KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 17.05.2001
KOM(2001) 268 endelig
2000/0104 (COD)

Ændret forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV
om tyvende ændring af Rådets direktiv 1976/769/EØF vedrørende begrænsning af
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (korte
chlorparaffiner)

(forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2)

BEGRUNDELSE
På baggrund af Europa-Parlamentets udtalelse om Kommissionens forslag til EuropaParlamentets og Rådets direktiv om tyvende ændring af Rådets direktiv 1976/769/EØF
[COM(2000) 260 endelig udg.] den 1. februar 2001 (førstebehandlingen) forelægger
Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2, Rådet det ændrede forslag
til direktiv.
Formålet med det ændrede forslag er at præcisere det oprindelige forslag uden at ændre dets
opbygning og formål.
Af Parlamentets fire ændringsforslag er det ene blevet accepteret og en del af et andet er
blevet accepteres i princippet.
Kommissionen anerkender, at alle resterende anvendelser af korte chlorparaffiner (SCCP) bør
indgå i en fremtidig revision af bestemmelserne, og at Europa-Parlamentet bør underrettes om
resultatet af revisionen, og har derfor accepteres at indføje de nødvendige præcisioner
(Parlamentets ændringsforslag nr. 4). Kommissionen kan også acceptere, at det foreslåede
direktiv bør omfatte SCCP i form af stoffer eller som en bestanddel i et præparat
(Parlamentets ændringsforslag nr. 3, del 1).
Kommissionen har ikke accepteret de ændringsforslag, der ville betyde en udvidelse af
omfanget af det foreslåede forbud. Grundlaget for Kommissionens forslag er de særlige risici,
der er blevet identificeret gennem en omfattende risikovurdering udført i henhold til Rådets
forordning (EØF) nr. 793/1993 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende
stoffer.
Derfor kan Kommissionen ikke acceptere Parlamentets ændringsforlag nr. 1 og nr. 3, del 2,
der ville indebære et forbud mod at anvende SCCP som blødgører i maling og præparater til
overfladebehandling samt som flammehæmmende middel i gummi, plast og tekstiler. Dette
ville ikke være berettiget ud fra den nuværende viden om risici. Hvis sådanne risici påvises,
vil direktivet imidlertid kunne tilpasses den tekniske udvikling.
Kommissionen kan heller ikke acceptere at forpligte sig til at fremsætte et forslag om
begrænsning af andre relaterede stoffer (Parlamentets ændringsforslag nr. 2).
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EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,
under henvisning til forslag fra Kommissionen 1,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg 2,
i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

At nogle medlemsstater har indført eller planlægger at indføre begrænsninger i
anvendelsen af korte chlorparaffiner (SCCP) i forlængelse af PARCOM-afgørelse
95/1 (konventionen om forhindring af landbaseret havforurening) indvirker direkte på
det indre markeds gennemførelse og funktion; det er derfor påkrævet at foretage en
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning på området ved at ændre bilag I
til direktiv 1976/769/EØF 4;

(2)

SCCP klassificeres som miljøfarligt, fordi det er meget giftigt for organismer, der
lever i vand, og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet;

(3)

Kommission har vedtaget en henstilling under Rådets forordning (EØF) nr. 793/1993
om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer, hvori den anbefaler
at træffe særlige foranstaltning til at begrænse anvendelsen af SCCP, navnlig inden for
skærevæske til metalforarbejdning og færdigbehandling af læder for at beskytte
vandmiljøet;
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EFT C 337 E af 28.11.2000, s. 138.
EFT C 116 af 20.4.2001, s. 27.
Europa-Parlamentets udtalelse af […] (EFT C […] af […], s. […]), Rådets faelles holdning af […]
(EFT C […] af […], s. […]) og Europa-Parlamentets afgørelse af […] (EFT C […] af […], s. […]).
Rådets afgørelse af […].
EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 1999/77/EF
(EFT L 207 af 6.8.1999, s. 18).
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(4)

Andre kendte anvendelser af SCCP vil blive taget op til revision, navnlig med hensyn
til emissioner fra varer, der indeholder SCCP;

(5)

Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø (CSTEE) afgav den
27. november 1998 udtalelse om de farer ved SCCP, der nævnes i henstillingen;

(6)

Direktivets bestemmelser berører ikke Fællesskabets retsforskrifter for beskyttelse af
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, især Rådets direktiv
1989/391/EØF 5 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes
sikkerhed og sundhed under arbejdet og Rådets direktiv 1998/24/EF 6 om beskyttelse
af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med
kemiske agenser.

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
Artikel 1
Bilag I til direktiv 1976/769/EØF ændres som anført i bilaget til dette direktiv.
Artikel 2
1.

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de bestemmelser, der er nødvendige for at
efterkomme dette direktiv senest den 31. december 2001 [et år efter dets
ikrafttræden]. De underretter straks Kommissionen herom.
Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 2002 [18 måneder efter
direktivets ikrafttræden].

2.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette
direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere
regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske
Fællesskabers Tidende.
Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

5
6

EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.
EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.
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Udfærdiget i Bruxelles,

På Europa-Parlamentets vegne
Formand

På Rådets vegne
Formand
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BILAG
Der indsættes følgende punkt i bilag I til direktiv 1976/769/EØF:
"XXX Alkaner, C10-C13, chlor
(korte chlorparaffiner)
CAS nr. 85535-84-8

1. må ikke markedsføres til anvendelse som stoffer eller
som bestanddele i præparater
- til metalforarbejdning;
- til indfedtning af læder.
2. Inden den 1. januar 2003 vil andre kendte anvendelser
af SCCP blive taget op til revision af EuropaKommissionen i samarbejde med medlemsstaterne og
OSPAR-kommissionen på baggrund af eventuelle nye
relevante videnskabelige data om sundheds- og
miljøfarer ved SCCP. Europa-Parlamentet vil blive
underrettet om resultatet af denne revision."
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