Advies gevaarlijke stoffen en preparaten (blauwe kleurstof)

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)
Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van een
ontwerp-KB tot beperking van het op de markt brengen
en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en
preparaten (blauwe kleurstof)
• gevraagd door de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en
Leefmilieu, mijnheer Jef Tavernier, in een brief van 28 april 2003
• voorbereid door de werkgroep Productnormen
• goedgekeurd door de algemene vergadering van 17 juni 2003 (zie bijlage 1)
• de originele taal van dit advies is het Nederlands

1.

Situering

[1]

Het advies wordt gevraagd binnen een termijn van drie maanden, zijnde tegen 28 juli
2003. De adviesvraag is gesteld in uitvoering van art. 19 van de wet van 21 december
1998 betreffende de productnormen.

[2]

Het ontwerp-KB waarover advies wordt gevraagd, wijzigt een ontwerp-KB tot beperking
van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en
preparaten (gechloreerde paraffines met een korte keten). Over dit ontwerp-KB heeft de
raad een advies uitgebracht op 18 februari 2003 (2003a01n.doc). Het ontwerp-KB waarop
dit advies betrekking heeft, is de omzetting van richtlijn 2003/3/EG van de Commissie van
6 januari 2003 inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van
blauwe kleurstof (twaalfde aanpassing aan de technische vooruitgang van richtlijn
76/769/EEG van de Raad).

[3]

Richtlijn 2003/3/EG moet volledig en correct in de nationale wetgeving worden omgezet,
aangezien het een aanpassing is aan de technische vooruitgang van een
harmonisatierichtlijn.

2.

Richtlijn 2003/3/EG

[4]

Een vorige richtlijn had reeds beperkingen ingevoerd op gespecificeerde azokleurstoffen.
Ze mochten niet in bepaalde textiel- en lederproducten worden gebruikt. Ze mochten
evenmin op de markt worden gebracht wanneer ze niet aan bepaalde eisen voldeden.

[5]

Uit een Europese risico-beoordeling van een bepaalde soort azokleurstoffen
(catalogusnummer 611-070-00-2) is gebleken dat het noodzakelijk is de milieurisico's van
deze blauwe kleurstof te beperken aangezien de stof een hoge aquatische toxiciteit heeft,
moeilijk afbreekbaar is en via het afvalwater in het milieu terechtkomt (overweging 2). Met
de oog op de bescherming van het milieu moet het op de markt brengen en het gebruik
van de blauwe kleurstof voor het kleuren van textiel- en lederproducten worden verboden
(overweging 3).

[6]

Richtlijn 2003/3/EG heeft betrekking op punt 43 van richtlijn 76/769/EEG betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechterlijke bepalingen der lidstaten
inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen en preparaten. Dit punt werd in deze richtlijn opgenomen bij zijn 19e
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wijziging (door richtlijn 2001/61/EG). Richtlijn 2002/03/EG is enkel een aanpassing aan de
technische vooruitgang van richtlijn 76/769/EEG. Richtlijn 2003/3/EG heeft de tekst van
punt 43 overgenomen (richtlijn 2001/61/EG) én deze aangevuld met een derde puntje en
een lijst van de geviseerde azokleurstoffen in de bijlage.
[7]

Het punt 3 van punt 43 bepaalt dat: "azokleurstoffen, die zijn opgenomen in de "Lijst van
azokleurstoffen" die hierbij aan het aanhangsel worden toegevoegd, mogen niet op de
markt worden gebracht of voor het kleuren van textiel- of lederartikelen worden gebruikt
als stof of als bestanddeel van preparaten in concentraties van meer dan 0,1
massaprocent.”

[8]

De lidstaten moeten uiterlijk op 31 december 2003 deze bepalingen omgezet hebben in
hun nationale wetgeving. Zij passen deze bepalingen vanaf 30 juni 2004 toe.

3.

Het ter advies voorgelegde ontwerp-KB

[9]

Het ontwerp-KB heeft enkel betrekking op punt 3 van punt 43 en de lijst in de bijlage. De
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft in dit
ontwerp-KB enkel de bepalingen met een leefmilieu-aspect omgezet (richtlijn
2003/03/EG). De andere punten van punt 43 (richtlijn 2001/61/EG) zijn omgezet via een
ontwerp-KB voorbereid door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie,
aangezien die bepalingen betrekking hebben op de veiligheid van producten.

4.

Opmerkingen van de FRDO

[10]

De FRDO stelt vast dat het ontwerp-KB een correcte omzetting is van richtlijn 2003/3/EG
(meerbepaald het punt 3 en het aanhangsel met de lijst van azokleurstoffen). De
Nederlandstalige versie van het ontwerp-KB bevat evenwel enkele grammaticale fouten.

[11]

De FRDO stelt vast dat het ontwerp-KB een ander ontwerp-KB wijzigt dat momenteel
voorligt voor advies bij de Raad van State. De FRDO meent dat de termijn voor omzetting
ruimschoots zal worden gehaald, wat hij enkel kan toejuichen.
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Bijlagen
1. Aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden op de algemene
vergadering van 17 juni 2003
3 van de 4 voor- en ondervoorzitters
T. Rombouts, A. Panneels, R. Verheyen
de 6 vertegenwoordigers van de NGO’s voor milieubescherming
G. De Schutter (Inter-Environnement Bruxelles, IEB), V. Kochuyt (Birdlife Belgium), G. Lejeune
(WWF, World Wide Fund for Nature - Belgium), W. Trio (Greenpeace Belgium), D. Van
Eeckhout (Inter-Environnement Wallonie), S. Van Hauwermeiren (Bond Beter Leefmilieu, BBL)
2 van de 6 vertegenwoordigers van de NGO’s voor ontwikkelingssamenwerking
K. Depooter (11.11.11), G. Fremout (Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling, VODO)
1 van de 2 vertegenwoordigers van de NGO’s die de belangen van verbruikers
verdedigen
C. Rousseau (Centre de Recherche et d’Information des Organisations des Consommateurs,
CRIOC)
1 van de 6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties
A. Wilmart (Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique, CSC)
4 van de 6 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties (*)
C. Bosch (Federatie Voedingsindustrie, FEVIA), I. Chaput (Fédération des Entreprises de
Belgique, FEB), C. Klein (Federatie van de Chemische Industrie van België, Fedichem),
P. Vanden Abeele (Unie van Zelfstandige Ondernemers, UNIZO)
1 van de 2 vertegenwoordigers van de energieproducenten
D. Rigaux (Samenwerkende vennootschap voor Productie van Electriciteit, SPE)
3 van de 6 vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus
L. Hens (Vrije Universiteit Brussel, VUB), L. Lavrysen (Universiteit Gent, UG), H. Verschure
(Katholieke Universiteit Leuven, KU Leuven)
Totaal: 21 van de 38 stemgerechtigde leden (*)
(*) momenteel moeten de werkgeversorganisaties nog een vertegenwoordiger voordragen.

2. Vergaderingen ter voorbereiding van dit advies
De werkgroep productnormen vergaderde op 19 mei 2003 om dit advies voor te bereiden.

3. Personen die meewerkten aan de voorbereiding van dit advies
Stemgerechtigde leden en hun vertegenwoordigers
L. Lavrysen (UG) – voorzitter van de werkgroep productnormen
E. Borgo (BBL), B. Fremault (VBO), M. Huybrechs (CSC), B. Melckmans (FGTB), D. Pevenage
(Fedichem), E. Quintana (CNCD)
Wetenschappelijke raadgevers en uitgenodigde experts
D. Misonne (FUSL) – vice-présidente du groupe de travail normes de produits
Niet-stemgerechtigde leden en hun vertegenwoordigers

Secretariaat
S. Hugelier
J. De Smedt
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