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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:

I artikkel 69 og vedlegg VIII nr. 4, artikkel 84 og vedlegg X nr.
2 samt artikkel 112 og vedlegg XII nr. 4 i tiltredelsesakten av
1994 for henholdsvis Østerrike, Finland og Sverige, er det
fastsatt at artikkel 7 i direktiv 76/116/EØF(4) med hensyn til
kadmiuminnholdet i gjødsel ikke får anvendelse i disse
medlemsstatene før 1. januar 1999, og at ovennevnte
bestemmelser i tiltredelsesakten vil bli gjennomgått på nytt i
samsvar med Fellesskapets framgangsmåter innen 31.
desember 1998. 

Denne nye gjennomgåelsen kan ikke avsluttes innen 31.
desember 1998 fordi mange medlemsstater mangler de
eksponeringsdata som er nødvendige for å vurdere de risikoene
kadmium i gjødsel innebærer for helse og miljø.
Gjennomgåelsen bør fortsette etter nevnte dato med nye
undersøkelser.   

Det videre arbeidet bør bestå i å vurdere de risikoene som
kadmium i gjødsel utgjør i medlemsstatene, særlig for utsatte
befolkningsgruppers helse og for miljøet. Dette vil ta flere år.

Det er innledet en risikovurdering av kadmium innen rammen
av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 23. mars 1993 om
vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer(5).
Resultatene vil ikke foreligge før om flere år.

Bortsett fra kravet om ny gjennomgåelse som er fastsatt i
tiltredelsesakten av 1994, kan en ny gjennomgåelse av
Fellesskapets gjeldende regelverk alltid fastsettes i samsvar
med Fellesskapets framgangsmåter. Fellesskapets regelverk
kan inneholde unntak for visse medlemsstater i begrensede
tidsrom på grunn av deres særlige situasjon –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I artikkel 7 i direktiv 76/116/EØF skal følgende to nye ledd
lyde:

«Østerrike, Finland og Sverige kan imidlertid forby
markedsføring på sitt område av gjødsel som inneholder
høyere kadmiumkonsentrasjoner enn dem som ble
fastsatt nasjonalt på tiltredelsesdatoen. Unntaket skal
gjelde for tidsrommet 1. januar 1999 til 31. desember
2001.

Kommisjonen skal innen 31. desember 2001 og i samråd
med medlemsstatene og berørte parter gjennomgå på nytt
behovet for å innføre bestemmelser på fellesskapsplan for
kadmiuminnhold i gjødsel.»

Artikkel 2

Republikken Østerrike, republikken Finland og kongeriket
Sverige skal innen 31. desember 1998 vedta og kunngjøre de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene
nevnt i første ledd, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere
regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/97/EF

av 22. desember 1998

om endring av direktiv 76/116/EØF om gjensidig tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om gjødsel med hensyn til markedsføring i Østerrike, Finland og Sverige av gjødsel som

inneholder kadmium(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 18 av 23.1.1999, s. 60, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 108 av 7.4.1998, s. 83.

(2) EFT C 214 av 10.7.1998, s. 15.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 16. juli 1998 (EFT C 292 av 21.9.1998, s.
117), Rådets felles holdning av 13. oktober 1998 (EFT C 388 av
14.12.1998, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 3. desember 1998
(ennå ikke offentliggjort i EFT). Rådsbeslutning av 14. desember 1998.

(4) EFT L 24 av 30.1.1976, s. 21. Direktivet sist endret ved rådsdirektiv

97/63/EF (EFT L 335 av 6.12.1997, s. 15). (5) EFT L 84 av 5.4.1993, s. 1.



Artikkel 3

Dette direktiv er rettet til republikken Østerrike, republikken Finland og kongeriket Sverige.

Utferdiget i Brussel, 22. desember 1998.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES C. EINEM

President Formann
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