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                          TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2003/34/EB                      2006/EES/15/13 

frá 26. maí 2003 

um tuttugustu og þriðju breytingu á tilskipun ráðsins 76/769/EBE varðandi takmörkun á 
sölu og notkun tiltekinna, skaðlegra efna og efnablandna (efna sem eru flokkuð sem 

krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða skaðleg fyrir 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 
Evrópubandalaganna (2), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3), á grundvelli sameiginlegs texta 
sáttanefndarinnar frá 17. mars 2003, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt 14. gr. sáttmálans skal koma á fót svæði 
án innri landamæra þar sem frjálsir vöruflutningar, 
frjáls för fólks, frjáls þjónustustarfsemi og frjálsir 
fjármagnsflutningar eru tryggðir. 

2) Hinn 29. mars 1996 samþykktu Evrópuþingið og 
ráðið ákvörðun nr. 646/96/EB um aðgerðaáætlun um 
baráttu gegn krabbameini sem lið í almennu átaki á 
sviði lýðheilsu (1996–2000) (4). 

3) Til að efla heilsuvernd og öryggi neytenda skal ekki 
setja efni, sem eru flokkuð sem krabbameinsvaldandi, 
stökkbreytandi eða skaðleg fyrir æxlun, eða 
efnablöndur, sem innihalda þau, á almennan markað. 
Framkvæmdastjórnin skal sem fyrst leggja fram 
tillögu um bann við notkun vara sem innihalda slík 
efni ef niðurstöður rannsókna sýna að efnin losna frá 
þessum vörum með þeim afleiðingum að almenningur 
getur komist í snertingu við þau og verið í hættu. 

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 sem viðbætir, er 
varðar 29., 30. og 31. lið í I. viðauka við tilskipun 
76/769/EBE (6), yfir efni sem eru flokkuð sem 
krabbameinsvaldar, stökkbreytivaldar eða 

                                                 
(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 156, 25.6.2003, bls. 14. Hennar var getið 

í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 173/2003 frá 5. desember 
2003 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 
vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 15, 25.3.2004, bls. 11. 

(1)  Stjtíð. EB C 213 E, 31.7.2001, bls. 263. 
(2)  Stjtíð. EB C 311, 7.11.2001, bls. 7. 
(3)  Álit Evrópuþingsins frá 5. febrúar 2002 (Stjtíð. EB C 284 E, 21.11.2002, bls. 

88), sameiginleg afstaða ráðsins frá 3. júní 2002 (Stjtíð. EB C 197 E, 
20.8.2002, bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 10. október 2002 (hefur 
enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB). Ákvörðun Evrópuþingsins frá 27. 
mars 2003 og ákvörðun ráðsins frá 8. apríl 2003. 

(4)  Stjtíð. EB L 95, 16.4.1996, bls. 9. Ákvörðunin var felld úr gildi með 
ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1786/2002/EB (Stjtíð. EB L 271, 
9.10.2002, bls. 1). 

(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 Evrópuþingsins og ráðsins 2003/11/EB (Stjtíð. EB L 42, 15.2.2003, 
bls. 45). 

æxlunarskaðvaldar í 1. eða 2. flokki. Efni af þessu 
tagi og efnablöndur, sem innihalda þau, má ekki setja 
á markað til almennra nota. 

 
5) Í tilskipun 94/60/EB er kveðið á um að framkvæmda-

stjórnin skuli, eigi síðar en sex mánuðum eftir að birt 
er aðlögun að tækniframförum á I. viðauka við 
tilskipun ráðsins 67/548/EBE frá 27. júní 1967 um 
samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslu-
fyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu 
hættulegra efna (7), leggja fyrir Evrópuþingið og ráðið 
tillögu um viðbætur við þessa skrá yfir efni sem eru 
flokkuð sem krabbameinsvaldar, stökk¬breytivaldar 
eða æxlunarskaðvaldar í 1. eða 2. flokki. 

 
6) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/98/EB frá 

15. desember 1998 um tuttugustu og fimmtu aðlögun 
að tækniframförum á tilskipun ráðsins 
67/548/EBE (8), einkum I. viðauka, eru tilgreind 
20 efni sem hafa nýlega verið flokkuð sem 
krabbameinsvaldar, stökkbreytivaldar eða æxlunar-
skaðvaldar í 1. eða 2. flokki og í tilskipun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2000/32/EB frá 19. maí 2000 
um tuttugustu og sjöttu aðlögun að tækniframförum á 
tilskipun ráðsins 67/548/EBE (9), einkum I. viðauka, 
eru tilgreind tvö efni sem hafa nýlega verið flokkuð 
sem krabbameinsvaldar, stökkbreytivaldar eða 
æxlunarskaðvaldar í 1. eða 2. flokki. Rétt er að bæta 
þessum efnum við 29., 30. og 31. lið í viðbætinum við 
I. viðauka við tilskipun 76/769/EBE. 

 
7) Tekið hefur verið tillit til áhættuþátta og kosta þeirra 

efna sem hafa nýlega verið flokkuð þannig. 
 
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 ráðstaf-
ana 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 (11). 

                                                 
(7) Stjtíð. EB 196, 16.8.1967, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/59/EB (Stjtíð. EB L 225, 
21.8.2001, bls. 1). 

(8) Stjtíð. EB L 355, 30.12.1998, bls. 1. Tilskipuninni var breytt með 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/368/EB (Stjtíð. EB L 136, 
8.6.2000, bls. 108). 

(9) Stjtíð. EB L 136, 8.6.2000, 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 1999/38/EB (Stjtíð. EB L 138, 1.6.1999, bls. 66). 
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SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Efnin, sem eru skráð í viðaukanum við þessa tilskipun, 
bætast við efnin í 29., 30. og 31. lið í skránni í viðbætinum 
við I. viðauka við tilskipun 76/769/EBE. 
 

2. gr. 
 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg 
lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari 
eigi síðar en 15. júlí 2004. Þau skulu tilkynna það fram-
kvæmdastjórninni þegar í stað. 
 
Þau skulu beita þessum ráðstöfunum frá 15. janúar 2005. 
 
2. Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir 
skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja 
slík tilvísun þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin 
skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 
 

3. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
 
 

4. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
 
 
 
Gjört í Brussel 26. maí 2003. 
 
Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX G. DRYS 

forseti. forseti. 
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VIÐAUKI 
 

29. liður — Krabbameinsvaldar: 2. flokkur 
 

Efni Skrárnúmer EB-númer CAS-númer 

Kóbaltdíklóríð 027-004-00-5 231-589-4 7646-79-9 

Kóbaltsúlfat 027-005-00-0 233-334-2 10124-43-3 

Kadmíumflúoríð 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 

Krýsen 601-048-00-0 205-923-4 218-01-9 

Bensó[e]pýren 601-049-00-6 205-892-7 192-97-2 

2,2'-bíoxíran, 1,2:3,4-díepoxýbútan 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5 

2,3-epoxýprópan-1-ól; glýsidól 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5 

2,4-dínítrótólúen [1]; dínítrótólúen [2]; dínítrótólúen, tæknilegur 
hreinleiki 

609-007-00-9 204-450-0 [1]  
246-836-1 [2] 

121-14-2 [1]  
25321-14-6 [2] 

2,6-dínítrótólúen 609-049-00-8 210-106-0 606-20-2 

Hýdrasín-trí-nítrómetan 609-053-00-X 414-850-9 — 

Asóbensen 611-001-00-6 203-102-5 103-33-3 

Asólitir að stofni til úr o-díanisídíni; 4,4'-díarýlasó-3,3'-dímetoxý-
bífenýllitir nema þeir sem eru tilgreindir annars staðar í I. viðauka 
við tilskipun 67/548/EBE 

611-029-00-9 — — 

Leysilitir að stofni til úr o-tólidíni; 4,4'-díarýlasó-3,3'-dímetýl-
bífenýllitir nema þeir sem eru tilgreindir annars staðar í I. viðauka 
við tilskipun 67/548/EBE 

611-030-00-4 — — 

1,4,5,8-tetraamínóantrakínón; C.I. Disperse Blue 1 611-032-00-5 219-603-7 2475-45-8 
 

30. liður — Stökkbreytivaldar: 2. flokkur 
 

Efni Skrárnúmer EB-númer CAS-númer 

Kadmíumflúoríð 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 

Kadmíumklóríð 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 

2,2'-bíoxíran, 1,2:3,4-díepoxýbútan 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5 
 

31. liður — Æxlunarskaðvaldar: 2. flokkur  
 

Efni Skrárnúmer EB-númer CAS-númer 

Kadmíumflúoríð 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 

Kadmíumklóríð 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 

2,3-epoxýprópan-1-ól, glýsídól 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5 

2-metoxýprópanól 603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5 

4,4'-ísóbútýletýlídendífenól; 2,2-bis (4'-hýdroxýfenýl)-4-
metýlpentan 

604-024-00-8 401-720-1 6807-17-6 

2-metoxýprópýlasetat 607-251-00-0 274-724-2 70657-70-4 

Trídemorf (ISO); 2,6-dímetýl-4-trídekýlmorfólín 613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6 

Sýklóheximíð 613-140-00-8 200-636-0 66-81-9 
 
 


