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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 1999/43/EB 

frá 25. maí 1999 

um sautjándu 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(*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr., 
 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 
 
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar 
(2), 
 
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3), 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Gera ber þær ráðstafanir sem eru nauðsynlegar til þess 

að innri markaðurinn geti starfað snurðulaust. 
 
2) Evrópuþingið og ráðið samþykktu 29. mars 1996 

ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 646/96/EB 
frá 29. mars 1996 um aðgerðaáætlun um baráttu gegn 
krabbameini sem liður í almennu átaki á sviði 
almannaheilbrigðis (1996–2000) (4). 

 
3) Til að efla heilsuvernd og öryggi neytenda er rétt að 

markaðssetja ekki til almennra nota þau efni sem eru 
flokkuð sem krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi 
eða hafa skaðleg áhrif á æxlun né efnablöndur sem 
innihalda þau. 

 
4) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/60/EB frá 

20. desember 1994 um 14. breytingu á tilskipun 
76/769/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og 
stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi tak-
mörkun á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og 
efnablandna (5) er komið á fót nýrri skrá, sem myndar 
viðbæti við 29., 30. og 31. lið í I. viðauka við til-

 
 

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 166, 1.7.1999, bls. 87, var nefnd 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 5/2000 frá 4. febrúar 2000 
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 59, 25.2.1998, bls. 5. 
(2) Stjtíð. EB C 214, 10.7.1998, bls. 73. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 18. febrúar 1998 (Stjtíð. EB C 80, 16.3.1998, bls. 

91), sameiginleg afstaða ráðsins frá 14. desember 1998 (Stjtíð. EB C 18, 
22.1.1999, bls. 43) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 10. febrúar 1999 
(Stjtíð. EB C 150, 28.5.1999). Ákvörðun ráðsins frá 10. maí 1999. 

(4) Stjtíð. EB L 95, 16.4.1996, bls. 9. 
(5) Stjtíð. EB L 365, 31.12.1994, bls. 1. 

skipun 76/769/EBE (6) og hefur að geyma efni sem 
eru flokkuð sem krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi 
eða hafa skaðleg áhrif á æxlun í 1. eða 2. flokki. Þessi 
efni og efnablöndur má ekki markaðssetja til al-
mennra nota. 

 

5) Í tilskipun 94/60/EB er kveðið á um að framkvæmda-
stjórnin skuli senda Evrópuþinginu og ráðinu tillögu 
um viðbætur við þessa skrá eigi síðar en sex mánuð-
um eftir að birt er aðlögun að tækniframförum á 
I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE (7), sem hefur að 
geyma efni sem eru flokkuð sem krabbameins-
valdandi, stökkbreytandi eða hafa skaðleg áhrif á 
æxlun í 1. eða 2. flokki. 

 

6) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/54/EB (8) um 
tuttugustu og aðra aðlögun að tækniframförum á 
tilskipun 67/548/EBE, nánar tiltekið I. viðauka, er að 
finna 16 efni sem hafa nýlega verið flokkuð sem 
krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða skaðleg 
áhrif á æxlun í 1. eða 2. flokki. Rétt er að bæta 
þessum efnum við 29., 30. og 31. lið í viðbæti við I. 
viðauka við tilskipun 76/769/EBE, eins og honum var 
steypt saman með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
97/56/EB (9) um 16. breytingu á tilskipun 
76/769/EBE. 

 

7) Tekið hefur verið tillit til áhættuþátta og kosta þeirra 
efna sem nýlega hafa verið flokkuð sem krabbameins-
valdandi, stökkbreytivaldandi eða eitruð við æxlun í 
1. eða 2. flokki í tilskipun 96/54/EB. 

 

8) Í f-lið 1. mgr. 1. gr. tilskipunar 96/54/EB eru átta 
færslur felldar brott úr I. viðauka við tilskipun 
67/548/EBE þar eð efnin, sem þar eru skráð, er þegar 
að finna í öðrum færslum eða hætt hefur verið að 
flokka þau sem krabbameinsvalda. Fimm þessara efna 
er að finna í viðbætinum við 29. lið I. viðauka við 
tilskipun 76/769/EBE. Þessar færslur ber einnig að 
fella brott úr síðarnefndu tilskipuninni. 

 
 

(6) Tilskipun ráðsins 67/548/EBE frá 27. júní 1967 um samræmingu ákvæða 
í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu 
hættulegra efna (Stjtíð. EB  196, 16.8.1967, bls. 1). Tilskipuninni var 
síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/69/EB (Stjtíð. 
EB L 343, 13.12.1997, bls. 19). 

(7) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 201. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/64/EB (Stjtíð. EB L 315, 
19.11.1997, bls. 13). 

(8) Stjtíð. EB L 248, 30.9.1996, bls. 1. 
(9) Stjtíð. EB L 333, 4.12.1997, bls. 1. 
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9) Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á löggjöf bandalagsins 
þar sem kveðið er á um lágmarkskröfur um vernd 
starfsmanna sem fjallað er um í tilskipun ráðsins 
89/391/EBE frá 12. júní 1989 um lögleiðingu ráðstaf-
ana er stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna á 
vinnustöðum (1), og sértilskipunum sem eru byggðar á 
henni, einkum tilskipun ráðsins 90/394/EBE frá 
28. júní 1990 um verndun starfsmanna gegn áhættu 
vegna áhrifa af krabbameinsvöldum á vinnustað 
(sjötta sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipun-
ar 89/391/EBE) (2). 

 
 
SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

 
1. gr. 

 
Efnin, sem skráð eru í I. viðauka við þessa tilskipun, bætast 
við efnaskrána í viðbætinum við 29., 30. og 31. lið I. við-
auka við tilskipun 76/769/EBE. 

 
2. gr. 

 
Efnin, sem skráð eru í II. viðauka við þessa tilskipun, falla 
brott úr efnaskránni í viðbætinum við 29. lið I. viðauka við 
tilskipun 76/769/EBE. 

 
3. gr. 

 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög 
og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi

síðar en einu ári eftir að hún öðlast gildi. Þau skulu tilkynna 
það framkvæmdastjórninni þegar í stað. 
 
Þau skulu beita þessum ákvæðum þegar 18 mánuðir eru 
liðnir frá því að tilskipun þessi öðlast gildi. 
 
2. Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal 
vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík til-
vísun þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu 
setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

 

4. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

 

5. gr. 
 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 25. maí 1999. 

 
Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. M. GIL-ROBLES H. EICHEL 

forseti. forseti. 

 

 
(1) Stjtíð. EB L 183, 29.6.1989, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 196, 26.7.1990, bls. 1. 
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I. VIÐAUKI 
 

29. liður — Krabbameinsvaldar: 2. flokkur 
 

Efni Skrárnúmer EB-númer CAS-númer Athugasemdir 

Kalíumdíkrómat 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9  

Ammoníumdíkrómat 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5  

Natríumdíkrómat 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9  

Natríumdíkrómat, díhýdrat 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0  

Krómýldíklóríð 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8  

Kalíumkrómat 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6  

Króm(VI)sambönd, að undanskildu baríumkrómati og samböndum 
sem eru tilgreind annars staðar í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE 

024-017-00-8 — —  

Brómetýlen 602-024-00-2 209-800-6 593-60-2  

5-allýl-1,3-bensódíoxól; safról 605-020-00-9 202-345-4 94-59-7  

Asó-litarefni byggð á bensidíni; 4,4'díarýlasóbífenýl-leysilitur, að und-
anskildum þeim sem eru tilgreind annars staðar í I. viðauka við til-
skipun 67/548/EBE. 

611-124-00-1 — —  

Dínatríum-4-amínó-3-[[4'-[(2,4-díamínófenýl)asó][1,1'-bífenýl]-4-ýl]-
asó]-5-hýdroxý-6-(fenýlasó)naftalen-2,7-dísúlfonat; C.I. Direct Black 
38 

611-025-00-7 217-710-3 1937-37-7  

Tetranatríum-3,3'-[[1,1'-bífenýl]-4,4'-dýlbis(asó)]bis[5-amínó-4-hýdr-
oxýnaftalen-2,7-dísúlfonat]; C.I. Direct Blue 6 

611-026-00-2 220-012-1 2602-46-2  

Dínatríum-3,3'-[[1,1'-bífenýl]-4,4'-dýlbis(asó)]bis[4-amínónaftalen-1-
súlfonat); C.I. Direct Red 28 

611-027-00-8 209-358-4 573-58-0  

Tólúen-2,4-díammoníumsúlfat 612-126-00-9 265-697-8 65321-67-7  

 
 

30. liður — Stökkbreytivaldar: 2. flokkur 
 

Efni Skrárnúmer EB-númer CAS-númer Athugasemdir 

Kalíumdíkrómat 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9  

Ammoníumdíkrómat 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5  

Natríumdíkrómat 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9  

Natríumdíkrómat, díhýdrat 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0  
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Efni Skrárnúmer EB-númer CAS-númer Athugasemdir 

Krómýldíklóríð 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8  

Kalíumkrómat 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6  

1,3,5-tris(oxíranýlmetýl)-1,3,5-tríasín-2,4,6(1H,3H,5H)-tríon; TGIC 615-021-00-6 219-514-3 2451-62-9  

 
 

31. liður — Æxlunarskaðvaldar: 1. flokkur 
 

Efni Skrárnúmer EB-númer CAS-númer Athugasemdir 

1,2-díbróm-3-klórprópan 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8  

 
 

31. liður — Æxlunarskaðvaldar: 2. flokkur 
 

Efni Skrárnúmer EB-númer CAS-númer Athugasemdir 

bis(2-metoxýetýl)-talat 607-228-00-5 204-212-6 117-82-8  

 
 

II. VIÐAUKI 
 

Efni Skrárnúmer EB-númer CAS-númer Athugasemdir 

Arómatísk vetniskolefni, C8-10; endureimuð léttolía með hátt 
eimingarsvið 

648-011-00-5 292-695-4 90989-39-2 J 

Tjara úr brúnkolum; fenólolía. 
(Olía sem verður til við eimingu brúnkolatjöru. Hún er að mestu úr 
alifatískum, naftenauðugum og tví- og þríhringja arómatískum 
vetniskolefnum, alkýlafleiðum þeirra, misleitum arómötum og ein- og 
tvíhringja fenólum, með eimingarsvið nokkurn veginn á bilinu 150 °C 
til 360 °C. 

648-025-00-1 309-885-0 101316-83-0 J 

Kox (úr koltjöru), háhitabik 648-157-00-X  140203-12-9  

Kox (úr koltjöru), blandað háhitabiki 648-158-00-5  140203-13-0  

Lághitakox (úr koltjöru), háhitabik 648-159-00-0  140413-61-2  

 


