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 TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 97/69/EB 2001/EES/51/34 

frá 5. desember 1997 

um tuttugustu og þriðju aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 67/548/EBE um 
samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu 
 hættulegra efna(*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 67/548/EBE frá  
27. júní 1967 um samræmingu ákvæða í lögum og 
stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu 
hættulegra efna (1), eins og henni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/56/EB (2), einkum 28. 
gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
Í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE er skrá yfir hættuleg 
efni ásamt upplýsingum um flokkun og merkingu hvers 
efnis eða efnaflokks. 
 
Rannsóknarstofutilraunir hafa leitt í ljós að tilteknar mann-
gerðar, glerkenndar (silíkat-)trefjar hafa krabbameinsvald-
andi áhrif. Faraldsfræðirannsóknir gefa tilefni til að ætla að 
áhrif manngerðra, glerkenndra (silíkat-)trefja á heilsu 
manna geti verið varhugaverð. 
 
Því ber að aðlaga og auka við skrána yfir hættuleg efni sem 
er að finna í I. viðauka við þá tilskipun, einkum til þess að 
bæta við tilteknum manngerðum, glerkenndum 
(silíkat-)trefjum. Af þeim sökum er nauðsynlegt að breyta 
formálsorðum I. viðauka með því að bæta við 
athugasemdum og upplýsingum um auðkenningu, flokkun 
og merkingu manngerðra, glerkenndra (silíkat-)trefja. 
 
Með tilliti til núverandi þekkingar virðist réttlætanlegt við 
tilteknar aðstæður að flokka sumar manngerðar, gler-
kenndar (silíkat-)trefjar ekki sem krabbameinsvalda. Þennan 
möguleika ber að endurskoða í ljósi vísinda- og tæknifram-
fara, einkum á sviði prófunar á krabbameinsmyndun. 
 
Skammstöfunin „EBE“ kemur fram í nokkrum ákvæðum í 
I. og VI. viðauka við tilskipun ráðsins 67/548/EBE. 
 
Með grein G í sáttmálanum um Evrópusambandið hefur 
heitinu „Efnahagsbandalag Evrópu“ verið breytt í heitið 
„Evrópubandalagið“. Því ber að setja skammstöfunina „EB“ 
í stað skammstöfunarinnar „EBE“ í fyrrnefndum ákvæðum. 
________________  

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 343, 13.12.1997, bls. 19, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 106/2000 frá  
30. nóvember 2000 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 8, 15.2.2001, bls. 7. 

(1) Stjtíð. EB L 196, 16. 8. 1967, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 236, 18. 9. 1996, bls. 35. 

Í tilskipun 96/56/EB var 21. og 23. gr. tilskipunar 
67/548/EBE breytt í samræmi við þetta og heimilað að 
markaðssetja hættuleg efni, sem merkt eru með „EBE-núm-
eri“ og orðunum „EBE-merkimiði“, til 31. desember 2000. 
 
Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í 
samræmi við álit nefndar er sér um aðlögun að 
tækniframförum á tilskipunum um að ryðja úr vegi tækni-
legum hindrunum í viðskiptum með hættuleg efni og efna-
blöndur. 
 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

 

1. gr. 
 
Tilskipun 67/548/EBE er breytt sem hér segir: 
 
1. I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi komi í stað fimmtu málsgreinar þess 
kafla formálsorðanna sem ber yfirskriftina „Flokkun-
arkerfi“: 

„Í a-lið 2. mgr. 23. gr. er kveðið á um að þegar um er 
að ræða efni sem eru skráð í I. viðauka skuli 
efnaheitið, sem notað er á merkimiðanum, vera eitt 
þeirra heita sem tilgreind eru í viðaukanum. 
Viðbótarupplýsingum um tiltekin efni hefur verið 
bætt við í hornklofum til þess að auðveldara verði að 
sanngreina efnið. Þessar viðbótarupplýsingar þurfa 
ekki að koma fram á merkimiðanum.“ 

b) Eftirfarandi komi í stað athugasemdar A í formáls-
orðunum: 

„Athugasemd A: 

Heiti efnisins verður að koma fram á merkimiðanum 
og skal nota eitt þeirra heita sem tilgreind eru í 
I. viðauka (sbr. a-lið 2. mgr. 23. gr.). 

Í I. viðauka eru stundum notuð safnheiti á borð við 
„…sambönd“ eða „…sölt“. Í þeim tilvikum ber fram-
leiðanda eða hverjum þeim sem markaðssetur slíkt 
efni að skrá rétt heiti á merkimiðann og taka þá 
tilhlýðilegt tillit til kaflans „Flokkunarkerfi“ í 
formálsorðunum: 

Dæmi: fyrir BeCl2: beryllíumklóríð.“ 
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c) Eftirfarandi athugasemdir Q og R bætist við formáls-
orðin: 

„Athugasemd Q: 

Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabba-
meinsvaldandi ef unnt er að sýna fram á að efnið 
fullnægi einu eftirtalinna skilyrða: 

 skammvinn prófun á lífniðurbroti við innöndun 
hefur leitt í ljós að veginn helmingunartími trefja, 
sem eru lengri en 20 µm, er skemmri en 10 dagar, 
eða 

 skammvinn prófun á lífniðurbroti við ídreypingu 
í barka hefur leitt í ljós að veginn helmingunar-
tími trefja, sem eru lengri en 20 µm, er skemmri 
en 40 dagar, eða 

 viðeigandi prófun í kviðarholi hefur ekki gefið til 
kynna að efnið sé verulega krabbameinsvaldandi, 
eða 

 langvinn innöndunarprófun hefur ekki leitt í ljós 
markverða meinvirkni eða óeðlilega nýmyndun 
vefja. 

Athugasemd R: 

Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabba-
meinsvaldandi ef lengdarvegið faldmeðaltal þver-
máls trefjanna, að frádreginni tvöfaldri staðalskekkju, 
er meira en 6 µm.“ 

d) Færslurnar í viðaukanum við þessa tilskipun bætist 
við. 

e) Þar sem vísað er til „EBE-númers“ komi í staðinn 
„EB-númer“. 

2. VI. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Þar sem vísað er til „EBE-númers“ komi í staðinn 
„EB-númer“. 

b) Þar sem vísað er til „EBE-merkimiða“ komi í staðinn 
„EB-merkimiði“. 

2. gr. 
 

Áður en fimm ár eru liðin frá því að tilskipun þessi öðlaðist 
gildi skal framkvæmdastjórnin meta vísindaframfarir og 
samþykkja ráðstafanir til þess að fella athugasemd Q brott 
eða breyta henni. 

 
3. gr. 

 
1. Eigi síðar en 16. desember 1998 skulu aðildarríkin 
samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að 
fara að tilskipun þessari. Aðildarríkin skulu tilkynna það 
framkvæmdastjórninni þegar í stað. 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 
 
2. Þrátt fyrir 1. gr. skulu aðildarríkin heimila markaðs-
setningu efna með merkimiðum, sem á stendur „EBE-
númer“ og „EBE-merkimiði“, fram til 31. desember 2000. 

 

4. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.. 

 

5. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 

Gjört í Brussel 5. desember 1997.  

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ritt BJERREGAARD 

framkvæmdastjóri. 

 ______  
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VIÐAUKI 

 

CAS-nr. —  EB-nr.  —  Nr. 650-016-00-2 

 
Athugasemd A 
Athugasemd Q 
Athugasemd R 

 
ES:  Lanas minerales, excepto aquellas indicadas específicamente en este anexo;  
 [Fibra vítreas artificiales (silicatos) con una orientación aleatoria y cuyo contenido en óxidos alcalinos y óxidos alcalino-

térreos (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) sea superior al 18 % en peso]  
 
DA:  Mineraluld, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag;  
 [Syntetiske glasagtige (silikat) fibre uden bestemt orientering og med et indhold af alkaliske oxider og alkaliske jordarters 

oxider (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) pà over 18 vægtprocent]  
 
DE:  Mineralwolle, soweit in diesem Anhang nicht gesondert aufgeführt;  
 [Künstlich hergestellte ungerichtete glasige (Silikat-) Fasern mit einem Anteil an Alkali- und Erdalkalimetalloxiden 

(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) von über 18 Gewichtsprozent]  
 

EL:  Ορυκτες ινες, εξαιρουµενων αυτων που κατονοµαζονται σε αλλο σηµειο αηµειο αυτου του Παραρτηµατος; 

 [Τεχνητες υαλωδεις (πυριτικες) ινες ατακτου προσανατολισµου µε περιεκτικοτητα σε οξειδια αλκαλιων  κα α
λκαλικων γαιων (Να 2Ο+Κ2Ο+ΧαΟ+ΜγΟ+ΒαΟ) ανωτερη του 18% κατα ϑαρος]. 

 
EN:  Mineral wool, with the exception of those specified elsewhere in this Annex;  
 [Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide 

(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content greater than 18 % by weight]  
 
FR:  Laines minérales, à l’exception de celles nommément désignées dans cette annexe;  
 [Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d’oxydes alcalins et 

d’oxydes alcalino-terreux (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) est supérieur à 18 %]  
 
IT:  Lane minerali, escluse quelle espressamente indicate in questo allegato;  
 [Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un’orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-

terrosi (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) superiore al 18 % in peso]  
 
NL:  Minerale vezels, met uitzondering van in deze bijlage met name genoemde;  
 [Kunstmatige (silicaat) glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkali-oxiden 

(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) van meer dan 18 gewichtspercenten]  
 
PT:  Lã mineral, com excepção das expressamente referidas no presente anexo;  
 [Fibras de vidro (silicatos) sintéticas com orientação aleatória e um teor ponderal de óxidos de elementos alcalinos e 

alcalino-terrosos (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) superior a 18 %]  
 
FI:  Mineraalikuidut, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut;  
 [Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti) kuidut, joiden alkalioksidija maa-alkaalioksidipitoisuus 

(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) on yli 18 painoprosenttia]  
 
SV:  Mineralull, förutom det på andra ställen i bilagan nämnda;  
 [Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska 

jordartsmetaller (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO), överstiger 18 viktprocent]  
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Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινοµηοη , Classification, Classification,  
Classificazione, Indeling, Classificaçao, Luokitus, Klassificering 

 

Flokkur krabbameinsvalda: 3. fl.; H40 Xi; H38 

 
Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισηµανοη, Labelling,  

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning 
 

Xn  

 

H:38-40 
 
V:(2-)36/37 

 

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Ορια συγκεντρωσης,  

Concentration Limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione,  

Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser  
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CAS-nr.  —  EB-nr.  —  Nr. 650-017-00-8 

 
Athugasemd A 
Athugasemd R 

 
ES:  Fibras ceràmicas refractarias; fibras para usos especiales, excepto aquellas expresamente citadas en este anexo;  
 [Fibras vítreas artificiales (silicatos) con una orientación aleatoria y cuyo contenido en óxidos alcalinos y óxidos alcalino-

térreos (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) sea inferior o igual al 18 % en peso]  
 
DA:  Keramiske fibre special fibre, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag;  
 [Syntetiske glasagtige (silikat) fibre uden bestemt orientering og med et indhold af alkaliske oxider og alkaliske jordarters 

oxider (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) pà 18 vµgtprocent og derunder]  
 
DE:  Keramische Mineralfasern; Fasern für spezielle Anwendungen, soweit in diesem Anhang nicht gesondert aufgeführt;  
 [Künstlich hergestellte ungerichtete glasige (Silikat-) Fasern mit einem Anteil an Alkali- und Erdalkalimetalloxiden 

(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) von weniger oder gleich 18 Gewichtsprozent]  
 

  EL             ∆ιαϑλαστικες κεραµικες ινες; ινες για ειδικους σκοπους εξαιρουµενων αυτων που κατονοµαζονται σε αλλο  

                                     σηµειο αυτου του Παραρτηµατος; 

 [Τεχνητες υαλωδεις (πυριτικες) ινες ατακτου προσανατολισµου µε περιεκτικοτητα σε οξειδια αλκαλιων  κα α
λκαλικων γαιων (Να 2Ο+Κ2Ο+ΧαΟ+ΜγΟ+ΒαΟ) κατωτερη η ιση του 18% κατα ϑαρος].  

 
EN:  Refractory Ceramic Fibres; Special Purpose Fibres, with the exception of those specified elsewhere in this Annex;  
 [Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide 

(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18 % by weight]  
 
FR:  Fibres céramiques réfractaires; fibres à usage spécial, à l’exception de celles nommément désignées dans cette annexe;  
 [Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d’oxydes alcalins et 

d’oxydes alcalino-terreux (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) est inférieur ou égal à 18 %]  
 
IT:  Fibre ceramiche refrattarie; fibre per scopi speciali, escluse quelle espressamente indicate in questo allegato;  
 [Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un’orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-

terrosi (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) pari o inferiore al 18 % in peso]  
 
NL:  Keramische minerale vezels; vezels voor speciale toepassingen, met uitzondering van in deze bijlage met name genoemde;  
 [Kunstmatige (silicaat) glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkali-oxiden 

(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) van ten hoogste 18 gewichtspercenten]  
 
PT:  Fibras cerâmicas refractàrias fibras para usos específicos, com excepção das expressamente referidas no presente anexo;  
 [Fibras de vidro (silicatos) sintéticas com orientação aleatória e um teor ponderal de óxidos de elementos alcalinos e 

alcalino-terrosos (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) não superior a 18 %]  
 
FI:  Keraamiset kuidut; kuidut erityistarkoituksiin, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut;  
 [Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti) kuidut, joiden alkalioksidija maa-alkalioksidipitoisuus 

(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) on enintään 18 painoprosenttia]  
 
SV:  Keramiska fibrer; specialfibrer förutom det på andra ställen i bilagan nämnda;  
 [Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska 

jordartsmetaller (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO), är lika med eller understiger 18 viktprocent]  
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Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινοµηοη , Classification,  
Classification, Classificazione, Indeling, Classificaçao, Luokitus, Klassificering 

 

Flokkur krabbameinsvalda: 2. fl.; H49 Xi; H38 

 
Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισηµανοη, Labelling, Étiquetage,  

Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning 
 

T  

 

H:49-38 
 
V:53-45 

 

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Ορια συγκεντρωσης,  

Concentration Limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione,  

Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser  

 
 

  

  

  

  

  

  

 


