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1.

STAND VAN DE PROCEDURE
Bovengenoemd voorstel [COM(2000) 260 definitief] is op 20 juni 2000 door de
Commissie goedgekeurd en vervolgens toegezonden aan de Raad en het Europees
Parlement.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 29 november 2000 advies uitgebracht.
Behoudens amendementen heeft het Europees Parlement het voorstel op 1 februari
2001 in eerste lezing goedgekeurd.
Het gewijzigde voorstel van de Commissie [COM(2001) 268 definitief] is op 17 mei
2001 door de Commissie goedgekeurd en vervolgens toegezonden aan de Raad.
De Raad heeft op 31 mei 2001 met een gekwalificeerde meerderheid politieke
overeenstemming bereikt en op 27 juni 2001 zijn gemeenschappelijk standpunt
vastgesteld.
Het Europees Parlement heeft op 29 november 2001 in tweede lezing twee
amendementen goedgekeurd.
Ingevolge artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), brengt de Commissie een advies
uit over de door het Europees Parlement in tweede lezing voorgestelde
amendementen.

2.

DOEL VAN DE RICHTLIJN
Het op artikel 95 van het Verdrag gebaseerde voorstel heeft twee doeleinden:
–

de interne markt in stand te houden door de invoering van geharmoniseerde
bepalingen over het op de markt brengen en het gebruik van gechloreerde
paraffines met een korte keten (SCCP);
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–

een hoog beschermingsniveau te bieden voor het milieu, door te verbieden dat
SCCP op de markt worden gebracht voor gebruik in de metaal- en
lederbewerking.

3.

ADVIES

VAN DE COMMISSIE OVER DE DOOR HET
VOORGESTELDE AMENDEMENTEN

3.1.

Samenvatting van het standpunt van de Commissie

EUROPEES PARLEMENT

Voor de Commissie zijn de twee door het Europees Parlement in tweede lezing
voorgestelde amendementen onaanvaardbaar.
3.2.

Amendement nr. 1
Amendement nr. 1 verlangt volledige overeenstemming met
het
PARCOM-Besluit 95/1, d.w.z. een uitbreiding van het voorgestelde verbod tot het
gebruik van SCCP als plastificeermiddel in verven en coatings of als vlamvertrager
in rubber, kunststoffen en textiel. Een verbod op dergelijk gebruik, waarvan bij de
risicobeoordeling niet is aangetoond dat dit gevaar oplevert, zou niet gerechtvaardigd
zijn en de wetenschappelijke grondslagen van de voorgestelde richtlijn ondermijnen.
Bovendien zou dan geen rekening worden gehouden met de risicobeoordeling door
de Commissie.

3.3.

Amendement nr. 2
Amendement nr. 2 vraagt de Commissie voorstellen te doen om het gebruik van
verwante stoffen te beperken. Andere gechloreerde paraffines zijn thans het
onderwerp van een risicobeoordeling, na afloop waarvan zo nodig beperkende
maatregelen worden getroffen.

4.

CONCLUSIE
Om bovenstaande redenen brengt de Commissie een negatief advies over de twee
amendementen uit, en wijzigt zij haar voorstel niet.
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