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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/…/EG

av den

om ändring för nittonde gången av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av

användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och

preparat (beredningar) (azofärger)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA

DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95

i detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och

                                                
1 EGT C 89 E, 28.3.2000, s. 67 och EGT C 96E, 27.3.2001, s. 269.
2 EGT C 204, 18.7.2000, s. 90.
3 Europaparlamentets yttrande av den 7 september 2000 (EGT C 135, 7.5.2001, s. 257), rådets

gemensamma ståndpunkt av den … och Europaparlamentets beslut av den ...
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av följande skäl:

(1) Arbetet med att upprätta den inre marknaden bör stegvis förbättra livskvaliteten samt hälso-

och konsumentskyddet. Åtgärderna i detta direktiv säkerställer en hög hälso- och

konsumentskyddsnivå.

(2) Textilier och läderartiklar som innehåller vissa azofärgämnen kan avge arylaminer som kan

innebära risk för cancer.

(3) Fullbordandet av den inre marknaden och dess funktion påverkas av att vissa medlemsstater

redan har begränsat eller planerat att begränsa användningen av azofärgade textilier och

läderartiklar. Det är därför nödvändigt att tillnärma medlemsstaternas lagstiftning på detta

område, och bilaga I till rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av

medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och

utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar)1 måste därför

ändras.

(4) Vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotoxicitet och miljö har efter det att kommissionen

samrått med den bekräftat att cancerrisken som orsakas av textilier och läderartiklar som

färgats med vissa azofärgämnen ger anledning till oro.

                                                
1 EGT L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast ändrat genom kommissionens

direktiv 2001/91/EG (EGT L 286, 30.10.2001, s. 27).
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(5) För att skydda människors hälsa bör användning av farliga azofärgämnen och utsläppande på

marknaden av vissa artiklar som färgats med sådana färgämnen förbjudas.

(6) För textilier som framställts av återanvända fibrer bör en maximikoncentration på 70 ppm

tillämpas för de aminer som är förtecknade i punkt 43 i tillägget till direktiv 76/769/EEG.

Detta bör gälla under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2005 om aminerna avges via

rester från tidigare färgning av samma fibrer. Detta kommer att möjliggöra återanvändning av

textilier, vilket generellt sett är gynnsamt för miljön.

(7) Tillämpningen av detta direktiv kräver harmoniserade analysmetoder. Kommissionen bör

fastställa sådana metoder i enlighet med artikel 2a i direktiv 76/769/EEG. Analysmetoderna

bör företrädesvis utarbetas på europeisk nivå, om så är lämpligt av Europeiska

standardiseringskommittén (CEN).

(8) Mot bakgrund av nya vetenskapliga rön bör analysmetoderna ses över, inbegripet metoder för

att analysera 4-aminoazobensen.

(9) Mot bakgrund av nya vetenskapliga rön bör bestämmelserna om vissa azofärger ses över,

särskilt när det gäller behovet av att inbegripa andra material som inte omfattas av detta

direktiv och andra aromatiska aminer. Särskild uppmärksamhet bör ägnas eventuella risker för

barn.
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(10) Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av gemenskapens lagstiftning om minimikrav för

arbetarskydd i rådets direktiv 89/391/EEG1 och i särdirektiv som grundas på det direktivet,

i synnerhet rådets direktiv 90/394/EEG2 och Europaparlamentets och rådets

direktiv 98/24/EG3.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 76/769/EEG ändras härmed i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 2a i direktiv 76/769/EEG anta

analysmetoder för tillämpning av punkt 43 i bilaga I till det direktivet.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är

nödvändiga för att följa detta direktiv senast …*. De skall genast underrätta kommissionen om

detta.

                                                
1 EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.
2 EGT L 196, 26.7.1990, s. 1. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 1999/38/EG

(EGT L 138, 1.6.1999, s. 66).
3 EGT L 131, 5.5.1998, s. 11.
* 12 månader efter detta direktivs ikraftträdande.
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De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med …*.

2. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta

direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur

hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas

officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

                                                
* Tolv månader efter direktivets ikraftträdande.
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BILAGA

Bilaga I till direktiv 76/769/EEG ändras härmed på följande sätt:

1. Följande punkt skall läggas till:

"

43. Azofärger 1. Azofärgämnen som genom reduktiv avspjälkning av en eller
flera azogrupper kan avge en eller flera av de aromatiska
aminer som förtecknas i tillägget, i urskiljbara
koncentrationer, dvs. som överstiger 30 ppm i de färdiga
artiklarna eller deras färgade delar enligt den analysmetod
som fastställts enligt artikel 2a i detta direktiv, får inte
användas i textilier och läderartiklar som kan komma i direkt
kontakt med människors hud eller munhåla under längre tid,
exempelvis följande:
− Kläder, sängkläder, handdukar, postischer, peruker,

hattar, blöjor och andra hygienartiklar, sovsäckar.
− Skodon, handskar, klockarmband, handväskor,

portmonnäer/plånböcker, portföljer, överdragsklädsel
för stolar, värdepåsar som bärs runt halsen.

− Leksaker av textilier eller av läder och leksaker som
inbegriper delar av textilier eller läder.

− Garn och tyger som är avsedda att användas av
slutkonsumenten.

2. För att de textilier och läderartiklar som avses i punkt 1 får
inte släppas ut på marknaden om de inte uppfyller kraven
i den punkten.

Fram till den 1 januari 2005 skall denna bestämmelse
undantagsvis inte gälla för textilier framställda av återanvända
fibrer om aminerna avges från rester som härrör från tidigare
färgningar av samma fibrer och om aminerna i förteckningen
avges i koncentrationer under 70 ppm.

3. Senast ...* skall kommissionen se över bestämmelserna om
azofärger mot bakgrund av nya vetenskapliga rön.

"

                                                
* 36 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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2. Följande punkt skall läggas till i tillägget:

"Punkt 43 Azofärger

Förteckning över aromatiska aminer

CAS-nummer Indexnummer EG-nummer Ämne
1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 bifenyl-4-ylamin

4-aminobifenyl
xenylamin

2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzidin
3 95-69-2 202-441-6 4-klor-o-toluidin
4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naftylamin
5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotoluen

4-amino-2',3-dimetylazobensen
4-o-tolylazo-o-toluidin

6 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidin
7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-kloranilin
8 615-05-4 210-406-1 4-metoxi-m-fenylendiamin
9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4'-metylendianilin

4,4'-diaminodifenylmetan
10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3'-diklorbenzidin

3,3'-diklorbifenyl-4,4'-ylendiamin
11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3'-dimetoxibenzidin

o-dianisidin
12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3'-dimetylbenzidin

4,4'-bi-o-toluidin
13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4'-metylendi-o-toluidin
14 120-71-8 204-419-1 6-metoxi-m-toluidin

p-kresidin
15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4'-metylen-bis-(2-klor-anilin)

2,2'-diklor-4,4'-metylen-dianilin
16 101-80-4 202-977-0 4,4'-oxidianilin
17 139-65-1 205-370-9 4,4'-tiodianilin
18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidin

2-aminotoluen
19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-metyl-m-fenylendiamin
20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimetylanilin
21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidin

2-metoxianilin
22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-aminoazobensen

"
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1. Inledning

1. Kommissionen lade den 10 december 1999 fram ett förslag till direktiv om begränsning av

användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar)

(azofärger)1, grundat på artikel 95 i fördraget.

2. Europaparlamentet antog sitt yttrande vid första behandlingen den 7 september 20002. Efter

detta yttrande lade kommissionen fram ett ändrat förslag den 29 november 20003.

3. Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 25 maj 20004.

4. Den 18 februari 2002 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel 251

i fördraget.

II. Syfte

Syftet med kommissionens förslag är att förbjuda användning och utsläppande på marknaden av

textilier och läderartiklar som innehåller vissa azofärgämnen.

III. Analys av den gemensamma ståndpunkten

1. Rådet har behandlat förslaget sedan mitten av 2000. Rådets gemensamma ståndpunkt

stämmer i stort sett överens med kommissionens ändrade förslag.

2. Rådet tog med ett av Europaparlamentets ändringsförslag och delar av två andra.

3. Rådet välkomnade ändringsförslag 1 om behovet av att ta hänsyn till tekniska framsteg när

det gäller analysmetoder.

                                                
1 EGT C 89 E, 28.3.2000, s. 67.
2 EGT C 135, 7.5.2001, s. 257.
3 EGT C 096 E, 27.3.2001, s. 269.
4 EGT C 204, 18.7.2000, s. 90.
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4. Rådet tog delvis med ändringsförslagen 3 och 6 genom att ta bort mattor från den icke

uttömmande förteckning över produktkategorier som omfattas av bestämmelserna och genom

att lägga till ytterligare två produkter till denna förteckning.

5. Rådet anser att förfarandena vid riskbedömning bör fullbordas innan man utvidgar direktivets

tillämpningsområde till att omfatta andra artiklar och ämnen. Rådet godkände därför inte

ändringsförslag 4 och inte heller delar av ändringsförslag 3.

6. Vad beträffar analysmetoder, har rådet valt en lösning som garanterar att de mest allmänt

använda och accepterade metoderna alltid tillämpas, och rådet godkände därför inte

ändringsförslag 5 om införande av en särskild analysmetod.

IV. Slutsats

Genom att helt eller delvis ta med de utav Europaparlamentets ändringsförslag som förstärker och

klargör bestämmelserna om analysmetoder och de artiklar som skall omfattas av direktivet, har

rådet strävat efter att åstadkomma en balanserad lösning, som tar hänsyn till förfarandet vid

riskbedömning och tryggar en hög hälso- och konsumentskyddsnivå.





BILAGA

Rådets gemensamma ståndpunkt av den 18 februari 2002 inför antagandet av
Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring för nittonde gången av rådets
direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa
farliga ämnen och preparat (beredningar) (azofärger)
[1999/0269(COD)]

Till artikel 2

Gemensamt uttalande från rådet och kommissionen

"Rådet och kommissionen anser att analysmetoderna bör tillämpas på ett enhetligt sätt."

Uttalande från kommissionen

"Det är kommissionens avsikt att genom en förordning fastställa analysmetoder före den dag som
begränsningarna enligt direktivet skall tillämpas."

Till bilaga 1, punkt 43

Uttalande från kommissionen

"Kommissionen noterar den oro som framförts när det gäller azofärgämnen i andra material än
textilier och läder och i synnerhet för att barn kan utsättas för cancerframkallande azofärgämnen
från leksaker som är gjorda av annat material. Kommissionen undersöker för närvarande eventuella
risker med azofärgämnen i leksaker som är gjorda av annat material och prioriterar denna fråga
under 2002 inför antagandet vid behov av åtgärder för riskminskning."
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1999/0269 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av
Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring för nittonde gången av direktiv

76/769/EEG beträffande begränsning av användning och utsläppande på marknaden av
vissa farliga ämnen och preparat (azofärger)

1. BAKGRUND

– Ovannämnda direktivförslag [KOM(1999) 620 slutlig] antogs av
kommissionen den 10 december 1999 och översändes därefter till rådet och
Europaparlamentet.

– Europaparlamentet antog förslaget såsom ändrat vid den första behandlingen
den 7 september 2000.

– Kommissionens ändrade förslag [KOM(2000) 785 slutlig] antogs den
29 november 2000 och översändes därefter till rådet.

– Rådet nådde en politisk överenskommelse med kvalificerad majoritet den
26 november 2001 och antog sin gemensamma ståndpunkt den 18.2.2002.

– Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 25 maj 2000.

2. SYFTE MED DIREKTIVET

Förslaget – vars rättsliga grund är artikel 95 i fördraget – har följande två syften:

– Att bevara den inre marknaden genom att införa harmoniserade bestämmelser
avseende utsläppande på marknaden och användning av azofärger.

– Att garantera en hög skyddsnivå för konsumenters och arbetstagares hälsa
genom att begränsa utsläppande på marknaden och användning av vissa
azofärgämnen i textilier och läder som kan komma i nära kontakt med huden.

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1. Allmänt

Den gemensamma ståndpunkten ligger i stort i linje med kommissionens ändrade
förslag.
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Vissa ändringar har införts som förtydligar och stärker bestämmelserna.

3.2. Ändringsförslagen

Av de fem ändringsförslag som parlamentet antog godkände kommissionen ett och
delar av ett annat i sak.

Kommissionen håller med om att den tekniska utvecklingen när det gäller
analysmetoderna bör beaktas och gick därför med på att införa en ännu mer
tillförlitlig analysmetod när denna finns att tillgå.

Kommissionen delar uppfattningen att riskerna med handknutna orientmattor
förmodligen är låga och gick med på att undanta sådana mattor från förteckningen
över exempel på produktkategorier som omfattas av bestämmelserna. Kommissionen
kunde också godta att ytterligare två produktkategorier läggs till i förteckningen för
att ytterligare förtydliga bestämmelsernas räckvidd.

Kommissionen godkände inte de ändringsförslag som skulle utvidga räckvidden för
det föreslagna förbudet. Grunden för kommissionens förslag är att det har påvisats att
azofärgämnen i textilier och läder som kommer i nära, långvarig kontakt med huden
ger upphov till hälsorisker. Riskerna har bekräftats av Vetenskapliga kommittén för
toxicitet, ekotoxicitet och miljö.

För tydlighetens och öppenhetens skull, särskilt för leverantörer i utvecklings-
länderna, föreslog kommissionen att den mest vedertagna och utbredda
analysmetoden används för att visa att bestämmelserna följs. Andra metoder godtogs
inte.

3.3. Rådets gemensamma ståndpunkt

Rådets gemensamma ståndpunkt omfattar, förutom de ändringar som kommissionen
godkänt, vissa ändringar som skulle förtydliga och stärka det föreslagna direktivet.

I rådets gemensamma ståndpunkt föreskrivs att analysmetoder skall införas och ses
över genom kommittéförfarandet. Kommissionen godtar detta, eftersom det då blir
enklare att införa de mest tillförlitliga och aktuella analysmetoderna och se till att de
tillämpas enhetligt.

Mot bakgrund av nya vetenskapliga och tekniska uppgifter införs ytterligare en amin
i förteckningen över förbjudna aminer. Kommissionen kan stödja detta tillägg.

I den gemensamma ståndpunkten föreskrivs ett tidsbegränsat undantag för returfiber
som tidigare färgats med azofärgämnen. Kommissionen kan stödja detta undantag,
eftersom det inte skulle innebära någon större risk för konsumenterna och förebygga
allvarliga ekonomiska effekter.

Kommissionen kan godta det krav som ställs på att bestämmelserna skall ses över
framöver mot bakgrund av nya vetenskapliga rön, i synnerhet när det gäller
eventuella risker för barn.
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4. SLUTSATS

Kommissionen stöder den gemensamma ståndpunkten eftersom den ligger i linje
med kommissionens ändrade förslag.

5. KOMMISSIONENS UTTALANDEN

Kommissionen gjorde uttalanden om artikel 2 och bilaga I i direktivet och ett
gemensamt uttalande med rådet om artikel 2.


