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RICHTLIJN 2005/59/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 26 oktober 2005
houdende 28e wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad 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 (tolueen
en trichloorbenzeen)
(Voor de EER relevante tekst)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

(4)

Deze richtlijn beoogt geharmoniseerde voorschriften
voor tolueen en TCB in te voeren met het oog op het
goed functioneren van de interne markt en tegelijkertijd
een hoog beschermingsniveau voor de menselijke
gezondheid en het milieu te waarborgen, overeenkomstig artikel 95 van het Verdrag.

(5)

Deze richtlijn heeft geen gevolgen voor de communautaire wetgeving tot vaststelling van de minimumeisen
voor de bescherming van werknemers, zoals vervat in
Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989
betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de
gezondheid van de werknemers op het werk (5) en
daarop gebaseerde bijzondere richtlijnen, met name
Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische
agentia op het werk (14e bijzondere richtlijn in de zin
van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (6) en
Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 29 april 2004 betreffende de bescherming van
de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan
carcinogene agentia of mutagene agentia op het werk
(zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1,
van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad) (7).

(6)

Richtlijn 76/769/EEG (8)
worden gewijzigd,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),
Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

De gezondheids- en milieurisico's van tolueen en
trichloorbenzeen (TCB) zijn beoordeeld overeenkomstig
Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad van 23 maart
1993 inzake de beoordeling en de beperking van de risico's van bestaande stoffen (3). Uit de risicobeoordeling is
gebleken dat deze risico's moeten worden beperkt. Het
Wetenschappelijk Comité voor de toxiciteit, de ecotoxiciteit en het milieu (WCTEM) heeft deze conclusie bevestigd.
In Aanbeveling 2004/394/EG van de Commissie van
29 april 2004 inzake de resultaten van de risicobeoordeling en de strategieën ter beperking van de risico's voor
de stoffen: acetonitril; acrylamide; acrylonitril; acrylzuur;
butadieen; waterstoffluoride; waterstofperoxide; methacrylzuur; methylmethacrylaat; tolueen; trichloorbenzeen (4), die in het kader van Verordening (EEG)
nr. 793/93 is goedgekeurd, wordt een risicobeperkingsstrategie voor tolueen en trichloorbenzeen (TCB) voorgesteld en worden beperkingen aanbevolen om de risico's
van bepaalde toepassingen van deze stoffen te beperken.

moet

dienovereenkomstig

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
(3)

Om de gezondheid en het milieu te beschermen, blijkt
het bijgevolg noodzakelijk om het op de markt brengen
en het gebruik van tolueen en TCB te beperken.

(1) PB C 120 van 20.5.2005, blz. 6.
(2) Advies van het Europees Parlement van 13 april 2005 (nog niet
verschenen in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
19 september 2005.
3
( ) PB L 84 van 5.4.1993, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).
(4) PB L 144 van 30.4.2004, blz. 79. Aanbeveling gerectificeerd in PB
L 199 van 7.6.2004, blz. 41.

Bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.
(5) PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1882/2003.
(6) PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11.
(7) PB L 158 van 30.4.2004, blz. 50. Richtlijn gerectificeerd in PB
L 229 van 29.6.2004, blz. 23.
(8) PB L 262 van 27.9.1976, blz. 201. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2004/98/EG van de Commissie (PB L 305 van 1.10.2004,
blz. 63).
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Artikel 2

Artikel 3

1.
De lidstaten dienen uiterlijk op 15 december 2006 de
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te
stellen en bekend te maken die nodig zijn om aan deze richtlijn
te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in
kennis.

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij passen die bepalingen toe met ingang van 15 juni 2007.

Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 26 oktober 2005.

2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen mee die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen, samen met een tabel waaruit blijkt
hoe de bepalingen van deze richtlijn overeenstemmen met de
vastgestelde nationale bepalingen.

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES

D. ALEXANDER

BIJLAGE
Aan bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG worden de volgende punten toegevoegd:
„48.
Tolueen
CAS-nr. 108-88-3
49.
Trichloorbenzeen
CAS-nr. 120-82-1

Mag niet op de markt gebracht worden of worden gebruikt als stof of bestanddeel
van preparaten in concentraties van 0,1 massaprocent of meer in kleefstoffen en
spuitverf die bestemd zijn om aan het grote publiek te worden verkocht.
Mag niet op de markt gebracht worden of worden gebruikt als stof of bestanddeel
van preparaten in concentraties van 0,1 massaprocent of meer voor alle toepassingen behalve
— als tussenproduct van synthese, of
— als procesoplosmiddel in gesloten chemische toepassingen voor chloreerreacties, of
— bij de vervaardiging van 1,3,5-triamine-2,4,6-trinitrobenzeen (TATB).”

