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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli 1976
om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer
og preparater(1), sist endret ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 2001/41/EF(2), særlig artikkel 2a, innført ved
rådsdirektiv 89/678/EØF(3), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/60/EF av 20.
desember 1994 om 14. 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(4) fastsetter visse
begrensninger av markedsføring og bruk av kreosot.

2) En nylig gjennomført undersøkelse(5) har fastslått at
sannsynligheten for at kreosot skal forårsake kreft, er
større enn tidligere antatt.

3) Undersøkelsen ble framlagt for Vitenskapskomiteen for
toksisitet, økotoksisitet og miljø (CSTEE) for sakkyndig
vurdering(6), og CSTEE fastslo at undersøkelsen var godt
utformet og at det foreligger tilstrekkelige vitenskapelige
bevis til å støtte det synspunkt at kreosot med et innhold
av benzo(a)pyren (BaP) på under 0,005 vektprosent
og/eller trevirke som inneholder slik kreosot, utgjør en
kreftrisiko for forbrukerne, og at risikoens størrelse gir
klare grunner til bekymring.

4) En analyse av fordeler og ulemper ved ytterligere
begrensninger av markedsføring og bruk av kreosot(7)
har blant annet konkludert med at størstedelen av den
kreosot som brukes til industrielle formål innen
Fellesskapet allerede inneholder mindre enn 0,005
vektprosent BaP, og har vist at helserisikoene fra slik
kreosot og/eller tre som inneholder slik kreosot, vil være
lav ved industriell bruk.

5) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF
av 16. februar 1998 om markedsføring av
biocidprodukter(8) skal godkjenningen av biocider
harmoniseres på europeisk plan, og
kommisjonsforordning (EF) nr. 1896/2000 av 7.
september 2000 om første fase av programmet nevnt i
artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv
98/8/EF om biocidprodukter(9) krever at vurderingen av
treimpregneringsmidler skal gis prioritet innenfor
rammen av vurderingsprogrammet som ble innført i
henhold til direktiv 98/8/EF. I påvente av en
harmonisering av bestemmelsene fastsatt i henhold til
direktiv 98/8/EF må begrensningene av kreosot tilpasses
den tekniske utvikling.

6) Dette direktiv berører ikke rådsdirektiv 89/391/EØF av
12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer
arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen(10),
som fastsetter minstekrav for vern av arbeidstakere, og
dets særdirektiver vedtatt i henhold til direktivets artikkel
16 nr. 1, særlig rådsdirektiv 90/394/EØF av 28. juni 1990
om vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for
kreftframkallende stoffer i arbeidet(11) og rådsdirektiv
98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa og
tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med
kjemiske agensar på arbeidsplassen(12).

7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske
utvikling av direktiver om fjerning av tekniske
handelshindringer på området farlige stoffer og
preparater —

KOMMISJONSDIREKTIV 2001/90/EF

av 26. oktober 2001

om sjuende tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg I til rådsdirektiv 
76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av 

markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (kreosot)(*)

2003/EØS/6/13

(7) «Analysis on the advantages and drawbacks of restrictions on the marketing
and use of creosote, Risk and Policy Analysts Limited», (Norfolk, Det
forente kongerike). 

(8) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 
(9) EFT L 228 av 8.9.2000, s. 6. 
(10) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1. 
(11) EFT L 196 av 26.7.1990, s. 1.
(12) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11. 

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 283 av 27.10.2001, s. 41, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2002 av 31. mai 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 44 av 5.9.2002, s. 8.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 24. 
(2) EFT L 194 av 18.7.2001, s. 36. 
(3) EFT L 398 av 30.12.1989, s. 24. 
(4) EFT L 365 av 31.12.1994, s. 1.
(5) «Dermal Carcinogenicity Study of two Coal Tar Products by Chronic

Epicutateous Application in Male CD-1 Mice (78 weeks)», sluttrapport
utarbeidet av Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Aerosolforschung
(Hannover, Tyskland).

(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, expressed at the eight CSTEE plenary
meeting», avgitt under CSTEEs åttende plenumsmøte (Brussel, 4. mars
1999).
Internett: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out29_en.html.



Nr. 6/116 30.1.2003EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF tilpasses til den tekniske
utvikling som angitt i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2002 vedta og
kunngjøre de bestemmelser som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette. De skal anvende disse bestemmelsene
senest 30. juni 2003.

2. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. 

Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. oktober 2001.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF skal nr. 32 lyde:

«32. Stoffer og preparater
som inneholder ett eller
flere av følgende
stoffer:

a) kreosot
EINECS-nr. 232-287-5
CAS-nr. 8001-58-9

b) kreosotolje
EINECS-nr. 263-047-8
CAS-nr. 61789-28-4

c) destillater (steinkulltjære),
naftalenoljer
EINECS-nr. 283-484-8
CAS-nr. 84650-04-4

d) kreosotolje,
acenaftenfraksjon
EINECS-nr. 292-605-3
CAS-nr. 90640-84-9

e) destillater (steinkulltjære),
øvre EINECS-nr. 266-
026-1                          
CAS-nr. 65996-91-0

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

g) tjæresyrer, steinkull, rå
EINECS-nr. 266-019-3
CAS-nr. 65996-85-2

h) kreosot av tre
EINECS-nr. 232-419-1
CAS-nr. 8021-39-4

i) ekstraktrester (kull)
lavtemperatur,
steinkulltjære, alkalisk
EINECS-nr. 310-191-5
CAS-nr. 122384-78-5

1. Må ikke brukes til behandling av trevirke. Trevirke som er behandlet på
denne måten, kan dessuten ikke markedsføres.

2. Unntak:

i) Disse stoffer og preparater kan bare brukes til behandling av trevirke i
industrianlegg eller av yrkesbrukere ved etterbehandling av trevirke som
utføres på stedet, og som er omfattet av fellesskapsregelverket om vern
av arbeidstakere, bare dersom de inneholder:

a) en konsentrasjon av benzo(a)pyren på under 0,005 vektprosent

b) og en konsentrasjon av vannekstraherbare fenoler på under 3
vektprosent.

Slike stoffer og preparater som brukes til behandling av trevirke i
industrianlegg eller av yrkesbrukere,

— kan markedsføres bare i emballasje med en kapasitet på minst 20
liter,

— er forbudt å selge til privat bruk.

Uten at anvendelsen av andre fellesskapsbestemmelser om
klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer berøres, skal
emballasjen til slike stoffer og preparater være merket med «Bare til
bruk i industrianlegg eller for yrkesbrukere», og merkingen skal være
tydelig og ikke kunne slettes.

ii) Trevirke som er behandlet i industrianlegg eller av yrkesbrukere som
nevnt i punkt i), og som markedsføres for første gang eller
etterbehandles på stedet , er utelukkende tillatt til yrkesmessig eller
industriell bruk, f.eks. til jernbaner, i elektrisk kraftoverføring og
telekommunikasjon, til inngjerding, til landbruksformål (f.eks. staker til
oppstøtting av trær) og i havner og vannveier.

iii) Når det gjelder trevirke som er blitt behandlet med stoffer oppført i nr.
32 bokstav a)-i) før dette direktiv trer i kraft, kommer forbudet mot
markedsføring i nr. 1 ikke til anvendelse dersom trevirket omsettes på
bruktmarkedet for ombruk.

3. Behandlet trevirke nevnt under nr. 2 ii) og iii) kan imidlertid ikke brukes
— inne i bygninger, uansett formål,
— i leker,
— på lekeplasser,
— i parker, hager og utendørs anlegg for rekreasjon og fritidsaktiviteter

dersom det eksisterer en risiko for hyppig hudkontakt,
— i produksjonen av hagemøbler som piknik-bord,
— til produksjon og bruk samt enhver etterbehandling av:

— beholdere beregnet på dyrkingsformål,
— emballasje som kan komme i kontakt med råmaterialer,

halvfabrikata eller ferdige produkter beregnet på konsum og/eller til
fôr,

— andre materialer som kan forurense deovennevnte produktene.»


