 3
παράγραφος 2 της οδηγίας για τα χρώµατα, οι οποίες παρουσιάζουν διαφορές µεταξύ
των κρατών µελών. Μεταξύ των διαδικασιών αυτών συγκαταλέγονται απαιτήσεις
επισήµανσης για µη σύµµορφα προϊόντα, η υποχρέωση του αγοραστή να
αποδεικνύει ότι τα προϊόντα θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις
που καλύπτονται από την οδηγία για τις εκποµπές ΠΟΕ διαλυτών και η απαίτηση
καταγραφής των πελατών που αγοράζουν µη σύµµορφα προϊόντα.
3.4.

Υποστήριξη εκ µέρους της Επιτροπής για την εφαρµογή της οδηγίας
Η Επιτροπή συνεργάζεται µε τους αντιπροσώπους των κρατών µελών που
συµµετέχουν στην επιτροπή του άρθρου 12 της οδηγίας για τα χρώµατα,
προκειµένου να διευκρινίσει ορισµένα ζητήµατα ερµηνείας και εφαρµογής της
οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκαν µερικά σηµεία που χρειάζεται να
αποσαφηνιστούν περαιτέρω, όπως κάποιοι ορισµοί, το πεδίο εφαρµογής των
διαφόρων υποκατηγοριών χρωµάτων και βερνικιών, οι απαιτήσεις επισήµανσης που
καθορίζονται στο άρθρο 4 και η ταξινόµηση ορισµένων προϊόντων φανοποιίας
αυτοκινήτων. Ορισµένα από τα σηµεία αυτά διευκρινίστηκαν ήδη στις
κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής5, ενώ άλλα συνεκτιµήθηκαν κατά την
επανεξέταση της οδηγίας και θα αποτελέσουν το αντικείµενο νέων κατευθυντηρίων
γραµµών.
Επιπλέον, µε την οδηγία 2010/79/ΕΕ της Επιτροπής, της 19ης Νοεµβρίου 20106,
προστέθηκε ένα πρότυπο στις µεθόδους ανάλυσης για τον έλεγχο της συµµόρφωσης
µε τις οριακές τιµές περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, χάρη στο οποίο ο έλεγχος αυτός θα
διενεργείται µε οικονοµικότερο τρόπο.

3.5.

Συµπεράσµατα σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας
Κατά τον χρόνο της συγκέντρωσης των στοιχείων για τη σύνταξη της παρούσας
έκθεσης (που καλύπτει το έτος 2007), η εφαρµογή της οδηγίας για τα χρώµατα στα
κράτη µέλη βρισκόταν στα πρώτα της στάδια, δεδοµένου ότι οι οριακές τιµές του
παραρτήµατος Ι για τις ΠΟΕ άρχισαν να εφαρµόζονται µόλις την 1η Ιανουαρίου
2007. Πέραν τούτου, στο άρθρο 3 προβλεπόταν µεταβατική περίοδος ενός έτους για
τη διάθεση στην αγορά µη σύµµορφων προϊόντων που είχαν παραχθεί πριν από την
1η Ιανουαρίου 2007.
Από τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν µέχρι σήµερα βάσει του άρθρου 7
προκύπτει ότι πολλά κράτη µέλη έχουν θέσει σε εφαρµογή προγράµµατα για την
παρακολούθηση της συµµόρφωσης των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τις ενδείξεις που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, αρκετά
κράτη µέλη παρουσίαζαν καθυστέρηση το 2007 στην κατάρτιση των οικείων
προγραµµάτων επιθεώρησης. Η κατάλληλη παρακολούθηση των παραγωγών και
εισαγωγέων έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις
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οριακές τιµές για τις ΠΟΕ και µε τις απαιτήσεις επισήµανσης που καθορίζονται στην
οδηγία. Απαιτείται εποµένως βελτίωση των προγραµµάτων και πρακτικών
παρακολούθησης και θα ενθαρρυνθούν τα κράτη µέλη να ανταλλάξουν εµπειρίες και
να διδαχθούν από τις καθιερωµένες βέλτιστες πρακτικές.
Η συµµόρφωση των κρατών µελών µε τις υποχρεώσεις παρακολούθησης που
επιβάλλει η οδηγία θα είναι δυνατόν να αξιολογηθεί διεξοδικότερα µε βάση τις
δεύτερες εθνικές εκθέσεις για την εφαρµογή της οδηγίας κατά το 2010, οι οποίες,
σύµφωνα µε το άρθρο 7, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2011.
4.

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ

4.1.

Εισαγωγή

4.1.1.

Ρήτρα επανεξέτασης
Το άρθρο 9 της οδηγίας για τα χρώµατα προβλέπει την επανεξέταση της οδηγίας µε
σκοπό τον εντοπισµό δυνατοτήτων περαιτέρω µειώσεων. Μεταξύ των
τροποποιήσεων που θα εξεταστούν συγκαταλέγονται η διεύρυνση του πεδίου
εφαρµογής της και η καθιέρωση αυστηρότερων οριακών τιµών περιεκτικότητας σε
ΠΟΕ για τα προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων. Το ίδιο άρθρο απαιτεί την εξέταση
τυχόν πρόσθετων κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων της εφαρµογής της οδηγίας, οι
οποίες δεν είχαν γίνει αντιληπτές κατά την επεξεργασία της.
Για την υποστήριξη της επανεξέτασης αυτής, η Επιτροπή ανέθεσε σχετική µελέτη σε
εξωτερικό σύµβουλο. Η µελέτη αυτή εκπονήθηκε την περίοδο 2008-2009 και
κάλυψε όλους τους κύριους ενδιαφερόµενους. Εξέτασε διάφορες επιλογές για τη
διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας και την περαιτέρω µείωση των ΠΟΕ.
Εκτιµήθηκαν τα οφέλη και το κόστος της υπαγωγής στο πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας µιας σειράς προϊόντων τα οποία κρίθηκαν πρόσφορα7.

4.1.2.

Θεµατική στρατηγική για την ατµοσφαιρική ρύπανση και οδηγία ΕΑΟΕ
Η εφαρµογή και επανεξέταση της οδηγίας για τα χρώµατα πρέπει να ενταχθούν στο
πλαίσιο της εφαρµογής των πολιτικών της ΕΕ που αφορούν την ατµοσφαιρική
ρύπανση, και ειδικότερα της θεµατικής στρατηγικής της Επιτροπής για την
ατµοσφαιρική ρύπανση, του 2005 (εφεξής « θεµατική στρατηγική»)8 και της οδηγίας
ΕΑΟΕ. Ένας από τους σηµαντικότερους στόχους των πράξεων αυτών είναι η µείωση
των συγκεντρώσεων του τροποσφαιρικού όζοντος για την προστασία της
ανθρώπινης υγείας και των οικοσυστηµάτων. Το τροποσφαιρικό όζον και άλλα
φωτοχηµικά οξειδωτικά σχηµατίζονται κατά την αντίδραση ΠΟΕ, οξειδίων του
αζώτου και µονοξειδίου του άνθρακα παρουσία ηλιακού φωτός.
Η θεµατική στρατηγική έθεσε ενδιάµεσους στόχους για το 2020, συνεκτιµώντας το
κόστος των µέτρων και τα συνδεόµενα µε αυτά οφέλη. Οι στόχοι αυτοί εκφράζονται
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ως «πρόοδος που πρέπει να επιτευχθεί» σε σύγκριση µε την κατάσταση του 2000. Οι
στόχοι για το τροποσφαιρικό όζον συνίστανται σε µείωση κατά 10% του αριθµού
των περιστατικών πρόωρης θνησιµότητας και µείωση κατά 15% της έκτασης των
δασικών οικοσυστηµάτων στα οποία οι συγκεντρώσεις του όζοντος υπερβαίνουν τα
κρίσιµα επίπεδα. Σύµφωνα µε τη θεµατική στρατηγική, προκειµένου να επιτευχθούν
οι στόχοι αυτοί, οι εκποµπές ΠΟΕ πρέπει να φθάσουν το 2020 (στην ΕΕ-25) σε
επίπεδα κατά 51% χαµηλότερα εκείνων του 2000. Η ισχύουσα νοµοθεσία για τις
εκποµπές ΠΟΕ, συµπεριλαµβανοµένης της οδηγίας για τα χρώµατα, αναµένεται να
συµβάλει σηµαντικά στην επίτευξη των µειώσεων και, κατ’ επέκταση, των γενικών
στόχων για τις εκποµπές ΠΟΕ. Η τελευταία εκτίµηση που αφορά ολόκληρη την ΕΕ9
κατέδειξε ότι, χάρη στην ισχύουσα νοµοθεσία, µέχρι το 2020 θα έχουν µειωθεί
σχεδόν στο ήµισυ οι συνολικές εκποµπές του 2000, µε αποτέλεσµα τη σε µεγάλο
βαθµό προσέγγιση του στόχου της θεµατικής στρατηγικής για την ατµοσφαιρική
ρύπανση.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι ένας µικρός αριθµός κρατών µελών ενδέχεται να
συναντήσουν δυσκολίες όσον αφορά τη συµµόρφωση µε το οικείο ανώτατο όριο
εκποµπών ΠΟΕ το 2010, το οποίο επιβάλλει η οδηγία ΕΑΟΕ. Ωστόσο, τα κράτη
µέλη οφείλουν να υποβάλουν στοιχεία για τις εκποµπές δύο έτη µετά τη λήξη των
προθεσµιών συµµόρφωσης και οι τελικές απογραφές εκποµπών για το 2010 δεν είναι
ακόµη διαθέσιµες.
4.1.3.

Εκποµπές ΠΟΕ οφειλόµενες στη χρήση προϊόντων που καλύπτονται από την οδηγία
για τα χρώµατα
Σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 της οδηγίας ΕΑΟΕ, τα κράτη µέλη οφείλουν να
υποβάλλουν κατ’ έτος εθνικές απογραφές και προβλέψεις εκποµπών για το 2010 για
τους ρύπους που καλύπτει η οδηγία. Από τις εκθέσεις αυτές προκύπτει ότι, το 2008,
οι οφειλόµενες στη χρήση επιχρισµάτων εκποµπές ΠΟΕ στην ΕΕ-27 ανήλθαν σε
1 379 χιλιοτόνους (kt), δηλαδή ποσοστό 16,6% περίπου του συνόλου των εκποµπών
ΠΟΕ που αναφέρθηκαν. Παρόλο που οι εκθέσεις περιλαµβάνουν αναλυτικά
δεδοµένα εκποµπών10, η χρησιµοποιηθείσα κατάταξη των δραστηριοτήτων δεν
επιτρέπει να προσδιοριστούν µε ακρίβεια οι τιµές των εκποµπών ΠΟΕ που
οφείλονται στη χρήση προϊόντων καλυπτόµενων από την οδηγία για τα χρώµατα.
Οι εκτιµήσεις για τις εκποµπές και τη µελλοντική τους εξέλιξη βασίστηκαν σε
δεδοµένα και προβλέψεις για την παραγωγή που παρείχε η οµοσπονδία του σχετικού
κλάδου11. Από αυτά προέκυψε ότι, το 2006, οι συνολικές εκποµπές ΠΟΕ λόγω της
χρήσης χρωµάτων διακόσµησης που καλύπτονται από την οδηγία ανήλθαν σε 410 kt
περίπου. Οι εκποµπές αναµένεται να µειωθούν σε 373 kt το 2010 χάρη στις
αυστηρότερες οριακές τιµές που αρχίζουν να ισχύουν. Ωστόσο, προβλέπεται να
αυξηθούν και πάλι σε 470 kt το 2020, κυρίως λόγω αύξησης της κατανάλωσης. Οι
εκποµπές που οφείλονται σε προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων υπολογίστηκε ότι
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Έβδοµη έκθεση ανάλυσης σεναρίου ΕΑΟΕ, http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/pdf/nec7.pdf
Όσον αφορά τα χρώµατα, γίνεται διάκριση στις εκθέσεις µεταξύ των ακόλουθων εφαρµογών:
«∆ιακοσµητικές εφαρµογές επιχρισµάτων» (κατηγορία 3.A.1), «Βιοµηχανικές εφαρµογές
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ανήλθαν σε 56 kt το 2007 και, σύµφωνα µε τις προβλέψεις, θα αυξηθούν σε 62 kt το
2020.
4.2.

Επιλογές για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας
Στο πλαίσιο της επανεξέτασης, µελετήθηκαν οι περιβαλλοντικές, οικονοµικές και
κοινωνικές επιπτώσεις δεκαεπτά επιλογών όσον αφορά την ενδεχόµενη διεύρυνση
του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας για τα χρώµατα. Για τον σκοπό αυτό διεξήχθησαν
εκτενείς διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και τα κράτη µέλη.
Μεταξύ των προϊόντων που εξετάστηκαν συγκαταλέγονται τα αεροζόλ για χρώµατα
και βερνίκια, τα οποία αναφέρονται ρητά στο άρθρο 9 της οδηγίας. ∆ιαπιστώθηκε
ότι η µείωση των ΠΟΕ που θα µπορούσε να επιτευχθεί µε την επιλογή της υπαγωγής
των χρωµάτων αυτών στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, ήταν πολύ µικρή (26 kt
ετησίως σε περίπτωση πλήρους υποκατάστασης). Επιπλέον, η εν λόγω οµάδα
προϊόντων περιλαµβάνει µεγάλη ποικιλία τύπων προϊόντων που χρησιµοποιούνται
για διαφορετικούς σκοπούς, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει τον καθορισµό
κατάλληλων οριακών τιµών για τις ΠΟΕ και περιπλέκει την παρακολούθηση. Στην
πράξη, η προσθήκη στην οδηγία οριακών τιµών για την περιεκτικότητα των
προϊόντων αυτών σε ΠΟΕ θα απαιτούσε στροφή σε άλλα συστήµατα επίχρισης,
όµως οι εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν σήµερα ενδέχεται να οδηγήσουν σε
µείωση των επιδόσεων των προϊόντων. Κατόπιν τούτου, δεν θεωρείται σκόπιµη η
σταδιακή κατάργηση των αεροζόλ για χρώµατα και βερνίκια.
Μεταξύ των άλλων επιλογών που εξετάστηκαν, η θέσπιση οριακής τιµής (10%) για
τις ΠΟΕ των αποσµητικών και αντιιδρωτικών αναµενόταν ότι θα είχε ως
αποτέλεσµα τη µέγιστη µείωση των ΠΟΕ (126 kt ετησίως). Ωστόσο, το µέτρο αυτό
δεν συνιστάται επειδή εκ των πραγµάτων ισοδυναµεί µε απαγόρευση της χρήσης
συστηµάτων ψεκασµού τύπου αεροζόλ ή αντλίας, ενώ τα υπάρχοντα υποκατάστατα
φαίνεται να ελκύουν ελάχιστα τους καταναλωτές. Εποµένως, πριν συνεχιστεί η
εξέταση της επιλογής αυτής, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για την ανάπτυξη
εναλλακτικών συστηµάτων ψεκασµού αποσµητικών.
Καµία από τις υπόλοιπες επιλογές δεν κρίθηκε ικανή να οδηγήσει σε µείωση των
εκποµπών ΠΟΕ κατά περισσότερο από 40 kt ετησίως. Όσον αφορά ειδικότερα τα
προϊόντα πλην των επιχρισµάτων, ελλείψει γνώσεων σχετικά µε την αναµενόµενη
εξέλιξη της αγοράς και συµπεριφορά των καταναλωτών, δεν είναι δυνατόν να
εκτιµηθούν πλήρως οι δυνητικές επιπτώσεις της υπαγωγής τους στο πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας.

4.3.

Αυστηρότερες οριακές τιµές για τις ΠΟΕ προϊόντων φανοποιίας αυτοκινήτων
Στο παράρτηµα II σηµείο B της οδηγίας για τα χρώµατα καθορίζεται η µέγιστη
περιεκτικότητα των προϊόντων φανοποιίας αυτοκινήτων σε ΠΟΕ. Για καθεµία από
τις υποκατηγορίες προϊόντων φανοποιίας αυτοκινήτων εξετάστηκαν η εφικτότητα
και οι επιπτώσεις του καθορισµού αυστηρότερων οριακών τιµών περιεκτικότητας σε
ΠΟΕ. Από την εξέταση αυτή προέκυψε το γενικό συµπέρασµα ότι δεν ήταν σκόπιµο
να προταθούν αυστηρότερες οριακές τιµές περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για τα
επιχρίσµατα αυτά:
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– Για τις περισσότερες υποκατηγορίες διαπιστώθηκε ότι η µείωση των οριακών
τιµών δεν είναι εφικτή, είτε διότι δεν αναµένεται να κυκλοφορήσουν σύντοµα
στην αγορά προϊόντα χαµηλότερης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, είτε διότι δεν
διατίθενται κατάλληλες µέθοδοι δοκιµών·
– Για τα επικαλυπτικά και τα ειδικά προϊόντα φινιρίσµατος υπολογίστηκε ότι οι
επιλογές βελτιστοποίησης των υφιστάµενων απαιτήσεων θα οδηγούσαν σε
µείωση των ΠΟΕ µόνο κατά περίπου 3,5 kt ετησίως, συνοδευόµενη όµως από
πιθανή αύξηση του διοικητικού φόρτου λόγω της πολυπλοκότερης
παρακολούθησης.
4.4.

Κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις των οριακών τιµών της φάσης II
Στο πλαίσιο της επανεξέτασης µελετήθηκαν και πιθανές νέες κοινωνικοοικονοµικές
επιπτώσεις, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί ή εκτιµηθεί κατά την επεξεργασία της
οδηγίας (στο διάστηµα 1999-2002).
Η µόνη σηµαντική επίπτωση που εντοπίστηκε σχετίζεται µε το κόστος της αλλαγής
της επισήµανσης των προϊόντων που εµπίπτουν το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Το
ζήτηµα αυτό θεωρήθηκε επίσης σηµαντικό εν όψει της πιθανής διεύρυνσης του
πεδίου εφαρµογής. Η οµοσπονδία του κλάδου υπολόγισε σε 600 εκατ. ευρώ περίπου
το συνολικό κόστος της επισήµανσης. Επίσης υπολογίστηκε ότι θα δαπανηθούν
ακόµη 141 εκατ. ευρώ για την επιστροφή και καταστροφή των µη σύµµορφων
προϊόντων. Το κόστος αυτό θα µπορούσε πιθανώς να µειωθεί εάν παρατεινόταν η
µεταβατική περίοδος κατά την οποία θα επιτρέπεται να πωλούνται τα µη σύµµορφα
προϊόντα (π.χ. δύο έτη αντί του ενός).

5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Από τα προκαταρκτικά στοιχεία που διαβίβασαν τα κράτη µέλη σχετικά µε την
εφαρµογή της οδηγίας τα πρώτα έτη µετά τη µεταφορά της στο εθνικό δίκαιο,
προκύπτει ότι έχουν συγκροτηθεί συστήµατα παρακολούθησης για τη διασφάλιση
της συµµόρφωσης. Ωστόσο, καθώς πολλά κράτη µέλη δυσκολεύτηκαν να
εγκαταστήσουν εγκαίρως τα συστήµατά τους, χρειάζεται βελτίωση των
υφιστάµενων προγραµµάτων και πρακτικών παρακολούθησης – µέσω της
ανταλλαγής πείρας και της καθιέρωσης βέλτιστων πρακτικών – πριν συναχθούν
οριστικά συµπεράσµατα για τις αναλυτικές επιπτώσεις στις εκποµπές ΠΟΕ. Στο
πλαίσιο των δεύτερων εκθέσεων εφαρµογής, τα κράτη µέλη συγκεντρώνουν τώρα
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα εν λόγω ζητήµατα, οι οποίες θα
αποτελέσουν τη βάση για τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής µε θέµα την εφαρµογή
της οδηγίας.
Όπως απαιτεί η ρήτρα επανεξέτασης της οδηγίας, εξετάστηκαν µέτρα δυνάµενα
ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε περαιτέρω µείωση των εκποµπών ΠΟΕ, δηλ. η
διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας και ο καθορισµός αυστηρότερων
οριακών τιµών περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για τα προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων.
Ωστόσο, ακόµη και η υπαγωγή σε ρυθµίσεις ενός ευρύτατου φάσµατος
διαφορετικών προϊόντων θα επέφερε µέτριες µόνο µειώσεις εκποµπών, ενώ θα
προκαλούσε σηµαντικά προβλήµατα εφαρµογής, καθώς και αυξηµένες διοικητικές
επιβαρύνσεις και δαπάνες. Ειδικότερα, εξακολουθεί να υπάρχει σοβαρός
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προβληµατισµός όσον αφορά τον αβέβαιο αντίκτυπο στη συµπεριφορά των
καταναλωτών και την πιθανή αύξηση του διοικητικού φόρτου που συνεπάγεται η
κάλυψη άλλων προϊόντων πλην των επιχρισµάτων. Επιπλέον, σύµφωνα µε τα πλέον
πρόσφατα αποτελέσµατα των µοντέλων ολοκληρωµένης αξιολόγησης, δεν φαίνεται
να χρειάζονται αυστηρότερα µέτρα µείωσης των εκποµπών ΠΟΕ για να επιτευχθούν
οι ενδιάµεσοι στόχοι της θεµατικής στρατηγικής. Το θέµα αυτό θα εξεταστεί
περαιτέρω τα επόµενα έτη, στο πλαίσιο των εν εξελίξει εργασιών που σχετίζονται µε
την αναθεώρηση της θεµατικής στρατηγικής. ∆εν δικαιολογείται εποµένως στο
παρόν στάδιο τροποποίηση του πεδίου εφαρµογής, ούτε των οριακών τιµών της
οδηγίας για τα χρώµατα.
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