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1.

ACHTERGROND

Indiening van het voorstel bij de Raad en het Europees Parlement
[COM(2001) 12 - 2001/0018 (COD)] overeenkomstig artikel 95 van het
Verdrag

16 januari 2001

Advies van het Economisch en Sociaal Comité

25 april 2001

Advies van het Europees Parlement - eerste lezing
2.

6 september 2001

DOEL VAN HET VOORSTEL

De doelstellingen van het voorstel tot vierentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG
zijn de instandhouding van de interne markt en de bescherming van het milieu. Het bevat een
verbod op het op de markt brengen en het gebruik van pentabroomdifenylether (pentaBDE).
Bovendien mogen artikelen die pentaBDE bevatten niet op de markt worden gebracht.
Het doel van het gewijzigde voorstel is het oorspronkelijke voorstel aan te passen aan recente
technische ontwikkelingen zonder de algemene structuur en doelstellingen ervan te wijzigen.
3.

ADVIES

VAN DE COMMISSIE BETREFFENDE
GOEDGEKEURDE AMENDEMENTEN

DE

DOOR

HET

PARLEMENT

Van de acht amendementen die het Parlement heeft goedgekeurd, heeft de Commissie er een
overgenomen; een ander amendement heeft zij in beginsel gedeeltelijk overgenomen.
3.1.

Door de Commissie overgenomen amendementen

Nieuwe technische informatie wijst uit dat in 2003 octabroomdifenylether kan worden
vervaardigd met minder dan 0,1% pentabroomdifenylether. Daardoor heeft het voorgestelde
verbod op pentabroomdifenylether in hogere concentraties dan 0,1% geen enkel effect op de
mogelijkheid om octabroomdifenylether op de markt te brengen en te gebruiken. De
Commissie kan er daarom mee instemmen dat de uitzondering voor octabroomdifenylether
van technische kwaliteit die minder dan 5% pentabroomdifenylether bevat, ofwel punt 3 van
de bijlage bij het voorstel van de Commissie tot vierentwintigste wijziging van
Richtlijn 76/769/EEG, wordt geschrapt (amendement 5 van het Parlement).
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3.2.

Door de Commissie gedeeltelijk of in beginsel overgenomen amendementen

Om dezelfde reden kan de Commissie ermee instemmen dat in een overweging wordt
verduidelijkt dat octabroomdifenylether geen pentabroomdifenylether in hogere concentraties
dan 0,1% mag bevatten (eerste gedeelte van amendement 2 van het Parlement).
Overweging 5 wordt als volgt gewijzigd:
“De op de markt verkrijgbare difenylethers van technische kwaliteit zijn
mengsels en bevatten moleculen met uiteenlopende aantallen broomatomen.
Octabroomdifenylether (octaBDE) van technische kwaliteit bevat naast
pentaBDE voornamelijk octaBDE en heptaBDE. Met het oog op de
bescherming van de volksgezondheid en van het milieu mag het gebruik van
octaBDE met een hogere concentratie aan pentaBDE dan 0,1% niet meer
worden toegestaan zodra voor pentaBDE beperkingen worden opgelegd.”
3.3.

Overige wijzigingen van het voorstel

De Commissie houdt rekening met de door de Raad genoemde noodzaak om punt 1 van de
bijlage bij de voorgestelde richtlijn te verduidelijken door “van stoffen of” in te voegen.
Punt 1 van de bijlage wordt als volgt gewijzigd:
“Mag niet op de markt worden gebracht of worden gebruikt als stof of als
bestanddeel van stoffen of van preparaten in hogere concentraties dan 0,1
massaprocent.”
3.4.

Door de Commissie niet overgenomen amendementen

De amendementen die het toepassingsgebied van de voorgestelde richtlijn zouden uitbreiden
tot andere stoffen, namelijk octabroomdifenylether en decabroomdifenylether,
(amendement 1, het tweede deel van amendement 2 en de amendementen 3, 4, 6, 15 en 16 van
het Parlement) kan de Commissie niet overnemen. De Commissie kan met betrekking tot deze
andere stoffen een volgend voorstel indienen nadat de risicobeoordelingen zijn afgerond en de
beschikbaarheid van veilige alternatieven is geanalyseerd.
4.

CONCLUSIE

De Commissie wijzigt haar voorstel overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag,
op de bovenvermelde wijze.
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