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              TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2001/90/EB              2003/EES/6/13 

frá 26. október 2001 

um sjöundu aðlögun að tækniframförum á I. viðauka við tilskipun ráðsins 76/769/EBE um 
samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi 
takmörkun á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna (kreósót)(*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 76/769/EBE frá 27. júlí 
1976 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslu-
fyrirmælum aðildarríkjanna varðandi takmörkun á sölu og 
notkun tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna (1), eins og 
henni var síðast var breytt með tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2001/41/EB (2), einkum 2. gr. a sem var bætt við 
með tilskipun ráðsins 89/678/EBE (3), 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/60/EB frá 
20. desember 1994 um fjórtándu 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 (4), eru settar tilteknar takmarkanir á 
markaðssetningu og notkun kreósóts. 

 

2) Nýleg rannsókn (5) bendir til þess að kreósót sé mun 
líklegra til að valda krabbameini en áður var talið. 

 

3) Þessi rannsókn var lögð fyrir vísindanefndina um 
eiturhrif, eiturhrif í umhverfinu og umhverfið 
(CSTEE) til að fá jafningjarýni (6) og nefndin komst 
að þeirri niðurstöðu að rannsóknin væri vel útfærð og 
að vísindaleg gögn styddu það álit að neytendum stafi 
krabbameinshætta af kreósóti, sem inniheldur bensó-
a-pýren (BaP) í magni sem er undir 0,005% miðað við 
massa og/eða af viði sem inniheldur slíkt kreósót, og 
að umfang áhættunnar væri áhyggjuefni. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 283, 27.10.2001, bls. 41, var nefnd í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 53/2002 frá 31. maí 2002 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
bandalaganna nr. 44, 5.9.2002, bls. 8. 

(1)  Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 24. 
(2)  Stjtíð. EB L 194, 18.7.2001, bls. 36. 
(3)  Stjtíð. EB L 398, 30.12.1989, bls. 24. 
(4)  Stjtíð. EB L 365, 31.12.1994, bls. 1. 
(5)  Dermal carcinogenicity study of two coal tar products by chronic 

epicutateous application in male CD-1 mice (78 weeks), lokaskýrsla 
framkvæmd af Fraunhofer-Institute für Toxikologie und Aerosol-
forschung (Hannover, Þýskalandi). 

(6)  Opinion on cancer risk to consumers from creosote containing less 
than 50 ppm benzo-[a]-pyrene and/or from wood treated with such 
creosote and estimation of respective magnitude, skilað á áttunda 
allsherjarfundi vísindanefndar um eiturhrif, eiturhrif í umhverfinu og 
umhverfið.Brussel, 4. mars 1999. 
Netfang: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out29-en.html 

4) Við greiningu á kostum og göllum takmarkana á 
markaðssetningu og notkun kreósóts (7) hefur komið í 
ljós að megnið af kreósóti til iðnaðarnota innan 
bandalagsins inniheldur minna en 0,005% BaP miðað 
við massa og að heilbrigðisáhætta af völdum slíks 
kreósóts og/eða viðar, sem inniheldur slíkt kreósót til 
iðnaðarnota, sé líklega lítil. 

 

5) Samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um markaðssetningu 
sæfiefna (8) verður leyfi fyrir sæfiefni innan Evrópu-
sambandsins samræmt og samkvæmt reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1896/2000 frá 
7. september 2000 um fyrsta áfanga áætlunarinnar, 
sem um getur í 2. mgr. 16. gr. tilskipunar Evrópu-
þingsins og ráðsins 98/8/EB um sæfiefni, (9) skal 
viðarvarnarefni verða meðal þeirra efna sem fyrst 
verða metin samkvæmt úttektaráætlun sem komið var 
á með tilskipun 98/8/EB. Aðlaga þarf takmarkanirnar 
á kreósóti að tækniframförum uns lokið er við að 
samræma reglur samkvæmt tilskipun 98/8/EB. 

 

6) Þessi tilskipun er með fyrirvara um tilskipun ráðsins 
89/391/EBE frá 12. júní 1989 um lögleiðingu 
ráðstafana er stuðla að bættu öryggi og heilsu starfs-
manna á vinnustöðum (10), þar sem mælt er fyrir um 
lágmarkskröfur um verndun starfsmanna og sér-
tilskipanir hennar í skilningi 1. mgr. 16. gr. þeirrar 
tilskipunar, einkum tilskipun ráðsins 90/394/EBE frá 
28. júní 1990 um verndun starfsmanna gegn áhættu 
vegna áhrifa af krabbameinsvöldum á vinnustað (11) 
og tilskipun ráðsins 98/24/EB frá 7. apríl 1998 um að 
tryggja öryggi og vernda heilsu starfsmanna gegn 
áhættu vegna efnafræðilegra áhrifavalda á vinnu-
stað (12). 

 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit nefndar um aðlögun að tækni-
framförum á tilskipunum um að ryðja úr vegi tækni-
legum hindrunum í viðskiptum með hættuleg efni og 
efnablöndur. 

________________  

(7) Analysis on the advantages and drawbacks of restrictions on the 
marketing and use of creosote, Risk and Policy Analysts Limited, 
(Norfolk, Breska konungsríkinu). 

(8) Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1. 
(9) Stjtíð. EB L 228, 8.9.2000, bls. 6. 
(10) Stjtíð. EB L 183, 29.6.1989, bls. 1. 
(11) Stjtíð. EB L 196, 26.7.1990, bls. 1. 
(12) Stjtíð. EB L 131, 5.5.1998, bls. 11. 
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SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Hér með er I. viðauki við tilskipun 76/769/EBE lagaður að 
tækniframförum eins og fram kemur í viðaukanum við 
þessa tilskipun. 
 

2. gr. 
 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög 
og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi 
síðar en 31. desember 2002. Þau skulu tilkynna það fram-
kvæmdastjórninni þegar í stað. Þau skulu beita þessum 
ákvæðum eigi síðar en 30. júní 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 á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
 

4. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 26. október 2001. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Erkki LIIKANEN 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 
 
Í stað 32. liðar I. viðauka við tilskipun 76/769/EBE komi eftirfarandi:  
 

„32. Efni og efnablöndur sem 
innihalda eitt eða fleiri af 
eftirfarandi efnum: 

a) kreósót 
EINECS-nr. 232-287-5 
CAS-nr. 8001-58-9 
b) kreósótolía 
EINECS-nr. 263-047-8 
CAS-nr. 61789-28-4 

c) eimaðir vökvar (koltjara) 
naftalínolíur 
EINECS-nr. 283-484-8 
CAS-nr 84650-04-4 

d) kreósótolía, asenaftenhluti 
EINECS-nr. 292-605-3 
CAS-nr. 90640-84-9 

e) eimaðir vökvar (koltjara), 
efri hluti 
EINECS-nr. 266-026-1 
CAS-nr. 65996-91-0 

f) antrasenolía 
EINECS-nr. 292-602-7 
CAS-nr. 90640-80-5 

g) tjörusýrur, kol, óunnin 
EINECS-nr. 266-019-3 
CAS-nr. 65996-85-2 

h) kreósót, viður 
EINECS-nr. 232-419-1 
CAS-nr. 8021-39-4 

i) lághitatjöruolía, basísk 
EINECS-nr. 310-191-5 
CAS-nr. 122384-78-5 

1. Má ekki nota við meðhöndlun viðar. Þar að auki má ekki markaðssetja við
sem er meðhöndlaður á þennan hátt. 

2. Undanþágur: 
i) Aðeins má nota þessi efni og efnablöndur til að meðhöndla við í iðjuverum, 

sem falla undir löggjöf bandalagsins um starfsmannavernd, eða til að 
endurmeðhöndla við á staðnum af fagmönnum ef þau innihalda: 
a) bensó-a-pýren í styrk sem er undir 0005% miðað við massa 
b) og fenól sem eru dregin út með vatni í styrk sem er undir 3% miðað við 

massa. 
Slík efni og efnasambönd, sem eru notuð til að meðhöndla við í iðjuverum 
eða af fagmönnum: 
— má aðeins markaðssetja í umbúðum sem eru 20 lítrar eða meira að 

rúmmáli, 
— má ekki selja neytendum. 
Með fyrirvara um beitingu annarra bandalagsákvæða um flokkun, pökkun 
og merkingu hættulegra efna og efnablandna skal standa á umbúðum slíkra 
efna og efnablandna með læsilegu og óafmáanlegu letri: „Einungis til 
iðnaðar- eða faglegra nota“.  

ii) Einungis má nota við sem er meðhöndlaður í iðjuverum eða af fagmönnum 
skv. i-lið og er markaðssettur í fyrsta sinn eða endurmeðhöndlaður á 
staðnum, til faglegra- og iðnaðarnota, t.d. í járnbrautir, í tengslum við 
rafrænar sendingar og fjarskipti, girðingar, í landbúnaði (t.d. sem stoðprik 
fyrir tré) og í hafnir og vatnaleiðir. 

iii) Viður, sem er meðhöndlaður með efnum skráðum í a- til i-lið 32. liðar áður 
en þessi tilskipun tekur gildi, heyrir ekki undir bann um markaðssetningu í 
1. lið ef viðurinn er settur á flóamarkað til endurnýtingar. 

3. Ekki má þó nota meðhöndlaðan við, sem um getur í ii- og iii-lið 2. liðar: 
— inni í byggingum, hvaða hlutverki sem þær gegna, 
— í leikföng, 
— á leiksvæðum, 
— í skemmtigörðum, skrúðgörðum eða á útivista- og tómstundasvæðum þar 

sem hætta er á tíðri snertingu við húð, 
— við framleiðslu garðhúsgagna, svo sem útileguborða, 
— við framleiðslu, notkun og alla endurmeðhöndlun: 

— íláta til ræktunar, 
— umbúða sem geta komist í snertingu við óunnar vörur, vörur á 

vinnslustigi eða fullunnar vörur sem ætlaðar eru til manneldis og/eða 
dýraeldis, 

— annarra efna sem kunna að menga vörurnar sem um getur hér að 
framan.“ 

 


