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CODE3APP

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.)
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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, octabroomdifenylether) (COM(2001) 012 – 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).

Op 10 april 2002 amendeerde het Parlement het gemeenschappelijk standpunt.

Bij schrijven van 2 augustus 2002 deelde de Raad mede niet met alle amendementen van het 
Parlement te kunnen instemmen.

De voorzitter van de Raad riep in overeenstemming met de Voorzitter van het Parlement het 
bemiddelingscomité bijeen op 12 september 2002.

Bij schrijven van 18 oktober 2002 deelde de Voorzitter van het Parlement de Raad mede dat 
een verlenging van de in artikel 251, lid 7 van het EG-Verdrag bedoelde termijn voor de 
werkzaamheden van het comité noodzakelijk was.

Op deze bijeenkomst behandelde het bemiddelingscomité het gemeenschappelijk standpunt 
op basis van de door het Parlement voorgestelde amendementen.

Na verdere trialogen en delegatiebijeenkomsten werd overeenstemming bereikt bij 
briefwisseling van 24 en 30 oktober 2002 en 7 november 2002.

Op 7 november 2002 hechtte de delegatie van het Parlement in het bemiddelingscomité met 8 
stemmen voor bij 5 onthoudingen haar goedkeuring aan de resultaten van de bemiddeling.

Aan de stemming namen deel: Giorgos Dimitrakopoulos (ondervoorzitter en 
delegatievoorzitter), Caroline F. Jackson (voorzitter van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en consumentenbeleid), Frédérique Ries (rapporteur), Hans Blokland, David 
Robert Bowe, Marialiese Flemming, Robert Goodwill (verving Charlotte Cederschiöld), 
Françoise Grossetête, Anneli Hulthén, Torben Lund, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Inger 
Schörling en Kathleen Van Brempt .

Op 8 november 2002 constateerden de medevoorzitters van het bemiddelingscomité, 
overeenkomstig punt III.8 van de gemeenschappelijke verklaring over de wijze van uitvoering 
van de nieuwe medebeslissingsprocedure1, de goedkeuring van de gemeenschappelijke 
ontwerptekst en deden zij deze ontwerptekst in alle officiële talen toekomen aan het 
Parlement en de Raad.

Het verslag werd ingediend op 5 december 2002.

1 PB C 148 van 28.5.1999, blz. 1
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité 
goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst 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, 
octabroomdifenylether) (PE-CONS 3664/2002 – C5-0500/2002 – 2001/0018(COD))

(Medebeslissingsprocedure: derde lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst 
(PE-CONS 3664/2002 – C5-0500/2002),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt2 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2001) 0123),

– gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2001) 5554),

– gezien zijn in tweede lezing geformuleerde standpunt5 inzake het gemeenschappelijk 
standpunt van de Raad6,

– gezien het advies van de Commissie over de amendementen van het Parlement op het 
gemeenschappelijk standpunt (COM(2002) 334 – C5-0339/20027),

– gelet op artikel 251, lid 5 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 83 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van zijn delegatie in het bemiddelingscomité (A5-0437/2002),

1. hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke ontwerptekst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig 
artikel 254, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

3. verzoekt zijn secretaris-generaal in het kader van zijn bevoegdheden het besluit te 
ondertekenen en met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie 
ervan in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen;

4.   verzoekt zijn Voorzitter deze wetgevingsresolutie te doen toekomen aan de Raad en de                                      
Commissie.

2 PB C 72E van 21.3.2002, blz. 286.
3 PB C 154 E van 29.5.2001, blz. 112.
4 PB C 25 E van 29.1.2002, blz. 472.
5 P5_TAPROV(2002)0162.
6 PB C 110 E van 7.5.2002, blz.23.
7 PB C nog niet gepubliceerd
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TOELICHTING

Achtergrond

1. Op 16 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. Doelstelling van deze richtlijn was een verbod in te voeren op het in de 
handel brengen en het gebruik van pentabroomdifenylether (pentaBDE). PentaBDE is 
een broomhoudend brandvertragend middel dat bijna uitsluitend bij de productie van 
zacht polyurethaanschuim voor meubilair en stoffering wordt gebruikt. Aangezien 
pentaBDE gevaarlijk is heeft de Commissie besloten het voorzorgsbeginsel toe te 
passen. Het voorstel verbiedt niet alleen het op de markt brengen of het gebruik van 
pentaBDE maar ook van artikelen die deze stof bevatten.

2. Op 6 september 2001 nam het Parlement in eerste lezing 8 amendementen aan. De 
Raad keurde zijn gemeenschappelijk standpunt toe op 6 december 2001. Op 10 april 
2002 nam het  Europees Parlement in tweede lezing vier amendementen aan op de 
gemeenschappelijke ontwerptekst.

3. Het  Europees Parlement verwelkomde het voorstel om een verbod te leggen op het in 
de handel brengen en het gebruik van pentaBDE, maar had kritiek op het feit dat het 
voorstel geen betrekking had op de twee andere broomhoudende brandvertragers die 
in de handel zijn, namelijk octaBDE en decaBDE. Deze stoffen worden voornamelijk 
gebruikt in plastic en bureaubenodigdheden, in isolatieproducten in de bouw en textiel.

4. De amendementen die het  Europees Parlement in tweede lezing had aangenomen 
hadden derhalve vooral tot doel de werkingssfeer van de richtlijn te verruimen tot alle 
polybromodiphenylethers in de handel. In strikte toepassing van het voorzorgsbeginsel 
bepaalden de amendementen het volgende:

- een direct verbod op het op de markt brengen van octaBDE
- een geleidelijk verbod op decaBDE tegen uiterlijk 1 januari 2006 tenzij de definitieve 

resultaten van de risicobeoordeling die momenteel wordt uitgevoerd hebben 
aangetoond dat deze stof geen aanleiding geeft tot bezorgdheid.

Bemiddeling

5. De delegatie van het Parlement in het bemiddelingscomité hield haar constituerende 
vergadering op 15 mei 2002 en de delegatieleden verleenden mandaat aan de voorzitter 
(de heer Dimitrakopoulos), de voorzitter van de commissie ten principale (mevrouw 
Jackson), de rapporteur (mevrouw Ries) en de heer Bowe om informele 
onderhandelingen te starten met de Raad.

6. Een eerste trialoogvergadering met het Deense voorzitterschap en de Commissie had 
plaats op 15 mei 2002. Op deze vergadering drongen de onderhandelaars van het 
Parlement aan op een verbod voor de twee bijkomende stoffen, zoals bepaald in de 
amendementen van het Parlement. Er werd echter geen merkbare vooruitgang geboekt, 
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aangezien zowel het voorzitterschap van de Raad als de Commissie verwezen naar de 
aan gang zijnde risicobeoordelingen betreffende octaBDE en decaBDE. De Commissie 
deelde de deelnemers aan de trialoogvergadering mede dat de resultaten voor octaBDE 
tegen september 2002 te verwachten waren.

7. Nadat de bemiddelingsprocedure op de vergadering van het bemiddelingscomité van 
19 september formeel was geopend als een hamerstuk zonder debat, spitste de discussie 
in  twee volgende trialoogvergaderingen (19 september, 22 oktober) zich voornamelijk 
toe op de mogelijkheid om tot een overeenkomst te komen inzake octaBDE en 
decaBDE. De overeenkomst betreft de volgende punten:

Octa-BDE
Begin september 2002 werd de laatste hand gelegd aan de risicobeoordeling voor 
octaBDE, die aantoonde dat deze stof  wel degelijk risico’s inhoudt voor het milieu en 
de gezondheid van de mens. Op deze basis accepteerde de Raad uiteindelijk de wens 
van het Parlement om een verbod op octaBDE op te nemen in het huidige 
wetgevingsvoorstel. De amendementen van het Parlement inzake octaBDE (nrs. 1 en 4) 
werden derhalve geaccepteerd.

Doordat het Parlement heeft aangedrongen op de invoering van een verbod op octaBDE 
in het huidige wetgevingsproces is een vroegere geleidelijke afschaffing van deze 
stoffen mogelijk. Een aparte wetgevingsprocedure (gebaseerd op een 
Commissievoorstel dat in een medebeslissingsprocedure door het Parlement en de Raad 
moet worden goedgekeurd) voor de geleidelijke afschaffing van octaBDE zou de 
inwerkingtreding van het verbod aanzienlijk hebben vertraagd.

Deca-BDE
In tegenstelling tot octaBDE maken de conclusies van de risicobeoordeling voor 
decaBDE duidelijk dat er verdere informatie en/of testen vereist zijn. Er zijn een aantal 
onzekerheden over de mogelijke gevolgen van deze stof voor het milieu en er moet 
zonder uitstel een risicobeperkingsstrategie worden opgesteld.

Op de trialoogvergadering van 22 november 2002 bleven de Raad en de Commissie 
zich verzetten tegen een verbod op decaBDE aangezien de resultaten van de 
risicobeperkingsstrategie nog niet beschikbaar zijn. Deze resultaten worden verwacht 
tegen juni 2003. Daarom werd overeengekomen in de huidige richtlijn een overweging 
op te nemen waarin de Commissie wordt verzocht de resultaten van de 
risicobeperkingssstrategie onverwijld te beoordelen en passende en strenge maatregelen 
voor te stellen om de vastgestelde risico’s tegen te gaan.

8. In een brief van 7 november deelde de voorzitter van de delegatie, de heer 
Dimitrakopoulos, het voorzitterschap van de Raad mede dat een meerderheid van de 
delegatie van het Parlement het compromis had geaccepteerd en dat de procedure 
formeel kon worden afgerond.
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Conclusies

De delegatie van het  Europees Parlement is tevreden over de bereikte overeenkomst die 
verder gaat dan wat mogelijk was voor de tweede lezing. Met name de invoering van het 
verbod op octaBDE in de lopende wetgevingsprocedure is een belangrijke verbetering ten 
aanzien van het gemeenschappelijk standpunt. Hierdoor kan de inwerkingtreding van dit 
verbod aanzienlijk worden bespoedigd en kan een hoog niveau van bescherming van de 
volksgezondheid en het milieu worden verzekerd. Wat decaBDE betreft is de delegatie ervan 
overtuigd dat in het licht van de aan gang zijnde risicobeperkingsstrategie, de 
overeengekomen tekst het meest vergaande compromis is dat in dit stadium kan worden 
bereikt. De delegatie dankt het Deense voorzitterschap en de Commissie voor hun 
constructieve samenwerking. De delegatie beveelt daarom het Parlement aan de bijgevoegde 
gemeenschappelijke ontwerptekst aan te nemen.


