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RICHTLIJN 2003/   /EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van          

tot vijfentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad

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 (stoffen die als

kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld - c/m/r)

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en 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 126 E van 28.5.2002, blz. 398.
2 PB C 221 van 17.9.2002, blz. 8.
3 Advies van het Europees Parlement van 11 juni 2002 (nog niet in het Publicatieblad bekend-

gemaakt), Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van         (nog niet bekendgemaakt in
het Publicatieblad) en Besluit van het Europees Parlement van             (nog niet bekend-
gemaakt in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 76/769/EEG van de Raad 1 bevat beperkingen van het op de markt brengen en van

het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten.

(2) De maatregelen in deze richtlijn vallen in het kader van het actieplan van Besluit 646/96/EG

van het Europees Parlement en de Raad van 29 maart 1996 tot vaststelling van een actieplan

voor kankerbestrijding in het kader van de actie op het gebied van de volksgezondheid

(1996-2000) 2.

(3) Om de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de consument te verbeteren,

mogen stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn

ingedeeld en preparaten en producten die dergelijke stoffen bevatten, niet op de markt worden

gebracht om door het grote publiek te worden gebruikt.

(4) Bij Richtlijn 94/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 tot

veertiende wijziging van Richtlijn 76/769/EEG 3 wordt in de vorm van een aanhangsel

betreffende de punten 29, 30 en 31 van bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG een lijst vastgesteld

met stoffen die zijn ingedeeld als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voort-

planting van categorie 1 of 2. Deze stoffen en preparaten mogen niet in de handel worden

gebracht om door het grote publiek te worden gebruikt.

                                                
1 PB L 262 van 27.9.1976, blz. 201. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/62/EG van

de Commissie (PB L 183 van 12.7.2002, blz. 58).
2 PB L 95 van 16.4.1996, blz. 9. Besluit ingetrokken op 31.12.2002 bij Besluit

nr. 1786/2002/EG (PB L 271 van 9.10.2002, blz. 1).
3 PB L 365 van 31.12.1994, blz. 1.
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(5) In Richtlijn 94/60/EG wordt bepaald dat de genoemde lijst wordt uitgebreid en wel korte tijd

na de publicatie van een aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van bijlage I van

Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de onderlinge aanpassing van

de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het

kenmerken van gevaarlijke stoffen 1, waarin stoffen als kankerverwekkend, mutageen of

vergiftig voor de voortplanting van categorie 1 of 2 worden ingedeeld.

(6) Richtlijn 67/548/EEG 2 van de Raad, en meer in het bijzonder bijlage I daarbij, is voor de

achtentwintigste keer aan de vooruitgang van de techniek aangepast bij Richtlijn 2001/59/EG

die twee recentelijk als kankerverwekkend van categorie 1 ingedeelde stoffen, negentien

recentelijk als kankerverwekkend van categorie 2 ingedeelde stoffen, vijf recentelijk als

mutageen van categorie 2 ingedeelde stoffen, een recentelijk als vergiftig voor de voort-

planting van categorie 1 ingedeelde stof en zestien recentelijk als vergiftig voor de voort-

planting van categorie 2 ingedeelde stoffen bevat.

(7) Deze stoffen moeten in de lijst in het aanhangsel van bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG

worden opgenomen.

(8) Er is rekening gehouden met de risico's en de voordelen van de stoffen die recentelijk bij

Richtlijn 2001/59/EG als kankerverwekkend, mutageen en vergiftig voor de voortplanting van

categorie 1 of 2 zijn ingedeeld.

                                                
1 PB L 196 van 16.8.1967, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/59/EG van

de Commissie (PB L 225 van 21.8.2001, blz. 1).
2 PB L 225 van 21.8.2001, blz. 1.
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(9) Deze richtlijn laat de communautaire wetgeving onverlet waarbij minimale voorschriften voor

de bescherming van werknemers zijn vastgelegd, 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 werknemers op het werk 1 en daarop

gebaseerde bijzondere richtlijnen, met name Richtlijn 90/394/EEG van de Raad van

28 juni 1990 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling

aan carcinogene agentia op het werk 2,

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 van

de Raad (PB L 138 van 1.6.1999, blz. 66).
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Artikel 1

De stoffen die zijn opgenomen in de bijlage bij deze richtlijn, worden toegevoegd aan de stoffen die

zijn opgenomen in het aanhangsel betreffende de punten 29, 30 en 31 van bijlage I bij Richtlijn

76/769/EEG. De stoffen in de bijlage bij deze richtlijn in punt 1), onder c), worden uit lijst 2 van

punt 29 van bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG geschrapt.

Artikel 2

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

bekend te maken om uiterlijk            * aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie

daarvan onverwijld in kennis.

Zij passen die bepalingen met ingang van             ** toe.

2. Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële

bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden

vastgesteld door de lidstaten.

______________
* één jaar na de datum van inwerkingtreding
** 18 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
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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 Voorzitter De Voorzitter

_______________
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BIJLAGE

Het aanhangsel van bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) De lijsten onder de rubriek "Punt 29 - Kankerverwekkende stoffen" worden als volgt

gewijzigd:

a) In de lijst van categorie 1 wordt opgenomen:

STOFFEN
CATALOGUS-

NUMMER
EG-NUMMER CAS-NUMMER NOTA'S

butaan [met ≥ 0,1 % butadieen

(203-450-8)] [1]

203-448-7 [1] 106-97-8 [1]

isobutaan [met ≥ 0,1 % butadieen

(203-450-8)] [2]

601-004-01-8

200-857-2 [2] 75-28-5 [2]

C, S

1,3-butadieen;

buta-1,3-dieen

601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

b) In de lijst van categorie 2 wordt opgenomen:

STOFFEN
CATALOGUS-

NUMMER
EG-NUMMER CAS-NUMMER NOTA'S

Berylliumoxide 004-003-00-8 215-133-1 1304-56-9 E

Natriumchromaat 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

Trichloorethyleen;

trichlooretheen

602-027-00-9 201-167-4 79-01-6

α-chloortolueen;

benzylchloride

602-037-00-3 202-853-6 100-44-7 E

2,3-dibroompropaan-1-ol;

2,3-dibroom-1-propanol

602-088-00-1 202-480-9 96-13-9 E

Propyleenoxide;

1,2-epoxypropaan;

methyloxiraan

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

Fenylglycidylether;

2,3-epoxypropylfenylether;

1,2-epoxy-3-fenoxypropaan

603-067-00-X 204-557-2 122-60-1 E

Furan 603-105-00-5 203-727-3 110-00-9 E
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STOFFEN
CATALOGUS-

NUMMER
EG-NUMMER CAS-NUMMER NOTA'S

R-2,3-epoxy-1-propanol 603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E

(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan 603-166-00-8 424-280-2 51594-55-9

2,3-dinitrotolueen 609-050-00-3 210-013-5 602-01-7 E

3,4-dinitrotolueen 609-051-00-9 210-222-1 610-39-9 E

3,5-dinitrotolueen 609-052-00-4 210-566-2 618-85-9 E

2,5-dinitrotolueen 609-055-00-0 210-581-4 619-15-8 E

6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-

methyl-2-oxo-5-[4-(fenylazo)fenyla-

zo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitril

611-057-00-1 400-340-3 85136-74-9

(6-(4-hydroxy-3-(2-methoxy-

fenylazo)-2-sulfonato-7-naftylami-

no)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-

1-methylethyl)ammonium]-formaat

611-058-00-7 402-060-7 108225-03-2

trinatrium-[4'-(8-acetylamino-3,6-

disulfonato-2-nafthylazo)-4''-(6-

benzoylamino-3-sulfonato-2-

nafthylazo)-bifenyl-1,3',3'',1'''-

tetraolato-O, O', O'', O''']koper(II)

611-063-00-4 413-590-3 -

Fenylhydrazine [1] 202-873-5 [1] 100-63-0 [1]

Fenylhydrazinechloride [2] 200-444-7 [2] 59-88-1 [2]

Fenylhydrazinehydrochloride [3] 248-259-0 [3] 27140-08-5 [3]

Fenylhydrazinesulfaat (2:1) [4]

612-023-00-9

257-622-2 [4] 52033-74-6 [4]

E
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STOFFEN
CATALOGUS-

NUMMER
EG-NUMMER CAS-NUMMER NOTA'S

mengsel van: N-[3-hydroxy-2-(2-

methyl-acryloylamino-methoxy)-

propoxymethyl]-2-methyl-

acrylamide;

N-[2,3-bis-(2-methyl-acryloylamino-

methoxy)propoxymethyl]-2-

methylacrylamide;

methacrylamide;

2-methyl-N-(2-methyl-acryloy-

lamino-methoxy-methyl)-acrylamide;

N-(2,3-dihydroxy-propoxymethyl)-2-

methyl-acrylamide

616-057-00-5 412-790-8 -

c) Van de lijst van categorie 2 wordt geschrapt:

STOFFEN
CATALOGUS-

NUMMER
EG-NUMMER CAS-NUMMER NOTA'S

butaan [met ≥ 0,1 % butadieen (203-

450-8)] [1]

203-448-7 [1] 106-97-8 [1]

isobutaan [met ≥ 0,1 % butadieen

(203-450-8)] [2]

601-004-01-8

200-857-2 [2] 75-28-5 [2]

C, S

1,3-butadieen;

buta-1,3-dieen

601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D
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2) In de lijst van categorie 2 onder rubriek "Punt 30 - Mutagene stoffen" wordt opgenomen:

STOFFEN
CATALOGUS-

NUMMER
EG-NUMMER CAS-NUMMER NOTA'S

Natriumchromaat 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

butaan [met ≥ 0,1 % butadieen (203-

450-8)] [1]

203-448-7 [1] 106-97-8 [1]

isobutaan [met ≥ 0,1 % butadieen

(203-450-8)] [2]

601-004-01-8

200-857-2 [2] 75-28-5 [2]

C, S

1,3-butadieen;

buta-1,3-dieen

601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Propyleenoxide;

1,2-epoxypropaan;

methyloxiraan

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

1,3,5-tris-[(2S en 2R)-2,3-

epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-

(1H,3H,5H)-trion

616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E

3) De lijsten onder de rubriek "Punt 31 - Voor de voortplanting vergiftige stoffen" worden als

volgt gewijzigd:

a) In de lijst van categorie 1 wordt opgenomen:

STOFFEN
CATALOGUS-

NUMMER
EG-NUMMER CAS-NUMMER NOTA'S

2-broompropaan 602-085-00-5 200-855-1 75-26-3 E
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b) In de lijst van categorie 2 wordt opgenomen:

STOFFEN
CATALOGUS-

NUMMER
EG-NUMMER CAS-NUMMER NOTA'S

flusilazole (ISO);

bis(4-fluorfenyl)(methyl)(1H-1,2,4-

triazol-1-ylmethyl)silane

014-017-00-6 - 85509-19-9 E

mengsel van: 4-[[bis-(4-

fluorfenyl)methylsilyl]methyl]-4H-

1,2,4-triazool;

1-[[bis-(4-fluorfenyl)methylsilyl]me-

thyl]-1H-1,2,4-triazool

014-019-00-7 403-250-2 - E

bis(2-methoxyethyl)ether 603-139-00-0 203-924-4 111-96-6

R-2,3-epoxy-1-propanol 603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E

fluazifop-butyl (ISO);

butyl (RS)-2-[4-(5-trifluormethyl-2-

pyridyloxy)fenoxy]propionaat

607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4

vinclozolin (ISO);

N-3,5-dichloorfenyl-5-methyl-5-

vinyl-1,3-oxazolidine-2,4-dion

607-307-00-4 256-599-6 50471-44-8

Methoxyazijnzuur 607-312-00-1 210-894-6 625-45-6 E

bis(2-ethylhexyl)ftalaat;

Di-(2-ethylhexyl)ftalaat;

DEHP

607-317-00-9 204-211-0 117-81-7

dibutylftalaat;

DBP

607-318-00-4 201-557-4 84-74-2

(+/-) tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-

chloorchinoxalin-2-yloxy)-

fenyloxy]propanoaat

607-373-00-4 414-200-4 119738-06-6 E
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STOFFEN
CATALOGUS-

NUMMER
EG-NUMMER CAS-NUMMER NOTA'S

flumioxazin (ISO);

N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-

2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-

yl)cyclohex-1-een-1,2-dicarboxamide

613-166-00-X - 103361-09-7

(2RS,3RS )-3-(2-chloorfenyl)-2-(4-

fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazool-1-

yl)methyl]oxiraan

613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0

N, N-dimethylaceetamide 616-011-00-4 204-826-4 127-19-5 E

Formamide 616-052-00-8 204-842-0 75-12-7

N-methylaceetamide 616-053-00-3 201-182-6 79-16-3

N-methylformamide 616-056-00-X 204-624-6 123-39-7 E

_______________
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I. INLEIDING

1. Op 12 februari 2002 heeft de Commissie een voorstel voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad ingediend tot vijfentwintigste 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 (stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig
voor de voortplanting zijn ingedeeld - c/m/r) 1.

Het voorstel is gebaseerd op artikel 95 van het Verdrag.

2. Het Europees Parlement heeft op 11 juni 2002 in eerste lezing advies uitgebracht. 2

3. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 29 mei 2002 advies uitgebracht 3.

4. Op 21 januari 2003 heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt aangenomen
overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag.

II. DOEL

Het Commissievoorstel heeft ten doel  aan bijlage I van Richtlijn 76/769/EEG een lijst van
stoffen toe te voegen die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting
zijn ingedeeld (in categorie 1 of 2). In het voorstel staat dat deze stoffen niet mogen worden
gebruikt in stoffen en preparaten die voor gebruik door het grote publiek in de handel worden
gebracht.

III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1. De Raad heeft het voorstel sedert het voorjaar van 2002 besproken. Het gemeenschappelijk
standpunt van de Raad is inhoudelijk identiek aan het Commissievoorstel.

2. Op 11 juni 2002 heeft het Europees Parlement 5 amendementen aangenomen waarin wordt
voorgesteld de beperkingen uit te breiden tot producten die de betrokken stoffen bevatten, en
aan de Commissie wordt gevraagd daartoe vóór eind 2002 voorstellen in te dienen. Daarnaast
heeft het Parlement voorgesteld de afwijking voor c/m/r-stoffen in cosmetica te schrappen.

                                                
1 PB C 126 E van 28.5.2002, blz. 398.
2 PB: nog niet bekendgemaakt.
3 PB C 221 van 17.9.2002, blz. 8.
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3. Wat amendement 5 en de samengevoegde amendementen 3 en 6, tweede deel, betreft is de
Raad het over het algemeen eens met de bezorgdheid van het Europees Parlement over c/m/r-
stoffen die in producten aanwezig zijn. De Raad kan echter niet akkoord gaan met een uit-
breiding van het toepassingsgebied van de richtlijn, zoals het Parlement die voorstelt, zonder
dat daarvoor van een wetenschappelijke evaluatie of een risicobeoordeling wordt uitgegaan.
Volgens het huidige wetgevingskader moeten de lidstaten en de Commissie op basis van een
risicobeoordeling nagaan of stoffen en preparaten, alsmede producten waarin die stoffen en
preparaten aanwezig zijn, een risico voor de volksgezondheid of het milieu behelzen. Het is
namelijk zo, dat er zeer veel c/m/r-stoffen bestaan en dat deze in een onbepaald aantal
producten aanwezig zijn. Een productgewijze aanpak van c/m/r-stoffen zou op grond van het
huidige wetgevingskader dus in de praktijk niet mogelijk zijn.

Voorts meent de Raad dat de beoogde beperkingen voor bepaalde c/m/r-stoffen en preparaten
waarin die stoffen aanwezig zijn, volstaan om het gebruik van die c/m/r-stoffen terug te
dringen en dat de betreffende maatregelen onverwijld moeten worden genomen. De Raad kan
zich derhalve niet met deze amendementen van het Parlement verenigen en heeft ze
verworpen.

Voorts zij erop gewezen dat de kwestie van de "chemische stoffen in producten" aan de orde
zal komen in het kader van de ontwikkeling van een nieuw beleid voor chemische producten.
Naar het oordeel van de Raad zullen de maatregelen die van dat nieuwe beleid deel zullen
uitmaken, de effectiviteit van de risicobeheersing i.v.m. gevaarlijke stoffen aanzienlijk
verbeteren, ook wat c/m/r-stoffen in producten betreft.

4. Wat betreft de amendementen 1 en 2 en de samengevoegde amendementen 3 en 6, eerste deel,
is de Raad het met het Parlement eens dat moet worden gegarandeerd dat c/m/r-stoffen waar-
voor een beperking geldt uit hoofde van de richtlijn voor gevaarlijke stoffen, in cosmetische
producten aan dezelfde beperkingen worden onderworpen. Volgens de Raad dient voor c/m/r-
stoffen in cosmetica echter een regeling te worden getroffen in het kader van de richtlijn voor
cosmetische producten (Richtlijn 76/768/EEG); hij kan de amendementen van het Parlement
bijgevolg niet aanvaarden.

Gememoreerd zij dat het Parlement en de Raad in het kader van de zevende wijziging van de

richtlijn betreffende cosmetische producten - onder voorbehoud van definitieve goedkeuring -

hebben ingestemd met een verbod op het gebruik van alle c/m/r-stoffen van de categorieën 1

en 2.

_______________
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RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Brussel, 18 december 2002 (06.01)

Interinstitutioneel dossier:
2002/0040 (COD)

15299/1/02
REV 1

ENT 170
ENV 746
CODEC 1608

NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad
nr. vorig doc.: 13518/02 ENT 143 ENV 606 CODEC 1331
nr. Comv.: 6353/02 ENV 38 ENT 89 CODEC 206
Betreft: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vijfen-

twintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad 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 (stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor
de voortplanting zijn ingedeeld - c/m/r)
- Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt

1. Op 12 februari 2002 heeft de Commissie het bovengenoemde op artikel 95 van het VEG

gebaseerde voorstel 1 bij de Raad ingediend.

2. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 29 mei 2002 advies uitgebracht. 2

3. Het Europees Parlement heeft op 11 juni 2002 in eerste lezing advies uitgebracht. 3

4. Op 30/31 oktober 2002 heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers (eerste deel) met

eenparigheid van stemmen het akkoord van de Groep gevaarlijke stoffen (zie doc. 13518/02)

bevestigd met het oog op de aanneming van een gemeenschappelijk standpunt.

                                                
1 PB C 126 E van 28.5.2002, blz. 398.
2 PB: nog niet bekendgemaakt.
3 PB C 221 van 17.9.2002, blz. 8.
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5. Het Comité van permanente vertegenwoordigers zou de Raad derhalve kunnen verzoeken om als

A-punt op de agenda van een komende zitting:

- het gemeenschappelijk standpunt aan te nemen als vervat in document 15703/02 ENT 176

ENV 773 CODEC 1659, en

- zijn goedkeuring te hechten aan de ontwerp-motivering van de Raad in document 15703/02

ENT 176 ENV 773 CODEC 1659 ADD 1.

________________



COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 28.01.2003
SEC(2003) 130 definitief

2002/0040 (COD)

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 vijfentwintigste 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 (stoffen die als

kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld – c/m/r)
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2002/0040 (COD)

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 vijfentwintigste 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 (stoffen die als

kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld – c/m/r)

1. STAND VAN ZAKEN

– Bovengenoemd voorstel [COM(2002) 70 def.] is op 12 februari 2002 door de
Commissie goedgekeurd en vervolgens aan de Raad en het Europees Parlement
toegezonden.

– Het Europees Parlement heeft het geamendeerde voorstel op 11 juni 2002 in
eerste lezing goedgekeurd.

– De Commissie heeft de amendementen van het Europees Parlement verworpen.

– Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 29 mei 2002 advies
uitgebracht.

– De Raad heeft zijn gemeenschappelijk standpunt op 21 januari 2003
aangenomen.

2. DOEL VAN DE RICHTLIJN

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

– de interne markt in stand houden door de invoering van geharmoniseerde
bepalingen over het op de markt brengen en het gebruik van stoffen die als
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld
(c/m/r);

– een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid en het milieu bieden, door
het op de markt brengen en het gebruik van c/m/r-stoffen en preparaten die
deze stoffen bevatten, te beperken.
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3. OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

Het gemeenschappelijk standpunt stemt overeen met het voorstel van de Commissie
en de Raad verwerpt net als de Commissie de vijf door het Europees Parlement
goedgekeurde amendementen.

4. CONCLUSIE

De Commissie steunt het door de Raad unaniem goedgekeurde gemeenschappelijk
standpunt, dat in overeenstemming is met haar voorstel.
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RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Brussel, 25 februari 2003
(OR. en)

Interinstitutioneel dossier:
2002/0040 (COD)

15703/2/02
REV 2 COR 1

ENT 176
ENV 773
CODEC 1659

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN: CORRIGENDUM
Betreft: Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de

aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
vijfentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad 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 (stoffen die als kankerverwekkend,
mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld - c/m/r)

Bladzijde 2, overweging (3)

Lezen:

"(3) Om de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de consument te verbeteren,

mogen stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn

ingedeeld en preparaten die dergelijke stoffen bevatten, niet op de markt worden gebracht om

door het grote publiek te worden gebruikt.".

_______________
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RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Brussel, 24 februari 2003 (25.02)
(OR. en)

Interinstitutioneel dossier:
2002/0040 (COD)

6667/03

ENT 27
ENV 113
CODEC 192

NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad
nr. vorig doc.: 15703/2/02 ENT 176 ENV 773 CODEC 1659 REV 2
nr. Comv.: 6353/02 ENT 38 ENV 89 CODEC 206
Betreft: Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de

aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
vijfentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad 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 (stoffen die als kankerverwekkend,
mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld - c/m/r)
- Corrigendum

1. De Commissie heeft het betrokken voorstel (gebaseerd op artikel 95 van het VEG) 1

op 12 februari 2002 bij de Raad ingediend.

2. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 29 mei 2002 advies uitgebracht 2.

3. Het Europees Parlement bracht in eerste lezing advies uit op 11 juni 2002 3.

                                                
1 PB C 126 E van 28.5.2002, blz. 398.
2 Nog niet bekendgemaakt in het PB.
3 PB C 221 van 17.9.2002, blz. 8.
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4. Op 21 januari 2003 heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt aangenomen

(doc. 15703/2/02 REV 2), dat op 29 januari 2003 aan het Europees Parlement is toegezonden.

Daarna is in het gemeenschappelijk standpunt een fout ontdekt die is gerectificeerd in

document 15703/2/02 REV 2 COR 1.

5. Het Comité van permanente vertegenwoordigers zou de Raad bijgevolg in overweging

kunnen geven om onder de A-punten van de agenda van een komende zitting zijn

goedkeuring te hechten aan het corrigendum in document 15703/2/02 ENT 176 ENV 773

CODEC 1659 REV 2 COR 1.

________________________
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