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                          TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2001/60/EB                  2006/EES/58/38 

frá 7. ágúst 2001 

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/45/EB um 
samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um flokkun, pökkun og 
 merkingu hættulegra efnablandna (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
1999/45/EB frá 31. maí 1999 um samræmingu ákvæða í 
lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um flokkun, 
pökkun og merkingu hættulegra efnablandna (1), einkum 
20. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/98/EB (2) um 
tuttugustu og fimmtu aðlögun að tækniframförum á til-
skipun ráðsins 67/548/EBE (3), eins og henni var síðast 
breytt með tilskipun 2000/33/EB (4), er kveðið á um 
nýjar viðmiðanir og nýja hættusetningu (H°67) fyrir 
gufur sem geta valdið sljóleika og svima. Því ber að 
bæta við ákvæðin í V. viðauka við tilskipun 
1999/45/EB. 

2) Með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/59/EB (5) 
er tekið upp nýtt orðalag fyrir hættusetningu H°40 þegar 
krabbameinsvaldandi efni í 3. flokki eru merkt með 
henni. Af þessum sökum er gamla orðalag hættu-
setningar H°40 héðan í frá nefnt H°68 og notað áfram 
til að merkja stökkbreytandi efni í 3. flokki og tiltekin 
efni sem hafa varanleg en ekki banvænum áhrif. Því er 
nauðsynlegt að breyta tilvísunum í H°40 í II. viðauka 
við tilskipun 1999/45/EB. 

3) Með tilskipun 2001/59/EB er skýrari leiðbeiningum um 
flokkun efna og efnablandna eftir ætandi áhrifum þeirra 
bætt við í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE. Því er 
nauðsynlegt að breyta II. viðauka við tilskip-
un 1999/45/EB til samræmis við það. 

4) Vitað er að sementsblöndur sem innihalda sexgilt króm 
geta kallað fram ofnæmisviðbrögð við sérstakar 
aðstæður. Því er æskilegt að gera kröfu um 
viðvörunarmerki á slíkum efnablöndum með því að 
bæta við V. viðauka við tilskipun 1999/45/EB. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um aðlögun að 
tækniframförum á tilskipunum um að ryðja úr vegi 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 226, 22.8.2001, bls. 5. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2004 frá  
26. apríl 2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 43, 26.8.2004, bls. 25. 

(1) Stjtíð. EB L 200, 30.7.1999, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 355, 30.12.1998, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB 196, 16.8.1967, bls. 1. 
(4) Stjtíð. EB L 136, 8.6.2000, bls. 90. 
(5) Stjtíð. EB L 225, 21.8.2001, bls. 1. 

tæknilegum hindrunum í viðskiptum með hættuleg efni 
og efnablöndur, sem komið var á fót skv. 20. gr. 
tilskipunar 1999/45/EB. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á tilskipun 1999/45/EB: 

1. Í A-hluta II. viðauka: 

— í lið 3.3 kemur hugtakið „H°68“ í stað „H°40“, 

— í lið 8.2 kemur hugtakið „H°68“ í stað „H°40“ í hvert 
skipti sem það kemur fyrir. 

2. Í B-hluta II. viðauka: 

— í lið 2.1 (þ.m.t. tafla II) kemur hugtakið „H°68“ í stað 
„H°40“ í hvert skipti sem það kemur fyrir, 

— i lið 2.2 (þ.m.t. tafla II A) kemur hugtakið „H°68“ í 
stað „H°40“ í hvert skipti sem það kemur fyrir, 

— í lið 6.1 kemur hugtakið „H°68“ í stað „H°40“ í annað 
skipti sem það kemur fyrir (þ.e. í tengslum við 3. 
flokk stökkbreytivalda), 

— í töflu VI kemur hugtakið „H°68“ í stað „H°40“ í 
fjórðu línu í 1. og 3. dálki (þ.e. í tengslum við 3. flokk 
stökkbreytivalda), 

í lið 6.2 kemur hugtakið „H°68“ í stað „H°40“ í annað 
skipti sem það kemur fyrir (þ.e. í tengslum við 3. 
flokk stökkbreytivalda), 

— í töflu VI. A kemur hugtakið „H°68“ í stað „H°40“ í 
fjórðu línu í 1. og 3. dálki (þ.e. í tengslum við 3. flokk 
stökkbreytivalda). 

3. Í B-hluta II. viðauka bætist eftirfarandi athugasemd við 
töflur IV. og IV. A: 

Ath.: einföld beiting hefðbundinnar aðferðar á 
efnablöndur sem innihalda efni sem eru flokkuð 
sem ætandi eða ertandi getur leitt til van- eða 
offlokkunar á hættunni ef ekki er tekið tillit til 
annarra viðeigandi þátta (t.d. sýrustigs efna-
blöndunnar). Þegar flokkað er eftir ætandi eigin-
leikum skal því taka tillit til þeirra ráða sem veitt 
eru í lið 3.2.5 í VI. viðauka við tilskipun 
67/548/EBE og í öðrum og þriðja undirlið 3. mgr. 
6. gr. í þessari tilskipun.“ 
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2. gr. 
 
Við B-hluta V. viðauka við tilskipun 1999/45/EB bætast 
11. og 12. mgr. eins og þær koma fyrir í I. viðauka við 
þessa tilskipun. 
 
 
 

3. gr. 
 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi 
síðar en 30. júlí 2002. Þau skulu tilkynna það fram-
kvæmdastjórninni þegar í stað. 
 
2. Aðildarríkin skulu beita þeim lögum og stjórn-
sýslufyrirmælum sem um getur í 1. mgr.: 
 
a) frá og með 30. júlí 2002 að því er varðar efnablöndur 

sem falla utan gildissviðs tilskipunar ráðsins 
91/414/EBE (1) um markaðssetningu plöntuvarnarefna 
eða tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB (2) 
um markaðssetningu sæfiefna, 

 
b) og frá og með 30. júlí 2004 að því er varðar 

efnablöndur sem falla undir gildissvið tilskipunar 
91/414/EBE eða tilskipunar 98/8/EB. 

3. 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. 

 

4. gr. 

 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

 

5. gr. 

 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 7. ágúst 2001. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Erkki LIIKANEN 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 

VIÐAUKI 
 
Við B-hluta V. viðauka tilskipunar 1999/45/EB bætist eftirfarandi 11. og 12. mgr.: 

„11. Efnablöndur sem innihalda efni með hættusetningunni H 67: gufur geta valdið sljóleika og svima 

Ef efnablanda inniheldur eitt eða fleiri efni með hættusetningunni H°67 skal setningin standa fullum 
stöfum á merkimiða efnablöndunnar, eins og hún er sett fram í III. viðauka við tilskipun 67/548/EBE, ef 
styrkur efnisins í efnablöndunni jafngildir eða er hærri en 15%, nema: 

— efnablandan sé þegar flokkuð með hættusetningunum H°20, H°23, H°26, H°68/20, H°39/23 eða 
H°39/26, 

— eða efnablandan sé í umbúðum sem rúma ekki meira en 125 ml. 

12. Sement og sementsblöndur 

Umbúðir sements og sementsblandna, sem innihalda meira en 0,0002% af leysanlegu, sexgildu krómi 
miðað við heildarþurrvigt sementsins, skulu bera áletrunina: 

„Inniheldur sexgilt króm. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.“ 

nema efnablandan sé þegar flokkuð og merkt sem næmir með hættusetningunni H°43.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1. 


