
 

 

P6_TA(2005)0274 

Gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten 

Resolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad 

tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van de bijlage bij 

Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperking van 

het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur  

(COM(2005)0241) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie (COM(2005)0241), 

– gelet op Richtlijn 2003/11/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 februari 2003 

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)1, 

– gelet op Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de 

voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie2 verleende 

uitvoeringsbevoegdheden, 

– gelet op artikel 95, lid 3 van het EG-Verdrag, 

– gelet op artikel 81 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat het een van de doelstellingen van Richtlijn 2002/95/EG3 is om bij te 

dragen tot de bescherming van de volksgezondheid en een milieuhygiënisch verantwoorde 

toepassing en verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur; 

overwegende dat in artikel 4, lid 1 van die richtlijn het gebruik van bepaalde gevaarlijke 

stoffen in nieuwe elektrische en elektronische apparatuur die op de markt wordt gebracht, 

wordt beperkt met ingang van 1 juli 2006 tenzij zij krachtens de bijlage zijn vrijgesteld, 

B. overwegende dat het bij artikel 7 van Richtlijn 2002/95/EG ingestelde comité op 19 april 

2005 geen positief advies heeft uitgebracht over de ontwerpbeschikking van de Commissie 

tot wijziging van de bijlage bij Richtlijn 2002/95/EG waarin de prioritaire evaluatie van 

bepaalde items wordt geschrapt en twee nieuwe uitzonderingen aan de bijlage worden 

toegevoegd (decaBDE in polymeertoepassingen, lood in loodbronzen lagerschalen en -

bussen); overwegende dat het Parlement op 8 juni 2005 een voorstel van de Commissie 

heeft ontvangen voor een beschikking van de Raad tot wijziging van de bijlage bij Richtlijn 

2002/95/EG op dezelfde wijze, 

C. overwegende dat in artikel 5, lid 5 van Besluit 1999/468/EG het recht van het Parlement is 

vastgelegd om een resolutie aan te nemen om de Raad op de hoogte te stellen van zijn 

                                                 
1 PB L 42 van 15.2.2003, blz. 45. 
2 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. 
3 PB L 37 van 13.2.2003, blz. 19. 



 

 

standpunt dat een voorstel van de Commissie "de uitvoeringsbevoegdheden waarin het 

basisbesluit voorziet, overschrijdt", 

 

D. overwegende dat artikel 5, lid 1 van Richtlijn 2002/95/EG voorziet in de goedkeuring van 

wijzigingen die nodig zijn om de bijlage aan de vooruitgang van wetenschap en techniek 

aan te passen in het kader van de comitologieprocedure; overwegende dat artikel 5, lid 1, 

onder b) van Richtlijn 2002/95/EG voorziet in de mogelijkheid om gevaarlijke stoffen van 

het verbod vrij te stellen, indien de vervanging ervan door veiligere alternatieve materialen 

onmogelijk is1; overwegende dat in artikel 5, lid 1 onder b) van Richtlijn 2002/95/EG de 

enige criteria zijn vastgelegd, die in aanmerking kunnen worden genomen om vrijstellingen 

aan de bijlage toe te voegen in het kader van de comitologieprocedure, 

 

E. overwegende dat in overweging 2 van het voorstel voor een beschikking wordt gesteld dat 

bepaalde materialen en onderdelen van het verbod moeten worden vrijgesteld, aangezien 

"de verwijdering of vervanging van deze gevaarlijke stoffen in deze specifieke materialen 

en onderdelen nog steeds onmogelijk is"; overwegende dat een aantal studies hebben 

aangetoond dat daarentegen veiligere alternatieven voor decaBDE , dat onder artikel 4, lid 1 

van Richtlijn 2002/95/EG valt, voorhanden zijn voor vele, zo niet alle 

polymeertoepassingen in elektrische en elektronische apparatuur,  

 

F. overwegende dat in overweging 3 van het voorstel voor een beschikking wordt gesteld dat 

"aangezien de risicobeoordeling van decaBDE […] heeft aangetoond dat er momenteel geen 

redenen zijn om risicobeperkende maatregelen te nemen […] decaBDE kan worden 

vrijgesteld van de vereisten van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2002/95/EG"; overwegende 

dat rekening dient te worden gehouden met alle onderdelen van wetenschappelijke 

risicobeoordelingen en met het advies van het betreffende wetenschappelijk comité bij het 

vastleggen van algemene wetgevende maatregelen in de EU; overwegende dat  

risicobeoordelingen als zodanig van een in artikel 4, lid 1 van Richtlijn 2002/95/EG 

genoemde stof niet zijn opgenomen in artikel 5, lid 1 onder b) van Richtlijn 2002/95/EG en 

derhalve geen rechtvaardiging kunnen vormen voor de wijziging van de bijlage in het kader 

van de comitologieprocedure; overwegende dat voor een dergelijke herziening een 

wetsvoorstel overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag nodig is, 

 

G. overwegende dat, onverminderd de niet-toelaatbaarheid van risicobeoordelingen in het 

kader van de comitologieprocedure, de voorgestelde beschikking voorbijgaat aan de 

conclusies van de bijkomende milieurisicobeoordeling van mei 2004, waaruit is gebleken 

dat decaBDE zeer moeilijk afbreekbaar is en waarin gegevens zijn opgenomen over het 

wijdverbreid voorkomen ervan bij roofdieren aan het einde van de voedselketen en in het 

Arctisch gebied, neurotoxische gevolgen, opname van de stof door zoogdieren in 

laboratoriumonderzoeken en mogelijke vorming van giftigere en accumulatieve producten, 

zoals onder andere minder sterk gebromeerde difenylether-congeners; overwegende dat het 

                                                 
1 Artikel 5, lid 1, onder b) van Richtlijn 2002/95/EG luidt als volgt: "De vrijstelling van materialen 

en onderdelen van elektrische en elektronische apparatuur van artikel 4, lid 1, indien de 

verwijdering of vervanging ervan door middel van ontwerpwijzigingen of door middel van 

materialen en onderdelen waarvoor geen gebruik hoeft te worden gemaakt van de in dat lid 

genoemde stoffen of materialen, om technische of wetenschappelijke redenen onmogelijk is of 

indien vervanging voor het milieu, de gezondheid en/of de veiligheid van de consument 

waarschijnlijk meer nadelen dan voordelen inhoudt". 



 

 

op de markt brengen en gebruik van alle in de handel zijnde, minder sterk gebromeerde 

difenylether-congeners per 15 augustus 2004 door Richtlijn 2003/11/EG verboden zijn, 

 

H.  overwegende dat de voorgestelde beschikking ingaat tegen het advies van haar eigen 

Wetenschappelijk Comité voor gezondheids- en milieurisico's van 18 maart 2005 waarin ten 

stelligste een verdere risicovermindering wordt aanbevolen op basis van bovengenoemde 

risicobeoordeling, 

 

I. overwegende dat de voorgestelde beschikking een van de doelstellingen van Richtlijn 

2002/95/EG dwarsboomt en ingaat tegen de uitdrukkelijke wil van de medewetgevers, zoals 

tot uitdrukking kwam in overweging 6 van Richtlijn 2003/11/EG waarin het Parlement en 

de Raad  vroegen om onverwijld verdere maatregelen te nemen om de risico's van decaBDE 

te verminderen,  tenzij uit een verdere risicobeoordeling zou blijken dat decaBDE geen 

redenen tot bezorgdheid geeft; overwegende dat de aanvullende risicobeoordeling verdere 

redenen tot bezorgdheid geeft, 

 

1. is van oordeel dat de Commissie niet heeft gehandeld overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder 

b) van Richtlijn 2002/95/EG en derhalve de uitvoeringsbevoegdheden waarin die richtlijn 

voorziet, overschrijdt; 

2. verzoekt de Raad om zich tegen het voorstel te keren, indien de Commissie dit niet wijzigt 

door het gedeelte over decaBDE in te trekken; 

3. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 

alsmede aan de parlementen en de regeringen van de lidstaten. 


