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RICHTLIJN 2002/    /EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van

tot negentiende wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad

inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van

bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (azokleurstoffen)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C 89 E van 28.3.2000, blz. 67 en PB C 96 E van 27.03.96, blz. 269.
2 PB C 204 van 18.7.2000, blz. 90.
3 Advies van het Europees Parlement van 7 september 2000 (PB C 135 van 7.5.2001, blz. 256),

gemeenschappelijk standpunt van de Raad                          (         ) en Besluit van het
Europees Parlement van              (           ).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Werken aan de interne markt moet leiden tot een geleidelijke verbetering van de levens-

kwaliteit, de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de consument. De in deze

richtlijn vervatte maatregelen voorzien in een hoog niveau van gezondheidsbescherming en

consumentenbescherming.

(2) Textiel- en lederproducten die bepaalde azokleurstoffen bevatten, kunnen bepaalde

arylamines afgeven die kanker kunnen veroorzaken.

(3) De door bepaalde lidstaten reeds ingevoerde of voorgenomen beperkingen ten aanzien van het

gebruik van met azokleurstoffen geverfde textiel- en lederproducten houden verband met de

voltooiing en de werking van de interne markt. Derhalve is het noodzakelijk om de wet-

gevingen van de lidstaten terzake onderling aan te passen en dus bijlage I van 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 1 te

wijzigen.

(4) Het Wetenschappelijk Comité voor toxiciteit, ecotoxiciteit en milieu (CSTEE), dat door de

Commissie is geraadpleegd, heeft bevestigd dat er bezorgdheid is gerezen over het risico van

kanker veroorzaakt door bepaalde met azokleurstoffen geverfde textiel- en lederproducten.

                                                
1 PB L 262 van 27.9.1976, blz. 201. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/91/EG van

de Commissie (PB L 286 van 30.10.2001, blz. 27).
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(5) Om de gezondheid van de mens te beschermen dient het gebruik van gevaarlijke azokleur-

stoffen en het in de handel brengen van bepaalde met dergelijke kleurstoffen geverfde

goederen te worden verboden.

(6) Met betrekking tot textielproducten die uit gerecycleerde vezels vervaardigd zijn, dient voor

de amines die in punt 43 van het aanhangsel bij Richtlijn 76/769/EEG zijn opgesomd een

maximumconcentratie te gelden van 70 ppm. Dit geldt gedurende een overgangsperiode tot

1 januari 2005, indien de amines vrijkomen uit de residuen van stoffen die eerder zijn

gebruikt voor het verven van de vezels in kwestie. Hierdoor wordt het recyleren van textiel

mogelijk, hetgeen algemeen voor het milieu voordelen inhoudt.

(7) Voor de toepassing van deze richtlijn zijn geharmoniseerde beproevingsmethoden nood-

zakelijk. Deze methoden dienen overeenkomstig artikel 2a van Richtlijn 76/769/EEG door de

Commissie te worden vastgesteld. De beproevingsmethoden moeten bij voorkeur op Europees

niveau, in voorkomend geval door de Europese Commissie voor Normalisatie (CEN), worden

ontwikkeld.

(8) In het licht van nieuwe wetenschappelijke kennis dienen de beproevingsmethoden, met inbe-

grip van de beproevingsmethoden voor de analyse van 4-aminoazobenzeen, te worden

herzien.

(9) De bepalingen inzake bepaalde azokleurstoffen dienen opnieuw te worden bekeken in het

licht van nieuwe wetenschappelijke kennis, met name voor wat betreft de noodzaak om

andere materialen die niet door deze richtlijn worden bestreken en andere aromatische amines

op te nemen. Daarbij dient bijzondere aandacht te worden geschonken aan eventuele risico's

voor de gezondheid van kinderen.
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(10) Deze richtlijn laat de Gemeenschapswetgeving tot vaststelling van minimumeisen ter

bescherming van de werknemers als vervat in Richtlijn 89/391/EEG 1 van de Raad en de

diverse daarop gebaseerde richtlijnen, met name Richtlijn 90/394/EEG 2 van de Raad en

Richtlijn 98/24/EG 3 van het Europees Parlement en de Raad, onverlet,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige

richtlijn.

Artikel 2

De beproevingsmethoden voor de toepassing van punt 43 van bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG

worden door de Commissie aangenomen overeenkomstig de in artikel 2a van die richtlijn bedoelde

procedure.

Artikel 3

1. De lidstaten dienen uiterlijk ....................... (*) de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de

Commissie daarvan onverwijld in kennis.

                                                
1 PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.
2 PB L 196 van 26.7.1990, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/38/EG

(PB L 138 van 07.06.1999, blz. 1).
3 PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11.
(*) 12 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
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Zij passen die bepalingen uiterlijk op ..................... ∗∗∗∗  toe.

2. Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële

bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vast-

gesteld door de lidstaten.

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de

Europese Gemeenschap.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitter de Voorzitter

_______________

                                                
∗∗∗∗  12 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.



15079/1/01 REV 1 HD/fb 1
BIJLAGE DG C II   NL

BIJLAGE

Bijlage I van Richtlijn 76/769/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) het volgende punt 43 wordt toegevoegd:

"43. Azokleur-
stoffen

1. Azokleurstoffen die door reductieve splitsing van één of meer azogroepen
één of meer van de in het aanhangsel opgesomde aromatische amines kunnen
afgeven in aantoonbare concentraties, d.w.z. concentraties hoger dan 30 ppm in
het eindproduct of in de geverfde onderdelen daarvan, als bepaald volgens de
overeenkomstig artikel 2a van deze richtlijn vastgestelde beproevingsmethode,
mogen niet worden gebruikt in textiel- en lederproducten die langdurig recht-
streeks in aanraking kunnen komen met de menselijke huid of mondholte, zoals:
- kleding, beddengoed, handdoeken, haarstukjes, pruiken, hoeden, luiers en

andere toiletartikelen, slaapzakken,
- schoeisel, handschoenen, horlogebandjes, handtassen, portemonnees en

portefeuilles, aktetassen, stoelbekleding en nektasjes,
- speelgoed van textiel of leder en speelgoed met kledingstukken van textiel

of leder,
-

2. Voorts mogen de in punt 1 bedoelde textiel- en lederproducten enkel in de
handel worden gebracht indien zij aan de in dat punt omschreven eisen voldoen.

Tot 1 januari 2005 geldt deze bepaling bij wijze van afwijking, niet voor
textielproducten die uit gerecycleerde vezels vervaardigd zijn, indien de amines
vrijkomen uit de residuen van stoffen die eerder zijn gebruikt voor het verven
van de vezels in kwestie en indien de opgesomde amines vrijkomen in concen-
traties van minder dan 70 ppm.

3. Uiterlijk op ......... (*) zal de Commissie de bepalingen inzake azokleurstoffen
opnieuw bekijken in het licht van de nieuwe wetenschappelijke kennis.".

______________________

(*) 36 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
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2) aan het aanhangsel wordt het volgende punt toegevoegd:

"Punt 43 Azokleurstoffen

Lijst van aromatische amines

CAS-nummer Catalogus-
nummer EG-nummer Stoffen

1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 bifenyl-4-ylamine
4-aminobifenyl
xenylamine

2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 Benzidine
3 95-69-2 202-441-6 4-chloor-o-toluïdine
4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naftylamine
5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotolueen

4-amino-2',3-dimethylazobenzeen
4-o-tolylazo-o-toluïdine

6 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluïdine
7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-chlooraniline
8 615-05-4 210-406-1 4-methoxy-m-fenyleendiamine
9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4'-methyleendianiline

4,4'-diaminodifenylmethaan
10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3'-dichloorbenzidine

3,3'-dichloorbifenyl-4,4'-yleen-
diamine

11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3'-dimethoxybenzidine
o-dianisidine

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3'-dimethylbenzidine
4,4'-bi-o-toluïdine

13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4'-methyleendi-o-toluïdine
14 120-71-8 204-419-1 6-methoxy-m-toluïdine

p-cresidine
15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4'-methyleenbis

(2-chlooraniline)
2,2'-dichloor-4,4'-methyleen-
dianiline

16 101-80-4 202-977-0 4,4'-oxydianiline
17 139-65-1 205-370-9 4,4'-thiodianiline
18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluïdine

2-aminotolueen
19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-methyl-m-fenyleendiamine
20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimethylaniline
21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidine

2-methoxyaniline
22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-aminoazobenzeen 

".

_______________
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I. Inleiding

1. De Commissie heeft op 10 december 1999 een op artikel 95 van het Verdrag gegrond

voorstel voor een richtlijn inzake de beperking van het op de markt brengen en van het

gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (azokleurstoffen) ingediend 1.

2. Het Europees Parlement heeft op 7 september 2000 in eerste lezing advies uitgebracht 2.

De Commissie heeft naar aanleiding van dit advies op 29 november 2000 een gewijzigd

voorstel ingediend 3.

3. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 25 mei 2000 advies uitgebracht 4.

4. Op 18 februari 2002 heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld

overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag.

II. Doel

Het Commissievoorstel beoogt het gebruik en het op de markt brengen van textiel- en leder-

producten die bepaalde azokleurstoffen bevatten, te verbieden.

III. Analyse van het gemeenschappelijk standpunt

1. De Raad heeft het voorstel sinds medio 2000 behandeld. Zijn gemeenschappelijk stand-

punt sluit in het algemeen goed aan bij het gewijzigde Commissievoorstel.

2. De Raad heeft één amendement volledig en twee andere amendementen van het

Europees Parlement ten dele overgenomen.

3. De Raad was ingenomen met amendement nr.1 betreffende de noodzaak om bij de

beproevingsmethoden rekening te houden met de technische vooruitgang.

                                                
1 PB C 89 E van 28.3.2000, blz. 67.
2 PB C 135 van 7.5.2001, blz. 257.
3 PB C 96 E van 27.3.2001, blz. 269.
4 PB C 204 van 18.7.2000, blz. 90.
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4. De Raad heeft de amendementen 3 en 6 gedeeltelijk overgenomen, door "tapijten" te

schrappen uit de niet-volledige lijst van producten die onder de richtlijn vallen en door

twee producten aan de niet-volledige lijst toe te voegen.

5. De Raad is van oordeel dat de risicobeoordelingsprocedures eerst moeten worden afge-

rond, alvorens de werkingssfeer van de richtlijn wordt uitgebreid tot andere artikelen en

stoffen. De Raad heeft bijgevolg amendement nr. 4 en een deel van amendement nr. 3

verworpen.

6. Wat de beproevingsmethoden betreft, heeft de Raad een oplossing gekozen die garan-

deert dat altijd de meest algemeen toegepaste en erkende methoden worden gebruikt.

Daarom heeft de Raad amendement nr. 5 betreffende de opneming van een specifieke

beproevingsmethode verworpen.

IV. Conclusie

De Raad heeft met de gehele of gedeeltelijke opneming van de amendementen van het

Europees Parlement die de bepalingen betreffende beproevingsmethoden en artikelen die

onder de richtlijn moeten vallen, verbeteren en verduidelijken, getracht tot een evenwichtige

oplossing te komen waarin rekening wordt gehouden met de risicobeoordelingsprocedure en

die een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en van de consument garandeert.

_______________





BIJLAGE

Door de Raad op 18/02/2002 vastgesteld gemeenschappelijk standpunt met het oog
op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot
negentiende wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking
van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en
preparaten (azokleurstoffen)
[1999/0269 (COD)]

Ad artikel 2

Gezamenlijke verklaring van de Raad en de Commissie

"De Raad en de Commissie zijn van mening dat de beproevingsmethoden algemeen
toepasbaar moeten zijn."

Verklaring van de Commissie

"De Commissie is voornemens vóór de in de richtlijn opgelegde datum voor toepassing
van de beperkingen middels een Commissieverordening beproevingsmethoden vast te
stellen."

Ad bijlage 1, punt 43

Verklaring van de Commissie

"De Commissie neemt nota van de bezorgdheid omtrent de aanwezigheid van azokleur-
stoffen in andere materialen dan textiel en leder, en in het bijzonder omtrent de mogelijke
blootstelling van kinderen aan kankerverwekkende azokleurstoffen afkomstig van speel-
goed uit andere materialen. De Commissie onderzoekt de risico's die azokleurstoffen in
speelgoed uit andere materialen kunnen inhouden, en zal in 2002 van dit vraagstuk een
prioriteit maken zodat, indien nodig, risicobeperkende maatregelen kunnen worden
aangenomen."
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1999/0269 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot negentiende wijziging van Richtlijn
76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van het

gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (azokleurstoffen)

1. STAND VAN ZAKEN

– Bovengenoemd voorstel [COM(1999) 620 definitief] is op 10 december 1999
door de Commissie goedgekeurd en vervolgens toegezonden aan de Raad en
het Europees Parlement.

– Het Europees Parlement heeft het voorstel met amendementen op 7 september
2000 in eerste lezing goedgekeurd.

– Het gewijzigde voorstel van de Commissie [COM(2000) 785 definitief] is op
29 november 2000 goedgekeurd en vervolgens toegezonden aan de Raad.

– De Raad heeft op 26 november 2001 met een gekwalificeerde meerderheid
politieke overeenstemming bereikt en op 18.2.2002 zijn gemeenschappelijk
standpunt vastgesteld.

– Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 25 mei 2000 zijn advies
uitgebracht.

2. DOEL VAN DE RICHTLIJN

Het voorstel, dat is gebaseerd op artikel 95 van het Verdrag, heeft de volgende twee
doelstellingen:

– de interne markt in stand houden door de invoering van geharmoniseerde
bepalingen over het op de markt brengen en het gebruik van azokleurstoffen;

– de gezondheid van consumenten en werknemers in hoge mate beschermen door
beperkingen op te leggen voor het op de markt brengen en het gebruik van
bepaalde azokleurstoffen in textiel- en lederproducten die in direct contact met
de huid kunnen komen.



3

3. OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1. Algemeen

Het gemeenschappelijk standpunt volgt de grote lijnen van het gewijzigde voorstel
van de Commissie.

Nieuw zijn enkele wijzigingen die de bepalingen verduidelijken en versterken.

3.2. De amendementen

Van de vijf door het Parlement goedgekeurde amendementen is er een overgenomen,
terwijl delen van een ander amendement in beginsel door de Commissie zijn
aanvaard.

De Commissie erkent dat rekening moet worden gehouden met de technische
vooruitgang van de testmethoden en heeft dan ook aanvaard om een nog
betrouwbaardere testmethode in te voeren zodra deze beschikbaar is.

De Commissie is het ermee eens dat handgeknoopte oosterse tapijten waarschijnlijk
weinig risico's inhouden en van de voorbeeldlijst van onder de bepalingen vallende
productcategorieën mogen worden geschrapt. De Commissie aanvaardt ook nog twee
productcategorieën aan de voorbeeldlijst toe te voegen om het toepassingsgebied van
de bepalingen verder te verduidelijken.

De Commissie heeft geen amendementen aanvaard die het toepassingsgebied van het
voorgestelde verbod zouden uitbreiden. Het voorstel van de Commissie is gebaseerd
op de gezondheidsrisico's van azokleurstoffen in textiel- en lederproducten die in
langdurig direct contact komen met de huid. Dergelijke risico's zijn bevestigd door
het Wetenschappelijk Comité voor toxiciteit, ecotoxiciteit en milieu.

Omwille van de duidelijkheid en de transparantie, met name voor leveranciers uit de
derde wereld, heeft de Commissie ten slotte voorgesteld de wijdst verspreide en
aanvaarde testmethode te gebruiken om te controleren of het verbod wordt nageleefd.
Bijkomende testmethoden werden niet aanvaard.

3.3. Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad omvat behalve de door de Commissie
aanvaarde amendementen ook bepaalde veranderingen die de voorgestelde richtlijn
verduidelijken en versterken.

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad voorziet in de invoering en herziening
van testmethoden via de comitéprocedure. De Commissie is het daarmee eens,
aangezien dat de invoering van de meest betrouwbare en actuele testmethode zou
vergemakkelijken en de uniforme toepassing ervan zou garanderen.

In het licht van recente wetenschappelijke en technische informatie wordt nog een
kankerverwekkende amine aan de lijst met verboden amines toegevoegd. De
Commissie stemt in met die toevoeging.
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Het gemeenschappelijk standpunt voorziet in een tijdelijke vrijstelling voor
gerecycleerde vezels die eerder met azokleurstoffen werden gekleurd. De Commissie
gaat akkoord met deze vrijstelling, aangezien ze geen groot risico voor de consument
inhoudt en ernstige economische gevolgen voorkomt.

Voorts steunt de Commissie de eis in het gemeenschappelijk standpunt voor een
toekomstige herziening van de bepalingen in het licht van nieuwe wetenschappelijke
kennis, in het bijzonder met betrekking tot mogelijke risico's voor kinderen.

4. CONCLUSIE

De Commissie steunt het gemeenschappelijk standpunt omdat het in
overeenstemming is met haar gewijzigde voorstel.

5. VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

De Commissie heeft ten aanzien van artikel 2 en bijlage I van de richtlijn
verklaringen afgelegd, en ten aanzien van artikel 2 (bijlage) een gemeenschappelijke
verklaring met de Raad.


