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(EØS-relevant tekst)

1. BAGGRUND

Oversendelse af forslaget til Rådet og Europa-Parlamentet
[KOM(2001) 12 - 2001/0018 (COD)] i overensstemmelse med
traktatens artikel 95

16. januar 2001

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse 25. april 2001

Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen 6. september 2001

2. FORMÅLET MED FORSLAGET

Formålet med forslaget til 24. ændring af direktiv 76/769/EØF er at beskytte det indre marked
og miljøet. Det indebærer et forbud mod markedsføring og anvendelse af
pentrabromodiphenylether (pentaBDE).

Desuden må varer, der indeholder pentaBDE, ikke markedsføres.

Det ændrede forslag har til formål at ajourføre det oprindelige forslag under hensyntagen til
den seneste tekniske udvikling, dog uden at ændre dets generelle opbygning og målsætninger.

3. KOMMISSIONENS HOLDNING TIL PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG

Ud af Parlamentets otte ændringsforslag har Kommissionen accepteret ét fuldt ud og en del af
et andet i princippet.

3.1. Ændringsforslag, som Kommissionen har accepteret fuldt ud

Ifølge nye tekniske oplysninger vil man inden 2003 kunne fremstille octabromodiphenylether
med et indhold af pentabromodiphenylether på under 0,1 %. Følgelig ville det foreslåede
forbud mod pentabromodiphenylether i koncentrationer på over 0,1 % ingen virkninger have
på muligheden for at markedsføre og anvende octabromodiphenylether. Kommissionen
accepterer derfor at fjerne undtagelsen for teknisk ren octabromodiphenylether, der indeholder
pentabromodiphenylether i koncentrationer på under 5 %, fra forbuddet, dvs. at slette punkt 3
i bilaget til Kommissionens forslag til 24. ændring af direktiv 76/769/EØF (Parlamentets
ændringsforslag 5).
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3.2. Ændringsforslag, som Kommissionen har accepteret delvist eller i princippet

Kommissionen accepterer af samme grund at præcisere i en betragtning, at
octabromodiphenylether ikke må indeholde pentabromodiphenylether i koncentrationer på
over 0,1 % (første del af Parlamentets ændringsforslag 2).

Betragtning 5 ændres således:

"De kommercielt tilgængelige, teknisk rene diphenylethere er blandingsstoffer
og indeholder molekyler med varierende antal brominatomer. Teknisk ren
octabromodiphenylether (octaBDE) indeholder pentaBDE, men hovedsageligt
octaBDE og heptaBDE. For at beskytte sundhed og miljø bør anvendelsen af
octaBDE med et indhold af pentaBDE på over 0,1 % ikke længere tillades, når
anvendelsen af pentaBDE begrænses."

3.3. Yderligere ændringer af forslaget

Kommissionen tager hensyn til nødvendigheden af at præcisere punkt 1 i bilaget til det
foreslåede direktiv, som påpeget af Rådet, ved at indsætte ordene "af stoffer eller".

Punkt 1 i bilaget ændres således:

"Må ikke markedsføres eller anvendes som stof eller som bestanddel af stoffer
eller præparater i højere koncentrationer end 0,1 vægtprocent."

3.4. Ændringsforslag, som Kommissionen ikke har accepteret

Kommissionen har ikke accepteret ændringsforslag, der gik ud på at udvide det foreslåede
direktiv til også at omfatte forbud mod andre stoffer, nemlig octabromodiphenylether og
decabromodiphenylether (Parlamentets ændringsforslag 1, anden del af ændringsforslag 2
samt ændringsforslag 3, 4, 6, 15 og 16). Disse stoffer vil eventuelt blive taget op i et
kommende forslag fra Kommissionen, når risikovurderingerne er fuldendt og det er blevet
undersøgt, om der findes sikre erstatningsprodukter.

4. KONKLUSION

I medfør af EF-traktatens artikel 250, stk. 2, ændrer Kommissionen sit forslag som anført
ovenfor.


