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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

Op 6 september 2001 bepaalde het Parlement in eerste lezing zijn standpunt inzake 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 – 2001/0018(COD)).

Op 13 december 2001 gaf de Voorzitter van het Parlement kennis van de ontvangst van het 
gemeenschappelijk standpunt en verwees hij dit document naar de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en consumentenbeleid (12332/1/2001 – C5-0638/2001).

De commissie benoemde op haar vergadering van 24 januari 2002 Frédérique Ries tot 
rapporteur.

Zij behandelde het gemeenschappelijk standpunt en de ontwerpaanbeveling voor de tweede 
lezing op haar vergaderingen van 19 februari en 21 maart 2002.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met algemene stemmen haar goedkeuring aan de 
ontwerpwetgevingsresolutie.

Bij de stemming waren aanwezig: Caroline F. Jackson (voorzitter), Mauro Nobilia en Anneli 
Hulthén (ondervoorzitters), Frédérique Ries (rapporteur), Per-Arne Arvidsson, Hans Blokland, 
David Robert Bowe, Philip Bushill-Matthews (verving María del Pilar Ayuso González), Robert 
Goodwill, Françoise Grossetête, Eija-Riitta Anneli Korhola, Jules Maaten, Minerva Melpomeni 
Malliori, Patricia McKenna, Riitta Myller, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Dagmar Roth-Behrendt, 
Guido Sacconi, Karin Scheele, Robert William Sturdy (verving John Bowis), Charles Tannock 
(verving Martin Callanan), Antonios Trakatellis, Kathleen Van Brempt en Phillip Whitehead.

De aanbeveling voor de tweede lezing werd ingediend op 21 maart 2002.

De termijn voor de indiening van amendementen op het gemeenschappelijk standpunt wordt 
bekendgemaakt in de ontwerpagenda voor de vergaderperiode waarin de aanbeveling wordt 
behandeld.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, 
door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de 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) (12332/1/2001 – C5-0638/2001 
– 2001/0018(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (12332/1/2001 – C5-0638/2001),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2001) 122),

– gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2001) 5553),

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 80 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en consumentenbeleid (A5-0090/2002),

1. wijzigt het gemeenschappelijk standpunt als volgt;

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

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Titel

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)

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)

(herneemt amendement 1 in eerste lezing, aangenomen op 6 september 2001)

1 Aangenomen teksten van 6.9.2001, punt 2.
2 PB C 154 van 29.5.2001, blz. 112.
3 PB C 25 van 29.1.2002, blz. 472.
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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, in overeenstemming met 
amendement 3

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. Ter 
bescherming 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.

(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 
bescherming 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. Bovendien moet, 
hoewel de beoordeling van de risico's van 
octaBDE officieel nog niet is afgerond, 
een verbod worden gelegd op het gebruik 
van deze stof  zodra uit de evaluatie blijkt 
dat aan deze stof wel degelijk risico’s zijn 
verbonden voor de volksgezondheid en het 
milieu.

(herneemt amendement 2 in eerste lezing, aangenomen op 6 september 2001, met wijzigingen)

Motivering

De resultaten van de  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 binnenkort bekend worden gemaakt. Uit de eerste tot nu toe bekende 
resultaten is ook hier gebleken dat er wel degelijk sprake is van risico's voor de volksgezondheid 
en het milieu. Daarom hebben de wetenschappelijke experts die deze risicobeoordelingen 
uitvoeren tevens voorgesteld aanvullende tests te doen uitvoeren en aan de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten te vragen om het voorzorgsbeginsel toe te passen. In toepassing van dit beginsel 
is het dan ook gerechtvaardigd de stof nu reeds te verbieden nog voor de definitieve uitkomst van 
dit onderzoek bekend is.

Amendement 3
BIJLAGE

Bijlage I, punt [XXbis] (nieuw) (richtlijn 76/769/EEG)

[XX bis] difenylether, octabroomderivaat 1. Mag niet op de markt worden gebracht 
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C12H2Br8O 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.

(herneemt amendement 6 in eerste lezing, aangenomen op 6 september 2001, met wijzigingen)

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 volksgezondheid 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 4
BIJLAGE

Bijlage I, punt [XXter] (nieuw) (richtlijn 76/769/EEG)

[XX ter] difenylether, decabroomderivaat
C12H2Br10O

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.

3. Deze bepalingen zijn uiterlijk vanaf 1 
januari 2006 van kracht, tenzij uit de 
risicobeoordeling overeenkomstig 
Verordening (EEG) 793/93 blijkt dat 
decaBDE geen aanleiding geeft tot 
bezorgdheid.

(herneemt amendement 16 in eerste lezing, aangenomen op 6 september 2001, met wijzigingen)
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Motivering

Bij de behandeling van de richtlijn ter beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke 
stoffen in elektrische en elektronische apparatuur heeft het Europees Parlement zich 
uitgesproken voor een geleidelijk verbod op het gebruik van alle PBDE’s voor deze specifieke 
toepassing vanaf januari 2006. Wat betreft decaBDE zou het echter mogelijk moeten zijn dit 
verbod weer in te trekken naar gelang van de resultaten van de risicobeoordeling die momenteel 
wordt uitgevoerd.
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TOELICHTING

1. Achtergrond

1.1. Procedure en doelstelling van de richtlijn

Op 15 januari 2001 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een richtlijn 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, met 
name pentabroomdifenylether (dat bijna uitsluitend bij de productie van zacht 
polyurethaanschuim voor meubilair en stoffering wordt gebruikt).

Dit voorstel geeft gevolg aan de conclusies van de risicobeoordeling en aan twee adviezen van 
het Wetenschappelijk Comité voor toxiciteit, ecotoxiciteit en milieu (CSTEE) inzake deze 
broomhoudende brandvertrager. In deze studies wordt aangetoond dat pentaBDE schadelijk is 
voor het milieu en voor de gezondheid.

Aangezien pentaBDE gevaarlijk is heeft de Commissie besloten het voorzorgsbeginsel toe te 
passen. Het voorstel verbiedt het op de markt brengen of het gebruik van pentaBDE en ook van 
artikelen die deze stof bevatten. Er is echter ook voorzien in een afwijking op deze regel 
aangezien de tekst toestaat dat er in octaBDE residuen van pentaBDE voorkomen van minder 
dan 5%. OctaBDE en decaBDE zijn de twee andere brandvertragers die men op de markt 
aantreft (ze worden met name gebruikt in plastic en bureaubenodigdheden, in isolatieproducten 
in de bouw en textiel). Zij komen sedert 1993 voor op de lijst van de prioritaire stoffen en 
vormen momenteel het onderwerp van een risicobeoordeling waarvan de conclusies voor eind 
2001 hadden moeten zijn voorgelegd aan het CSTEE.

1.2. Standpunt van het Parlement in eerste lezing

Het Parlement heeft wel positief gereageerd op het voorstel voor een wijziging van Richtlijn 
76/769/EEG, dat strekt tot een verbod op het op de markt brengen en het gebruik van pentaBDE, 
maar het heeft ook geoordeeld dat dit verbod onvoldoende was. Daarom heeft het, in naam van 
een strikte toepassing van het voorzorgsbeginsel en dus in naam van een betere bescherming van 
mens en milieu, het volgende voorgesteld:

 een verbod op pentaBDE in al zijn vormen zodat het gebruik van octaBDE dat meer dan 
0,1% pentaBDE bevat, niet langer wordt toegestaan;

 een uitbreiding van de werkingssfeer van de richtlijn tot alle polybromodiphenylethers die 
op de markt zijn:
* met een direct verbod op het op de markt brengen van octaBDE, teneinde rekening te 
houden met de bekende resultaten van de lopende beoordelingen, waaruit blijkt dat er wel 
degelijk risico’s zijn voor het milieu en de volksgezondheid;
* met een geleidelijk verbod op decaBDE tegen uiterlijk 1 januari 2006 afhankelijk van de 
definitieve resultaten van de risicobeoordeling.

2. Gewijzigd voorstel van de Commissie en gemeenschappelijk standpunt van de Raad 

In haar gewijzigd voorstel van 28 september 2001 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht 
aan de amendementen van het  Europees Parlement (nr. 5 en nr. 2 eerste deel) die tot doel 
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hebben pentaBDE in al zijn vormen te verbieden. Het gemeenschappelijk standpunt van de 
Raad  neemt, met uitzondering van een technische wijziging in de bijlage, alle punten van het 
gewijzigd voorstel van de Commissie over, en houdt dus slechts in zeer beperkte mate 
rekening met de amendementen van het Parlement.

De Raad en de Commissie hebben zes van de acht door het EP aangenomen amendementen 
verworpen, met name die welke tot doel hebben de werkingssfeer van de richtlijn uit te breiden 
tot octaBDE en decaBDE. We moeten evenwel opmerken dat twee lidstaten, namelijk Zweden 
en Denemarken, hun forse steun hebben betuigd aan de tekst die in eerste lezing in het Parlement 
was gestemd.

Bovendien heeft de Commissie een verklaring toegevoegd aan de notulen van het 
gemeenschappelijk standpunt, waarin zij belooft zich met spoed te buigen over de noodzaak van 
een nieuw voorstel dat ertoe strekt het op de markt brengen of het gebruik van octaBDE en 
decaBDE te beperken zodra de risicobeoordelingen en het onderzoek naar de beschikbaarheid 
van veilige vervangingsproducten zijn afgerond.

3. Wijziging van het gemeenschappelijk standpunt

Uw rapporteur stelt voor het gemeenschappelijk standpunt van de Raad te wijzigen om de 
volgende redenen:

* het gemeenschappelijk standpunt gaat niet in op de belangrijkste wens van het Parlement om 
de werkingssfeer van de richtlijn uit te breiden tot alle polybromodiphenylethers die op de markt 
zijn;

* het gemeenschappelijk standpunt houdt geen rekening met de laatste gegevens die het VK 
(lidstaat-rapporteur voor het luik ‘milieu’ van de risicobeoordeling) heeft medegedeeld aan het 
Europees Bureau voor Chemische Produkten; deze informatie is in die mate zorgwekkend dat de 
wetenschappelijke experts zich beraden over de vraag of het voorzorgsbeginsel moet worden 
toegepast)

* een strikte toepassing van het voorzorgsbeginsel houdt in dat onmiddellijk een beleid moet 
worden gevoerd  van risicobeperking voor pentaBDE en octaBDE, en vanaf 1 januari 2006 voor 
decaBDE, en dit om een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid en het milieu te 
verzekeren.

Kortom uw rapporteur vindt het essentieel dat de amendementen 1, 2 (tweede deel), 6 en 
16, die het Parlement al in eerste lezing had aangenomen, opnieuw worden opgenomen in 
de aanbeveling voor de tweede lezing.


