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 ADVIES OVER HET ONTWERP-KB HOUDENDE VERBOD 
VAN HET OP DE MARKT BRENGEN VAN BEPAALDE PRODUCTEN 
DIE KORTKETENIGE GECHLOREERDE PARAFFINES BEVATTEN 
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vraagd door de Staatssecretaris voor Leefmilieu, de heer Jan Peeters, in een brief van 
uli 1999; 
erhandigd aan zijn opvolger, de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en 
efmilieu, mevrouw Magda Aelvoet; 
orbereid door de subwerkgroep Productnormen; 
edgekeurd door de Algemene Vergadering op 19 oktober 1999. 

 Inleiding 

t ontwerp-KB beoogt de toepassing van de beslissing van de Commissie van Parijs van juni 
95 betreffende de progressieve uitbanning van kortketenige gechloreerde paraffines in 
rschillende producten (PARCOM Decision 95/1, Summary Record of the joint meeting of the 
lo and Paris Commissions, OSPAR 1995). Deze PARCOM-beslissing is gebaseerd op de 
nventie van Parijs van 4 juni 1974 voor de voorkoming van mariene verontreiniging afkomstig 
n het land. België stemde voor deze beslissing na gunstig advies van de Interministeriële 
nferentie Leefmilieu van 23 mei 1995 en na raadpleging van de industrie. 

rtketenige gechloreerde paraffines zijn toxisch en persistent voor het marien milieu. Ze zijn bio-
cumuleerbaar in een aantal organismen en zijn kankerverwekkend bij proefdieren. De risico’s 
or het aquatisch milieu worden bevestigd in het ontwerp van eindrapport betreffende de 
icobeoordeling van deze stoffen. Dit ontwerprapport werd voorbereid door het Verenigd 
ninkrijk in toepassing van Verordening 793/93/EEG over de risicobeoordeling van bestaande 
ffen. 

rtketenige gechloreerde paraffines worden gebruikt in de volgende toepassingen: als 
ekmaker in kunststoffen, als weekmaker in verven en gechloreerde rubberlijmen, als 
mvertrager in een aantal producten en als additief in verwerkingsoliën in de 
taalverwerkende nijverheid. Voor bijna alle toepassingen bestaan alternatieve oplossingen die 
n hoger dan gemiddeld leefmilieuprofiel hebben. 
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FRDO advies paraffines 

De Europese Commissie heeft een voorstel van richtlijn opgesteld die deze materie ook regelt, 
evenwel op een minder strenge wijze. Het belang van een Europese richtlijn is dat Griekenland, 
Italië en Oostenrijk, die geen lid zijn van OSPAR, samen met de overige EG-lidstaten verplicht 
zouden worden kortketenige gechloreerde paraffines te bannen. 

In toepassing van artikel 19 van de Wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter 
bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het 
leefmilieu en de volksgezondheid vraagt de Staatssecretaris het advies van de Federale Raad 
voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO, de Raad). Het advies wordt gevraagd vóór 1 oktober 1999. 
In een brief van 15 september 1999 heeft de Raad de minister meegedeeld dat het advies zou 
worden gestuurd op 20 oktober, de dag na de eerstvolgende algemene vergadering. 

2. Advies 

De Raad stelt vast dat aan de grondslag van de PARCOM-beslissing twee factoren liggen: de 
bestaande risico’s voor het leefmilieu en het aanwezig zijn van alternatieve middelen die minder 
schadelijk zijn voor het milieu, voor bijna alle toepassingen van kortketenige gechloreerde 
paraffines. 

De Raad stelt vast dat België zich in het kader van PARCOM geëngageerd heeft om de 
PARCOM-beslissing 95/1 om te zetten in Belgisch recht en dat dit door het ontwerp-KB correct 
gebeurt. 

De Raad vraagt dat België een inspanning levert om het voorstel van richtlijn van de Europese 
Commissie die dezelfde materie behandelt en minder streng zou zijn dan de PARCOM-
beslissing, af te stemmen op de PARCOM-beslissing. 
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