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RICHTLIJN 2001/    /EG

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van

tot vierentwintigste 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

(pentabroomdifenylether)

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,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C 154 E van 29.5.2001, blz 112.
2 PB C 193 van 10.7.2001, blz 27.
3 Advies van het Europees Parlement van 6 september 2001 (nog niet bekendgemaakt in het

Publicatieblad), Gemeenschappelijk standpunt van    (nog niet bekendgemaakt in het
Publicatieblad) en Besluit van het Europees Parlement van    (nog niet bekendgemaakt in het
Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens artikel 14 van het Verdrag dient een ruimte zonder binnengrenzen tot stand te

worden gebracht, waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal wordt

gewaarborgd.

(2) 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 1 zijn de risico's voor het

milieu van pentabroomdifenylether (pentaBDE) onderzocht. Uit de risicobeoordeling bleek

dat de risico's van pentaBDE voor het milieu moeten worden beperkt. Het Wetenschappelijk

Comité voor toxiciteit, ecotoxiciteit en milieu (CSTEE) bevestigt in zijn advies van

4 februari 2000 de conclusies van de risicobeoordeling van pentaBDE, namelijk dat de

milieurisico's ervan moeten worden beperkt. Tevens deelt het CSTEE in zijn advies van

19 juni 2000 de bezorgdheid over het feit dat kinderen via borstvoeding aan pentaBDE

worden blootgesteld en onderschrijft het de zienswijze dat de hogere concentratie pentaBDE

in moedermelk het gevolg van een nog niet bekende toepassing zou kunnen zijn.

(3) De Commissie heeft in het kader van Verordening (EEG) nr. 793/93 een aanbeveling gedaan

voor een strategie die is gericht op beperking van de risico's van pentaBDE voor het milieu en

waarin voorwaarden worden verbonden aan het op de markt brengen en het gebruik ervan.

Tevens wordt aanbevolen om bij het nemen van maatregelen rekening te houden met de

bezorgdheid over de blootstelling van zuigelingen hieraan via de moedermelk.

(4) In het belang van de volksgezondheid en het milieu moet het op de markt brengen en het

gebruik van pentaBDE en van artikelen die pentaBDE bevatten, worden verboden.

                                                
1 PB L 84 van 5.4.1993, blz. 1.
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(5) De op de markt verkrijgbare difenylethers van technische kwaliteit zijn mengsels en bevatten

moleculen met uiteenlopende aantallen broomatomen. Octabroomdifenylether (octaBDE) van

technische kwaliteit bevat naast pentaBDE voornamelijk octaBDE en heptaBDE. Ter bescher-

ming van de volksgezondheid en het milieu zou het gebruik van octaBDE met meer dan 0,1%

pendaBDE niet langer toegestaan mogen zijn wanneer pentaBDE eenmaal beperkt is.

(6) De aanwezigheid van pentaBDE in hogere concentraties dan 0,1% kan worden vastgesteld

door middel van analytische standaardtechnieken als GC-MS (gaschromatografie-massa-

spectrometrie). Bij deze technieken kan de technische kwaliteit van octaBDE en pentaBDE

afzonderlijk worden bepaald.

(7) De bepalingen van deze richtlijn doen geen afbreuk aan de communautaire wetgeving waarbij

minimumeisen worden vastgesteld inzake de bescherming van werknemers als vervat in

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 de

werknemers op het werk 1, en in afzonderlijke daarop gebaseerde richtlijnen, met name

Richtlijn 90/394/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende de bescherming van de

werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk (zesde

bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) 2, en Richtlijn

98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 inzake de bescherming van de gezondheid en de

veiligheid van werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk (veertiende

individuele richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) 3,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

                                                
1 PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.
2 PB L 196 van 26.7.1990, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/38/EG

(PB L 138 van 1.6.1999, blz. 66).
3 PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11.
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Artikel 1

Bijlage I van Richtlijn 76/769/EEG wordt overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn gewijzigd.

Artikel 2

De lidstaten voorzien in de aanneming en bekendmaking van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die nodig zijn om uiterlijk […] *aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie

daarvan onverwijld in kennis.

Zij passen deze bepalingen toe vanaf […] **.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële

bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. 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.

                                                
* 12 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
** 18 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
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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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BIJLAGE

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

“[XX] difenylether,

pentabroomderivaat

C12H5Br5O

1. Mag niet op de markt worden gebracht of worden

gebruikt als stof of als bestanddeel van stoffen of

preparaten in hogere concentraties dan 0,1 massaprocent.

2. Artikelen mogen niet op de markt worden gebracht indien

zij, ofwel brandvertragende onderdelen daarvan, hogere

concentraties dan 0,1 massaprocent van deze stof

bevatten.

_______________
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I. Inleiding

1. Op 15 januari 2001 heeft de Commissie een op artikel 95 van het Verdrag gebaseerd

richtlijnvoorstel ingediend inzake de beperking van het op de markt brengen en van het

gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (pentabroomdifenylether). 1

2. Het Europees Parlement heeft op 6 september 2001 advies in eerste lezing uitgebracht. 2

3. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 25 april 2001 advies uitgebracht. 3

4. De Raad heeft op 6 december 2001 zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld

overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag.

                                                
1 PB C 154E van 29.5.01, blz. 112.
2 PB C
3 PB C 193 van 10.7.01, blz. 27.
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II. Doelstelling

1. Het Commissievoorstel heeft ten doel het gebruik en het op de markt brengen van

artikelen die pentabroomdifenylether (pentaBDE) bevatten, te verbieden.

III. Analyse van het gemeenschappelijk standpunt

1. Het voorstel ligt sinds begin 2001 bij de Raad ter tafel. Het gemeenschappelijk

standpunt van de Raad stemt grotendeels overeen met het gewijzigd Commissievoorstel.

De Raad heeft één van de door het Europees Parlement voorgestelde amendementen

overgenomen en een ander amendement gedeeltelijk geïntegreerd.

2. De Raad stond positief tegenover amendement 5, dat ten doel heeft de afwijking voor

octabroomdifenylether (octaBDE) die minder dan 5% pentaBDE bevat, te schrappen.

3. Het deel van amendement 2, volgens welk het gebruik van octaBDE met meer dan 0,1%

pentaBDE niet langer toegestaan zou worden wanneer pentaBDE eenmaal beperkt is, is

door de Raad overgenomen.
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4. De Raad acht het niet opportuun over een mogelijke uitbreiding van de werkingssfeer

van de richtlijn naar octabroomdifenylether (octaBDE) en decabroomdifenylether

(decaBDE) te spreken zolang de risicobeoordeling niet is afgerond. De Raad heeft

derhalve de amendementen 1, 3, 6, 15, 16 en een deel van amendement 2 verworpen.

5. De Raad heeft ook amendement 4 betreffende de beoordelingsprocedure en de risico-

beheersingsprocedure verworpen, omdat dit volgens de Raad buiten de werkingssfeer

van de richtlijn valt.

IV. Conclusie

De Raad is van oordeel dat met de overname van de amendementen van het Europees

Parlement die de bepalingen betreffende pentaBDE versterken, een evenwichtige oplossing is

gevonden, waarbij enerzijds rekening wordt gehouden met de risicobeoordelingsprocedure, en

anderzijds een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu

wordt gegarandeerd.

_______________



BIJLAGE

Gemeenschappelijk standpunt door de Raad op 6/12/2001 vastgesteld met het oog op de
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Verklaring van de Commissie

"De Commissie zal met spoed bestuderen of het nodig is ook een voorstel in te dienen ter beperking
van het op de markt brengen en het gebruik van de twee andere polybroomdifenylethers, namelijk
octabroomdifenylether en decabroomdifenylether, zodra de risicobeoordelingen en analyses inzake
de beschikbaarheid van veilige vervangende stoffen zijn voltooid."
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2001/0018 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, 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 vierentwintigste 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

(pentabroomdifenylether)

1. STAND VAN ZAKEN

– Bovengenoemd voorstel [COM(2001) 12 def.] is op 15 januari 2001 door de
Commissie goedgekeurd en vervolgens toegezonden aan de Raad en het
Europees Parlement.

– Het Europees Parlement heeft het voorstel op 6 september 2001 in eerste lezing
in geamendeerde vorm goedgekeurd.

– Het gewijzigde voorstel van de Commissie [COM(2001) 555 def.] is op
28 september 2001 door de Commissie goedgekeurd en vervolgens
toegezonden aan de Raad.

– De Raad heeft op 27 september 2001 met algemene stemmen politieke
overeenstemming bereikt en op 27 oktober 2001 zijn gemeenschappelijk
standpunt vastgesteld.

– Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 25 april 2001 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
pentabroomdifenylether (pentaBDE);

– een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid en het milieu te bieden, door
het op de markt brengen en het gebruik van pentaBDE en goederen die
pentaBDE bevatten, te beperken.
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3. OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1. Algemeen

Het gemeenschappelijk standpunt is in overeenstemming met het gewijzigde voorstel
van de Commissie.

3.2. De amendementen

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

De Commissie heeft ermee ingestemd de uitzondering voor octaBDE van technische
kwaliteit die minder dan 5 % pentabroomdifenylether bevat, te schrappen aangezien
uit door de producenten verstrekte nieuwe informatie blijkt dat octaBDE ook zonder
pentaBDE kan worden vervaardigd.

De Commissie heeft geen amendementen van het Parlement aanvaard die het
toepassingsgebied van de voorgestelde richtlijn zouden uitbreiden tot een verbod op
andere stoffen, zoals octaBDE en decaBDE. Deze kunnen in een volgend voorstel
van de Commissie worden behandeld, wanneer de risicoanalyses zijn voltooid en er
een onderzoek is gedaan naar de beschikbaarheid van veilige vervangingsmiddelen.

De Commissie is evenmin akkoord gegaan met de wijziging betreffende
risicobeoordelingsprocedures in het kader van Verordening (EG) nr. 793/93 inzake
de beoordeling en de beperking van de risico' s van bestaande stoffen. Deze
wijziging gaat verder dan het huidige voorstel tot beperking van het op de markt
brengen en het gebruik van pentaBDE.

3.3. Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad omvat behalve de door de Commissie
aanvaarde amendementen van het Europees Parlement ook een wijziging op
technische gronden. Deze verduidelijkt de reikwijdte van de voorgestelde richtlijn.

4. CONCLUSIE

De Commissie steunt het gemeenschappelijk standpunt omdat het geheel en al in
overeenstemming is met haar gewijzigde voorstel.


