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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 100.
gr. a,

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

Þróun innri markaðarins ætti smám saman að bæta lífsgæði,
heilsuvernd og öryggi neytenda. Ráðstafanirnar sem eru lagðar
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 (4).

Tiltekin efni og efnablöndur sem eru notaðar sem drifefni fyrir
úðabrúsa eru mjög eldfim.

Síaukin notkun eldfimra efna í stað klórflúorkolefna sem drifefni
fyrir úðabrúsa hefur í för með sér hættu fyrir neytendur. Hætta af
þessu tagi er einkar bráð ef slíkir úðabrúsar eru notaðir til
skemmtunar eða skreytinga.

Hægt er að draga úr þessari hættu með því að aðlaga í samræmi
við tækniframfarir tilskipun ráðsins 75/324/EBE frá 20. maí 1975
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi úðabrúsa (5) og
takmarka þannig notkun eldfimra efna sem drifefni fyrir úðabrúsa
sem ætlaðir eru til skemmtunar eða skreytinga.

Takmarkanirnar sem eitt aðildarríkjanna hyggst setja vegna
markaðssetningar tiltekinna drifefna fyrir úðabrúsa sem ætlaðir
eru til skemmtunar eða skreytinga hafa bein áhrif á tilkomu og
starfsemi hins sameiginlega markaðar. Nauðsynlegt er því að
samhæfa lagaákvæði aðildarríkjanna á þessu sviði og þar af
leiðandi að breyta I. viðauka við tilskipun ráðsins
76/769/EBE (6).

Í samræmi við umfang og áhrif fyrirhugaðra aðgerða eru
ráðstafanir bandalagsins í þessari tilskipun ekki einungis
nauðsynlegar heldur óhjákvæmilegar til að ná settum
markmiðum. Aðildarríkin geta ekki náð þessum markmiðum
hvert um sig þar eð þegar er kveðið á um í tilskipun
76/769/EBE að þessum markmiðum skuli náð innan
bandalagsins.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
I.  viðauka við tilskipun 76/769/EBE er hér með breytt í
samræmi við viðaukann við þessa tilskipun.

2. gr.
1. Aðildarríkin skulu samþykkja lög og stjórnsýslu-fyrirmæli
sem nauðsynleg eru til að fara að tilskipun þessari:

- annaðhvort eigi síðar en sex mánuðum eftir samþykki
tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar sem aðlagar tilskipun
75/324/EBE um úðabrúsa að tækniframförum þannig að
hún nái til allra prófunaraðferða sem beitt er til að votta að
framleiðsluvörur samræmist þessari tilskipun,

- eða einu ári eftir samþykki þessarar tilskipunar ef sá dagur
er síðar en sá fyrrnefndi.

Þau skulu beita þessum ákvæðum sex mánuðum eftir lok
tímabilsins sem hér um ræðir.

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 94/48/EB

frá 7. desember 1994

um 13. 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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(4) Stjtíð. EB nr. C 294, 23. 11. 1989, bls. 1.

(5) Stjtíð. EB nr. L 147, 9. 6. 1975, bls. 40, tilskipuninni var síðast breytt
með tilskipun 94/1/EB (Stjtíð. EB nr. L 23, 28. 1. 1994, bls. 28).

(6) 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).

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 331, 21. 12. 1994, bls. 7, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/95 frá 22. júní
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. 306, 12. 11. 1993, bls. 14.

(2) Stjtíð. EB nr. C 133, 16. 5. 1994, bls. 15.

(3) Álit Evrópuþingsins frá 15. desember 1993 (Stjtíð. EB nr. C 20,
24. 1. 1994, bls. 77), sameiginleg afstaða ráðsins frá 27. júní 1994 (Stjtíð.
EB nr. C 244, 31. 8. 1994, bls. 13) og ákvörðun Evrópuþingsins frá
15. september 1994 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB).
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2. Þegar aðildarríkin samþykkja ákvæðin sem um getur í
1. mgr. skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja
slík tilvísun þegar þau verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu
setja nánari reglur um slíka tilvísun.

3. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 7. desember 1994.

Fyrir hönd Evrópuþingsins

K. HÄNSCH

forseti,

Fyrir hönd ráðsins,

 G. REXRODT

forseti.
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VIÐAUKI

Efni

sem eru annaðhvort

- tilgreind í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE og flokkuð sem eldfim eða mjög eldfim og merkt
sem slík, eða

- hafa enn ekki verið tilgreind í I. viðauka tilskipunar 67/548/EBE en uppfylla viðmiðunarkröfur
VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE varðandi eldfimi og eru til bráðabirgða flokkuð og merkt
sem eldfim, mjög eldfim eða gífurlega eldfimt samkvæmt 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 67/548/EBE.

1. Má ekki nota sem slík eða sem efnablöndur í úðabrúsa ef markaðssetja á þau og selja almenningi
til skemmtunar eða skreytinga, til dæmis:

- málmglimmer sem aðallega er ætlað til skrauts,

- gervisnjór og -hrím,

- fretpúðar,

- reimaúði,

- gervisaur,

- samkvæmislúðrar,

- skrautflögur og -löður,

- gerviköngulóarvefur,

- fýlubombur

- o.s.frv.

2. Með fyrirvara um beitingu annarra ákvæða bandalagsins um flokkun, pökkun og merkingar
hættulegra efna skulu eftirtalin orð vera auðlæsileg og óafmáanleg á umbúðum úðabrúsanna sem
vísað er til hér að framan: ,,Aðeins til nota fyrir fagfólk“.

3. Ákvæði 1. og 2. liðar eiga þó ekki við um úðabrúsa sem um getur í 9. gr. a í tilskipun 75/324/EBE.

4. Ekki má markaðssetja framangreindar framleiðsluvörur nema þær uppfylli tilskildar kröfur.
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