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Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

Advies inzake gevaarlijke stoffen en preparaten
Omzetting van twee richtlijnen (creosoot)

•  met betrekking tot een ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 24 mei
1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die
gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu

•  gevraagd door de Minister voor Consumentenbescherming, Volksgezondheid
en Leefmilieu, Mevrouw Magda Aelvoet, in een brief van 17 mei 2002

•  voorbereid door de werkgroep Productnormen
•  {goedgekeurd door de algemene vergadering van 18 juni 2002}

1. Inleiding

[1] Het voorliggend ontwerp-KB beoogt de omzetting in Belgisch recht van twee richtlijnen.
De eerste is richtlijn 2001/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 juni
2001 houdende 21e wijziging van richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten
inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen en preparaten (stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of
vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld). De andere is richtlijn 2001/90/EG van de
Commissie van 26 oktober 2001 tot zevende aanpassing aan de technische vooruitgang
van bijlage I bij richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van
het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en
preparaten (creosoot).

Richtlijn 2001/41/EG moet uiterlijk op 18 juli 2002 zijn omgezet in de nationale wetgeving,
richtlijn 2001/90/EG op 31 december 2002.

De twee richtlijnen moeten volledig en correct in de nationale wetgeving zijn omgezet.
Richtlijn 2001/41/EG is namelijk een harmonisatierichtlijn, gebaseerd op artikel 95 van
het Verdrag.  Richtlijn 2001/90/EG is een wijziging aan de vooruitgang van de techniek
van een harmonisatierichtlijn (namelijk richtlijn 76/769/EEG van de Raad van 27 juli 1976
betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van
bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten).

2. Richtlijn 2001/90/EG

[2] Met Richtlijn 1999/77/EG wordt de bestaande Europese regelgeving met betrekking tot
het op de markt brengen en het gebruik van creosoot verscherpt. Die verscherping steunt
op de vaststelling dat een recente studie heeft uitgewezen dat het risico dat creosoot,
een houtbeschermingsmiddel, kanker veroorzaakt, groter is dan eerder werd aangeno-
men (considerans 2 van de richtlijn). De richtlijn beperkt daarom nog strenger de
beperkte uitzonderingsmogelijkheden die nog bestonden op het verbod van het gebruik
van deze stof en het verbod van het in de handel brengen van met deze stof behandeld
hout.
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3. Richtlijn 2001/90/EG

[3] Deze richtlijn beoogt het toevoegen van 3 stoffen aan bijlage 1 van richtlijn 76/769/EEG.
Deze lijst met stoffen die zijn ingedeeld als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor
de voorplanting van categorie 1 of 2 moet worden aangepast, namelijk zes maanden na
publicatie van een aanpassing van richtlijn 67/548/EEG betreffende de onderlinge
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de
verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen aan de vooruitgang van de
techniek. Het gaat om twee nieuwe stoffen die worden ingedeeld als kankerverwekkend
van categorie 2 en één nieuwe stof die als vergiftig voor de voortplanting van categorie 2
is ingedeeld.

4. Beoordeling van het ontwerp-KB

[4] De raad merkt op dat het ontwerp-KB een correcte omzetting is van de twee richtlijnen.
De raad heeft geen andere opmerkingen bij het voorgelegde ontwerp.
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Bijlagen

1. Aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden op de algemene
vergadering van 18 juni 2002

3 van de 4 voor- en ondervoorzitters
T. Rombouts, A. Panneels, R. Verheyen
de 6 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties voor
milieubescherming
A. Cliquet (Birdlife Belgium), G. De Schutter (Inter-Environnement Bruxelles, IEB), G. Lejeune
(World Wide Fund for Nature, WWF), R. Moreau (Greenpeace Belgium), T. Snoy (Inter-
Environnement Wallonie, IEW), S. Van Hauwermeiren (Bond Beter Leefmilieu, BBL)
2 van de 6 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties voor
ontwikkelingssamenwerking
B. Bode (Broederlijk Delen), G. Fremout (Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling, VODO)
de 2 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties die de belangen van
verbruikers verdedigen
C. Rousseau (Centre de Recherche et d’Information des Organisations des Consommateurs,
CRIOC), P. Van Cappellen (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties,
OIVO)
5 van de 6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties
B. Melckmans (Fédération Générale du Travail de Belgique, FGTB), M. Pans (Algemeen
Belgisch Vakverbond, ABVV), F. Philips (Algemeen Belgisch Vakverbond, ABVV), L. Slabbinck
(Algemeen Christelijk Vakverbond van België, ACV), A. Wilmart (Confédération des Syndicats
Chrétiens de Belgique, CSC)
4 van de 6 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties
C. Bosch (Federatie Voedingsindustrie, FEVIA), I. Chaput (Fédération des Entreprises de
Belgique, FEB), C. Klein (Federatie van de Chemische Industrie van België, Fedichem), P.
Vanden Abeels (Unie van Zelfstandige Ondernemers, UNIZO)
de 2 vertegenwoordigers van de energieproducenten
H. De Buck (Electrabel), D. Rigaux (Samenwerkende vennootschap voor Productie van
Electriciteit, SPE)
5 van de 6 vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus
L. Hens (Vrije Universiteit Brussel, VUB), L. Lavrysen (Universiteit Gent, UG), Jean-Pascal van
Ypersele (Université Catholique de Louvain, UCL), H. Verschure (Katholieke Universiteit
Leuven, KU Leuven), E. Zaccaï (Université Libre de Bruxelles, ULB)

Totaal: 29 van de 38 stemgerechtigde leden

2. Vergaderingen ter voorbereiding van dit advies

De werkgroep productnormen vergaderde op 3 juni 2002 om dit advies voor te bereiden.
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3. Personen die meewerkten aan de voorbereiding van dit advies

Stemgerechtigde leden en hun vertegenwoordigers
L. Lavrysen (UG) – voorzitter van de werkgroep productnormen
E. Borgo (BBL), A. De Vlaminck (IEW), B. Melckmans (FGTB), A. Panneels (FGTB),
D. Pevenage (Fedichem), E. Quintana (CNCD), L. Slabbinck (ACV), K. Taschner (Inter-
Environnement Bruxelles)

Wetenschappelijke raadgevers en uitgenodigde experts
D. Misonne (FUSL) – vice-présidente du groupe de travail normes de produits

Secretariaat
S. Hugelier
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