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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/   /EF

af

om treogtyvende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF

om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

(stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 213 E af 31.7.2001, s. 263.
2 EFT C 311 af 7.11.2001, s. 7.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 5.2.2002 (endnu ikke offenltiggjort i EFT), Rådets fælles

holdning af            (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) Ifølge traktatens artikel 14 skal der oprettes et område uden indre grænser med fri bevægelig-

hed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital.

(2) Europa-Parlamentet og Rådet vedtog den 29. marts 1996 afgørelse nr. 646/96/EF om en

handlingsplan for kræftbekæmpelse som led i indsatsen inden for folkesundhed (1996-2000)1.

(3) For at opnå en bedre sundhedsbeskyttelse og forbrugersikkerhed bør stoffer, der er klassifice-

ret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, og præparater med indhold

heraf ikke markedsføres til privat brug.

(4) I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/60/EF af 20. december 1994 om fjortende æn-

dring af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse

farlige stoffer og præparater2 indførtes der i form af et tillæg til punkt 29, 30 og 31 i bilag I til

direktiv 76/769/EØF3 en liste over stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, muta-

gene eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2. Sådanne stoffer og præparater med ind-

hold heraf må ikke markedsføres til privat brug.

(5) Ifølge direktiv 94/60/EF skal Kommissionen senest seks måneder efter offentliggørelsen af en

tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967

om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer4

forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til ajourføring af denne liste for så vidt an-

går stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske

i kategori 1 eller 2.

                                                
1 EFT L 95 af 16.4.1996, s. 9. Senest ændret ved afgørelse nr. 521/2001/EF (EFT L 79 af

17.3.2001, s. 1).
2 EFT L 365 af 31.12.1994, s. 1.
3 EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/91/EF (EFT

L 286 af 30.10.2001, s. 27).
4 EFT 196 af 16.8.1967, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/59/EF

(EFT L 225 af 21.8.2001, s. 1).
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(6) Kommissionens direktiv 98/98/EF af 15. december 1998 om femogtyvende tilpasning til den

tekniske udvikling af direktiv 67/548/EØF1, navnlig bilag I, indeholder 20 stoffer, der for ny-

lig er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1

eller 2, og Kommissionens direktiv 2000/32/EF af 19. maj 2000 om seksogtyvende tilpasning

til den tekniske udvikling af direktiv 67/548/EØF2, navnlig bilag I, indeholder to stoffer, der

for nylig er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kate-

gori 1 eller 2. Disse stoffer bør tilføjes til punkt 29, 30 og 31 i tillægget til bilag I til direktiv

76/769/EØF.

(7) Der er taget hensyn til risici og fordele ved de for nylig klassificerede stoffer.

(8) Dette direktiv berører ikke Fællesskabets minimumsforskrifter for beskyttelse af arbejdstager-

ne som fastsat i Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstalt-

ninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet3 og i særdirekti-

verne vedtaget på grundlag heraf, navnlig direktiv 90/394/EØF af 28. juni 1990 om beskyttel-

se af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stof-

fer4 –

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

                                                
1 EFT L 355 af 30.12.1998, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens afgørelse 2000/368/EF

(EFT L 136 af 8.6.2000, s. 108).
2 EFT L 136 af 8.6.2000, s. 1.
3 EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.
4 EFT L 196 af 26.7.1990, s. 1. Senest ændret ved direktiv 1999/38/EF (EFT L 138 af 1.6.1999,

s. 66).
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Artikel 1

De stoffer, der er opført i bilaget, tilføjes til de stoffer, der er opført i tillægget til punkt 29, 30 og 31

i bilag I til direktiv 76/769/EØF.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at ef-

terkomme dette direktiv senest den ...*. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender disse love og administrative bestemmelser fra den ...**.

2. Når medlemsstaterne vedtager de i stk. 1 nævnte love og administrative bestemmelser, skal de

indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan

henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers

Tidende.

                                                
* 12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
** 18 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
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Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG

Punkt 29 – Kræftfremkaldende: kategori 2
STOFFER INDEKSNUMMER EF-NUMMER CAS-NUMMER

Cobaltdichlorid 027-004-00-5 231-589-4 7646-79-9
Cobaltsulfat 027-005-00-0 233-334-2 10124-43-3
Cadmiumfluorid 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6
Chrysen 601-048-00-0 205-923-4 218-01-9
Benzo[e]pyren 601-049-00-6 205-892-7 192-97-2
2,2’-Bioxiran; 1,2:3,4-diepoxybutan 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5
2,3-Epoxypropan-1-ol; glycidol 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5
2,4-Dinitrotoluen [1]; dinitrotoluen [2]; dinitrotoluen, teknisk 609-007-00-9 204-450-0 [1]

246-836-1 [2]
121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]
2,6-Dinitrotoluen 609-049-00-8 210-106-0 606-20-2
Hydrazin-tri-nitromethan 609-053-00-X 414-850-9 -
Azobenzen 611-001-00-6 203-102-5 103-33-3
o-Dianisidin baserede azofarvestoffer; 4,4-diarylazo-3,3'-
dimethoxybiphenyl farvestoffer, undtagen sådanne nævnt an-
detsteds i bilag I til direktiv 67/548/EØF

611-029-00-9 - -

o-Toluidin baserede azofarvestoffer; 4,4'-diarylazo-3,3'-
dimethylbiphenyl farvestoffer, undtagen sådanne nævnt andet-
steds i bilag I til direktiv 67/548/EØF

611-030-00-4 - -

1,4,5,8-Tetraaminoanthraquinon 611-032-00-5 219-603-7 2475-45-8

Punkt 30 – Mutagene: kategori 2

STOFFER INDEKSNUMMER EF-NUMMER CAS-NUMMER
Cadmiumfluorid 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6
Cadmiumchlorid 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2
2,2’-Bioxiran; 1,2:3,4-diepoxybutan 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

Punkt 31 – Reproduktionstoksiske: kategori 2

STOFFER INDEKSNUMMER EF-NUMMER CAS-NUMMER

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

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

2,3-Epoxypropan-1-ol; glycidol 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

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

4,4’-Isobutylethylidendiphenol; 2,2-bis (4’-
hydroxyphenyl)-4-methylpentan

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

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

Tridemorph (ISO); 2,6-dimethyl-4-tridecylmorpholin 613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6
Cicloheximid 613-140-00-8 200-636-0 66-81-9

________________________
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen forelagde den 14. maj 2001 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets di-

rektiv om 23. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og

anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfrem-

kaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske - CMR)1.

Forslaget er baseret på traktatens artikel 95.

2. Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse den 5. februar 2002.2

3. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 12. september 2001.3

4. Rådet vedtog den 3. juni 2002 sin fælles holdning i overensstemmelse med traktatens arti-

kel 251.

II. FORMÅL

Formålet med Kommissionens forslag er at tilføje en liste over stoffer, der er klassificeret som

kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2, i bilag I til direktiv

76/769/EØF. Ifølge forslaget må disse stoffer ikke anvendes i stoffer og præparater, der markedsfø-

res til privat brug.

                                                
1 EFT C 213 af 31.7.2001, s. 263.
2 EFT: endnu ikke offentliggjort.
3 EFT C 311 af 7.11.2001, s. 7.
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. Rådet har behandlet forslaget siden midten af 2001. Rådets fælles holdning er identisk med

Kommissionens forslag.

2. Europa-Parlamentet vedtog den 5. februar 2002 to ændringer, hvori det foreslås at udvide be-

grænsningerne til også at omfatte produkter og at anmode Kommissionen om at forelægge

forslag med henblik herpå inden den 30. juni 2002.

3. Rådet deler generelt Europa-Parlamentets bekymringer med hensyn til CMR-stoffer i pro-

dukter. Men Rådet kan ikke tilslutte sig en udvidelse af direktivets anvendelsesområde, såle-

des som foreslået af Europa-Parlamentet, hvis den ikke er baseret på en videnskabelig vurde-

ring eller en risikovurdering. Ifølge de eksisterende lovgivningsmæssige rammer er det med-

lemsstaterne og Kommissionen, der på grundlag af en risikovurdering skal afgøre, om stoffer

og præparater samt produkter med indhold heraf udgør en risiko for folkesundheden eller

miljøet. I denne forbindelse bør det erindres, at der findes et meget stort antal CMR-stoffer,

og at disse er indeholdt i uendeligt mange produkter. En produktbaseret tilgang til CMR-

stoffer inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer ville således være umulig at an-

vende i praksis.

Endvidere mener Rådet, at de foreslåede begrænsninger i forbindelse med visse CMR-stoffer

og præparater med indhold heraf indeholder tilstrækkelige foranstaltninger til begrænsning af

anvendelsen af disse CMR-stoffer, og at disse foranstaltninger bør vedtages straks. Rådet kan

derfor ikke støtte Parlamentets to ændringer og har forkastet dem.

IV. KONKLUSION

Rådet mener, at de foranstaltninger, der er fastlagt i den fælles holdning, udgør en velafbalanceret

løsning, der er baseret på Fællesskabets risikovurderingsprocedure, hvorved der sikres et højt ni-

veau med hensyn til sundhed og forbrugerbeskyttelse.

Endvidere henviser Rådet til sine konklusioner om en strategi for en ny kemikaliepolitik, der
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blev vedtaget på samlingen den 7.-8. juni 2001, navnlig punkt 9 og 19, og hvori det:

− "på ny bekræfter sin vilje til at udvikle en ny kemikaliepolitik og et nyt EF-system til håndte-

ring af kemikalier (stoffer og præparater), og det skal i den forbindelse drøftes, hvordan

spørgsmålet om kemikalier i produkter skal behandles i lovgivningen", og

− "erkender, at det er nødvendigt at pålægge industrien, herunder downstream-brugere i indu-

strien, ansvaret for at formidle viden om kemiske stoffer og for at vurdere og styre den risiko,

der er forbundet med deres anvendelse, således at myndighederne kan fokusere på kemikalier

med den højeste prioritet".

Det er Rådets opfattelse, at de påtænkte foranstaltninger i den nye kemikaliepolitik vil gøre risi-

kostyring med hensyn til farlige stoffer, herunder CMR-stoffer, i produkter betydeligt mere effektiv.

________________________
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2001/0110 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikl 251, stk. 2

om

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om treogtyvende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af

markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er
klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske)

1. SAGSFORLØB

– Ovennævnte forslag [KOM(2001) 256 endelig] blev vedtaget af Kommissionen
den 14. maj 2001 og derpå fremsendt til Rådet og Europa-Parlamentet.

– Europa-Parlamentet godkendte forslaget med ændringsforslag ved
førstebehandlingen den 5. februar 2002.

– Kommissionen forkastede Europa-Parlamentets ændringsforslag.

– Rådet fastlagde sin fælles holdning den 3. 6. 2002.

– Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 12. september 2001.

2. DIREKTIVETS FORMÅL

Forslaget, der har traktatens artikel 95 som retsgrundlag, har følgende to formål:

– at opretholde det indre marked ved at indføre harmoniserede bestemmelser om
markedsføring og anvendelse af stoffer, der er klassificeret som
kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske

– at sørge for et højt beskyttelsesniveau for sundhed og miljø ved at begrænse
markedsføring og anvendelse af stoffer, der er klassificeret som
kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske.

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle bemærkninger

Den fælles holdning er i overensstemmelse med Kommissionens forslag.

3.2. Ændringsforslag

De to ændringsforslag, som Parlamentet har vedtaget, er ikke blevet accepteret af
Kommissionen.
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Kommissionen kan ikke acceptere at udvide forbudet mod stoffer, der er klassificeret
som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2, og
mod præparater til at omfatte produkter, der markedsføres til privat brug.

De gældende begrænsninger vedrørende punkt 29, 30 og 31 i bilag I til
direktiv 76/769/EØF samt Kommissionens forslag om treogtyvende ændring af
direktiv 76/769/EØF omfatter stoffer og præparater. Da både stoffer og præparater er
omfattet af forslaget, dækkes de situaitoner, hvor der er størst sandsynlighed for, at
forbrugere udsættes for stoffer, der er klassificeret som kræftfremkalende, mutagene
eller reproduktionstoksiske. Som eksempler på sådanne forbrugerprodukter kan
nævnes lim, vanskemidler, rengøringsmidler osv.

Strategien i henhold til den nuværende ordning for kemiske stoffer er at vurdere
hvert enkelt stof og at træffe risikohåndteringsforanstaltninger, hvis det fastslås, at
der bør gribes ind for at forebygge uacceptable risici. Kommissionen vil fortsætte
denne praksis, og hvis der opstår en særlig risiko på grund af stoffer, der er
klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i
produkter, vil der blive fremsat forslag om begrænsninger i hvert enkelt tilfælde.

Hvis direktivets anvendelsesområde skulle udvides yderligere til at forbyde stoffer,
der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i
produkter, der markedsføres til privat brug, ville man stå over for en enorm opgave,
der indebærer risikovurdering af i hundredvis af stoffer og måske i tusindvis af
anvendelsesområder.

At igangsætte et så stort antal risikovurderinger ville ikke være praktisk muligt og
ville heller ikke være i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 af
23. marts 1993 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer1

eller med Kommissionens forordning (EF) nr. 2364/2000 af 25. oktober 2000
vedrørende den fjerde liste over prioriterede stoffer i medfør af Rådets forordning
(EØF) nr. 793/932, i hvilken der er fastlagt en liste over prioriterede stoffer, som der
skal foretages en risikovurdering af. Kommissionen er af den opfattelse, at disse
lister over prioriterede stoffer, som er udarbejdet på grundlag af medlemsstaternes
henstillinger, bør danne grundlag for afgørelsen af, om der skal iværksættes
risikovurderinger, da de sikrer, at Fællesskabet først koncentrerer sine begrænsede
ressourcer om de farligste stoffer.

Med hensyn til det generelle spørgsmål om at begrænse risikoen ved farlige stoffer
vil Kommissionen gerne gøre opmærksom på de væsentlige ændringer, som den nye
strategi for kemiske stoffer vil medføre, og som har direkte relevans, når det gælder
om at opfylde de målsætninger, som ændringsforslagene tager sigte på.

Disse ændringer vil betyde, at ca. 30 000 stoffer skal registreres som led i en proces,
hvor industrien skal indberette data - herunder en foreløbig risikovurdering - for
hvert af disse stoffer. Desuden vil den godkendelsesprocedure, som skal anvendes for
meget problematiske stoffer, herunder stoffer, der er klassificeret som
kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, indebære strengere krav.

                                                
1 EFT L 85 af 5.4.1993, s. 1.
2 EFT L 273 af 26.10.2000, s. 5.
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Forslagene er næsten færdigudarbejdet og vil blive forelagt Rådet og Parlamentet
senere i år.

3.3. Rådets fælles holdning

Rådets fælles holdning er helt i overensstemmelse med Kommissionens forslag.

4. KONKLUSION

Kommissionen støtter den fælles holdning, fordi den er helt i overensstemmelse med
forslaget.


