Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 25
februari 1996 tot beperking van het op de markt brengen en
van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten
Gevraagd door de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
mevrouw Magda Aelvoet, in een brief van 11 januari 2000;
Voorbereid door de Werkgroep Productnormen;
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 15 februari 2000
1. Inleiding
[1]
Het voorliggende ontwerp-KB strekt ertoe artikel 1 van het KB van 25 februari 1996
tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke
stoffen en preparaten (B.S., 11 april 1996) te wijzigen om het aan te passen aan Richtlijn
1999/51/EG van de Commissie van 26 mei 1999 houdende vijfde 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 (tin, PCP en cadmium) (PB.L, nr. 142 van 5 juni 1999).
[2]
Die Richtlijn beoogt – behoudens de tijdelijke afwijkingen die aan bepaalde lidstaten
worden toegekend – de volledige harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten op het
bestreken domein. Het bepaalde in artikel 95, leden 4 en 5, EG Verdrag – de mogelijkheid om
onder strikte voorwaarden strengere regels te handhaven of in te voeren – blijft uiteraard van
toepassing.
[3]
Het huidige artikel 1, § 1, van vermeld KB bepaalt dat het verboden is pentachloorfenol (PCP) en de zouten en esters daarvan te gebruiken in concentraties van 0,1 massaprocent of meer in op de markt gebrachte stoffen en preparaten. Artikel 1, § 2, voorziet in een
afwijking op dit verbod voor een aantal met name genoemde toepassingen onder bepaalde
voorwaarden.
[4]
Het voorliggende ontwerpKB vervangt vermeld artikel door een bepaling met
volgende inhoud:
- het is verboden pentachloorfenol en de zouten en esters daarvan te gebruiken in
concentraties van 0,1 massaprocent of meer in de op de markt gebrachte stoffen en
preparaten. De tot dusver bestaande afwijkingen vervallen (nieuw art. 1, § 1).
- Het is verboden organische tinverbindingen op de markt te brengen om te worden
gebruikt als stoffen en bestanddelen van preparaten wanneer zij fungeren als biocide in
losgebonden aangroeiwerende verf (nieuw art. 1, § 2, 1°).

-

Het is verboden organische tinverbindingen te gebruiken als stoffen en bestanddelen van
preparaten wanneer zij fungeren als biociden ter voorkoming van de aangroeiing van
micro-organismen, planten of dieren op rompen van schepen van minder dan 25 m en
schepen met een willekeurige lengte die voornamelijk op binnenwateren en meren worden
gebruikt, op fuiken e.d. en apparatuur of uitrusting die zich geheel of gedeeltelijk onder
water bevindt. Voorts worden de voorwaarden bepaald waaronder dergelijke producten
nog mogen worden verkocht voor de wel toegelaten toepassingen (nieuw art. 1, § 2, 2°).
- Het is verboden organische tinverbindingen te gebruiken als stoffen en bestanddelen van
preparaten die bestemd zijn om te worden gebruikt bij behandeling van industrieel water
(nieuw art. 1, § 2, 3°).
Het ontwerp-KB zou op 1 september 2000 in werking treden.
2. Advies
[5]
De Raad stelt vast dat het voorliggende ontwerp-KB een correcte omzetting is van
voormelde Richtlijn 1999/51/EG van de Commissie wat pentachloorfenol (punt 23 van
bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG, zoals vervangen door Richtlijn 1999/51/EG) en wat
organische tinverbindingen (punt 21 van bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG, zoals vervangen
door Richtlijn 1999/51/EG) betreft.
De tijdelijke afwijkingen die in voormelde Richtlijn zijn voorzien gelden immers enkel voor,
respectievelijk, Zweden en Oostenrijk (organische tinverbindingen) en voor Frankrijk,
Ierland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk (PCP). De tijdelijke afwijkende bepaling
betreffende cadmium (punt 24. 4 van Richtlijn 76/769/EEG, zoals toegevoegd door Richtlijn
1999/51/EG) geldt enkel voor Oostenrijk en Zweden.
[6]
Aangezien Richtlijn 1999/51/EG een harmonisatierichtlijn is die volledig en correct
moet zijn omgezet in de nationale wetgeving uiterlijk op 29 februari 2000 (art. 2) en door
België moet toegepast worden vanaf 1 september 2000 (id.), maakt de Raad geen bezwaar
tegen het voorliggende ontwerp-KB.
[7]
Volgens recente berichten zou uit wetenschappelijk onderzoek blijken dat er
specifieke problemen zijn met TBT in o.m. de haven van Zeebrugge en wat de kwaliteit van
vis en mosselen betreft. De bevoegde minister zou het voornemen hebben om de betrokken
stof op termijn volledig uit te bannen. De Raad zal zich daaromtrent opnieuw uitspreken.

