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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2455/2001/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Νοεµβρίου 2001

για τη θέσπιση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητος στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων και
τροποποίησης της οδηγίας 2000/60/ΕΚ

(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 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 76/464/EΟΚ του Συµβουλίου, της 4ης Μαΐου
2001, για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επι-
κίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της
Κοινότητας (4), και οι οδηγίες που θεσπίστηκαν στο πλαίσιό
της, αντιπροσωπεύουν σήµερα το βασικό κοινοτικό εργαλείο
ελέγχου µεµονωµένων και διάχυτων απορρίψεων επικιν-
δύνων ουσιών.

(2) Οι κοινοτικοί έλεγχοι δυνάµει της οδηγίας 76/464/EΟΚ
έχουν αντικατασταθεί, εναρµονιστεί και περαιτέρω αναπτυ-
χθεί µε την οδηγία 2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για
την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της
πολιτικής των υδάτων (5).

(3) ∆υνάµει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ πρέπει να θεσπισθούν, σε
κοινοτικό επίπεδο, ειδικά µέτρα κατά της ρύπανσης των
υδάτων από συγκεκριµένους ρύπους ή οµάδες ρύπων που
παρουσιάζουν σηµαντικό κίνδυνο για το υδάτινο περιβάλ-
λον ή µέσω αυτού, περιλαµβανοµένων και των κινδύνων για
τα ύδατα που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή πόσιµου
νερού. Τα µέτρα αυτά αφορούν την προοδευτική µείωση
και, για τις επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας, όπως ορίζο-
νται στο άρθρο 2 σηµείο 30, δεύτερη πρόταση της οδηγίας
2000/60/EΚ, την παύση ή τη σταδιακή κατάργηση απορρί-
ψεων, εκποµπών και διαρροών, εντός 20 ετών µετά την
έγκρισή τους σε κοινοτικό επίπεδο και µε απώτατο στόχο,

όπως αναγνωρίζεται στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων
σχετικών διεθνών συµφωνιών, την επίτευξη συγκεντρώσεων
στο θαλάσσιο περιβάλλον οι οποίες για τις µεν φυσικώς
απαντώµενες ουσίες να πλησιάζουν το φυσικό βασικό επί-
πεδο, για τις δε συνθετικές που παράγονται από ανθρώπινες
δραστηριότητες να είναι σχεδόν µηδενικές. Εν όψει της
έγκρισης αυτών των µέτρων, πρέπει να θεσπιστεί, ως
παράρτηµα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ο κατάλογος των
ουσιών προτεραιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των επικιν-
δύνων ουσιών προτεραιότητας. Ο κατάλογος καταρτίστηκε
λαµβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 16 παράγραφος 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

(4) Όσον αφορά τις φυσικώς απαντώµενες ουσίες ή τις
δηµιουργούµενες διά φυσικών διαδικασιών, όπως, π.χ., το
κάδµιο, ο υδράργυρος και οι πολυαρωµατικοί υδρογονάν-
θρακες, δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί πλήρως η σταδιακή
κατάργηση απορρίψεων, εκποµπών και διαρροών. Κατά τη
σύνταξη των σχετικών επιµέρους οδηγιών, πρέπει να ληφθεί
δεόντως υπόψη αυτή η κατάσταση και τα µέτρα θα πρέπει
να αποσκοπούν στην παύση των εκποµπών, απορρίψεων και
διαρροών στο νερό των επικίνδυνων εκείνων ουσιών προτε-
ραιότητας που παράγονται από ανθρώπινες δραστηριότητες.

(5) Η οδηγία 2000/60/EΚ εισάγει, στο άρθρο 16 παράγραφος
2, επιστηµονικά τεκµηριωµένη µεθοδολογία επιλογής
ουσιών προτεραιότητας µε βάση τον σηµαντικό κίνδυνο που
συνεπάγονται για το υδάτινο περιβάλλον ή µέσω αυτού.

(6) Η µεθοδολογία της οδηγίας 2000/60/EΚ, δίνει, ως ευκολό-
τερη λύση, τη δυνατότητα εφαρµογής µιας απλοποιηµένης
διαδικασίας αξιολόγησης των κινδύνων ακολουθώντας
επιστηµονικές αρχές και λαµβάνοντας ιδίως υπόψη:

— ενδείξεις σχετικά µε τους εγγενείς κινδύνους που παρου-
σιάζει δεδοµένη ουσία και, ειδικότερα, την οικοτοξι-
κότητά της στο νερό και την τοξικότητά της στον
άνθρωπο µέσω της έκθεσής του στο υδάτινο περιβάλ-
λον,

— ενδείξεις από παρακολούθηση της ευρύτερης περιβαλλο-
ντικής µόλυνσης, και

— άλλους δοκιµασµένους παράγοντες οι οποίοι µπορεί να
αποκαλύψουν ευρύτερη περιβαλλοντική µόλυνση, όπως
η παραγωγή, οι όγκοι κατανάλωσης και η συνήθης
χρήση της υπόψη ουσίας.

(1) ΕΕ C 177 Ε της 27.6.2000, σ. 74 και ΕΕ C 154 Ε της 29ης Μαΐου
2001, σ. 117.

(2) ΕΕ C 268 της 19.9.2000, σ. 11.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαΐου 2001 (δεν έχει

ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβου-
λίου της 8ης Οκτωβρίου 2001.

(4) ΕΕ L 129 της 18.5.1976, σ. 23· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/60/ΕΚ (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).

(5) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
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(7) Η Επιτροπή ανέπτυξε πάνω στη βάση αυτή ένα σύστηµα
συνδυασµένου καθορισµού προτεραιοτήτων µε βάση παρα-
κολούθηση και προσοµοιώσεις (COMMPS), σε συνεργασία
µε εµπειρογνώµονες των ενδιαφεροµένων µερών, συµπερι-
λαµβανοµένης της Επιστηµονικής Επιτροπής Τοξικότητας,
Οικοτοξικότητας και Περιβάλλοντος, των κρατών µελών,
των χωρών ΕΖΕΣ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλο-
ντος, Ευρωπαϊκών επιχειρηµατικών ενώσεων, περιλαµβανο-
µένων και εκείνων που εκπροσωπούν µικροµεσαίες επιχειρή-
σεις, καθώς και ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών οργανώσεων.

(8) Η Επιτροπή θα πρέπει να φροντίσει για τη συµµετοχή των
υποψηφίων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρατών στη
διαδικασία COMMPS και, κατά προτεραιότητα, των κρατών
το έδαφος των οποίων διασχίζεται από υδάτινες οδούς που
διασχίζουν επίσης το έδαφος κράτους µέλους ή εκβάλλουν
στο κράτος αυτό.

(9) Μετά από επιλογή µε βάση τη διαδικασία (COMMPS) και
δηµόσιες και διαφανείς συζητήσεις µε τα ενδιαφερόµενα
µέρη, καταρτίστηκε ένας πρώτος κατάλογος 33 ουσιών ή
οµάδων ουσιών προτεραιότητας.

(10) Η ταχεία θέσπιση του καταλόγου αυτού είναι επιθυµητή
ώστε να γίνει δυνατή η έγκαιρη και συνεχής διενέργεια
κοινοτικών ελέγχων για τις επικίνδυνες ουσίες, δυνάµει της
στρατηγικής που προβλέπεται στο άρθρο 16 της οδηγίας
2000/60/EΚ, ιδίως στις προτάσεις περί ελέγχων, όπως ορί-
ζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 6, και στις προτάσεις για
τα ποιοτικά πρότυπα, όπως ορίζονται στο άρθρο 16 παρά-
γραφος 7, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της οδη-
γίας αυτής.

(11) Ο κατάλογος ουσιών προτεραιότητας που θεσπίζεται δυνά-
µει της παρούσας απόφασης θα αντικαταστήσει τον κατά-
λογο ουσιών που παρατίθεται στην ανακοίνωση της Επι-
τροπής προς το Συµβούλιο, της 22ας Ιουνίου 1982, για τις
επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες µπορούν να συµπεριληφθούν
στον πίνακα Ι της οδηγίας 76/464/EΟΚ του Συµβου-
λίου (1).

(12) Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας
2000/60/ΕΚ, ο προσδιορισµός των επικινδύνων ουσιών
προτεραιότητας απαιτεί να ληφθεί υπόψη η επιλογή ανη-
συχητικών ουσιών η οποία επιχειρήθηκε στην οικεία κοινο-
τική νοµοθεσία περί επικίνδυνων ουσιών ή στις οικείες διε-
θνείς συµφωνίες. Οι επικίνδυνες ουσίες χαρακτηρίζονται
στην ανωτέρω οδηγία ως «ουσίες ή οµάδες ουσιών που είναι
τοξικές, σταθερές και επιρρεπείς σε βιοσυσσώρευση, καθώς
και άλλες ουσίες ή οµάδες ουσιών που δηµιουργούν ανά-
λογο βαθµό ανησυχίας».

(13) Οι σχετικές διεθνείς συµφωνίες περιλαµβάνουν µεταξύ
άλλων τη σύµβαση OSPAR για την προστασία του θαλασ-
σίου περιβάλλοντος στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό, τη
σύµβαση HELCOM για την προστασία του θαλασσίου περι-
βάλλοντος στη Βαλτική Θάλασσα, τη σύµβαση της Βαρ-
κελώνης για την προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση,
τις συµβάσεις του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού
(ΙΜΟ), τη σύµβαση του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος
των Ηνωµένων Εθνών (UNEP) για τους ανθεκτικούς οργανι-
κούς ρύπους και το πρωτόκολλο της σύµβασης της Οικονο-
µικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (UN-

ECE) για την µεγάλης απόστασης διασυνοριακή ατµο-
σφαιρική ρύπανση από ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους
(ΡΟΡ).

(14) Η επιλογή των ουσιών προτεραιότητας και ο προσδιορισµός
των επικινδύνων ουσιών προτεραιότητας που επιλέγονται για
τη διενέργεια ελέγχων εκποµπής, απόρριψης και διαρροής,
θα συµβάλει στην επίτευξη των στόχων αυτών και στην
τήρηση των κοινοτικών υποχρεώσεων που απορρέουν από
διεθνείς συµβάσεις για την προστασία των θαλασσίων
υδάτων, ιδίως δε στην εφαρµογή της στρατηγικής περί επι-
κινδύνων ουσιών που θεσπίστηκε στη διυπουργική διάσκεψη
OSPAR 1998 στα πλαίσια της σύµβασης για την προστασία
του θαλασσίου περιβάλλοντος του βορειοανατολικού Ατλα-
ντικού, σύµφωνα µε την απόφαση 98/249/ΕΚ του Συµβου-
λίου (2).

(15) Ο χαρακτηρισµός των «επικινδύνων ουσιών προτεραιότητας»
στον πίνακα ουσιών προτεραιότητας πραγµατοποιείται λαµ-
βανοµένων ιδιαιτέρως υπόψη των επικινδύνων ουσιών των
οποίων προβλέπεται η σταδιακή εξάλειψη ή η παύση των
απορρίψεων, εκποµπών και διαρροών σε διεθνείς συµφωνίες.
Επικίνδυνες ουσίες η σταδιακή εξάλειψη των οποίων έχει
αποφασισθεί σε διεθνή φόρα, συµπεριλαµβανοµένων του
ΙΜΟ, της UNEP ή της UN-ECE. Επικίνδυνες ουσίες των
οποίων η παύση των απορρίψεων, εκποµπών και διαρροών
έχει αποφασισθεί κατά προτεραιότητα στη σύµβαση
OSPAR, συµπεριλαµβανοµένων των επικινδύνων ουσιών που
προσδιορίζονται στον κατάλογο OSPAR DYNAMEC, Επι-
λογή Ι (3) ή Επιλογή ΙΙΙ (4). Επικίνδυνες ουσίες που δηµιουρ-
γούν «ισοδύναµο επίπεδο ανησυχιών» λόγω του ότι είναι
δυσαποδόµητες, τοξικές και βιοσυσσωρεύσιµες (∆ΤΒ), όπως
οι ουσίες που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστηµα οι
οποίες αναγνωρίζονται στη στρατηγική OSPAR. Βαρέα
µέταλλα που περιλαµβάνονται στο πρωτόκολλο περί βαρέων
µετάλλων της σύµβασης UN-ECE για την µεγάλης ακτίνας
διασυνοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση, που έχουν επιλεγεί
για µέτρα προτεραιότητας βάσει των συµφωνιών OSPAR
1998 και OSPAR 2000, και τα οποία δηµιουργούν «ισοδύ-
ναµο επίπεδο ανησυχιών» µε τις ουσίες ∆ΤΒ.

(16) Προκειµένου να καταστήσει αποτελεσµατικά τα µέτρα κατά
της ρύπανσης των υδάτων, η Επιτροπή οφείλει να προωθεί
τον συγχρονισµό των ερευνών και των πορισµάτων που
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της σύµβασης OSPAR,
καθώς και στο πλαίσιο της διαδικασίας COMMPS.

(17) Η διαδικασία COMMPS είναι ένα δυναµικό εργαλείο για τον
καθορισµό προτεραιοτήτων σε επικίνδυνες ουσίες, δυνάµενο
να υποστεί συνεχείς βελτιώσεις και εξελίξεις, µε στόχο την
αναθεώρηση και προσαρµογή του πρώτου καταλόγου
ουσιών προτεραιότητας το αργότερο 4 έτη µετά τη θέση σε
ισχύ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και εν συνεχεία τουλάχιστον
κάθε τέσσερα έτη. Προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι κατά
την επόµενη διαδικασία επιλογής θα ληφθούν υπόψη όλες
οι εν δυνάµει ουσίες προτεραιότητας, επιβάλλεται να µην
αποκλείεται συστηµατικά καµία ουσία, να αξιοποιούνται οι
βέλτιστες διαθέσιµες γνώσεις, και να περιληφθούν στη διαδι-
κασία επιλογής όλες οι χηµικές ουσίες και όλα τα ζιζανιο-
κτόνα στην αγορά της ΕΕ και όλες οι ουσίες που χαρακτηρί-
ζονται από την OSPAR ως «επικίνδυνες».

(2) ΕΕ L 104 της 3.4.1998, σ. 1.
(3) Μη εγγενώς βιοαποδοµήσιµες και log Κow (octanol-water coefficient)

≥ 5 ή BCF (bioconcentration factor) ≥ 5 000 και οξεία υδατική τοξι-
κότητα ≤ 0,1 mg/l ή έχουσες καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές
για την αναπαραγωγή επιδράσεις για τα θηλαστικά.

(4) Μη εγγενώς βιοαποδοµήσιµες και log Κow ≥ 4 ή BCF ≥ 500 και οξεία
υδατική τοξικότητα ≤ 1 mg/l ή έχουσες καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες
ή τοξικές για την αναπαραγωγή επιδράσεις για τα θηλαστικά.(1) ΕΕ C 176 της 14.7.1982, σ. 3.
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(18) Η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας COMMPS εξαρτά-
ται, σε µεγάλο βαθµό, από το κατά πόσον είναι διαθέσιµα τα
απαιτούµενα δεδοµένα. Η ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία για
τις χηµικές ουσίες διαπιστώθηκε ότι πάσχει από σοβαρή
έλλειψη δεδοµένων. Οι στόχοι της οδηγίας 2000/60/ΕΚ
µπορούν να εκπληρωθούν πλήρως µόνον εάν εξασφαλισθεί η
πλήρης διαθεσιµότητα των απαιτουµένων δεδοµένων,
πράγµα που προϋποθέτει την αναθεώρηση της κοινοτικής
νοµοθεσίας για τις χηµικές ουσίες.

(19) Η αναφορά στη διαδικασία COMMPS δεν αφαιρεί από την
Επιτροπή τη δυνατότητα να προσφεύγει σε τεχνικές αξιο-
λόγησης του βλαβερού χαρακτήρα ορισµένων ουσιών, τεχνι-
κές οι οποίες έχουν ήδη αναπτυχθεί ή και εφαρµοσθεί στο
πλαίσιο άλλων µέτρων κατά της ρύπανσης.

(20) Σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2000/
60/ΕΚ, οι µελλοντικές επανεξετάσεις του καταλόγου ουσιών
προτεραιότητας που διενεργούνται βάσει του άρθρου 16
παράγραφος 4 της οδηγίας αυτής, θα να συµβάλλουν στην
εξάλειψη, µέχρι το 2020, των εκποµπών, απορρίψεων και
διαρροών όλων των επικινδύνων ουσιών, µε την προοδευτική
συµπλήρωση του καταλόγου αυτού µε περαιτέρω ουσίες.

(21) Κατά την αναθεώρηση και προσαρµογή του καταλόγου
ουσιών προτεραιότητας, θα πρέπει να λαµβάνονται δεόντως
υπόψη, εκτός από την περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας
COMMPS, τα πορίσµατα των επανεξετάσεων στο πλαίσιο
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιου-
λίου 1991, σχετικά µε διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευ-
τικών προϊόντων (1), του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93
του Συµβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για την αξιο-
λόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες
ουσίες (2), και της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου
1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (3) και, ενδε-
χοµένως, περαιτέρω επιστηµονικά στοιχεία από την
αναθεώρηση ισχυουσών ή νέων οδηγιών, ιδίως στο πλαίσιο
της νοµοθεσίας για τις χηµικές ουσίες. Πρέπει να αποφεύγο-
νται οι επικαλύψεις ελέγχων, δεδοµένου του υψηλού τους
κόστους. Κατά την προσαρµογή των καταλόγων, πρέπει να
είναι δυνατή η ταξινόµηση ουσιών τόσο σε χαµηλότερη όσο
και σε υψηλότερη κατηγορία,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Θεσπίζεται ο κατάλογος ουσιών προτεραιότητας, συµπεριλαµβανο-
µένων των ουσιών που επισηµαίνονται ως επικίνδυνες ουσίες προτε-
ραιότητας, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφοι 2 και
3 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Ο κατάλογος, όπως περιλαµβάνεται
στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης, καθίσταται παράρτηµα Χ
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Άρθρο 2

Ο κατάλογος ουσιών προτεραιότητας της παρούσας απόφασης
αντικαθιστά τον κατάλογο ουσιών της ανακοίνωσης της Επιτροπής
της 22ας Ιουνίου 1982.

Άρθρο 3

Προκειµένου να ληφθούν µετά βεβαιότητας υπόψη όλες οι ουσίες
που θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως ουσίες προτεραιότητας,
η Επιτροπή και τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα στοιχεία σχε-
τικά µε την κάθε ουσία και τις συνέπειες που έχει η έκθεση σε
αυτήν, που χρειάζονται για την εφαρµογή της διαδικασίας
COMMPS, είναι διαθέσιµα.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την εποµένη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 20 Νοεµβρίου 2001.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

N. FONTAINE

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. NEYTS−UYTTEBROECK

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 2001/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 29.12.2001,
σ. 61).

(2) ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1.
(3) ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.
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Αριθµός CAS (1) Αριθµός ΕΕ (2) Ουσία προτεραιότητας
Χαρακτηρισµός: επικίνδυνη
ουσία προτεραιότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Κατάλογος ουσιών προτεραιότητας στον τοµέα της πολιτικής υδάτων (*)

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alachlor

(2) 120-12-7 204-371-1 Αθρακένιο (X) (***)

(3) 1912-24-9 217-617-8 Ατραζίνη (X) (***)

(4) 71-43-2 200-753-7 Βενζόλιο

(5) n.a. n.a. Βρωµιούχοι διφαινυλαιθέρες (**) X (****)

(6) 7440-43-9 231-152-8 Κάδµιο και παράγωγα X

(7) 85535-84-8 287-476-5 Χλωροαλκάνια C10-13 (**) X

(8) 470-90-6 207-432-0 Chlorfenvinphos

(9) 2921-88-2 220-864-4 Chlorpyrifos (X) (***)

(10) 107-06-2 203-458-1 1,2-∆ιχλωροαιθάνιο

(11) 75-09-2 200-838-9 ∆ιχλωροµεθάνιο

(12) 117-81-7 204-211-0 Φθαλικό δι (2-αιθυλεξύλιο) (DEHP) (X) (***)

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron (X) (***)

(14) 115-29-7 204-079-4 Ενδοσουλφάνιο (X) (***)

959-98-8 n.a. (άλφα-ενδοσουλφάνιο)

(15) 206-44-0 205-912-4 Φλουορανθένιο (*****)

(16) 118-74-1 204-273-9 Εξαχλωροβενζόλιο X

(17) 87-68-3 201-765-5 Εξαχλωροβουταδιένιο X

(18) 608-73-1 210-158-9 Εξαχλωροκυκλοεξάνιο X

58-89-9 200-401-2 (Λινδάνιο, γ-ισοµερές)

(19) 34123-59-6 251-835-4 Isoproturon (X) (***)

(20) 7439-92-1 231-100-4 Μόλυβδος και παράγωγα (X) (***)

(21) 7439-97-6 231-106-7 Υδράργυρος και παράγωγα X

(22) 91-20-3 202-049-5 Ναφθαλένιο (X) (***)

(23) 7440-02-0 231-111-4 Νικέλιο και παράγωγα
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Αριθµός CAS (1) Αριθµός ΕΕ (2) Ουσία προτεραιότητας
Χαρακτηρισµός: επικίνδυνη
ουσία προτεραιότητας

(24) 25154-52-3 246-672-0 Εννεϋλοφαινόλες X

104-40-5 203-199-4 (4-π-εννεϋλοφαινόλη)

(25) 1806-26-4 217-302-5 Οκτυλοφαινόλες (X) (***)

140-66-9 n.a. (para-ter-οκτυλοφαινόλες)

(26) 608-93-5 210-172-5 Πενταχλωροβενζόλιο X

(27) 87-86-5 201-778-6 Πενταχλωροφαινόλη (X) (***)

(28) n.a. n.a. Πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες X

50-32-8 200-028-5 (Βενζο (α) πυρένιο)

205-99-2 205-911-9 (Βενζο (b) φλουορανθένιο)

191-24-2 205-883-8 (Βενζο (g,h,i) περυλένιο)

207-08-9 205-916-6 (Βενζο (k) φλουορανθένιο)

193-39-5 205-893-2 (Ινδενο (1,2,3-cd) πυρένιο)

(29) 122-34-9 204-535-2 Σιµαζίνη (X) (***)

(30) 688-73-3 211-704-4 Παράγωγα τριβουτυλτίνης X

36643-28-4 n.a. (Κατιόν τριβουτιλτίνης)

(31) 12002-48-1 234-413-4 (Τριχλωροβενζόλια) (X) (***)

120-82-1 204-428-0 (1,2,4-Τριχλωροβενζόλιο)

(32) 67-66-3 200-663-8 Τριχλωροµεθάνιο (χλωροφόρµιο)

(33) 1582-09-8 216-428-8 Τριφθοραλίνη (X) (***)

(*) Όπου έχουν επιλεγεί οµάδες ουσιών, τυπικοί µεµονωµένοι εκπρόσωποι καταγράφονται ως ενδεικτικές παράµετροι (σε παρενθέσεις και χωρίς αριθµό). Η διενέργεια ελέγχων θα
επικεντρωθεί στις συγκεκριµένες αυτές ουσίες, µε την επιφύλαξη ενσωµάτωσης και άλλων µεµονωµένων εκπροσώπων, ανάλογα µε την περίπτωση.

(**) Οι οµάδες αυτές ουσιών κανονικά περιλαµβάνουν σηµαντικό αριθµό µεµονωµένων ενώσεων. Επί του παρόντος, δεν µπορούν να δοθούν οι κατάλληλες ενδεικτικές παράµετροι.
(***) Αυτή η ουσία προτεραιότητας υπόκειται σε επανεξέταση για τον χαρακτηρισµό της ως πιθανής “επικίνδυνης ουσίας προτεραιότητας”. Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την τελική της κατάταξη 12 µήνες το αργότερο µετά τη θέσπιση του παρόντος καταλόγου. Η επανεξέταση αυτή δεν επηρεάζει το
χρονοδιάγραµµα για την υποβολή των προτάσεων της Επιτροπής για την εφαρµογή των ελέγχων που ορίζει το άρθρο 16 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

(****) Μόνο ο πενταβρωµοδιφαινυλαιθέρας (αριθµός CAS 32534-81-9).
(*****) Το φθορανθένιο περιλαµβάνεται στον κατάλογο ως ουσία ενδεικτική άλλων περισσότερο επικίνδυνων πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων.
(1) CAS: Chemical Abstract Services.
(2) Αριθµός ΕΕ: δηλαδή Ευρωπαϊκός κατάλογος χηµικών ουσιών του εµπορίου (EINECS) ή Ευρωπαϊκός Κατάλογος Κοινοποιηµένων Χηµικών Ουσιών (ELINCS).»


