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RICHTLIJN 2001/   /EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van             

tot twintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de

markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten

(gechloreerde paraffines met een korte keten)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C 337 E van 28.11.2000, blz. 138.
2 PB C 116 van 20.4.2001, blz. 27.
3 Advies van het Europees Parlement van 1 februari 2001 (nog niet verschenen in het

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van ......... (nog niet verschenen in
het Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van ......... (nog niet verschenen in
het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Sommige lidstaten hebben naar aanleiding van Besluit 95/1 van PARCOM (Verdrag ter voor-

koming van verontreiniging van de zee vanaf het land) al beperkingen vastgesteld of gepland

voor het gebruik van gechloreerde paraffines met een korte keten (Short Chain Chlorinated

Paraffins - SCCP), die directe gevolgen hebben voor de voltooiing en de werking van de

interne markt. Dit betekent dat de wetgevingen van de lidstaten op dit gebied onderling

moeten worden aangepast en dat bijlage I van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad van

27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik

van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten 1 derhalve moet worden gewijzigd.

(2) SCCP zijn als gevaarlijk voor het milieu ingedeeld, aangezien ze zeer toxisch voor water-

organismen zijn en op lange termijn schadelijke effecten op het aquatisch milieu kunnen

hebben.

(3) De Commissie heeft in het kader van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad van

23 maart 1993 inzake de beoordeling en de beperking van de risico's van bestaande stoffen 2

een aanbeveling vastgesteld, waarin wordt aanbevolen specifieke maatregelen te nemen om

het gebruik van SCCP met name in vloeistoffen voor de metaalbewerking en producten voor

de lederafwerking te beperken teneinde het aquatisch milieu te beschermen.

                                                
1 PB L 262 van 27.9.1976, blz. 201. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 99/77/EG van

de Commissie (PB L 207 van 6.8.1999, blz. 18).
2 PB L 84 van 5.4.1993, blz. 1.
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(4) Alle overige toepassingen van SCCP zullen in het licht van de nieuwe wetenschappelijke

kennis opnieuw worden onderzocht, met name wat betreft de emissies van producten die

SCCP bevatten.

(5) Het Wetenschappelijk comité voor de toxiciteit, de ecotoxiciteit en het milieu heeft op

27 november 1998 advies uitgebracht over de in de aanbeveling genoemde risico's van SCCP.

(6) Deze richtlijn laat onverlet de communautaire wetgeving inzake de bescherming van de

veiligheid en de gezondheid van werknemers op het werk, met name Richtlijn 89/391/EEG

van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter

bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van werknemers op het

werk 1 en Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van

de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het

werk (veertiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van

Richtlijn 89/391/EEG) 2,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

                                                
1 PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.
2 PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11.
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Artikel 1

Aan bijlage I van Richtlijn 76/769/EEG wordt het volgende punt toegevoegd:

"

42. Alkanen, C10-C13,
chloor (gechloreerde
paraffines met een korte
keten)

1. Mogen niet op de markt worden gebracht om in een hogere
concentratie dan 1% te worden gebruikt als stof of als
bestanddeel van andere stoffen of preparaten
- bij metaalbewerking;
- voor het "vetten" van leer.

2. Voor 1 januari 2003 zal de Europese Commissie in
samenwerking met de lidstaten en de OSPAR-commissie
alle overige toepassingen van SCCP opnieuw onderzoeken
in het licht van eventuele relevante nieuwe
wetenschappelijke gegevens over de gezondheids- en
milieurisico's van SCCP.

Het Europees Parlement wordt op de hoogte gesteld van de
resultaten van dit onderzoek.

".

Artikel 2

1. De lidstaten dienen uiterlijk ..... * de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te

stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan

onverwijld in kennis.

Zij passen deze bepalingen toe vanaf ... **.

                                                
* Twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
** 18 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
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2. Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige

richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen.

De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de

Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitster de Voorzitter

_______________
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I. Inleiding

1. Op 21 juni 2001 heeft de Commissie bij de Raad een voorstel ingediend voor een richt-

lijn op grond van de artikelen 95 en 251 van het Verdrag, tot twintigste wijziging van

Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en

van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (gechloreerde

paraffines met een korte keten).

2. Het Economisch en Sociaal Comité heeft advies uitgebracht op 29 november 2000.

3. Het Europees Parlement heeft in eerste lezing advies uitgebracht op 1 februari 2001.

Ingevolge het advies van het Europees Parlement heeft de Commissie bij brief

d.d. 21 mei 2001 een gewijzigd voorstel ingediend bij de Raad.

4. Op 28 juni 2001 heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld krachtens

artikel 251 van het Verdrag.

II. Doelstellingen

5. Dit voorstel strekt tot harmonisering van de onderling verschillende nationale wet-

gevingen inzake het gebruik van gechloreerde paraffines met een korte keten (Short

Chain Chlorinated Paraffins - SCCP's) en dit op twee toepassingsgebieden te beperken:

de metaalbewerking en de lederafwerking. Zo'n beperking van het gebruik van deze

stoffen blijkt aangewezen in het licht van de resultaten van een beoordeling van de aan

SCCP's verbonden risico's, waaruit blijkt dat er potentiële risico's voor het milieu

bestaan.

Voorts wordt in de richtlijn bepaald dat voor de andere toepassingen van de SCCP's,

namelijk als weekmakers van verf en coatings en als brandwerend middel in rubber,

plastic en textiel, de maatregelen ter beperking van de risico's vóór 1 januari 2003

opnieuw moeten worden bezien in het licht van de nieuwe wetenschappelijke kennis en

technologische vooruitgang.
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III. Analyse van het gemeenschappelijk standpunt

6. Het gemeenschappelijk standpunt komt in zeer hoge mate met het gewijzigde

Commissievoorstel overeen. De Commissie heeft echter maar één van de vier door het

Parlement voorgestelde amendementen goedgekeurd, en daarnaast een deel van een

ander amendement.

Zonder wijziging of met geringe wijzigingen aanvaarde amendementen

7. De Raad is akkoord gegaan met amendement 4 (bijlage I, punt 2 (Richtlijn

76/769/EEG)) van het Parlement, dat bedoeld is om in de richtlijn te vermelden dat alle

andere toepassingen van gechloreerde paraffines met een korte keten (SCCP's) in de

toekomst zullen worden geherevalueerd, en dat het Parlement van de resultaten van die

herevaluatie in kennis zal worden gesteld.

8. De Raad heeft voorts ingestemd met het eerste deel van amendement 3 (bijlage I, punt 1

(Richtlijn 76/769/EEG)), dat ertoe strekt SCCP's als stoffen of bestanddelen van prepa-

raten te omschrijven door middel van de precisering dat dit punt betrekking heeft op

stoffen of bestanddelen van andere stoffen of preparaten.

Daarnaast heeft de Raad de bepaling toegevoegd dat het verbod op het op de markt

brengen van die SCCP's voor de twee genoemde toepassingen slechts geldt voor

concentraties die hoger zijn dan 1%.

Amendementen die niet zijn aanvaard

9. De Raad heeft het deel van het door het Parlement voorgestelde amendement 3

(bijlage I, punt 1 (Richtlijn 76/769/EEG)) niet overgenomen, evenmin als amende-

ment 1 (overweging 2, thans overweging 1 geworden), dat ertoe strekte het voorgestelde

verbod ook te laten gelden voor het gebruik van SCCP's als weekmakers van verf en

coatings en als brandwerend middel in rubber, plastic en textiel.
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10. Ook amendement 2 van het Parlement (overweging 5, thans overweging 4 geworden), waarbij

de Commissie ertoe verplicht werd voorstellen in te dienen voor een beperking van het

gebruik van andere verwante stoffen, is door de Raad niet overgenomen.

_______________
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MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot twintigste wijziging van Richtlijn
76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van het
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (gechloreerde paraffines met

een korte keten)

1. STAND VAN ZAKEN

– Bovengenoemd voorstel [COM(2000) 260 definitief] is op 20 juni 2000 door
de Commissie goedgekeurd en vervolgens toegezonden aan de Raad en het
Europees Parlement.

– Het Europees Parlement heeft het voorstel op 1 februari 2001 in eerste lezing
goedgekeurd.

– Het gewijzigde voorstel van de Commissie [COM(2001) 268 definitief] is op
17 mei 2001 door de Commissie goedgekeurd en vervolgens toegezonden aan
de Raad.

– De Raad heeft op 31 mei 2001 met een gekwalificeerde meerderheid politieke
overeenstemming bereikt en op 27 juni 2001 zijn gemeenschappelijk standpunt
vastgesteld.

– Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 29 november 2000 zijn advies
uitgebracht.

2. DOEL VAN DE RICHTLIJN

Het voorstel, dat is gebaseerd op artikel 95 van het Verdrag, heeft de volgende twee
doelstellingen:

– de interne markt in stand te houden door de invoering van geharmoniseerde
bepalingen over het op de markt brengen en het gebruik van gechloreerde
paraffines met een korte keten (SCCP);

– een hoog beschermingsniveau te bieden voor het milieu, door te verbieden dat
SCCP op de markt worden gebracht voor gebruik in de metaal- en
lederbewerking.
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3. OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1. Algemeen

Het gemeenschappelijk standpunt volgt de grote lijnen van het gewijzigde voorstel
van de Commissie. Nieuw zijn enkele om technische redenen aangebrachte
wijzigingen en een verduidelijking.

3.2. De amendementen

Van de vier door het Parlement goedgekeurde amendementen is er een overgenomen,
terwijl een ander in beginsel door de Commissie is aanvaard.

De Commissie erkent dat in een latere herziening van de bepalingen ook ander
bekend gebruik van SCCP aan de orde moet komen en dat het Europees Parlement
van de resultaten van deze herziening in kennis moet worden gesteld; daarom is zij
ermee akkoord gegaan de nodige verduidelijkingen in haar gewijzigde voorstel aan te
brengen. De Commissie is het er voorts mee eens dat het gewijzigde voorstel ook
betrekking moet hebben op SCCP in de vorm van een stof of als bestanddeel van een
preparaat.

De Commissie heeft echter geen amendementen aanvaard die het toepassingsgebied
van het voorgestelde verbod zouden uitbreiden. Zij heeft haar voorstel gebaseerd op
het feit dat in de uitgebreide risicobeoordeling die in het kader van Verordening
(EEG) nr. 793/93 inzake de beoordeling en de beperking van de risico's van
bestaande stoffen is uitgevoerd, bepaalde risico's zijn geïdentificeerd. Een verbod
van andere vormen van gebruik of van andere, verwante stoffen zou op grond van de
huidige kennis over de gevaren niet gerechtvaardigd zijn.

3.3. Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad omvat behalve de door de Commissie
aanvaarde amendementen ook bepaalde veranderingen op technische gronden. Deze
wijzigen het voorstel van de Commissie niet, maar vormen een verdere
verduidelijking van de reikwijdte van de voorgestelde richtlijn. Ook bevat het
gemeenschappelijk standpunt een verduidelijking van de reikwijdte van de
toekomstige herziening van de richtlijn.

4. CONCLUSIE

De Commissie steunt het gemeenschappelijk standpunt omdat het in
overeenstemming is met het oorspronkelijke voorstel.

De Commissie heeft bij de goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt van de
Raad ten aanzien van punt 2 van de bijlage van de richtlijn een verklaring afgelegd,
waarin zij zegt de andere bekende toepassingen te zullen onderzoeken, waarbij zij
rekent op de steun van de lidstaten.


