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                      TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2001/91/EB                   2003/EES/6/14 

frá 29. október 2001 

um áttundu 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 (hexaklóretan)(*) 

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 breytt með tilskipun framkvæmda-
stjórnarinnar 2001/90/EB (2), einkum 2 gr. a, sem var bætt 
við með tilskipun ráðsins 89/678/EBE (3), og tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 97/16/EB frá 10. apríl 1997 um 
fimmtándu breytingu á tilskipun 76/769/EBE um tak-
mörkun á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og efna-
blandna (4), 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
1) Í tilskipun 97/16/EB er lagt bann við notkun 

hexaklóretans við framleiðslu og vinnslu járnlausra 
málma þótt aðildarríkin geti fengið undanþágu á sínu 
yfirráðasvæði til að halda áfram að nota hexa-
klóretan, við sérstök skilyrði, í álsteypu með einhæfa 
framleiðslu og við framleiðslu á vissum tegundum af 
magnesíumblendi. 

2) Ekki er lengur þörf fyrir undanþágur og laga ber 
I. viðauka við tilskipun 76/769/EBE að tæknifram-
förum að því er varðar hexaklóretan með því að fella 
brott undanþágurnar. 

3) Með þeim takmörkunum, sem í þessari tilskipun eru 
settar á notkun hexaklóretans, er tekið tillit til nú-
verandi þekkingar og tækni að því er varðar hentugri 
valkosti sem fjallað er um. 

4) Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á löggjöf 
bandalagsins þar sem gerðar eru lágmarkskröfur um 
vernd starfsmanna í tilskipun ráðsins 89/391/EBE (5) 
og sértilskipunum sem eru byggðar á henni, einkum 
tilskipun ráðsins 90/394/EBE (6) eins og henni var 
síðast breytt með tilskipun 1999/38/EB (7). 

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

vegi tæknilegum hindrunum í viðskiptum með 
hættuleg efni og efnablöndur. 

 
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. 
 
Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
31. desember 2002. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað. Þau skulu beita þessum ákvæðum 
frá og með 30. júní 2003. 
 
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. 
 
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
 

4. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 29. október 2001. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Erkki LIIKANEN 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 
(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 286, 30.10.2001, bls. 27, 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. 
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VIÐAUKI 
 

Í stað 41. liðar I. viðauka við tilskipun 76/769/EBE komi eftirfarandi:  
 

„41 Hexaklóretan 
CAS-nr. 67-72-1 
EINECS-nr. 2006664 

Má ekki nota við framleiðslu eða vinnslu járnlausra málma“. 

 


