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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalaganna, einkum 100.
gr.,(*) með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),

í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 189. gr. b í
sáttmálanum (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í 8. gr. a í sáttmálanum er mælt fyrir um svæði án innri landamæra
þar sem frjálsir vöruflutningar, frjálsir fólksflutningar, frjáls
þjónustustarfsemi og frjálsir fjármagnsflutningar eru tryggðir.

Vinnan sem lögð er í framkvæmd hins innri markaðar ætti smám
saman að skila sér í bættum lífsskilyrðum, aukinni heilsuvernd
og efldri neytendavernd. Ráðstafanirnar sem lagðar eru til í þessari
tilskipun eru í samræmi við ályktun ráðsins frá 9. nóvember 1989
um framtíðarforgangsverkefni sem miða að því að endurskoða
stefnu í neytendaverndarmálum.

Nikkel sem er að finna í tilteknum hlutum sem komast í beina og
langvarandi snertingu við húð getur orsakað nikkelnæmingu í
mönnum og kann að valda ofnæmisáhrifum. Af þessum sökum
ætti að takmarka notkun nikkels í slíkum hlutum.

Eitt aðildarríkjanna hefur þegar kynnt röð eftirlitsráðstafana á
yfirráðasvæði sínu til að stemma stigu við nikkelnæmingu og
nikkelofnæmi og annað aðildarríki hyggst kynna á yfirráðasvæði
sínu annars konar eftirlitsráðstafanir. Þetta getur leitt til
viðskiptahindrana.

(*) Tillaga framkvæmdastjórnarinnar var lögð fram við 14. breytingu á
tilskipun 76/769/EBE (Stjtíð. EB nr. C 116, 27. 4. 1993, bls. 18.)

(**) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 188, 22. 7. 1994, bls. 1, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/95 frá 27. janúar
1995 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 116, 27. 4. 1993, bls. 18.

(2) Stjtíð. EB nr. C 304, 10. 11. 1993, bls. 15.

(3) Álit Evrópuþingsins frá 2. desember 1993 (Stjtíð. nr. C 342, 20.
12. 1993, bls. 15.), sameiginleg afstaða ráðsins frá 4. mars 1994 (Stjtíð.
EB nr. C 137, 19. 5. 1994, bls. 60) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 5.
maí 1994 (hefur enn ekki verið birt).

Áður en tilskipunin kemur til framkvæmda er nauðsynlegt að
skilgreina og birta prófunaraðferðirnar sem verða notaðar til að
færa sönnur á að farið sé að þessari tilskipun. Prófunaraðferðirnar
ættu að vera háðar evrópskum staðli.

Þær hindranir sem þegar hafa verið samþykktar eða fyrirhugaðar
eru af hálfu tiltekinna aðildarríkja um notkun nikkels hafa bein
áhrif á framkvæmd og starfsemi innri markaðarins. Því er
nauðsynlegt að sameina lög aðildarríkjanna á þessu sviði og þar
með að breyta I. viðauka við tilskipun 76/769/EBE (4).

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Í stað I. viðauka tilskipunar 76/769/EBE komi viðaukinn við
þessa tilskipun.

2. gr.
1. Aðildarríkin skulu samþykkja lög og stjórnsýslufyrirmæli

sem nauðsynleg eru til að fara að þessari tilskipun eigi síðar
en sex mánuðum eftir að framkvæmdastjórnin birtir í
Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins staðlana sem
samþykktir eru af Staðlasamtökum Evrópu (CEN) um allar
prófunaraðferðirnar sem notaðar eru til að færa sönnur á
að vörurnar samræmist kröfum þessarar tilskipunar, eða
sex mánuðum eftir að þessi tilskipun er samþykkt ef sá
dagur kemur síðar fyrr en sá fyrrnefndi, þannig að:

- sex mánuðum eftir að öðru þessara tímabila lýkur,
hvort sem við á, má enginn framleiðandi né innflytjandi
markaðssetja vörur sem uppfylla ekki kröfur þessarar
tilskipunar,

- 18 mánuðum eftir að öðru þessara tímabila lýkur, hvort
sem við á, má ekki selja eða gera þær vörur
aðgengilegar fyrir neytendur ef þær uppfylla ekki
kröfur þessarar tilskipunar nema því aðeins að þær hafi
verið markaðssettar áður en því tímabili sem við á
lýkur.

Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

(4) Stjtíð. EB nr. L 262, 27. 9. 1976, bls. 201. Tilskipuninni var síðast
breytt með tilskipun 91/339/EBE (Stjtíð. EB nr. L 186, 12. 7. 1991, bls.
64).

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 94/27/EB
 frá 30. júní 1994

um 12. breytingu(*) á tilskipun 76/769/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og
stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi takmörkun á sölu og notkun tiltekinna

skaðlegra efna og efnablandna(**)
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2. Þegar aðildarríkin samþykkja ráðstafanirnar sem um getur
í 1. mgr. skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim
fylgja slík tilvísun þegar þær verða birtar opinberlega.
Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

3. gr.
Þessari tilskipun er beint til aðildarríkjanna.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,

E. KLEPSCH

forseti.

Fyrir hönd ráðsins,

A. BALTAS

forseti.

Gjört í Brussel 30. júní 1994.
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,,28. Nikkel

CAS-númer 7440-0-20
EINECS nr. 2311114
og efnablöndur þess

Má ekki nota:

1. í pinna sem stungið er í götuð eyru og aðra gataða
líkamshluta meðan sárið af völdum götunarinnar
er að gróa, hvort sem pinninn er fjarlægður strax
eða ekki, nema þeir séu sótthreinsaðir og
nikkelstyrkurinn - tilgreindur sem hundraðshluti
nikkelmassa á móti heildarmassanum - sé minni
en 0,05%;

2. í vörur sem komast í beina eða langvarandi
snertingu við húð, eins og til dæmis:

- eyrnalokka,

- hálsmen, armbönd og -keðjur, öklakeðjur,
hringa,

- hulstur um armbandsúr, úrólar og úrspennur,

- hnoðhnappa, smellur, hnoð, rennilása og
málmmerki ef slíkt er notað á flíkur,

ef hraði nikkellosunarinnar frá þeim hlutum
þessara vara sem komast í beint og langvarandi
samband við húð er meiri en 0,5 mg/cm2/á viku;

3. í vörur eins og þær sem taldar eru upp í 2. lið ef
þær eru með nikkellausri húð nema slík húð nægi
til að tryggja að hraði nikkellosunar frá hlutum
slíkra vara sem komast í beina og langvarandi
snertingu við húð fari ekki yfir 0,5 mg/cm2/á viku
í að minnsta kosti tvö ár við venjulega notkun
vörunnar.

Enn fremur má ekki markaðssetja vörur sem kveðið er
á um í 1., 2. og 3. lið nema þær uppfylli kröfur sem
mælt er fyrir um í þessum liðum“.

VIÐAUKI
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