
PR\706495NL.doc PE400.667v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

2007/0200(COD)

6.2.2008

***I
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad 
tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad wat betreft de beperking 
van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke 
stoffen en preparaten 2 (2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, 
methyleendifenyldiisocyanaat, cyclohexaan en ammoniumnitraat
(COM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur: Miroslav Ouzký



PE400.667v01-00 2/10 PR\706495NL.doc

NL

PR_COD_1am

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. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt 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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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad wat betreft de beperking van het op de 
markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten 2 (2-
methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methyleendifenyldiisocyanaat, 
cyclohexaan en ammoniumnitraat
(COM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0559),

– 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 (C6-0327/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

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.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 17 BIS (nieuw)

(17bis)De bepalingen van deze  
beschikking worden overeenkomstig 
artikel 137, lid 3 van deze verordening 
met het oog op de opname ervan in bijlage 
XVII van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 (REACH) goedgekeurd.
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Motivering

Met dit amendement wordt de relatie duidelijk tussen deze beschikking, Richtlijn 76/769/EEG 
en de REACH-Verordening.

Amendement 2
BIJLAGE

Bijlage I, punt 55, kolom 2, punt 6 (Richtlijn 76/769/EEG)

(6) Natuurlijke en rechtspersonen die 
MDI bevattende preparaten voor het eerst 
op de markt brengen, verzamelen binnen 
drie jaar na de datum waarop de in punt 1 
genoemde beperkingen van kracht worden, 
gegevens over mogelijke gevallen van 
personen die bij het gebruik van MDI 
bevattende preparaten luchtwegallergie 
vertonen, en stellen die gegevens ter 
beschikking van de Commissie. De 
gegevens worden verzameld volgens een 
studieprotocol waarbij gespecialiseerde 
instituten betrokken zijn en dat door de 
Commissie is goedgekeurd.

(6) Binnen drie jaar na de datum waarop 
de in punt 1 genoemde beperkingen van 
kracht worden legt de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad op grond 
van gegevens, die na afronding van de 
risicobeoordeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 793/93 en na een 
advies van het Wetenschappelijk Comité 
voor gezondheids- en milieurisico's 
beschikbaar zijn, een verslag voor over de 
noodzaak om gegevens te verzamelen over 
mogelijke gevallen van personen die bij het 
gebruik van MDI bevattende preparaten 
luchtwegallergie vertonen. Op grond van 
dit verslag legt de Commissie zo nodig een 
voorstel overeenkomstig artikel 69, leden 
1 en 3 van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad1 voor, waardoor natuurlijke en 
rechtspersonen die MDI bevattende 
preparaten voor het eerst op de markt 
brengen, verzocht wordt  gegevens te 
verzamelen volgens een studieprotocol 
waarbij gespecialiseerde instituten 
betrokken zijn en dat door de Commissie is 
goedgekeurd. 
_____

1 PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1. Verordening 
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1354/2007 van 
de Raad (PB L 304 van 22.11.2007, blz. 1).

Motivering

Na afronding van de overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 793/93 inzake bestaande stoffen 
verrichte MDI-risicobeoordeling blijkt uit nieuwe blootstellingsgegevens van het Deense 
agentschap voor milieubescherming, de gifcentra in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en 
België en van de industrie, dat de consument in het dagelijks leven geen gevaar loopt. 
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Voordat nieuwe, uitgebreide studies in opdracht worden gegeven zou de Commissie, samen 
met een ter zake bevoegd wetenschappelijk comité moeten overwegen of het op grond van 
deze gegevens  nodig is nog meer gegevens te verzamelen.

Amendement 3
BIJLAGE

Bijlage I, punt 55, kolom 2, punt 7 (Richtlijn 76/769/EEG)

(7) Het bepaalde in artikel 69, leden 1 en 
3, van Verordening (EG) nr. 1907/2007 
van het Europees Parlement en de Raad* 
is volledig van toepassing, tenzij uit de 
verzamelde gegevens blijkt dat er geen 
behoefte is aan andere beperkende 
maatregelen dan al worden toegepast.

Schrappen

Motivering

Artikel 69, leden 1 en 3 zijn, onverminderd deze bepaling, van toepassing. De bepalingen in 
deze leden bieden zowel de Commissie als de lidstaten de mogelijkheid om de toepassing van 
MDI overeenkomstig de REACH-restrictieprocedure verder te beperken, wanneer aan de 
door het Parlement en de Raad vastgestelde duidelijke criteria wordt voldaan.   Door de 
voorgestelde bepaling ontstaat een gebrek aan coherentie tussen de bepalingen van deze 
beschikking en de REACH-Verordening als gevolg van de invoering van een reeks onnodige 
extra criteria voor verdere beperkingen. 

Amendement 4
BIJLAGE

Bijlage I, punt 56, kolom 2, punt 8 (Richtlijn 76/769/EEG)

(8) Mag na [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet voor het eerst op de markt worden 
gebracht als bestanddeel, in een 
concentratie van 0,1 massaprocent of meer, 
van lijmen op basis van neopreen in een 
verpakking van meer dan 650 g die 
bestemd zijn voor levering aan het grote 
publiek.

(8) Mag na [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze beschikking] 
niet voor het eerst op de markt worden 
gebracht als bestanddeel, in een 
concentratie van 0,1 massaprocent of meer, 
van lijmen op basis van neopreen in een 
verpakking van meer dan 350 g die 
bestemd zijn voor levering aan het grote 
publiek.

Motivering

Omdat deze lijm niet op grote oppervlakken wordt aangebracht, lijkt een verkleining van de 
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verpakking op zijn plaats. In de risicobeoordeling wordt een verpakking van 350 g 
aanbevolen.
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TOELICHTING

Achtergrond en doelstellingen van de beschikking

Voor DEGME, DEGBE, MDI en cyclohexaan zijn risicobeoordelingen uitgevoerd 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. Bij die risicobeoordelingen is vastgesteld dat de risico's 
van deze vier stoffen voor de menselijke gezondheid moeten worden beperkt. Die conclusies 
zijn bevestigd door het Wetenschappelijk Comité inzake toxiciteit, ecotoxiciteit en milieu 
(WCTEM).

Ammoniumnitraat kan als oxidator fungeren en houdt een risico in doordat mengsels van de 
stof met bepaalde andere stoffen kunnen exploderen. Ammoniumnitraat wordt in de EU op 
grote schaal als meststof gebruikt; meststoffen op basis van ammoniumnitraat moeten aan 
bepaalde minimale veiligheidsnormen voldoen voordat zij in de handel mogen worden 
gebracht.
Deze beschikking bevat geharmoniseerde voorschriften voor het op de markt brengen en het 
gebruik van preparaten die DEGME, DEGBE, MDI en cyclohexaan bevatten en voor het 
grote publiek bestemd zijn. Ook bevat zij geharmoniseerde voorschriften voor het op de markt 
brengen van ammoniumnitraat als stof en in preparaten voor gebruik als meststof. De 
onderhavige beschikking, waarin wijzigingen van Richtlijn 76/769/EEG worden voorgesteld, 
verbetert derhalve de werking van de interne markt en waarborgt een hoog 
beschermingsniveau voor de menselijke gezondheid.

Toepassingsgebieden van de chemische stoffen in kwestie

DEGME behoort tot de groep glycolethers. DEGME wordt vooral gebruikt als antivries in 
vliegtuigbrandstof. Verder wordt DEGME gebruikt als chemisch tussenproduct, chemisch 
basisproduct (procesoplosmiddel) en als oplosmiddel in verven en vernissen, 
verfafbijtmiddelen, reinigingsmiddelen, zelfglanzende emulsies, vloerkitten, 
ruitensproeiervloeistoffen, huidreinigingsproducten (zeep) en huidverzorgingsproducten.

DEGME behoort tot de groep glycolethers. DEGBE wordt gebruikt in verven, kleurstoffen, 
inkten, detergentia en reinigingsmiddelen. Deze stof wordt vooral gebruikt om uiteenlopende 
bestanddelen van mengsels in zowel waterige als niet-waterige systemen op te lossen.

MDI omvat een aantal isomere verbindingen. MDI wordt voornamelijk gebruikt voor de 
industriële productie van harde polyurethaanschuimen, die overal ter wereld worden gebruikt. 
De stof wordt ook op grote schaal gebruikt voor verven en coatings, lijmen, kitten (waaronder 
weerbestendige kitten), elastomeren en schoeisel. Verder wordt de stof gebruikt bij de 
productie van spaanplaat (om de houtlagen aan elkaar te lijmen) en van gietkernen voor de 
gieterijindustrie.

Cyclohexaan is een cyclisch alkaan. Het wordt vooral gebruikt als oplosmiddel in lijmen (in 
combinatie met andere oplosmiddelen). Dit zijn meestal lijmen op basis van neopreen 
(polychloropreen), die gebruikt worden in de leerindustrie (schoenen), de bouw 
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(vloercoatings) en de auto-onderdelenindustrie. Lijmen op basis van cyclohexaan worden 
hoofdzakelijk door vaklui gebruikt, maar ook door het grote publiek in huishoudelijke en doe-
het-zelfproducten.

Ammoniumnitraat wordt overal in de EU op grote schaal als meststof gebruikt, maar is ook 
het belangrijkste bestanddeel van het in de handel verkrijgbare explosief ANFO (of ANDO, 
ammoniumnitraat-dieselolie). Ammoniumnitraat wordt alleen of in combinatie met andere 
nutriënten als meststof gebruikt. Meststoffen die meer dan 28% stikstof bevatten, staan 
bekend als meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte.

Aanbevelingen van de rapporteur

Aangezien de risico's voor de consument moeten worden beperkt en er met name moet 
worden gezorgd voor een goede bescherming bij doe-het-zelfgebruik, moeten bepaalde 
beperkingen worden opgelegd aan preparaten die DEGME, DEGBE, MDI of cyclohexaan 
bevatten en op de markt worden gebracht voor levering aan het grote publiek. Ook moet voor 
landbouwers en distributeurs in de EU een uniform hoog veiligheidsniveau voor alle 
meststoffen op basis van ammoniumnitraat worden gewaarborgd en ervoor worden gezorgd 
dat alleen professionele gebruikers in de landbouw over meststoffen met een hoog 
stikstofgehalte kunnen beschikken.

Met het oog op het vorenvermelde en op het feit dat de voorgestelde beschikking weinig 
problemen oplevert voor de industrie of de handel, stemt de rapporteur, behoudens enkele 
wijzigingen, in met de tekst van de Commissie. De voorgestelde amendementen maken de 
relatie met REACH duidelijk, beperken onnodige kosten en verbeteren de veiligheid voor de 
consument.
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