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COM(2001) 268 definitief
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Gewijzigd voorstel voor een
RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
tot twintigste wijziging van Richtlijn 1976/769/EEG van de Raad inzake de beperking
van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en
preparaten (gechloreerde paraffines met een korte keten)

(door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag ingediend)

TOELICHTING
Naar aanleiding van het advies van het Europees Parlement inzake het voorstel van de
Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot twintigste
wijziging van Richtlijn 1976/769/EEG van de Raad [COM(2000) 260 definitief] dat op
1 februari 2001 is uitgebracht (eerste lezing), legt de Commissie, in overeenstemming
met artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag, aan de Raad het gewijzigd voorstel voor een
richtlijn voor.
De bedoeling van het gewijzigd voorstel is het oorspronkelijke voorstel te verduidelijken
zonder de algemene structuur en de doelstellingen te wijzigen.
Van de vier amendementen die door het Parlement zijn goedgekeurd heeft de Commissie er
een in zijn geheel en een ander in principe gedeeltelijk aanvaard.
De Commissie erkent dat andere bekende toepassingen van gechloreerde paraffines met een
korte keten (Short Chain Chlorinated Paraffins - SCCP) in een latere herziening van de
bepalingen moeten worden opgenomen en dat het Europees Parlement in kennis moet worden
gesteld van de resultaten van deze herziening. Met het oog hierop zal zij de nodige
verduidelijkingen in de tekst aanbrengen (amendement 4 van het Parlement). De Commissie
is het er ook mee eens dat SCCP in de vorm van een stof of als bestanddeel van preparaten
eveneens onder de voorgestelde richtlijn vallen (amendement 3 van het Parlement, deel 1).
Zij heeft echter geen amendementen aanvaard die het toepassingsgebied van het voorgestelde
verbod zouden uitbreiden. De Commissie heeft haar voorstel gebaseerd op het feit dat
bepaalde risico's zijn geïdentificeerd in de alomvattende risicobeoordeling die in het kader
van Verordening (EEG) nr. 793/1993 inzake de beoordeling en de beperking van de risico's
van bestaande stoffen is uitgevoerd.
De Commissie kan derhalve niet instemmen met de amendementen 1 en 3, deel 2, die bedoeld
zijn om een verbod in te stellen op het gebruik van SCCP als weekmakers van verf en
coatings en als brandwerend middel in rubber, plastic en textiel. Dit zou niet kunnen worden
verantwoord met de huidige kennis van risico's. Indien dergelijke risico's toch worden
geïdentificeerd, kan de richtlijn aan de technische vooruitgang worden aangepast.
Voorts wil de Commissie zich er niet toe verbinden voorstellen te doen om het gebruik van
andere verwante stoffen te beperken (amendement 2 van het Parlement).
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(voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 95,
Gezien het voorstel van de Commissie 1,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Sommige lidstaten hebben naar aanleiding van Besluit 95/1 van PARCOM (Verdrag
ter voorkoming van verontreiniging van de zee vanaf het land) al beperkingen voor het
gebruik van gechloreerde paraffines met een korte keten (Short Chain Chlorinated
Paraffins - SCCP), die directe gevolgen hebben voor de voltooiing en de werking van
de interne markt, vastgesteld of hebben plannen daarvoor. Dit betekent dat de
wetgevingen van de lidstaten op dit gebied onderling moeten worden aangepast en dat
bijlage I van Richtlijn 1976/769/EEG 4 derhalve moet worden gewijzigd.

(2)

SCCP zijn als gevaarlijk voor het milieu ingedeeld, aangezien ze zeer toxisch voor
waterorganismen zijn en op lange termijn schadelijke effecten op het aquatisch milieu
kunnen hebben.

(3)

De Commissie heeft in het kader van Verordening (EEG) nr. 793/1993 van de Raad
inzake de beoordeling en de beperking van de risico's van bestaande stoffen een
aanbeveling vastgesteld, waarin wordt aanbevolen specifieke maatregelen te nemen
om het gebruik van SCCP met name in vloeistoffen voor de metaalbewerking en
producten voor de lederafwerking te beperken teneinde het aquatisch milieu te
beschermen.
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PB C 337 E van 28.11.2000, blz. 138.
PB C 116 van 20.4.2001, blz. 27.
Advies van het Europees Parlement van […] (PB C […] van […], blz. […]), gemeenschappelijk
standpunt van de Raad van […] (PB C […] van […], blz. […]) en besluit van het Europees Parlement
van […] (PB C […] van […], blz. […]). Besluit van de Raad van […].
PB L 262 van 27.9.1976, blz. 201. Deze richtlijn is voor het laatst gewijzigd bij Richtlijn 1999/77/EG
van de Commissie (PB L 207 van 6.8.1999, blz. 18).
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(4)

Andere bekende toepassingen van SCCP zullen in het licht van nieuwe
wetenschappelijke kennis worden herzien, met name met betrekking tot de emissies
van producten die SCCP bevatten.

(5)

Het Wetenschappelijk comité voor de toxiciteit, de ecotoxiciteit en het milieu heeft op
27 november 1998 advies uitgebracht over de in de aanbeveling genoemde risico's van
SCCP.

(6)

De bepalingen van deze richtlijn laten communautaire wetgeving inzake de
bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers op het werk, met
name Richtlijn 1989/391/EEG van de Raad 5 betreffende de tenuitvoerlegging van
maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid
van werknemers op het werk en Richtlijn 1998/24/EG van de Raad 6 betreffende de
bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van
chemische agentia op het werk, onverlet.

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
Artikel 1
Bijlage I van Richtlijn 1976/769/EEG wordt overeenkomstig de bijlage van de onderhavige
richtlijn gewijzigd.
Artikel 2
1.

De lidstaten dienen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te
stellen en bekend te maken om uiterlijk 31 december 2001 [een jaar na de datum van
inwerkingtreding] aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.
Zij passen deze bepalingen toe vanaf 1 juli 2002 [achttien maanden na de
inwerkingtreding van deze richtlijn].

2.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de
onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële
bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking
in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
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PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.
PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11.
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Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement
De Voorzitster

Voor de Raad
De Voorzitter
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BIJLAGE
Aan bijlage I van Richtlijn 1976/769/EEG wordt het volgende punt toegevoegd:
"XXX Alkanen, C10-C13, chloor(gechloreerde paraffines met
een korte keten)
CAS-nr. 85535-84-8

1. Mogen niet op de markt worden gebracht om te
worden gebruikt als stoffen of als bestanddelen van
preparaten
- bij de metaalbewerking;
- voor het "vetten" van leer.
2. Voor 1 januari 2003 zal de Europese Commissie in
samenwerking met de lidstaten en de OSPARCommissie andere bekende toepassingen van SCCP
herzien in het licht van eventuele relevante nieuwe
wetenschappelijke gegevens over de gezondheids- en
milieurisico's van SCCP. Het Europees Parlement
wordt in kennis gesteld van de resultaten van deze
herziening."
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