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 00EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/27/EF

av 30. juni 1994

om tolvte endring (*) av direktiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og
forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater(** )

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3), og

ut fra følgende betraktninger:

Ved traktatens artikkel 8 A etableres et område uten indre grenser
med fri bevegelighet for varer, personer, tjenesteytelser og kapital.

Arbeidet med å gjennomføre det indre marked bør gradvis føre
til bedring av livskvaliteten, helsevernet og forbrukersikkerheten.
De tiltak som foreslås i dette direktiv er på linje med rådsresolusjon
av 9. november 1989 om de framtidige prioriteringer for en
intensivert forbrukervernpolitikk.

Tilstedeværelse av nikkel i visse gjenstander som kommer i direkte
og langvarig kontakt med huden, kan forårsake at mennesker
blir sensible overfor nikkel og føre til allergiske reaksjoner.
Bruken av nikkel i slike gjenstander bør derfor begrenses.

En medlemsstat har allerede innført en rekke kontrolltiltak på
sitt territorium for å begrense nikkelsensibilisering og
nikkelallergi, og en annen medlemsstat har planer om å innføre
en rekke andre kontrolltiltak på sitt territorium. Det er derfor fare
for at det vil oppstå handelshindringer.

De prøvingsmetoder som skal brukes for å attestere samsvar med
dette direktiv bør fastsettes og offentliggjøres før direktivet får
anvendelse. Disse prøvingsmetodene bør underlegges en
Europeisk standard.

De begrensninger som visse medlemsstater allerede har vedtatt
eller planlagt for bruk av nikkel, innvirker direkte på det indre
markeds gjennomføring og virkemåte. Det er derfor nødvendig
å foreta en innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes
lovbestemmelser på dette området og dermed å endre vedlegg I
til direktiv 76/769/EØF(4) -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Teksten i vedlegget til dette direktiv utfyller vedlegg I til direktiv
76/769/EØF.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest
seks måneder etter at Kommisjonen har offentliggjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende de standarder som er
vedtatt av Den europeiske standardiseringskomité (CEN)
for alle de prøvingsmetoder som er brukt for å attestere
samsvar med dette direktiv, eller seks måneder etter
vedtakelsen av dette direktiv, dersom denne dato er etter
den førstnevnte, slik at:

- ingen produsent eller importør, seks måneder etter
utløpet av den ene eller annen frist, kan markedsføre
produkter som ikke oppfyller kravene i dette direktiv,

- produkter som ikke oppfyller kravene i dette direktiv,
18 måneder etter utløpet av den ene eller annen frist,
ikke kan selges eller avsettes til den endelige forbruker,
med mindre de er markedsført før utløpet av den
aktuelle frist.

De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

(4) EFT nr. L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endret ved direktiv
91/339/EØF (EFT nr. L 186 av 12.7.1991, s. 64).

(*) Forslaget fra Kommisjonen ble framsatt som fjortende endring av
direktiv 76/769/EØF (EFT nr. C 116 av 27.4.1993, s. 18).

(1) EFT nr. C 116 av 27.4.1993, s. 18.

(2) EFT nr. C 304 av 10.11.1993, s. 2.

(3) Uttalelse fra Europaparlamentet av 2. desember 1993 (EFT nr. C 342
av 20.12.1993, s. 15). Rådets felles holdning av 4. mars 1994 (EFT nr. C
137 av 19.5.1994, s. 60) og Europaparlamentsbeslutning av 5. mai 1994
(ennå ikke offentliggjort i EFT).

(**) Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. L 188 av 22.7.1994, s.
1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/95 av 27. januar 1995
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgave av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.
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2. Bestemmelsene nevnt i nr. 1 skal, når de vedtas av
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal henvises til direktivet når de kunngjøres.
Nærmere regler for henvisningen fastsettes av
medlemsstatene.

For Europaparlamentet

E. KLEPSCH

President

Utferdiget i Brussel, 30. juni 1994.

For Rådet

A. BALTAS

Formann

Artikkel 3
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
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«28. Nikkel
CAS nr. 7440-02-0
EINECS nr. 2311114
og dets forbindelser

Må ikke brukes:

1. i stikkere som innsettes i hull i ørene og
andre hullede legemsdeler under helingen
av sår som oppstår når hullet lages, uansett
om de senere fjernes, med mindre slike
stikkere er homogene og nikkel-
konsentrasjonen - uttrykt som nikkel-
mengdens prosentdel av den samlede
mengde - er mindre enn 0,05%,

2. i produkter som er beregnet å komme i
direkte eller langvarig kontakt med hud,
som f.eks.:

- øredobber,

- halskjeder, armbånd og lenker,
fotlenker og fingerringer,

- bakkapsler på armbåndsur, klokke-
remmer og -spenner,

- naglede knapper, spenner, nagler,
glidelåser og metallmerker brukt i
klesplagg,

forutsatt at utløsningen av nikkel fra deler
av disse produktene som kommer i direkte
eller langvarig kontakt med huden, er større
enn 0,5 g/cm2/uke,

3. i produkter som dem som er oppført i nr.
2, der disse er dekket av et annet belegg
enn nikkel, med mindre dette belegget er
tilstrekkelig for å sikre at utløsningen av
nikkel fra deler av slike produkter som
kommer i direkte eller langvarig kontakt
med huden, ikke overstiger 0,5 mg/cm2/uke
i et tidsrom på minst to år ved normal bruk
av produktet.

De produkter som omfattes av nr. 1, 2 og 3 kan
dessuten ikke markedsføres, med mindre de
oppfyller kravene fastsatt i disse punkter.

VEDLEGG


