Advies gevaarlijke stoffen en preparaten (PFOS en arseen)

FRDO

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)
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 (PFOS en arseen)
• gevraagd door de minister van leefmilieu, mijnheer Bruno Tobback, in een brief
ontvangen op 11 augustus 2007
• voorbereid door de werkgroep productnormen
• goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de FRDO op 28 september 2007
(zie bijlage 1)
• de oorspronkelijke taal van dit advies is het Nederlands

1.

Situering

[1]

De Europese richtlijn inzake de beperking van het op de markt brengen en het gebruik van
bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (richtlijn 76/769/EEG) wordt regelmatig aangepast
op basis van geactualiseerde informatie over de schadelijkheid van stoffen. Recent brachten
twee richtlijnen aanpassingen aan bijlage 1 van richtlijn 76/769/EEG. De ene richtlijn beperkt
het gebruik van perfluoroctaansulfonaten (PFOS), de andere past de beperkingen aan die
reeds bestonden voor arseenverbindingen.

[2]

De raad is, in uitvoering van art. 19 van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen, om advies gevraagd over het ontwerp-KB die deze twee richtlijnen omzet in Belgisch
recht. Het advies wordt gevraagd binnen een termijn van één maand. De vertegenwoordigster
van de minister heeft de termijn verlengd tot 28 september 2007.

[3]

De spoedtermijn wordt ingegeven door het feit dat de omzetting van de richtlijn betreffende de
arseenverbindingen op 30 juni 2007 moeten worden omgezet in nationaal recht. Beide
richtlijnen 2003/2/EG moet volledig en correct worden omgezet, aangezien ze een aanpassing
aanbrengen aan een harmonisatierichtlijn. De Raad van State heeft geoordeeld dat het
noodzakelijk is dat de minister het ontwerp-KB aan de adviesraden zou voorleggen.

2. Richtlijn 2006/122/EG inzake PFOS
[4]

De richtlijn beoogt geharmoniseerde voorschriften voor PFOS in te voeren in de interne markt,
en tegelijk een hoog beschermingsniveau voor de menselijke gezondheid en het milieu te
waarborgen, overeenkomstig artikel 95 van het EG-verdrag. De omzetting van deze
harmonisatierichtlijn in intern recht moet tegen 27 december 2007 worden gerealiseerd.

[5]

Uit een beoordeling van de gevaren is gebleken dat PFOS zeer persistent, zeer bioaccumulatief
en toxisch voor zoogdiersoorten is. Bovendien kunnen ze op grote afstand in het milieu worden
verspreid. Daarom bleken risicobeperkende maatregelen nodig. De richtlijn beperkt het gebruik
van PFOS in bepaalde toepassingen waardoor het grootste deel van de blootstellingrisico’s
wordt gedekt. Andere beperkte toepassingen van PFOS lijken geen risico’s in te houden en zijn
vrijgesteld. Het betreft vooral kritische toepassingen in de luchtvaartindustrie, de
halfgeleiderindustrie en de fotografische industrie.

[6]

Deze richtlijn beperkt, met uitzondering voor het blusschuim, alleen nieuwe producten, de
beperkingen zijn niet van toepassing op reeds in gebruik zijnde producten of producten in de
tweedehandsmarkt.
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3. Richtlijn 2006/139/EG inzake arseenverbindingen
[7]

Richtlijn 76/769/EEG staat het gebruik toe van bepaalde arseenverbindingen als biocide voor
de behandeling van hout. Het in de handel brengen en het gebruik van biociden wordt geregeld
door een andere richtlijn, richtlijn 98/8/EG van 16 februari 1998 betreffende het op de markt
brengen van biociden. Er is gebleken dat er een incoherentie bestaat tussen beide
regelgevingen. Richtlijn 76/769/EEG betreffende met arseenverbindingen behandeld hout
maakt geen duidelijk onderscheid tussen het voor het eerst in de handel brengen en het
hergebruik van dergelijk hout. De desbetreffende bepalingen en met name die inzake het op de
tweedehandsmarkt brengen van dergelijk hout worden bijgevolg door richtlijn 2006/139/EG
aangepast.

[8]

Eén bepaling uit deze harmonisatierichtlijn (bijlage 1, punt 7) laat de keuze aan de lidstaten om
met een bepaalde soort koper-, chroom of arseenoplossing behandeld hout toe te laten dat vóór
30 september 2007 in de Gemeenschap in gebruik was;
- voor gebruik of hergebruik voor eerder vermelde toepassingen,
- voor de tweedehandsmarkt voor eerder vermelde toepassingen.
Deze toepassingen betreffen bijvoorbeeld utiliteitsbouw, bruggen, telefoon- en
elektriciteitspalen.

4. Opmerkingen van de FRDO over het ontwerp-KB
[9]

De FRDO stelt vast dat het ontwerp-KB een correcte omzetting is van beide richtlijnen. Hij wijst
erop dat de inspanningen moeten worden volgehouden om de omzetting van de Europese
richtlijnen inzake productnormering tijdig in het Belgisch recht te realiseren.

[10]

De raad vraagt evenwel dat de omzetting van de bepaling uit de richtlijn inzake arseenverbindingen (zie par. [8]) wordt aangepast. Het ontwerp-KB laat in artikel 2, 2°, e) enkel het op
de tweedehandsmarkt brengen toe van dit hout. De raad vraagt dat ook de mogelijkheid voor
gebruik en hergebruik wordt toegelaten. Volgens de vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie zou dergelijk hout de facto na 2004 niet meer op de Belgische markt zijn gebracht.
Hergebruik en de tweedehandsmarkt zijn heel beperkte toepassingen voor dit soort hout. Ze
maken het evenwel mogelijk de levensduur te verlengen van het product. Bijgevolg ziet de raad
geen redenen om de mogelijkheid van gebruik of hergebruik uit te sluiten voor dit soort hout
voor de toegelaten toepassingen.
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Bijlage 1 Goedkeuring op 28 september 2007 door de stemgerechtigde leden van de
algemene vergadering
¾ 3 van de 4 voor- en ondervoorzitters:
T. Rombouts, A. Panneels, J-Y Saliez
¾ 4 van de 6 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties voor milieubescherming:
R. de Schaetzen (Natagora), J. Gilissen (IEB), J. Miller (IEW), J. Turf (BBL)
¾ 5 van de 6 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking:
B. Bode (Broederlijk Delen), B. Gloire (Oxfam-Solidarité), A. Heyerick (VODO), B. Vanden Berghe
(11.11.11), O. Zé (CNCD)
¾ de 2 vertegenwoordiger van de niet-gouvernementele organisaties die de belangen van verbruikers
verdedigen:
Catherine Rousseau (CRIOC), Christian Rousseau (Test-Achats)
¾ 4 van de 6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties:
J. Decrop (CSC), F. Maes (ABVV), C. Rolin (CSC), D. Vandaele (FGTB)
¾ de 6 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:
I. Chaput (Fedichem), A. Deplae (UCM), A. Nachtergaele (Federatie Voedingsindustrie), M.-L.
Semaille (Fédération Wallonne de l'Agriculture), G. Vancronenburg (VBO), P. Vanden Abeele
(Unizo)
¾ 0 van de 2 vertegenwoordigers van de energieproducenten:
¾ de 6 vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus:
M. Carnol (ULiège), R. Ceulemans (UA), L. Helsen (KULeuven), D. Lesage (UG), J.-P. van
Ypersele de Strihou (UCL), E. Zaccaï (ULB)
Totaal: 30 van de 38 stemgerechtigde leden
Opmerking: Bij de voor- en ondervoorzitters, bij de organisaties voor ontwikkelingssamenwerking en
bij de werknemersorganisaties is er één vertegenwoordiger nog niet aangeduid.

Vergaderingen ter voorbereiding van dit advies
De werkgroep productnormen vergaderde op 1 juni, 12 en 17 september 2007 om het ontwerpadvies
voor te bereiden.
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Personen die meewerkten aan de voorbereiding van dit advies
Stemgerechtigde leden en hun vertegenwoordigers
•
•
•
•
•
•

Dhr Erwin ANNYS (Essenscia)
M. Bruno MELCKMANS (FGTB)
Mevr. Ann HEYERICK (VODO)
Dhr Fre MAES (ABVV)
Dhr Joost VAN DEN CRUYCE (OIVO)
Dhr Johan VANEROM (BBL)

Wetenschappelijke raadgevers en uitgenodigde experts
•
•

Prof. Luc LAVRYSEN (UGent, voorzitter van de werkgroep productnormen)
Madame Delphine MISONNE (Facultés Universitaires Saint Louis, vice-présidente du groupe de
travail normes de produits)

Secretariaat
•
•

4/4

J. De Smedt
S. Hugelier
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