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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 98/97/EB 

frá 22. desember 1998 

um breytingu á tilskipun 76/116/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um tilbúinn 
áburð, hvað snertir markaðssetningu í Austurríki, Finnlandi og Svíþjóð á tilbúnum áburði
 sem inniheldur kadmíum(*) 

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 félagsmálanefndar- 
innar (2), 
 
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
189. gr. b í sáttmálanum (3), 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
Í ákvæðum 69. gr. og 4. liðar í VIII. viðauka, 84. gr. og 
2. liðar í X. viðauka og 112. gr. og 4. liðar í XII. viðauka 
við lögin frá 1994 um aðild Austurríkis, Finnlands og 
Svíþjóðar, er kveðið á um að 7. gr. tilskipunar 
76/116/EBE (4) skuli ekki eiga við um þessi aðildarríki, að 
því er varðar kadmíuminnihald tilbúins áburðar, fyrir 
1. janúar 1999 og að téð ákvæði aðildarlaganna verði 
endurskoðuð í samræmi við verklagsreglur bandalagsins 
fyrir 31. desember 1998. 
 
Ekki verður hægt að ljúka áðurnefndri endurskoðun fyrir 
31. desember 1998 vegna þess að mörg aðildarríkjanna 
skortir gögn um váhrif, sem þarf til að meta heilsufars- og 
umhverfishættu af kadmíum í tilbúnum áburði. Halda þarf 
endurskoðuninni áfram með frekara starfi eftir þann dag. 
 
Frekara starf ætti að fela í sér mat á hættunni sem stafar af 
kadmíum í tilbúnum áburði, einkum á heilsu fólks í 
berskjölduðum hópum og fyrir umhverfið. Þessu starfi 
verður ekki lokið fyrr en að nokkrum árum liðnum. 

 

Áhættumati á kadmíum innan ramma reglugerðar 
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 793/93 frá 23. mars 1993 um 

                                                
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 18, 23.1.1999, bls. 60, var 

nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 145/1999 frá 5. 
nóvember 1999 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna. 

 
(1) Stjtíð. EB C 108, 7. 4. 1998, bls. 83. 
(2) Stjtíð. EB C 214, 10. 7. 1998, bls. 15. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 16. júlí 1998 (Stjtíð. EB C 292, 21. 9. 1998,  

bls. 117), sameiginleg afstaða ráðsins frá 13. október 1998 (Stjtíð. EB C 
388, 14. 12. 1998, bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 3. desember 
1998 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB). Ákvörðun 
ráðsins frá 14. desember 1998. 

(4) Stjtíð. EB L 24, 30. 1. 1976, bls. 21. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun ráðsins 97/63/EB (Stjtíð. EB L 335, 6. 12. 1997, bls. 15). 

mat og eftirlit með áhættu skráðra efna (5) hefur verið ýtt úr 
vör. Niðurstöðurnar munu ekki liggja fyrir fyrr en að 
nokkrum árum liðnum. 
 
Að frátalinni endurskoðunarskyldunni, sem mælt er fyrir 
um í aðildarlögunum frá 1994, er alltaf hægt að ákveða 
endurskoðun gildandi löggjafar bandalagsins samkvæmt 
málsmeðferð bandalagsins. Í löggjöf bandalagsins er hægt 
að kveða á um undanþágur í takmarkaðan tíma fyrir tiltekin 
aðildarríki vegna sérstakra aðstæðna þeirra. 
 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Í 7. gr. tilskipunar 76/116/EBE skal eftirfarandi tveimur 
málsgreinum bætt við: 
 

�Austurríki, Finnlandi og Svíþjóð er eftir sem áður 
heimilt að banna á yfirráðasvæðum sínum markaðs-
setningu tilbúins áburðar, sem inniheldur meira 
kadmíummagn en leyfilegt var innanlands á tíma 
inngöngu þeirra í bandalagið. Undanþágan gildir frá 
1. janúar 1999 til 31. desember 2001. 
 
Fyrir 31. desember 2001 skal framkvæmdastjórnin, í 
samráði við aðildarríkin og hagsmunaaðila, endurskoða 
þörfina á að setja ákvæði á vettvangi bandalagsins um 
kadmíuminnihald tilbúins áburðar�. 

 

2. gr. 
 
Lýðveldið Austurríki, Lýðveldið Finnland og Konungsríkið 
Svíþjóð skulu samþykkja og birta þau ákvæði sem 
nauðsynleg eru til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
31. desember 1998. 
 
Þegar aðildarríkin, sem um getur í fyrstu málsgrein, 
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. 

                                                
(5) Stjtíð. EB L 84, 5. 4. 1993, bls. 1. 
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3. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til Lýðveldisins Austurríkis, Lýðveldisins Finnlands og Konungsríkisins 
Svíþjóðar. 
 

Gjört í Brussel 22. desember 1998.  

 
Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. M. GIL-ROBLES C. EINEM 

forseti. forseti. 

 _________________________________ 
 


