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             TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2001/41/EB            2002/EES/37/12 
frá 19. júní 2001 

um tuttugustu og fyrstu breytingu á tilskipun ráðsins 76/769/EBE um samræmingu ákvæða 
í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi takmörkun á sölu og notkun 
tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna, að því er varðar efni sem eru flokkuð sem 
 krabbameinsvaldandi, stökkbreytivaldandi eða efni sem hafa skaðleg áhrif á æxlun(*)  

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 félagsmálanefndar- 
innar (2),
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1) Í 14. gr. sáttmálans er kveðið á um að koma skuli á fót 

svæði án innri landamæra þar sem frjálsir 
vöruflutningar, fólksflutningar, þjónustustarfsemi og 
fjármagnsflutningar eru tryggðir. 

2) Hinn 29. mars 1996 samþykktu Evrópuþingið og ráðið 
ákvörðun 646/96/EB 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 hvorki til almennra nota þau efni sem eru 
flokkuð sem krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða 
efni sem 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 (5) er sett fram skrá, í formi viðbætis sem 
varðar 29., 30. og 31. lið í I. viðauka við tilskipun 
76/769/EBE (6), og hefur að geyma efni úr 1. eða 
2. flokki sem eru flokkuð sem krabbameinsvaldandi, 
stökkbreytandi eða efni sem hafa skaðleg áhrif á 
æxlun. Þessi efni og efnablöndur má ekki markaðssetja 
til almennra nota.

5) Í tilskipun 94/60/EB er kveðið á um að framkvæmda-
stjórnin skuli leggja fyrir Evrópuþingið og ráðið 
tillögu um viðbætur við þessa skrá, eigi síðar en sex 
mánuðum eftir að birt er aðlögun að tækniframförum á 
I. viðauka við tilskipun ráðsins 67/548/EBE frá 

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 194, 18.7.2001, bls. 36, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 155/2001 frá  
11. desember 2001 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 13, 7.3.2002, bls. 19. 

(1) Stjtíð. EB C 116 E, 26.4.2000, bls. 54. 
(2) Stjtíð. EB C 140, 18.5.2000, bls. 1. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 14. nóvember 2000 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum EB), sameiginleg afstaða ráðsins frá 12. mars 2001 
(Stjtíð. EB C 142, 15.5.2001, bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 
16. maí 2001. 

(4) Stjtíð. EB L 95, 16.4.1996, bls. 9. 
(5) Stjtíð. EB L 365, 31.12.1994, bls. 1. 
(6) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 201. Tilskipuninni var síðast breytt 

með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/77/EB (Stjtíð. EB L 207, 
6.8.1999, bls. 18). 

27. júní 1967, um flokkun, pökkun og merkingu 
hættulegra efna (7), sem hefur að geyma efni úr 1. eða 
2. flokki sem eru flokkuð sem krabbameinsvaldandi, 
stökkbreytandi eða efni sem hafa skaðleg áhrif á 
æxlun. 

6) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/69/EB frá 
5. desember 1997 um tuttugustu og þriðju aðlögun að 
tækniframförum á tilskipun 67/548/EBE, einkum 
I. viðauka við hana, er tilgreint eitt efni sem hefur 
nýlega verið flokkað sem krabbameinsvaldandi í 2. 
flokki og í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
98/73/EB (8) frá 18. september 1998 um tuttugustu og 
fjórðu aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins  
67/548/EBE (9), einkum I. viðauka við hana, er 
tilgreint eitt efni úr 2. flokki sem hefur nýlega verið 
flokkað sem krabbameinsvaldandi og eitt efni úr 
2. flokki sem hefur nýlega verið flokkað þannig að það 
hafi skaðleg áhrif á æxlun. Rétt er að bæta þessum 
efnum við í viðbætinum sem varðar 29. og 31. lið í I. 
viðauka við tilskipun 76/769/EBE.

7) Í tilskipun 97/69/EB og 98/73/EB hefur verið tekið 
tillit til áhættuþátta og kosta þeirra efna sem hafa 
nýlega verið flokkuð sem krabbameinsvaldandi í 2. 
flokki eða þannig að þau hafi skaðleg áhrif á æxlun í 2. 
flokki.  

8) 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 
ráðstafana er stuðla að bættu öryggi og heilsu 
starfsmanna á vinnustöðum (10), 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. 
tilskipunar 89/391/EBE)  (11).

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr. 

Viðbæti við I. viðauka við tilskipun 76/769/EBE er breytt 
sem hér segir: 

(7)  Stjtíð. EB J 196, 16.8.1967, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/33/EB (Stjtíð. EB L 136, 
8.6.2000, bls. 90). 

(8)  Stjtíð. EB L 343, 13.12.1997, bls. 19. 
(9)  Stjtíð. EB L 305, 16.11.1998, bls. 1. 
(10) Stjtíð. EB L 183, 29.6.1989, bls. 1. 
(11) Stjtíð. EB L 196, 26.7.1990, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun ráðsins 1999/38/EB (Stjtíð. EB L 138, 1.6.1999, bls. 66). 
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1. Eftirfarandi athugasemd R skal bætast við í inngangi: 

„Athugasemd R: 

Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameins- 
valdandi ef lengdarvegið faldmeðaltal þvermáls 
trefjanna, að frádreginni tvöfaldri staðalskekkju, er meira 
en 6 µm.“  

2. Bæta skal efnunum, sem eru tilgreind í viðaukanum við 
þessa tilskipun, við efnin sem eru tilgreind í viðbætinum 
sem varðar 29. og 31. lið. 

2. gr. 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 
18. júlí 2002. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni 
þegar í stað. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 18. janúar 
2003. 

2. Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þau eru birt opinberlega. 

Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Lúxemborg 19. júní 2001. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

N. FONTAINE M. WINBERG 

forseti. forseti. 

VIÐAUKI

29. liður — Krabbameinsvaldar: 2. flokkur 

Efni Skrárnúmer EB-númer CAS-númer Athugasemdir 

4-klóranílín 612-137-00-9 203-401-0 106-47-8 

Eldfastar keramíktrefjar; trefjar til sérstakra nota, að 
undanteknum þeim sem eru tilgreindar annars staðar í I. 
viðauka við tilskipun 67/548/EBE; [tilbúnar, 
glerkenndar trefjar (silíkatrefjar), sem raðast óreglulega, 
og sem innihalda 18%  eða  minna af alkalínoxíði og 
jarðalkalíoxíði (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) 
miðað við þyngd] 

650-017-00-8 R

31. liður - Æxlunarskaðvaldar: 2. flokkur 

Efni Skrárnúmer EB-númer CAS-númer Athugasemdir 

6-(2-klóretýl)-6(2-metoxýetoxý)-2,5,7,10-tetraoxa-6
sílaundekan; etaselasíl 

014-014-00-X 253-704-7 37894-46-5 


