
RR\445735NL.doc PE 301.071

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
1999













2004

Zittingsdocument

DEFINITIEVE VERSIE
A5-0271/2001

12 juli 2001

***I
VERSLAG
over het voorstel voor 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)
(COM(2001) 12 – C5-0018/2001 – 2001/0018(COD))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

Rapporteur: Frédérique Ries



PE 301.071 2/11 RR\445735NL.doc

NL

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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PROCEDUREVERLOOP

Bij schrijven van 16 januari 2001 diende de Commissie, overeenkomstig artikel 251, lid 2 en 
artikel 95 van het EG-Verdrag, bij het Parlement het voorstel in voor 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) (COM(2001) 12 – 
2001/0018(COD)).

Op 18 januari 2001 gaf de Voorzitter van het Parlement kennis van de verwijzing van dit 
voorstel naar de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid als commissie 
ten principale en naar de Commissie juridische zaken en interne markt als medeadviserende 
commissie (C5-0018/2001).

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid benoemde op haar 
vergadering van 24 januari 2001 Frédérique Ries tot rapporteur.

De commissie behandelde het Commissievoorstel en het ontwerpverslag op haar vergaderingen 
van 25 juni en 11 juli 2001.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met 42 stemmen voor en 5 tegen haar goedkeuring 
aan de ontwerpwetgevingsresolutie.

Bij de stemming waren aanwezig: Guido Sacconi (waarnemend voorzitter), Alexander de Roo en 
Ria G.H.C. Oomen-Ruijten (ondervoorzitters), Frédérique Ries (rapporteur), Per-Arne 
Arvidsson, María del Pilar Ayuso González, Paolo Bartolozzi (verving Caroline F. Jackson), 
Jean-Louis Bernié, Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Hiltrud Breyer, Philip 
Bushill-Matthews (verving Christa Klaß), Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Anne 
Ferreira, Francesco Fiori (verving Giacomo Santini overeenkomstig artikel 153, lid 2 van het 
Reglement), Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Laura 
González Álvarez, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Anneli 
Hulthén, Marie Anne Isler Béguin, Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Peter Liese, 
Giorgio Lisi (verving Emilia Franziska Müller), Torben Lund, Jules Maaten, Minerva 
Melpomeni Malliori, Jorge Moreira da Silva, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Giuseppe Nisticò, 
Karl Erik Olsson, Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, 
Bart Staes (verving Patricia McKenna), Dirk Sterckx (verving Marit Paulsen), Catherine Stihler, 
Antonios Trakatellis, Kathleen Van Brempt (verving Dorette Corbey) en Phillip Whitehead.

De Commissie juridische zaken en interne markt heeft op 25 januari 2001 besloten geen advies 
uit te brengen.

Het verslag werd ingediend op 12 juli 2001.

De termijn voor de indiening van amendementen wordt bekendgemaakt in de ontwerpagenda 
voor de vergaderperiode waarin het verslag wordt behandeld.
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WETGEVINGSVOORSTEL

Voorstel voor 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) (COM(2001) 12 – C5-0018/2001 – 2001/0018(COD))

Dit voorstel wordt als volgt gewijzigd:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Titel

Voorstel voor 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)

Voorstel voor 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, 
octabroomdifenylether)

Motivering

In de titel wordt een wijziging voorgesteld om via het onderhavige richtlijnvoorstel niet alleen 
voor pentaBDE maar ook voor octaBDE een verbod op te leggen.

Amendement 2
Overweging 5

(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. Het 
risico van octaBDE wordt momenteel in het 
kader van verordening (EEG) nr. 793/93 
beoordeeld. Deze risicobeoordeling is nog 
niet afgerond en hoewel er in de toekomst 
eventueel aanbevelingen voor maatregelen 
ter beperking van het risico zullen worden 
gedaan, heeft dit voorstel niet ten doel 
beperkingen op te leggen aan het gebruik 
van octaBDE van technische kwaliteit.

(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. Met 
het oog op de bescherming van gezondheid 
en milieu mag het gebruik van octaBDE 
met meer dan 0,1% pentaBDE niet meer 
worden toegestaan zodra voor pentaBDE 
beperkingen worden opgelegd.
Hoewel de beoordeling van de risico's van 
octaBDE nog niet is afgerond, is het zaak 
via het onderhavige voorstel een verbod op 
het gebruik van deze stof in te voeren zodra 

1 PB C 154 van 29.5.2001, blz. 112.
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in de loop van de evaluatie blijkt dat aan 
deze stof wel degelijk risico’s zijn 
verbonden voor de menselijke gezondheid 
en het milieu.

Motivering

Aangezien octaBDE ook pentaBDE bevat, waarvan het gebruik zal worden verboden, is duidelijk 
dat octaBDE met meer dan 0,1% pentaBDE vanaf dezelfde datum als waarop het verbod op 
pentaBDE ingaat niet meer mag worden toegestaan.

De momenteel in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerde evaluatie  van de risico’s van octaBDE 
voor het milieu en de in Frankrijk uitgevoerde risicobeoordeling voor de volksgezondheid zullen 
nog vóór het eind van het jaar worden afgerond. Uit de eerste tot nu toe bekende resultaten is 
ook hier gebleken dat er wel degelijk sprake is van risico's voor de menselijke gezondheid en het 
milieu. Het voorzorgsbeginsel schrijft dan ook voor dat wij de definitieve uitkomst van dit 
onderzoek niet hoeven af te wachten om de stof nu reeds te verbieden.

Amendement 3
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) In de handel zijn veilige 
vervangingsmiddelen voor PBDE's 
verkrijgbaar, zoals halogeenvrije 
brandvertragers of alternatieve materialen;

Motivering

Het is van belang erop te wijzen dat er ook veiliger alternatieven voorhanden zijn.

Amendement 4
Overweging 5 ter (nieuw)

(5 ter) Men is het er algemeen over eens dat 
de in verordening (EEG) nr. 793/93 van de 
Raad beschreven procedures ter 
beoordeling en beperking van de risico's 
van bestaande stoffen te traag en te 
gecompliceerd zijn; de trage gang van 
zaken bij de evaluatie van de risico's van 
octaBDE en decaBDE is grotendeels te 
wijten aan de speciale methode die wordt 
gehanteerd voor het testen en indelen van 
deze chemische stoffen; bovendien zijn er 
duizenden potentieel gevaarlijke stoffen 
nog altijd niet beoordeeld; de Commissie en 
de lidstaten moeten het dan ook als hun 
taak zien een methode in te voeren voor de 
evaluatie van risico's per categorie 
chemische producten, zodat de procedure 
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voor de classificatie en snelle opsporing 
van voor menselijke gezondheid en milieu 
schadelijke stoffen kan worden versneld.

Motivering

De buitengewoon trage manier waarop chemische producten zoals broomhoudende 
brandvertragers momenteel worden beoordeeld, staat de invoering van een effectieve 
risicostrategie op communautair niveau in de weg. Er worden immers duizenden stoffen in de 
handel gebracht waarvan de risico's op geen enkele manier zijn beoordeeld. Derhalve is het ook 
nagenoeg onmogelijk een verbod in te stellen op het gebruik van stoffen die gevaarlijk zijn voor 
de menselijke gezondheid en het milieu. Om uit deze impasse te geraken, moeten de lidstaten en 
de Commissie zich tot taak stellen een nieuwe methode te ontwikkelen die gebaseerd is op een 
evaluatie van de risico's per categorie chemische producten.

Amendement 5
Bijlage, rechterkolom, punt 3

3. In afwijking hiervan zijn deze 
bepalingen niet van toepassing op 
octabroomdifenylether van technische 
kwaliteit indien deze minder dan 
5 massaprocent difenylether, 
pentabroomderivaat, bevat."

Schrappen

Motivering

De uitzonderingsbepaling voor octaBDE valt niet te rechtvaardigen. Het zou immers volstrekt 
tegenstrijdig zijn het gebruik van pentaBDE als zodanig te verbieden en tegelijkertijd toe te 
staan dat het in een andere stof aanwezig is.

Amendement 6
Bijlage, punt (XX) bis (nieuw)

"[(XX) bis] difenylether, 
octabroomderivaat C12H2Br8O.

1. Mag niet op de markt worden gebracht of worden 
gebruikt als stof of als bestanddeel van 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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Motivering

De eerste bekende resultaten van de risicobeoordelingen voor octaBDE die momenteel in het 
Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd voor wat betreft de gevolgen voor het milieu, en in 
Frankrijk voor wat betreft de volksgezondheid, laten ook voor deze stof zien dat er sprake is van 
duidelijke risico's voor menselijke gezondheid en milieu. De toepassing van het 
voorzorgsbeginsel vereist derhalve dat niet met een verbod op deze stof mag worden gewacht 
totdat de eindresultaten van dit onderzoek bekend zijn.

Amendement 7
Bijlage, punt (XX) ter (nieuw)

"[(XX) ter] difenylether, 
decabroomderivaat C12H2Br10O

1. Mag niet op de markt worden gebracht of worden 
gebruikt als stof of als bestanddeel van 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.

Motivering

Bij de behandeling van de richtlijn ter beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke 
stoffen in elektrische en elektronische apparatuur sprak het Europees Parlement zich uit voor 
een geleidelijk verbod op alle PBDE's tegen januari 2006. Er valt geen goede reden te bedenken 
om het gefaseerde verbod op alle PBDE-toepassingen nog langer uit te stellen, aangezien zij 
internationaal bekend staan als stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu 
(ophoping in levend weefsel, productie van dioxines, endocriene bijwerkingen, enz.). Uitstel van 
de wetgevingsprocedure tot de conclusies van de risicobeoordelingen beschikbaar zijn, zou 
betekenen dat de zaak jarenlang nodeloos wordt uitgesteld (één jaar voor de 
risicobeperkingsstrategie, een half jaar voor de aanbeveling van de Commissie, anderhalf jaar 
voor de medebeslissingsprocedure), en zou bovendien duidelijk indruisen tegen het 
voorzorgsbeginsel.



RR\445735NL.doc 9/11 PE 301.071

NL

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor 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) (COM(2001) 12 – 
C5-0018/2001 – 2001/0018(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2001) 121),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C5-0018/2001),

– gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid 
(A5-0271/2001),

1. hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde Commissievoorstel;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

1 PB C 154 van 29.5.2001, blz. 112.
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TOELICHTING

Met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap wordt onder andere beoogd de 
nationale wetgevingen op elkaar af te stemmen voor zover zulks met het oog op de werking van 
de interne markt noodzakelijk is. Inzonderheid wordt in artikel 95, lid 3, gesteld dat bij de 
verwezenlijking van deze doelstelling zal worden uitgegaan van een hoog beschermingsniveau 
op het gebied van volksgezondheid en milieu en dat daarbij rekening zal worden gehouden met 
alle nieuwe ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied.

Het onderhavige voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad valt binnen dit algemene kader aangezien het de 24e wijziging behelst van richtlijn 
76/769/EEG inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen en preparaten, in het bijzonder pentabroomdifenylether (pentaBDE).

Pentabroomdifenylether is een broomhoudend brandvertragend middel dat bijna uitsluitend bij 
de productie van zacht polyurethaanschuim voor meubilair en stoffering wordt gebruikt. Het 
behoort tot een groep van tien stoffen, de zogeheten polybroomdifenylethers. Behalve 
pentabroomdifenylether zijn er nog twee brandvertragers op basis van polybroomdifenylether op 
de markt verkrijgbaar, namelijk decaBDE en octaBDE die in andere toepassingen dan 
polyurethaanschuim worden gebruikt.OctaBDE wordt hoofdzakelijk verwerkt in plastic 
kantoorbenodigdheden en in onderdelen van huishoudelijke apparaten.

In het kader van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad inzake de beoordeling en de 
beperking van de risico's van bestaande stoffen zijn de milieurisico's van pentaBDE onderzocht. 
Uit het onderzoek bleek overduidelijk dat de milieurisico's als gevolg van de productie en het 
gebruik van polyurethaanschuim op basis van pentaBDE moeten worden beperkt.

De mogelijke risico's van octaBDE en decaBDE worden momenteel beoordeeld en de uitkomst 
van deze studie zal naar verwachting voor het einde van dit jaar worden voorgelegd aan het 
Wetenschappelijk Comité voor toxiciteit, ecotoxiciteit en milieu (CSTEE).

Het Wetenschappelijk Comité voor toxiciteit, ecotoxiciteit en milieu heeft in zijn advies van 
4 februari 2000 de conclusies van de risicobeoordeling van pentaBDE bevestigd, namelijk 
dat de milieurisico's ervan moeten worden beperkt. Ernstiger is dat het CSTEE in zijn 
advies van 19 juni 2000 de bezorgdheid deelt 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.

In navolging van deze adviezen stelt de Commissie derhalve voor het op de markt brengen en het 
gebruik van pentaBDE en van artikelen die deze stof bevatten volledig te verbieden.

In het licht van de nieuwe wetenschappelijke gegevens over het gevaar van pentaBDE en met 
name de aanwezigheid van deze stof in moedermelk pleit de rapporteur voor grote 
waakzaamheid op dit punt alsmede ten aanzien van de waarborg dat de minimale voorschriften 
met het oog op de bescherming van werknemers die met deze stof in aanraking komen strikt 
worden nageleefd.

Op basis van de risicobeoordeling en de in het kader van Verordening (EEG) nr. 793/93 
aanbevolen strategie ter beperking van de risico's, en gelet op het voorzorgsbeginsel, 
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onderschrijft de rapporteur het voorstel van de Commissie om het op de markt brengen en het 
gebruik van pentaBDE en van artikelen die pentaBDE bevatten te verbieden.

De rapporteur acht het voorts tegenstrijdig om het gebruik van pentaBDE als stof te verbieden 
maar tegelijkertijd het voorkomen van aanzienlijke hoeveelheden residuen van deze stof in 
andere stoffen toe te staan. Bijgevolg stelt de rapporteur voor het tekstgedeelte waarin de 
aanwezigheid van deze stof wordt toegestaan uit het voorstel te schrappen en pentaBDE in alle 
verschijningsvormen te verbieden.

Bovendien stelt de rapporteur voor octaBDE te verbieden zodra uit de eerste resultaten van de 
thans uitgevoerde risicobeoordeling blijkt dat de stof hoogstwaarschijnlijk schadelijk is voor het  
milieu (onderzocht door Britse deskundigen) en voor de volksgezondheid (onderzocht door 
Franse deskundigen). Zonder een voorbarig oordeel te willen vellen over de uitkomst van de 
risicobeoordeling acht de rapporteur het wel van belang om op grond van het voorzorgsbeginsel 
alvast vooruit te lopen op de resultaten ervan.

De rapporteur wil er tevens op wijzen dat het afzonderlijk testen van elke chemische stof op de 
gevaren van het gebruik ervan niet de aangewezen methode is, getuige de thans buitengewoon 
trage beoordeling van chemische producten. De controle-instanties lopen al te vaak achter op de 
ontwikkeling van chemische componenten. De vertraging bij de beoordeling van de risico’s van 
decaBDE en octaBDE is hier een voorbeeld van. Derhalve stelt de rapporteur de Commissie en 
de lidstaten voor om na te denken over een nieuwe methode voor een snellere en meer 
doelmatige evaluatie van de risico’s.

Gelet op het bovenstaande en uitgaande van het voorzorgsbeginsel beveelt de rapporteur aan het 
aldus gewijzigde voorstel van de Commissie goed te keuren.


