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1.

BAKGRUND

Förslaget överlämnas till rådet och Europaparlamentet [KOM(2001) 12
- 2001/0018 (COD)] i enlighet med artikel 95 i fördraget
Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande

25 april 2001

Europaparlamentets yttrande i första behandlingen
2.

16 januari 2001

6 september 2001

FÖRSLAGETS SYFTE

Syftet med förslaget till ändring för tjugofjärde gången av direktiv 76/769/EEG är att värna
den inre marknaden och att skydda miljön. Det innebär att ett förbud införs mot användning
och utsläppande på marknaden av pentabromdifenyleter (pentaBDE).
Dessutom får varor som innehåller pentaBDE inte släppas ut på marknaden.
Avsikten med förslaget till ändring är att uppdatera det ursprungliga förslaget genom att ta
hänsyn till den aktuella tekniska utvecklingen, utan att därför förändra den allmänna
strukturen eller syftet.
3.

KOMMISSIONENS YTTRANDE
EUROPAPARLAMENTET

ÖVER DE ÄNDRINGSFÖRSLAG SOM ANTAGITS AV

Av de åtta ändringsförslag som parlamentet antagit har ett ändringsförslag godtagits av
kommissionen och del av ett annat har godtagits i princip.
3.1.

Ändringsförslag som har godtagits av kommissionen

I enlighet med ny teknisk information är det möjligt att framställa oktabromdifenyleter
innehållande mindre än 0,1 % pentabromdifenyleter till 2003. Följaktligen skulle det
föreslagna förbudet mot pentabromdifenyleter i halter högre än 0,1 % inte påverka
möjligheten att släppa ut på marknaden och använda oktabromdifenyleter. Kommissionen kan
därför godta att undantaget som medger att pentabromdifenyleter får förekomma i halter lägre
än 5 % i teknisk oktabromdifenyleter upphävs, dvs. att punkt 3 i bilagan till kommissionens
förslag om ändring för tjugofjärde gången av rådets direktiv 76/769/EEG skall utgå
(Parlamentets ändringsförslag nr 5).
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3.2.

Ändringsförslag som har godtagits delvis eller i princip av kommissionen

Av samma skäl kan kommissionen godta att införa ett förtydligande i ett skäl att
oktabromdifenyleter får innehålla högst 0,1 % pentabromdifenyleter (första delen av
ändringsförslag nr 2).
Skäl nr 5 skall ersättas med följande:
"De difenyletrar av teknisk kvalitet som är tillgängliga på marknaden är
blandningar och innehåller molekyler med olika antal bromatomer.
Oktabromdifenyleter av teknisk kvalitet (oktaBDE) innehåller pentaBDE,
förutom främst oktaBDE och heptaBDE. För att skydda människors hälsa och
miljön förbjuds användningen av oktaBDE som innehåller pentaBDE i högre
halt än 0,1 % när användningen av pentaBDE begränsas."
3.3.

Ytterligare ändringar i förslaget

Kommissionen inser också behovet av att, efter rådets påpekande, ytterligare förtydliga punkt
1 i bilagan till förslaget till direktiv genom att införa "som ämne eller".
Punkt 1 i bilagan skall ersättas med följande:
"Får ej släppas ut på marknaden eller användas som ämne eller som ingrediens
i beredningar i högre halt än 0,1 viktprocent".
3.4.

Ändringar som inte kan godtas av kommissionen

Kommissionen kan inte godta de ändringsförslag som skulle innebära att direktivets
tillämpningsområde skulle utsträckas till att också omfatta förbud mot andra ämnen som
oktabromdifenyleter och dekabromdifenyleter (Parlamentets ändringsförslag nr 1, andra delen
i nr 2 samt nr 3, 4, 6, 15 och 16). Dessa andra ämnen kan istället beaktas i ett senare direktiv
från kommissionen när riskbedömningarna är färdiga och när det utretts i vilken mån säkra
ersättningsämnen finns tillgängliga.
4.

SLUTSATS

I enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget ändrar kommissionen sitt förslag enligt ovan.
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