Zwarte-lijststoffen; standvanzakenindeEuropese Gemeenschappen

1. Inleiding
Zwarte-lijststoffen zijn stoffen die vanwege
hun milieugevaarlijke eigenschappen een
bijzondere bedreiging vormen voor het
aquatisch milieu. Aan de bestrijding van de
waterverontreiniging ten gevolge van deze
stoffen wordt daarom, zowel in nationaal als
in internationaal verband, hoge prioriteit
toegekend.
Het begrip 'zwarte lijst' werd voor het eerst
gebruikt inhet verdrag vanOslovan 1972[1]
en isdaarna in diverse internationale
verdragen overgenomen: het verdrag van
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Londen [2],het verdrag van Parijs [3],de
EG-richtlijn van 4mei 1976 [4]en het Rijnchemieverdrag [5].Ook het verdrag van
Helsinki [6]enhet verdragvanBarcelona [7]
kennen een zwarte lijst.
Hoewel het regime ten aanzien van zwartelijststoffen in de 'zeeverdragen' van Oslo en
Londen principieel verschilt met het regime
in de EG-richtlijn en in het Rijn-chemieverdrag vertonen de zwarte lijsten qua
inhoud veel overeenkomst.
De lijsten bevatten, met uitzondering van
kwik en cadmium, geen afzonderlijke stoffen
maar alleen categorieën van stoffen. Bij de
opstelling van de lijsten zijn die categorieën
van stoffen opgenomen waarvan men
algemeen van mening isdat individuele
stoffen uitdezecategorieën opgrondvan hun
toxiciteit, bio-accumulatie en persistentie
een meer dan lokaal, en somszelfs een
mondiaal probleem kunnen veroorzaken.
De EG-richtlijn en het Rijn-chemieverdrag
schrijven voor dat uit de categorieën
bepaalde afzonderlijke stoffen moeten
worden gekozen. Deze afzonderlijke stoffen
kunnen, indien aan bepaalde voorwaarden is
voldaan, uiteindelijk als zwarte-lijststoffen
worden aangewezen.
In de Nederlandse wetgeving spelen zwartelijststoffen een rol bij de uitvoering van de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(WVO) [8]en de Wet verontreiniging
zeewater (WVZ) [9].
De aandacht richt zich in dit artikel voornamelijk op de WVO. Getracht zal worden
om een beeld te geven van de zwarte-lijststoffen in het Nederlands beleid. De
resultaten van het internationaal overleg,
met name in de Europese Gemeenschappen,
spelen daarbij een belangrijke rol.
2. Het Nederlandse beleid
Alvorens in te gaan op het internationale

overleg zal eerst summier het Nederlandse
beleid ten aanzien van zwarte-lijststoffen
worden beschreven. Voor een uitgebreide
beschrijving wordt verwezen naar het
'Indicatief Meerjarenprogramma Water
1980-1984' [10].
Voor stoffen van de zwarte lijst geldt in
Nederland de zogenaamde directe emissieaanpak. Dat betekent dat de verontreiniging
van het oppervlaktewater door deze stoffen
moet worden beëindigd door een vermindering van de lozingen zonder meer, dat wil
zeggen niet in samenwerking met waterkwaliteitsdoelstellingen. Dit in tegenstelling
tot stoffen van de grijze lijst waarbij die
samenhang wel bestaat. De sanering van de
lozingen van zwarte-lijststoffen dient te
geschieden door toepassing van de beste
bestaande technieken, dat zijn technieken
waarmee in vergelijking met de beste
uitvoerbare technieken tegen hogere kosten
een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die tenminste
één keer in de praktijk zijn toegepast.
Wanneer het niet mogelijk isde lozingen van
de desbetreffende stoffen op die wijze te
beëindigen, moet worden nagegaan of de
restlozing tot onaanvaardbare schadelijke
effecten inhet milieu leidt.Indatgevalzullen
verdergaande maatregelen nodig zijn,
hetgeen een algeheel lozingsverbod kan
betekenen.
Het beleidwordt uitgevoerd aan dehand van
de WVO. Deze heeft alsgrondbeginsel dat
het lozen zonder vergunning verboden is.In
een lozingsvergunning worden voorschriften
opgenomen die ten aanzien van zwarte-lijststoffen in de praktijk neerkomen op toepassing van de beste bestaande technieken.
De WVO biedt sinds 1 januari 1982ook de
mogelijkheid om grenswaarden vasttestellen
voor lozingen van zowel zwarte-lijststoffen
als van overige stoffen. Het isverboden bij
het lozen deze grenswaarden te overschrijden.
De WVO zelf kent geen zwarte lijst. Er
bestaat weleen lijst vanstoffen waarvoor een
absoluut lozingsverbod kan worden uitgevaardigd (bijlage bijhet uitvoeringsbesluit
van de WVO van 28 november 1974).
Hierop komen naast stoffen van de zwarte
lijst ook enkele stoffen voor die men internationaal alsgrijze-lijststoffen beschouwt.
Van de mogelijkheid een absoluut lozingsverbod uit te vaardigen istot nu toe geen
gebruik gemaakt, deze afzonderlijke bevoegdheid istrouwens overbodig geworden
nu voor lozingen grenswaarden kunnen
worden vastgesteld.
Ten aanzien van stoffen die internationaal
nog niet uit de categorieën van de zwarte lijst
zijn aangewezen, maar die daarvoor met een
vrij grote mate van zekerheid in aanmerking
komen, zal het nationale beleid in grote

trekken overeenstemmen met dat voor de
wel aangewezen stoffen.
Voor alle andere stoffen geldt in Nederland
de zogenaamde waterkwaliteitsaanpak. Dat
wilzeggen dat een vermindering van de
lozingen moet plaatsvinden in samenhang
met de na te streven kwaliteitsdoelstellingen
voor het ontvangende oppervlaktewater. Bij
deze aanpak spelen twee factoren een rol:
a. de waterkwaliteitsnormen dievoor het
ontvangende oppervlaktewater gelden en
b. de beste uitvoerbare technieken dieop de
lozingen van de desbetreffende stoffen
kunnen worden toegepast. Afhankelijk van
de beschouwde stof worden deze factoren
met verschillende nadruk gehanteerd.
Een ander belangrijk uitgangspunt van het
beleid ishet 'stand-still'-beginsel. Voor
zwarte-lijststoffen luidt dit dat in beginsel
voor geen der aangewezen stoffen of groepen
van stoffen van de zwarte lijst het totaal van
de lozingen in het oppervlaktewater van een
bepaald beheersgebied inde loop van de tijd
mag toenemen.
In het Nederlandse beleidwordtinfeite geen
onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijststoffen enerzijds en grijze-lijststoffen
anderzijds, maar tussen zwarte-lijststoffen
(inclusief internationaal nog niet definitief
aangewezen stoffen van de zwarte lijst)
enerzijds en alle overige stoffen anderzijds.
Een belangrijk criterium voor een behandeling van nog niet aangewezen stoffen als
zwarte-lijststof isde 'vrij grote mate van
zekerheid waarmee die stoffen in het internationaal overleg in aanmerking komen voor
de zwarte lijst'. De internationale kaders die
daarbij een rol spelen zijn de EG en de
Internationale Rijncommissie (IRC). Het
EG-overlegisinditverband toonaangevend,
met name doordat de IRC in haar besluitvorming t.a.v.zwarte-lijststoffen gewoonlijk
niet vooruitloopt op de EG. Dit komt onder
meer doordat het Rijnoverleg steunt op de
belangrijke inbreng van de EG en is voorts
bewust het gevolg van de opstelling van
Duitsland, die bijeen eenzijdige besluitvorming in Rijnkader bevreesd isvoor een
verslechtering vandeconcurrentiepositie van
zijn industrie inhet Rijnstroomgebied tenopzichte van de industrie in de rest van de EG.
3. De EG-richtlijn van4mei 1976
(kaderrichtlijn)
De EG-richtlijn van 4 mei 1976, kortweg
kaderrichtlijn genoemd,verplichtdelidstaten
van de Europese Gemeenschap om alle
passende maatregelen te nemen:
a. ter beëindiging van de waterverontreiniging door zwarte-lijststoffen en,
b. ter vermindering van de waterverontreiniging door grijze-lijststoffen.
Onder verontreiniging verstaat men een
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lozing in het aquatisch milieu ten gevolge
waarvan schadelijke effecten kunnen
optreden.
De richtlijn bepaalt datvooriedere lozingdie
zwarte-lijststoffen kan bevatten een voorafgaande vergunning nodig is. De in de lozing
toelaatbare maximumconcentratie van de
stof of de toelaatbare maximumhoeveelheid
moet in die vergunnning worden vastgesteld.
Deze maximamogen bepaalde grenswaarden
niet overschrijden. De grenswaarden worden
vastgesteld door de Raad van de Europese
Gemeenschappen op basis van voornamelijk
de toxiciteit, persistentie en bio-accumulatie
van de betrokken stof,met inachtnemingvan
de beste bestaande technieken. De Raad stelt
de grenswaarden vast in afzonderlijke
richtlijnen, die in feite uitvoeringsrichtlijnen
van de kaderrichtlijn zijn.
De kaderrichtlijn istot stand gekomen als
uitvloeisel van het eerste actieprogramma
voor het milieu dat op 22 november 1973
doordeEGwerdaangenomen.De definitieve
tekst van de richtlijn werd op 4mei 1976
aangenomen. In de vergadering van de Raad
van 8 december 1975wasde kaderrichtlijn
reeds in beginsel goedgekeurd, echter niet
zonder strijd. Met name het verschil in
benadering tussen Groot-Brittannië, dat een
beleid voert op basis van waterkwaliteitsdoelstellingen, en de overige EG-landen, die
de uniforme-emissienormenbenadering aanhangen zorgde voor de nodige problemen.
Uiteindelijk werd met het aannemen van de
kaderrichtlijn het compromis aanvaard
waarbij beide benaderingen ter bestrijding
van de verontreiniging door zwarte-lijststoffen zijn toegelaten. Dat hiermee de
problemen duurzaam dewereld uit zouden
zijn, isechter een illusie.Het politieke
compromis blijkt de totstandkoming van
uitvoeringsrichtlijnen voor de afzonderlijke
zwarte-lijststoffen ernstig te bemoeilijken.
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1. Organische halogeenverbindingen en stoffen waaruit
in water dergelijke verbindingen kunnen ontstaan;
2. Organische fosforverbindingen;
3. Organische tinverbindingen;
4. Stoffen waarvan isaangetoond datzijinofviahet water
een kankerverwekkende werking hebben;
5. Kwik-en kwikverbindingen;
6. Cadmium en cadmiumverbindingen;
7. Persistente minerale oliën en uit aardolie bereide
persistente koolwaterstoffen;
en voor wat betreft de toepassing van de artikelen 2, 8, 9
en 14van de kaderrichtlijn:
8. Persistente kunststoffen die in water kunnen drijven,
zweven ofzinken endieeniggebruikvan hetwater kunnen
hinderen.

Anderzijds bedoelt de kaderrichtlijn met
Lijst I de lijst met 'sommige afzonderlijke
stoffen, die deel uitmaken van de vermelde
families en groepen van stoffen die in
hoofdzaak moeten worden gekozen op basis
van hun toxiciteit, persistentie en bioaccumulatie, met uitzondering van die
stoffen welke biologisch onschadelijk zijn of
die snel worden omgezet in biologisch
onschadelijke stoffen'.
Onder Lijst Ikan men volgens de kaderrichtlijn duszoweldelijst metcategorieënvan
stoffen verstaan alsde lijst met afzonderlijke
stoffen. Waar in dit artikel gesproken wordt
over zwarte-lijststoffen worden steeds
afzonderlijke stoffen bedoeld.
Een complicerende factor bij het opstellen
van een definitie isvoorts een bepaling in de
bijlage bij de kaderrichtlijn, die zegt dat tot
Lijst II (grijze lijst) behoren 'de stoffen die
deeluitmakenvandefamiliesengroepen van
stoffen genoemd in Lijst Ien waarvoor de
grenswaarden bedoeld in artikel 6van de
richtlijn niet worden vastgesteld'.
Zonder grenswaarden vervalt een stof diein
aanmerking komtvoordezwarte lijst, dustot
de grijze lijst.
Samenvattend komt men tot de volgende
definitie van een zwarte-lijststof.

4. Definitie vaneen zwarte-lijststof
De kaderrichtlijn bevat geen afzonderlijke
definitie van een zwarte-lijststof; deze moet
uit de tekst van de richtlijn worden afgeleid.
Allereerst moet worden oppgemerkt dat de
termen 'zwarte lijst' en 'zwarte-lijststoffen'
als zodanig niet in de kaderrichtlijn
voorkomen. Er wordt in dat verband steeds
gesproken van 'Lijst I' en van 'onder Lijst I
vallende stoffen'. Aanleiding tot enige
spraakverwarring geeft het feit dat de term
'Lijst I' gebezigd wordt voor twee enigszins
verschillende begrippen.

Volgens de kaderrichtlijn iseen zwarte-lijststof:
— een bepaalde afzonderlijke stof;
—die deel uitmaakt van een der families en
groepen van stoffen genoemd inLijst Ivan de
bijlage bij de kaderrichtlijn;
—die is gekozen in hoofdzaak op basis
van zijn toxiciteit, persistentie en
bio-accumulatie;
—die niet biologisch onschadelijk isof snel
wordt omgezet in biologisch onschadelijke
stoffen;
—waarvoor de grenswaarden bedoeld in
artikel 6 van de kaderrichtlijn worden
vastgesteld.

Enerzijds isLijst Ide 'Lijst Ivan families en
groepen vanstoffen', waarmeewordt bedoeld
de opsomming van de 8categorieën van
stoffen die vermeld staan inhet eerste deel
van de bijlage bij de kaderrichtlijn, namelijk:

Een element van onzekerheid vormt de
situatie waarin grenswaarden slechts voor
lozingen afkomstig van een of meer bedrijfstakken zijn vastgesteld en niet voor alle
lozingen van de stof.

Een dergelijke situatie doet zich al meteen
voor bij de eerste uitvoeringsrichtlijn, de
kwikrichtlijn van 22 maart 1982, waarin
alleen grenswaarden voor de chlooralkaliindustrie zijn vastgesteld.
Omdat de kaderrichtlijn voor deze situaties
geen uitzondering maakt moet evenwel
geconcludeerd worden dat, indien voor een
stof alszodanig grenswaarden zijn vastgesteld, hijalseen zwarte-lijststof beschouwd
moet worden, ook voor eventuele bedrijfstakken waarvoor geen grenswaarden zijn
vastgesteld.
Volgensde definitie moet een zwarte-lijststof
deel uitmaken van één der categorieën van
Lijst I. Deze categorieën zijn limitatief
opgesomd in de bijlage bij de kaderrichtlijn.
Er bestaat de mogelijkheid om de lijst te
herzien en zonodig aan te vullen, doch
initiatieven in die richting zijn nog niet
ontplooid.
Tot nu toe heeft men bij de selectie van
stoffen één stof, 4,6-dinitro-o-cresol, die
oorspronkelijk opgevoerd was als kandidaat
voor de zwarte lijst, moeten laten vallen
omdat de stof niet behoort tot één van de
categorieën van stoffen vanLijst I.Het iseen
biocide dat voorkomt op een lijst uit de
Verenigde Staten van 129 gevaarlijke
stoffen.
5. StructuurvanhetEG-overlegover
zwarte-lijststoffen
Voordat in de EG een stof definitief als
zwarte-lijststof kan worden aangemerkt
heeft er op verschillende niveaus overleg
plaats. Men kan in dit overleg 4 fasen onderscheiden:
a. selectie van stoffen;
b. studie van lozingen en milieu-eigenschappen;
c. ontwerpvan uitvoeringsrichtlijnen;
d. besluitvorming in de Raad.
De eerste 3stadiaspelen zichafophet niveau
van de Commissie, het laatste stadium van
overleg vindt plaats op Raadsniveau.
De Commissie van de Europese Gemeenschappen iseen orgaan dat geheel onafhankelijk van de nationale overheden optreedt.
De Commissie zelf bestaat uit 14leden die
door de regeringen in onderling overleg voor
een periode van 4jaar worden benoemd.
Onder de Commissie ressorteert een
omvangrijk ambtenarenapparaat verdeeld
over een twintigtal directoraten-generaal.
Het directoraat-generaal Milieuzaken,
Consumentenbelangen en Nucleaire Veiligheid (DG XI) houdt zichmet de uitvoering
van de kaderrichtlijn bezig.
In de eerste drie van de hierbovengenoemde
fasen van overleg bepaalt het Commissieapparaat inhogematevanzelfstandigheid de
voortgang van het overleg. Er wordt daarbij
wel regelmatig overleggevoerd met deskundigen uit de lidstaten, met name bij de
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selectie van stoffen en bijde beoordeling van
de studies, maar de Commissie blijft
autonoom in haar optreden en isniet
gebonden aan de verstrekte adviezen.
Ook het ontwerpen van uitvoeringsrichtlijnen is uitsluitend aan de Commissie
voorbehouden.
Zodra een ontwerp-richtlijn bijde Raad is
ingediend komt aan de leidende rol van de
Commissie een einde en wordt het initiatief
overgenomen door de EG-lidstaten verenigd
in de Raad.
In de Raad van de Europese Gemeenschappen zijn de regeringen van de lidstaten
rechtstreeks vertegenwoordigd. Dit isook
het orgaan waar de beslissingen vallen.
Indien er besluiten van algemene politieke
aard genomen moeten worden, bestaat de
Raad gewoonlijk uit de ministers van
buitenlandse zaken. Bijmilieuzaken vormen
de ministers, die bevoegd zijn op het gebied
van het milieubeleid, de Raad, in dat geval
Milieuraad genoemd. Nederland wordt
hierin vertegenwoordigd door de Minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer. Het voorzitterschap wordt
door de leden van de Raad bij toerbeurt
uitgeoefend voor de tijd van 6maanden, in
alfabetische volgorde der lidstaten.
Het voorzittende land beslist over de gang
van zaken en bepaalt welke onderwerpen in
de Raad aan deordezullen komen. Dat geldt
ook voor het voorbereidende overleg dat
plaatsvindt in de zogenaamde Groep Milieu
waaraan ambtenaren uit de lidstaten en van
de Commissie deelnemen.
De onderhandelingen inde Groep Milieu
hebben een formeel karakter, de deelnemers
treden immers op namens hun respectieve
ministers.
Het Nederlandse standpunt indit overleg
wordt voorbereid in interdepartementaal
vooroverleg met alle betrokken ministeries,
onder leiding van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.
De Milieuraad beslist uiteindelijk over de
goedkeuring vaneenontwerprichtlijn, echter
niet dan nadat advies isuitgebracht door het
Europese Parlement endoorhet Economisch
en Sociaal ComitévandeEG. Deze adviezen
zijnnietbindend.Degoedgekeurde ontwerprichtlijn wordt daarna door een werkgroep
van de Raad gecontroleerd optaalkundigeen
juridische consistentie.
Vervolgenswordt derichtlijn inalletalenvan
de gemeenschap aangenomen tijdens een
willekeurige zitting van de Raad. Bekendmaking vindt plaats in het officiële
Publicatieblad van de EG.
6. StandvanzakenvanhetoverlegindeEG
Voor elke fase van het overleg zal hieronder
de stand vanzaken worden weergegeven per
eind december 1982 (na de Milieuraad van
17december 1982).Totaaneindmaart 1983

TABEL I- Reeksen vanstoffen diedoor de EG-commissie zijn geselecteerdom bestudeerd teworden daarzijin
aanmerking komen voordezwartelijst. (Op detussenhaakjes vermelde datavondhetoverlegmetdenationale deskundigen
plaats).
Ie reeks (14juni 1976)
1. kwik en kwikverbindingen
2. cadmium en cadmiumverbindingen
3. aldrin
4. dieldrin
5. endrin
2e reeks (26 september 1977)
6. chloordaan
7. heptachloor (en heptachloorepoxyde)
8. D D T ( e n m e t a b o l i e t e n D D D e n D D E )
9. hexachloorcyclohexaan (alle isomeren)
10. polychloorbifenylen en -terfenylen
11. hexachloorbenzeen
3e reeks (3 oktober 1979)
12. endosulfan
13. hexachloorbutadieen
14. pentachloorfenol
15. trichloorfenol
4e reeks (26 november 1980)
16. benzeen
17. tetrachloormethaan
18. trichloormethaan (chloroform)
reeks carcinogenen (23, 24januari 1978)*
19. arseen en arseenverbindingen
20. benzidine
2 1. PAK (3,4-benzpyreen en 3.4-benzfluorantheen)

5ereeks (5oktober 1981)
22. 1,1-dichloorethaan
23. 1,2-dichloorethaan
24. 1,2-dibroomethaan
25. 1,1.1-trichloorethaan
26. 1,1,2-trichloorethaan
27. 1,1,2,2-tctrachIoorethaan
28. 1,1-dichlooretheen
29. 1,2-dichlooretheen
30. trichlooretheen
31. tetrachlooretheen
32. monochloorbenzeen
33. trichloorbenzeen
34. dichloormethaan
35. 1,2-dichloorpropaan
36. malathion
6ereeks (12. 13oktober 1982)
37. 2-chlooraniline
38. 3-chlooraniline
39. 4-chlooraniline
40. l-chloor-2-nitrobenzeen
41. l-chloor-3-nitrobenzeen
42. l-chloor-4-nitrobenzeen
43. 2,4-dichloorfenol
44. 2-chloorethanol
45. l,3-dichloor-2-propanol
46. epichloorhydrine
47. parathion (en parathion-methyl)

* Geselecteerd inhetoverlegvandeSubgroepCarcinogeneStoffen vanWerkgroepBvandeInternationale Rijncommissie.

hebben zich ten aanzien van de zwarte-lijststoffen weinig nieuwe ontwikkelingen
voorgedaan.
6.1. Selectie van stoffen
Er zijn in totaal 129stoffen geselecteerd die
in aanmerking komen voor de zwarte lijst
[11]. Deze lijst van 129stoffen wordt niet als
definitief of volledigbeschouwd en wanneer
daar aanleiding voor iszalzij worden
gewijzigd of aangevuld. Voorlopig zal de lijst
evenwel als basis dienen voor verdere werkzaamheden ter uitvoering van de kaderrichtlijn.
De selectie istot stand gekomen na overleg
van de Commissie met deskundigen uit de
verschillende lidstaten. In de periode van
1976 t/m 1982 hebben daartoe 6 vergaderingen plaatsgevonden. Deeerste vergadering
vond plaats op 14juni 1976, dus kort nadat
op 4 mei 1976 de kaderrichtlijn was
aangenomen.
De Commissie deelde toen mee dat zij van
plan was de stoffen aldrin, dieldrin, endrin,
kwik, cadmium en 3,4-benzpyreen in studie
te nemen. Deze stoffen had zij gekozen uit
een eerste lijst van 50 stoffen die deel
uitmaken van de categorieën van stoffen van
Lijst I.Naoverlegmetdedeskundigen besloot
de Commissie zichtebeperken totde5eerstgenoemde stoffen (Ie reeks, zietabel I).
In de volgende vergaderingen werden steeds
nieuwe stoffen geselecteerd die voor een
nadere studie inaanmerking zouden komen
(2e, 3e en 4e reeks).
Aanvankelijk washet betrekkelijk eenvoudig

om op basis van algemene concensus tot een
keuze te komen. Naderhand ontstond steeds
meer behoefte aan objectieve criteria aan de
hand waarvan vastgesteld kan worden welke
stoffen een gevaar vormen voor het milieu
van de EG. Ook inNederland wordt hieraan
gewerkt, een voorstel voor een systeem van
criteria iskortgeleden gepubliceerd [12].
De Commissie heeft met inschakeling van
externe adviseurs getracht een beeld te
krijgen van alle chemische verbindingen die
tot de categorieën van Lijst Ibehoren en die
in de EG in aanmerkelijke hoeveelheden
worden geproduceerd of gebruikt.
Van een lijst van 1.500stoffen bleken 500
stoffen in hoeveelheden van meer dan 100
ton perjaar te worden geproduceerd of
gebruikt.
Met behulp van een wiskundig model is
vervolgenseen rangorde aangebracht indeze
500 stoffen, in volgorde van de mate van
gevaarlijkheid van de stof voor het milieu.
In het model spelen parameters betreffende
toxiciteit: acute en chronische toxiciteit voor
aquatisch leven en voor zoogdieren, een rol,
naast parameters alsproduktie, consumptie
en emissie.
Omdat van veel parameters niet voldoende
informatie beschikbaar was,waren de
resultaten van het model voor veel stoffen
niet erg betrouwbaar. Toch konden de uitkomsten, samen met andere lijsten van
gevaarlijke stoffen, zoalsdieuitde Verenigde
Staten, gebruikt worden voor het samenstellen van een lijst van stoffen, die waar-
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schijnlijk eengevaar zouden vormen inde
EG.
Aan de hand vaneenenquête onder de
lidstaten heeft deCommissie nadere
informatie metnameoverproduktie, gebruik
en lozingen verzameld. Tijdens de5evergadering metnationale deskundigen heeft de
Commissie daarna besloten dat 108 stoffen
voor verdere studie inaanmerking komen.
Samen metdereeds eerder geselecteerde 2 1
stoffen ontstond eenlijst van 129 stoffen.
Omdat de 108stoffen niet alle tegelijk
bestudeerd kunnen worden moetmen
prioriteiten stellen. Detwee groepenvan
stoffen dieinmiddels geselecteerd zijn
worden met5een6ereeks aangeduid.
In Tabel Iiseenoverzicht gegeven vande47
stoffen, dietotnutoezijn geselecteerd.
In demededeling vandeCommissie aande
Raad [11]wordteenuitgebreide beschrijving
gegeven vandetotstandkoming van delijst
van 129 gevaarlijke stoffen.
Op 17december 1982heeft de Milieuraad
met het goedkeuren vaneenontwerpresolutie notagenomen vandeze mededeling
en aanvaard datdelijst van 129stoffen als
basis zaldienen voor verdere werkzaamheden indeEG.
De tekst vanderesolutie isop7 februari
1983 formeel aangenomen [13].In dezelfde
resolutie isopvoorstel van Nederland
afgesproken datdeEG-landen actief zullen
meewerken aanhetverstrekken vangegevens
over de 129stoffen, tebeginnen metde
stoffen vande6ereeks.
Een volledig overzicht vande 129 stoffen
wordt gegeven door detabellen IenII.
6.2. Studie vanlozingen en milieueigenschappen
Nadat deCommissie eenreeksvan stoffen
heeft geselecteerd gaat zijover tothet
verstrekken vanopdrachten aan externe
adviseurs (consultants) voor het uitvoeren
van ecotoxicologische, technische en
economische studies.
Dit houdt indatrapporten worden opgesteld
over de milieugevaarlijkheid vandestof,over
de produktie, hetgebruik endelozingenvan
de stof indeEG,over demethodenom
lozingen tebeperken enoverde economische
gevolgen vaneventuele milieumaatregelen.
Op grond vandeze informatie kanvastgesteld worden ofde stof, gezien zijn
eigenschappen engezien deomvang vande
lozingen, inderdaad eenprobleem vormten
welke emissienormen voorde lozingenen
welke kwaliteitsdoelstellingen voorhet
aquatisch milieu voorgesteld kunnen
worden.
De rapporten worden terbeoordeling voorgelegd aandenationale deskundigen en
vervolgens worden destudies besprokenmet
de Commissie, debetrokken adviseurs ende
nationale deskundigen. Inditoverleg kunnen

TABEL II - Overige stoffen vande EG-lijst van 129stoffen dieinaanmerking komen voordezwartelijst, maarnogniet
zijn geselecteerd voor nadere studie.
48.
4').
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
5').
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
09.
71).
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

2-amino-4-chloorfenoI
antraceen
azinfos-ethyl
azinfos-methyl
benzylchloride (a-chloortolueen)
benzylideenchloride (a, a-dichloortolueen)
bifenyl
chloralhydraat (trichlooracetaldehyde.
gchydrateerd)
chloorazijnzuur
1-chloor-2,4-dinitrobenzeen
4-chloor-3-methylfenol
1-chloornaftaleen
chloornaftalenen (technisch mengsel)
4-chloor-2-nitroaniline
4-chloor-2-nitrotolueen
chloornitroluenen (andere dan62)
2-chloorfenol
3-chloorfenol
4-chloorfenol
chloropreen (2-chloorbutadieen-1,3)
3-chloorpropeen (allylchloride)
2-chloortolueen
3-chloortolueen
4-chloortolueen
2-chloor-p-toluïdine
chloortoluïdinen (andere dan72)
cumafos
cyanuurzuurchloride(2,4,6-trichloor1,3,5-triazine)
2,4-dichloorfenoxyazijnzuur (enzouten en esters
van2,4-D)
demeton (ookdemeton-O, -S.-S-methylen
-S-methyl-sulfon)
dibutyltindichloride
dibutyltinoxyde
dibutyltinzouten (andere dan-dichlorideen
-oxyde)
dichlooranilinen
1,2-dichloorbenzeen
1,3-dichloorbenzeen
1,4-dichloorbenzeen
dichloorbenzidinen
dichloordiisopropylether
dichloornitrobenzenen

de lidstaten nognadere informatie verstrekken envindt een gedachtenwisseling
plaats over demogelijke inhoud vaneen
eventueel richtlijnvoorstel.
Rapporten zijn inmiddelsverschenen overde
geselecteerde stoffen behorende totde Ie
t/m de4e reeks enover de geselecteerde
kankerverwekkende stoffen.
De stoffen vande5ereekszijnvooreen groot
deel instudie genomen. Opdrachten voor
studies naar destoffen vande6e reeks
moeten nogverstrekt worden, bovendien
zullen de lidstaten zelf informatie over deze
stoffen moeten indienen.
6.3. Ontwerp van uitvoeringsrichtlijnen
Aan de hand vandeverkregen informatie
overeenbepaaldestof,zoweluitde rapporten
van deconsultants alsuitoverleg metde
nationale deskundigen, werkt de Commissie
een voorstel voor eenuitvoeringsrichtlijn uit.
Deze werkzaamheden vinden vrijwel volledig
binnen dediensten vandeCommissie plaats.
Als deCommissie intern tot overeenstemming isgekomen, wordt hetontwerp vande

88. 1,3-dichloorpropeen
89. 2.3-dichloorpropeen
90. dichloorprop (2-(2,4-dichloorfenoxy)propionzuur)
91. dichloorvos (2,2-dichloorvinyldimethylfosfaat)
92. diethylamine
93. dimethoaat
94. dimethylamine
95. disulfoton
96. ethylbenzeen
97. fenitrothion
98. fenthion
99. hexachloorethaan
100. isopropylbenzeen
101. linuron
102. MCPA (2-methyl-4-chloorfenoxy azijnzuur)
103. mecoprop (2-(2-methyl-4-chloorfenoxy)propionzuur)
104 methamidofos
105. mevinfos
106. monolinuron
107. naftaleen
108. omethoaat
109 oxydemeton-methyl
110. foxim
1 1 1. propanil (3,4-dichloorpropionanilide)
1 12. pyrazon
113. simazine
114. 2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur (enzouten
en estersvan 2,4,5-T)
1 15. tetrabutyltin
116. 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen
117. tolueen
HS. triazofos
1 19. tributylfosfaat
120. tributyltinoxyde
121. trichloorfon
122. 1,2,4-trichloorbenzeen
123. 1,1,2-trichloortrifluorethaan
124. trifluralin
125. trifenyltinacetaat
126. trifenyltinchloride
127. trifenyltinhydroxyde
128. vinylchloride (chlooretheen)
129. xylenen (technisch mengsel vanisomeren)

richtlijn aangeboden aandeRaad. Detekst
van hetontwerp wordt gepubliceerd inhet
Publicatieblad vandeEG.
Tot dusverre zijn voor devolgende 5 stoffen
ontwerprichtlijnen ingediend:
16mei 1979: aldrin,dieldrinenendrin [14];
20juni 1979: kwikafkomstig vandechlooralkali-industrie[15];
17februari 1981: cadmium[16];
22 december 1982: kwik afkomstigvan
anderebronnendande chlooralkali-industrie

[17].
Met betrekking totdestoffen chloordaan,
heptachloor enheptachloorepoxyde isde
Commissie van meningdathetgeennut heeft
richtlijnvoorstellen voor tebereiden eninte
dienen. Hoewel destoffen zeertoxischzijnen
derhalve inbeginsel indezwarte lijst
opgenomen kunnen worden, bestaat er
gezien hetfabricage- engebruiksniveau inde
EG geen risico vanverontreiniging vanhet
aquatisch milieu door deze stoffen.
Op 22juli 1980heeft deCommissie ineen
mededeling aandeRaad [18]haar zienswijze
kenbaar gemaakt. DeRaad heeft daarop
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3 december 1981 nota van genomen. Dit
betekent dat de lidstaten formeel op de
hoogte zijn gebracht van het standpunt van
de Commissie en uit het achterwege blijven
van reactiesmagmen afleiden datde lidstaten
de zienswijze van de Commissie delen.
Richtlijnvoorstellen voor DDT (en metabolieten DDD en DDE) en voor hexachloorcyclohexaan worden momenteel door de
Commissie uitgewerkt.
Het overleg met de nationale deskundigen
over een richtlijnvoorstel voor pentachloorfenol is nog niet afgerond. Met name het
aspect van diffuse bronnen van verontreiniging door pentachloorfenol vraagt nog enige
opheldering.
Ten aanzien van arseen lijkt de Commissie
het besluit van de Internationale Rijncommissietewillenvolgen,dathetvaststellen
van grenswaarden niet zinvol is.Op grond
van zijn carcinogene eigenschappen voor de
mens behoort arseen weliswaar tot de zwarte
lijst, maar de huidige concentraties in
oppervlaktewater zouden dermate laag zijn
dat er van een bedreiging geen sprake is.
Verwacht wordt dat deCommissieoverenige
tijd een mededeling van deze strekking zal
indienen.
6.4. Besluitvorming inde Raad
De voorstellen die de Commissie bij de Raad
indient, worden gewoonlijk eerst besproken
in de Groep Milieuvande Raad. Het initiatief
ligt nu niet meer bij de Commissie, maar bij
het land dat het voorzitterschap van de EG
vervult.
In de Groep Milieu wordt getracht om in
ieder geval op het technische vlak tot overeenstemming te komen, de eventuele
beleidsmatige en politieke geschilpunten
moeten meestal een oplossing vinden in
zittingen van de Milieuraad zelf.
Er zijn zoals gezegd tot dusverre 4 richtlijnvoorstellen ingediend, hiervan iser één als
richtlijn aangenomen [19].De stand van
zaken van het overlegindeRaad ishieronder
samengevat.
Stand vanzaken van hetoverlegindeRaad.
uitvoeringsrichtlijn
betreffende
lozingen van
1. aldrin, dieldrin, endrin
2. kwik uit de chlooralkali-indusine
3, cadmium
4. kwik uit andere
bronnen

indiening
voorstel
16- 5-79
20- 6-'79
17- 2-81
22-l2-'K2

aanvang
overleg
5-7-'79*
6-9-'79

goedkeuring
milieuraad

aanneming
richtlijn

3-12'SI

22-3-"82

21-K82

* Overleg sinds 25-7-1980 opgeschort.

Het overleg over de ontwerprichtlijn voor
lozingen van aldrin, dieldrin en endrin vond
voor het eerst plaats op 5juli 1979. Een jaar
later bleken er nog zoveel principiële
knelpunten te zijn dat van een spoedige
goedkeuring door de Milieuraad geen sprake
zou zijn. Daarom werd besloten de drins te
laten rusten om de inspanningen te concentreren op kwik. Daarbij speelde ook een rol

dat de door drins veroorzaakte waterverontreiniging binnen de EG voor het merendeel
afkomstig isuit slechts 2 landen, te weten
Nederland (produktie) en Groot-Brittannië
(gebruik).
Het overleg in de raad over de kwikrichtlijn
heeft uiteindelijk ruim tweejaar in beslag
genomen. Het belangrijkste knelpunt was de
regelingvoorde nieuwe bedrijven. Met name
van Franse zijde wilde men de uniforme
emissienormenbenadering, dus toepassing
van de beste bestaande technieken, verplicht
stellen alshetgingomlozingen afkomstig van
nieuwe bedrijven. Dit druist in tegen de
opvattingen van Groot-Brittannië dat een
beleid voert op basis van waterkwaliteitsdoelstellingen. Ook werd hiermee de kaderrichtlijn terdiscussiegesteld,die nadrukkelijk
beide benaderingen toelaat. Inde Milieuraad
van 3 december 1981werd onder Engels
voorzitterschap een compromis bereikt,
waarmee ook Frankrijk tenslotte kon
instemmen.
In januari 1982ging het overleg over de
cadmiumrichtlijn van start. Een jaar later,
tijdens de Milieuraad van 3december 1982,
liep het overleg vast. Het knelpunt was
wederom de regeling voor nieuwe bedrijven.
Er zullen nu rechtstreeks onderhandelingen
met Frankrijk en Groot-Brittannië plaatsvinden,voordat hetoverleginde Raad wordt
voortgezet.
6.5. Samenvattend overzicht
In algemene zin kan geconstateerd worden
dat op het niveau van de Commissie gestage
voortgang wordt geboekt ten aanzien van de
zwarte-lijststoffen. Bij de besluitvorming in
de Raad isdaarentegen ernstige stagnatie
ontstaan.
Er zijn door de EG 129stoffen geselecteerd
die in beginsel in aanmerking komen voor de
zwarte lijst. Hiervan iskwik definitief een
zwarte-lijststof geworden.
De stand van zaken in de EG is hieronder
voor een aantal stoffen afzonderlijk weergegeven.
Ie reeks
1. Kwik
Kwik iseen zwarte-lijststof, het voldoet
volledig aan de definitie zoalsafgeleid in
hoofdstuk 4. Grenswaarden voor kwiklozingen zijn vooralsnog alleen vastgesteld
voor de chlooralkali-industrie, in de richtlijn
van 22 maart 1982 [19].Uiterlijk 1 juli 1983
moet aan deze richtlijn worden voldaan.
Grenswaarden voor kwiklozingen afkomstig
uit andere bronnen zijn nog niet vastgesteld.
De Commissie heeft hiervoor een ontwerprichtlijn [17] ingediend, de Raad heeft deze
nog niet in behandeling genomen.
2. Cadmium
Grenswaarden voor cadmiumlozingen zijn

nog niet vastgesteld. Dit zal tezijnertijd
ongetwijfeld gebeuren. Eerst moet er echter
een oplossing gevonden worden voor de
geschilpunten in de Raad, die goedkeuring
van de ontwerprichtlijn [ 16]nunogindeweg
staan.
3. Aldrin
4. Dieldrin
5. Endrin
Grenswaarden ontbreken nogvoor deze
stoffen. Het overleg op Raadsniveau over de
ontwerprichtlijn [14] ligt sedert juli 1980stil.
2e reeks
6. Chloordaan
1. Heptachloor (en heptachloorepoxyde)
De Raad heeft op 3december 1981 kennisgenomen vanhetstandpuntvandeCommissie
[18]dat op grond van hun eigenschappen
dezestoffen tot dezwarte lijst zouden moeten
behoren. Erzullenechtergeen grenswaarden
worden voorgesteld omdat de stoffen binnen
de EG inkwantitatief opzichtgeen rolspelen.
8. DDT (en metabolieten DDD en DDE)
9. Hexachloorcyclohexaan (alle isomeren)
De EG-Commissie bereidt ontwerprichtlijnen voor deze stoffen voor.
10.
PCB'senPCTs
11. Hexachloorbenzeen
De in opdracht van de Commissie uitgevoerdestudieszijn afgerond. DeCommissie isnog
in discussie met de nationale deskundigen
over de verdere aanpak van deze stoffen.
3e reeks
12. Endosulfan
13. Hexachloorbutadieen
14. Pentachloorfenol
15. Trichloorfenol
De studies naar deze stoffen zijn afgerond.
Het overleg met nationale deskundigen is
gaande.De EG-Commissie isvoorstellen aan
het uitwerken voor een ontwerprichtlijn
betreffende pentachloorfenol.
4e reeks
16. Benzeen
17. Tetrachloormethaan
18. Trichloormethaan (chloroform)
De technische en de ecotoxicologische
studies zijn gereed. Het wachten isnogop de
economische studie. Het overleg met
nationale deskundigen isnog niet begonnen.
Reeks carcinogene stoffen
19. Arseen
De EG-Commissie bereidt een mededeling
voor waarin zij naar verwachting zal aankondigen geen grenswaarden te willen voorstellen.
20. Benzidine
21. PA K (3,4-benzpyreen en
3,4-benzfluorantheen)
Over beide stoffen zijn rapporten verschenen, er heeft in de EG noggeen overleg
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met nationale deskundigen daarover plaatsgevonden.
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Van de lijst van 129stoffen resteren 82
stoffen (zie tabel II) waarvoor behalve de
algemene afspraak tot informatieverstrekking door de lidstaten noggeen nadere acties
zijn afgesproken. Men kanverwachten dat zij
in de komende jaren successievelijk in studie
zullen worden genomen door de Commissie.

aanzien van benzeen, tetrachloormethaan en
chloroform. De ecotoxicologische studies
zijn nog niet besproken in de EG.
Voor deoverigestoffen biedthet EG-overleg
nog weinig houvast. De nadelen van die
onduidelijke situatie vinden onder meer hun
weerslag bij de vergunningverlening in het
kader van de WVO. Tussen de lozer i.e. de
industrie en de vergunningverlener kunnen
verschillen van inzicht ontstaan of lozingen
van bepaalde stoffen aldan niet op basisvan
de beste bestaande technieken aangepakt
moeten worden. Het isduidelijk dat niet
gewacht kan worden tot het EG-overleg
resultaten heeft opgeleverd voor die stoffen,
hetgeen betekent dat in individuele gevallen
vooruitlopend op dit overleg beslissingen
moeten worden genomen.
De kaderrichtlijn laatook uitdrukkelijk toe
dat de lidstaten afzonderlijk of gezamenlijk
maatregelen nemen die verdergaan dan die
van de richtlijn.

7. Gevolgen voorhetNederlandse beleid
Het isniet eenvoudig om op basisvan de
huidige stand van zaken in de EG vast te
stellen welke stoffen voor het nationale
beleid alszwarte-lijststoffen moeten worden
beschouwd. De opvattingen hierover
variëren van alleen kwik tot alle 129 stoffen
uit de mededeling van de Commissie.
Vermeldenswaard isindat verband dat de
Raad inde resolutievan 7februari 1983[13]
vaststelt dat de lidstaten de lijst van
129stoffen erkennen alsvoorlopige basis
voor eventuele nationale maatregelen ter
bestrijding van de waterverontreiniging,
wanneer zij de in de kaderrichtlijn bedoelde
maatregelen toepassen.
Op grond van dezeverklaring kanaande 129
stoffen een bijzondere statusworden toegedacht; zezijn in beginsel 'zwarter' dan de
stoffen die niet in de lijst worden genoemd.
Het gaat op dit moment te ver om alle
129 stoffen voor het nationale beleid zonder
meer alszwarte-lijststoffen te beschouwen.
Daarvoor zouden iniedergevalde resultaten
van de ecotoxicologische studies beschikbaar
moeten zijn. Dit betekent anderzijds niet dat
kwik nationaal alsde enige zwarte-lijststof
moet worden beschouwd. Cadmium, aldrin,
dieldrin, endrin, DDT en hexachloorcyclohexaan komen daar ook voor in aanmerking,
mede gezien het feit dat uitvoeringsrichtlijnen
in voorbereiding zijn. En ook de stoffen
PCB's en PCT's, hexachloorbenzeen,
endosulfan, hexachloorbutadieen, pentachloorfenol en trichloorfenol mogen daarbij
betrokken worden. Chloordaan, heptachloor
en arseen behoren op grond van hun eigenschappen ook tot dezwarte lijst.Het isechter
de vraag, met name voor wat betreft
chloordaan en heptachloor, of zich nog
lozingen van deze stoffen zullen voordoen.
Onzeker isde situatie op dit moment nog ten

8. Nabeschouwing
Het beeld dat men krijgt vanhetoverleginde
Europese Gemeenschappen over zwarte-lijststoffen, stemt, vanuit milieubeschermingsstandpunt bekeken, nog niet tot optimisme.
Sindsdeaanneming vandekaderrichtlijn van
4 mei 1976,waarin de aanpak van zwartelijststoffen isgeregeld, zijn weliswaar 129
stoffen geselecteerd voor eventuele opname
in de zwarte lijst en zijn van deze stoffen
tientallen bestudeerd of in studie genomen,
maar het nettoresultaat zevenjaar na het
aannemen van de kaderrichtlijn bestaat in
feite slechts uit één uitvoeringsrichtlijn
(betreffende kwik) en één mededeling
(betreffende chloordaan en heptachloor).
Het isduidelijk dat de EG er niet in slaagt
binnen een redelijke termijn inhoud te geven
aan het begrip zwarte lijst. Dit heeft een
ongunstige invloed op de uitvoering van het
Nederlandse waterkwaliteitsbeleid.
De mogelijkheden om het EG-overleg te
versnellen, teneinde in deze situatie
verbetering te brengen, zijn beperkt zolang
de huidige impasse inde besluitvorming van
de Raad blijft bestaan.
De Raad heeft desalniettemin in een
resolutie een Nederlands voorstel overgenomen om door actieve inschakeling van
de lidstaten een extra impuls te geven aan de
bestudering van de geselecteerde stoffen.
Hierdoor wordt hopelijk bereikt dat op
kortere termijn inzicht wordt verkregen
welke van de 129stoffen inwelke mate een
probleem vormen voorhetmilieuvande EG.
Op deze wijze kan tevensde betrokkenheid
van de lidstaten worden vergroot, hetgeen
indirect het tempo van de besluitvorming
gunstig zou kunnen beïnvloeden.
De aandacht zal in de komende jaren
nadrukkelijk op de lijst van 129 stoffen
gericht zijn en de hoop iserop gevestigd dat

5e reeks
22 t/m 36. 15Stoffen (zietabel I)
De opdrachten voor het uitvoeren van
studies zijn verleend. De studieszijn nog
gaande.
6e reeks
37 t/m 47. / 1 Stoffen (zie tabelII)
Deze stoffen zullen waarschijnlijk in 1983in
opdracht van de Commissie instudie worden
genomen. Ook de EG-landen zelf zullen
actief informatie moeten toeleveren.

daarreedseenzekeresanerendewerkingvan
uit zal gaan.
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heptachloor en chloordaan overeenkomstig richtlijn
76/464/EEG van de Raad. (Op 22juli 1980door de
Commissie aan de Raad toegezonden). (COM (80) 433
def.).
19. Richtlijn van de Raad van 22 maart 1982 betreffende
grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor kwiklozingen afkomstig van desector electrolyse van
alkalichloriden (82/ 176/EEG). (PB nr. L 81/29 t/m 34
van 27-3-1982).

