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RICHTLĲN 2001/41/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 19 juni 2001
houdende 21e wĳziging van Richtlĳn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het
op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlĳke stoffen en preparaten (stoffen die
als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zĳn ingedeeld)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

verpakking en het kenmerken van gevaarlĳke stoffen (7)
aan de vooruitgang van de techniek waarin stoffen als
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting van categorie 1 of 2 worden ingedeeld.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),

(6)

Richtlĳn 97/69/EG van de Commissie van 5 december
1997 tot drieëntwintigste aanpassing van Richtlĳn 67/
548/EEG (8) en meer in het bĳzonder bĳlage I daarvan
aan de vooruitgang van de techniek bevat één nieuwe
stof die als kankerverwekkend van categorie 2 is ingedeeld. Richtlĳn 98/73/EG van de Commissie van 18
september 1998 tot vierentwintigste aanpassing van
Richtlĳn 67/548/EEG (9) en meer in het bĳzonder bĳlage
I daarvan aan de vooruitgang van de techniek bevat één
nieuwe stof die als kankerverwekkend van categorie 2 is
ingedeeld en één nieuwe stof die als vergiftig voor de
voortplanting van categorie 2 is ingedeeld. Deze stoffen
dienen in de vorm van een aanhangsel aan de punten 29
en 31 van bĳlage I van Richtlĳn 76/769/EEG te worden
toegevoegd.

(7)

Er is rekening gehouden met de risico's en de voordelen
van de nieuwe stoffen die bĳ de Richtlĳnen 97/69/EG en
98/73/EG als kankerverwekkend van categorie 2 of
vergiftig voor de voortplanting van categorie 2 zĳn ingedeeld.

(8)

Deze richtlĳn laat de communautaire wetgeving onverlet
waarbĳ minimale voorschriften voor de bescherming
van werknemers zĳn vastgelegd, vervat in Richtlĳn 89/
391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van
de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van
werknemers op het werk (10) en daarop gebaseerde
bĳzondere richtlĳnen, met name Richtlĳn 90/394/EEG
van de Raad van 28 juni 1990 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling
aan carcinogene agentia op het werk (zesde bĳzondere
richtlĳn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlĳn
89/391/EEG) (11),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Artikel 14 van het Verdrag behelst dat er een ruimte
zonder binnengrenzen tot stand wordt gebracht, waarin
het vrĳe verkeer van goederen, personen, diensten en
kapitaal wordt gewaarborgd.

(2)

Het Europees Parlement en de Raad hebben op 29 maart
1996 Besluit nr. 646/96/EG tot vaststelling van een
actieplan voor kankerbestrĳding in het kader van de
actie op het gebied van de volksgezondheid (19962000) (4) vastgesteld.

(3)

Om de bescherming van de gezondheid en de veiligheid
van de consument te verbeteren mogen stoffen die als
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zĳn ingedeeld en preparaten die dergelĳke
stoffen bevatten, niet op de markt worden gebracht om
door het grote publiek te worden gebruikt.

(4)

Bĳ Richtlĳn 94/60/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 20 december 1994 tot veertiende wĳziging
van Richtlĳn 76/769/EEG (5) wordt in de vorm van een
aanhangsel voor de punten 29, 30 en 31 van bĳlage I
van Richtlĳn 76/769/EEG (6) een lĳst vastgesteld met
stoffen die zĳn ingedeeld als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting van categorie 1
of 2. Deze stoffen en preparaten mogen niet op de
markt worden gebracht om door het grote publiek te
worden gebruikt.

(5)

In Richtlĳn 94/60/EG wordt bepaald dat de Commissie
een voorstel bĳ het Europees Parlement en de Raad
indient om deze lĳst uit te breiden, uiterlĳk zes maanden
na de publicatie van een aanpassing van bĳlage I van
Richtlĳn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967
betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelĳke
en bestuursrechtelĳke bepalingen inzake de indeling, de

(1) PB C 116 E van 26.4.2000, blz. 54.
(2) PB C 140 van 18.5.2000, blz. 1.
(3) Advies van het Europees Parlement van 14 november 2000 (nog
niet verschenen in het Publicatieblad), gemeenschappelĳk standpunt
van de Raad van 12 maart 2001 (PB C 142 van 15.5.2001, blz. 1)
en besluit van het Europees Parlement van 16 mei 2001.
(4) PB L 95 van 16.4.1996, blz. 9.
5
( ) PB L 365 van 31.12.1994, blz. 1.
(6) PB L 262 van 27.9.1976, blz. 201. Deze richtlĳn is voor het laatst
gewĳzigd bĳ Richtlĳn 1999/77/EG van de Commissie (PB L 207
van 6.8.1999, blz.18).

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1
Het aanhangsel bĳ bĳlage I van Richtlĳn 76/769/EEG wordt als
volgt gewĳzigd:
(7) PB 196 van 16.8.1967, blz. 1. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 2000/33/EG van de Commissie (PB L 136 van 8.6.2000,
blz. 90).
8
( ) PB L 343 van 13.12.1997, blz. 19.
9
( ) PB L 305 van 16.11.1998, blz. 1.
(10) PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.
(11) PB L 196 van 26.7.1990, blz. 1. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 1999/38/EG van de Raad (PB L 138 van 1.6.1999, blz.
66).
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1. de volgende nota R wordt aan het voorwoord toegevoegd:
„Nota R.
Vezels waarvan de naar de lengte gewogen meetkundig
gemiddelde diameter, minus tweemaal de standaardfout,
groter is dan 6 µm, behoeven niet als kankerverwekkend te
worden ingedeeld.”
2. de stoffen die zĳn opgenomen in bĳlage van deze richtlĳn,
worden toegevoegd aan de stoffen die zĳn opgenomen in
het aanhangsel voor de punten 29 en 31 van bĳlage I van
Richtlĳn 76/769/EEG.
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2.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlĳn verwezen of
wordt hiernaar verwezen bĳ de officiële bekendmaking van die
bepalingen. De regels voor deze verwĳzing worden vastgesteld
door de lidstaten.
Artikel 3
Deze richtlĳn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 4
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.

Artikel 2
1.
De lidstaten dienen uiterlĳk op 18 juli 2002 de nodige
wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen vast te stellen en
bekend te maken om aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen
de Commissie daarvan onverwĳld in kennis.

Gedaan te Luxemburg, 19 juni 2001.

Zĳ passen deze bepalingen met ingang van 18 januari 2003
toe.

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitster

De voorzitter

N. FONTAINE

M. WINBERG

BĲLAGE
Punt 29 — Kankerverwekkende stoffen: categorie 2
Stoffen

Catalogusnummer

EG-nummer

CAS-nummer

4-chlooraniline

612-137-00-9

203-401-0

106-47-8

Vuurvaste keramische vezels; vezels voor speciale toepassingen, met uitzondering van de in bĳlage I bĳ Richtlĳn
67/548/EEG genoemde; [kunstmatige (silicaat) glasvezels met
een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en
aardalkali-oxiden (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) van ten
hoogste 18 gewichtspercenten]

650-017-00-8

Nota's

R

Punt 31 — Voor de voortplanting vergiftige stoffen: categorie 2
Stoffen

6-(2-chloorethyl)-6(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6silaundecaan; etacelasil

Catalogusnummer

EG-nummer

CAS-nummer

014-014-00-X

253-704-7

37894-46-5

Nota's

