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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 937/98
af 4. maj 1998
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse
frugter og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og
grøntsager (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2375/
96 (2), særlig artikel 4, stk. 1,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92
af 28. december 1992 om den regningsenhed og de
omregningskurser, der skal anvendes i den fælles landbrugspolitik (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 150/
95 (4), særlig artikel 3, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af
gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne

for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved
import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er
anført i nævnte forordnings bilag;
ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste
importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i
bilaget til nærværende forordning 
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i
forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i
tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 5. maj 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

337 af 24. 12. 1994,
325 af 14. 12. 1996,
387 af 31. 12. 1992,
22 af 31. 1. 1995, s.

s. 66.
s. 5.
s. 1.
1.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 4. maj 1998 om faste importværdier med henblik på
fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(ECU/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast
importværdi

0702 00 00

212
999
052
999
052
999
052
204
212
600
624
999
388
600
999
060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

115,9
115,9
109,7
109,7
88,2
88,2
34,4
34,5
58,6
44,7
51,6
44,8
66,8
83,0
74,9
43,8
86,5
93,3
100,8
94,7
80,9
76,6
79,8
138,0
106,3
90,1

0707 00 05
0709 90 70
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2317/97 (EFT L 321 af 22. 11.
1997, s. 19). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 938/98
af 4. maj 1998
om ændring af forordning (EF) nr. 2931/95 om ændring af forordning (EØF) nr.
804/68 og andre forordninger som følge af ændringen af den kombinerede
nomenklatur for visse mejeriprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 234/79
af 5. februar 1979 om fremgangsmåden ved tilpasning af
nomenklaturen i den fælles toldtarif for så vidt angår
landbrugsprodukter (1), ændret ved forordning (EØF) nr.
3209/89 (2), særlig artikel 2, stk. 1,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk
og mejeriprodukter (3), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1587/96 (4), særlig artikel 13, stk. 3, og artikel 17, stk.
14, og

de i denne forordning fastsatte bestemmelser er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —

ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2448/95 af 10.
oktober 1995 om ændring af bilag I til Rådets forordning
(EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og
den fælles toldtarif (5) blev koderne for visse mejeriprodukter ændret fra 1. januar 1996;
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2931/95 (6),
ændret ved forordning (EF) nr. 1812/97 (7), blev der foretaget en ændring af de forordninger vedrørende mælk og
mejeriprodukter, der blev berørt af ændringen af KNkodernes underpositioner, herunder forordning (EØF) nr.
804/68;

KN-kode

»ex 2101

efter artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 804/68,
sammenholdt med bilaget inden dets ændring ved forordning (EF) nr. 2931/95, var det ifølge den fortolkning, som
EF-Domstolen fastslog i sag C-334/94, tilladt at yde
eksportrestitutioner for mejeriprodukter såvel i varer tilberedt på basis af kaffe som i varer tilberedt på basis af
ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe; da bilaget til
forordning (EØF) nr. 804/68 blev ændret ved forordning
(EF) nr. 2931/95, var der endnu ikke taget hensyn til
EF-Domstolens fortolkning; for at rette forordning (EF)
nr. 2931/95 ind efter denne fortolkning bør denne kode
samt koden for varer tilberedt på basis af ekstrakter,
essenser og koncentrater af te og maté, som den samme
fremgangsmåde burde have været fulgt for, indsættes i
bilaget til forordning (EØF) nr. 804/68; for at sikre en
kontinuerlig overholdelse af EF-Domstolens fortolkning
bør ændringerne anvendes fra den 1. januar 1996;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Artikel 1, nr. 4, syvende led, i forordning (EF) nr. 2931/95
affattes således:
»— oplysningerne vedrørende KN-kode ex 2101 10
og 2101 20 affattes således:

Varebeskrivelse

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på
basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og
andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf:

2101 12 92

– – – Varer tilberedt på basis af ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe

2101 12 98

– – – Andre varer
– – Tilberedte varer:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L
L

2101 20 92

– – – På basis af ekstrakter, essenser og koncentrater af te og maté

2101 20 98

– – – I andre tilfælde««

34 af 9. 2. 1979, s. 2.
312 af 27. 10. 1989, s. 5.
148 af 28. 6. 1968, s. 13.
206 af 16. 8. 1996, s. 21.
259 af 30. 10. 1995, s. 1.
307 af 20. 12. 1995, s. 10.
257 af 20. 9. 1997, s. 5.
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Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske
Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 1996.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 939/98
af 4. maj 1998
om fastsættelse for april 1998 af den specifikke landbrugsomregningskurs for
refusionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1599/
96 (2),
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92
af 28. december 1992 om den regningsenhed og de
omregningskurser, der skal anvendes i den fælles landbrugspolitik (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 150/
95 (4),
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1713/93 af 30. juni 1993 om særlige bestemmelser for
anvendelse af landbrugsomregningskurserne i sukkersektoren (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 59/97 (6),
særlig artikel 1, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
I artikel 1, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1713/93 er det
fastsat, at refusionsbeløbet for lageromkostninger, jf.
artikel 8 i forordning (EØF) nr. 1785/81, omregnes til
national valuta ved hjælp af en specifik landbrugsomregningskurs, der er lig med det pro rata-beregnede gennem-

snit af de landbrugsomregningskurser, som gælder i
oplagringsmåneden; den specifikke landbrugsomregningskurs skal fastsættes hver måned for den foregående
måned;
anvendelsen af disse bestemmelser fører for april 1998 til
fastsættelse af den specifikke landbrugsomregningskurs
for omregning af refusionsbeløbet for lageromkostninger
til de forskellige nationale valutaer som angivet i bilaget
til nærværende forordning 
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Den specifikke landbrugsomregningskurs, der anvendes
til omregning af refusionsbeløbet for lageromkostninger
som omhandlet i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 1785/81
til de enkelte nationale valutaer, fastsættes for april 1998
som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 5. maj 1998.
Den anvendes fra den 1. april 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

177 af 1. 7. 1981, s. 4.
206 af 16. 8. 1996, s. 43.
387 af 31. 12. 1992, s. 1.
22 af 31. 1. 1995, s. 1.
159 af 1. 7. 1993, s. 94.
14 af 17. 1. 1997, s. 25.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 4. maj 1998 om fastsættelse for april 1998 af den specifikke
landbrugsomregningskurs for refusionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren
Landbrugsomregningskurser

1 ECU =

40,9321
7,56159
1,98381
349,703
168,313
6,68769
0,796521
1 973,93
2,23573
13,9570
203,155
6,02811
8,79309
0,695735

belgiske og luxembourgske francs
danske kroner
tyske mark
græske drakmer
spanske pesetas
franske francs
irske pund
italienske lire
nederlandske gylden
østrigske schilling
portugisiske escudos
finske mark
svenske kroner
pund sterling

5. 5. 98

5. 5. 98

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

L 131/7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 940/98
af 4. maj 1998
om ændring af importtold for korn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn (1), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923/96 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt
angår importtold for korn (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2092/97 (4), særlig artikel 2, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 929/98 (5);

i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96 er det
fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden
i dens anvendelsesperiode afviger med mindst 5 ECU/ton
fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende justering;
nævnte afvigelse har fundet sted; det er derfor nødvendigt
at justere importtolden i forordning (EF) nr. 929/98 
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I og II til forordning (EF) nr. 929/98 affattes som
angivet i bilag I og II til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 5. maj 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

181
126
161
292
130

af
af
af
af
af

1. 7. 1992, s. 21.
24. 5. 1996, s. 37.
29. 6. 1996, s. 125.
25. 10. 1997, s. 10.
1. 5. 1998, s. 9.
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BILAG I
Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
1766/92

KN-kode

Varebeskrivelse

Told ved indførsel pr. landevej,
flod eller hav fra havne
ved Middelhavet, Sortehavet
eller Østersøen (ECU/ton)

Told ved indførsel ad luftvejene,
pr. hav fra andre havne (2)
(ECU/ton)

7,16

0,00

1001 10 00

Hård hvede (1)

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

49,13

39,13

1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til
udsæd (3)

49,13

39,13

af middelgod kvalitet

74,59

64,59

af ringe kvalitet

88,14

78,14

1002 00 00

Rug

99,04

89,04

1003 00 10

Byg, til udsæd

99,04

89,04

1003 00 90

Byg, til andet end udsæd (3)

99,04

89,04

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

95,25

85,25

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (3)

95,25

85,25

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til
udsæd

99,04

89,04

(1) For hård hvede, der ikke opfylder minimumskvaliteten som omhandlet i bilag I til forordning (EF) nr. 1249/96, gælder den told, der er fastsat for blød hvede
af ringe kvalitet.
(2) For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en
nedsættelse af tolden på
 3 ECU/ton, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller
 2 ECU/ton, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Sverige, Finland eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.
(3) Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 14 eller 8 ECU/ton, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.
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BILAG II
Elementer til beregning af tolden
(perioden 30. april 1998 til 1. maj 1998)
1. Gennemsnit for perioden på to uger forud for fastsættelsesdagen:
Børsnoteringer

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)
Notering (ECU/ton)
Præmie for Golfen (ECU/ton)
Præmie for The Great Lakes (ECU/ton)

Minneapolis

Kansas-City

HRS2. 14 % HRW2. 11,5 %

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

122,50

106,69

99,53

88,93

177,76 (1)

85,86 (1)



12,72

6,33

9,81





13,27











(1) Fob Duluth.

2. Fragt/omkostninger: Mexikanske Golf-Rotterdam: 11,60 ECU/ton; Great Lakes-Rotterdam: 20,67 ECU/ton.
3. Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96: 0,00 ECU/ton (HRW2)
0,00 ECU/ton (SRW2).
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RÅDETS DIREKTIV 98/23/EF
af 7. april 1998
om udvidelse af direktiv 97/81/EF om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde,
der er indgået af UNICE, CEEP og EFS, til også at omfatte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (2), og
ud fra følgende betragtninger:
Rådet vedtog i overensstemmelse med den aftale om
social- og arbejdsmarkedspolitikken, der er knyttet til
protokol nr. 14 om social- og arbejdsmarkedspolitikken,
der er knyttet til EF-traktaten, særlig artikel 4, stk. 2, i
denne aftale, direktiv 97/81/EF (3); direktivet gælder
følgelig ikke for Det Forenede Kongerige Storbritannien
og Nordirland;
på Det Europæiske Råds møde i Amsterdam den 16.-17.
juni 1997 bekræftedes den enighed, der på referingskonferencen var opnået om at indarbejde aftalen om socialog arbejdsmarkedspolitikken i EF-traktaten, og det blev
anført, at det fornødne måtte foretages for, at Det
Forenede Kongerige Storbritanniens og Nordirlands
intentioner om at efterkomme de direktiver, som allerede
er vedtaget på grundlag af aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken, og dem, der eventuelt vil blive
vedtaget inden den nye traktats ikrafttræden, kan få retlig
virkning;
på Rådets samling den 24. juli 1997 enedes Rådet og
Kommisionen om at gennemføre konklusionerne fra Det
Europæiske Råds møde i Amsterdam; de enedes endvidere om at anvende samme procedure, med de nødvendige ændringer, i forbindelse med fremtidige direktiver,
der vedtages på grundlag af aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken; dette direktiv sigter mod at nå dette
mål ved at udvide direktiv 97/81/EF til også at omfatte
Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland;
det forhold, at direktiv 97/81/EF ikke finder anvendelse i
Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland,
påvirker direkte den måde, hvorpå det indre marked
fungerer; gennemførelsen af rammeaftalen, der er knyttet
som bilag til nævnte direktiv, navnlig princippet om ikke-

(1) Udtalelse afgivet den 1. april 1998 (endnu ikke offentliggjort i
Tidende).
(2) Udtalelse afgivet den 25. marts 1998 (endnu ikke offentliggjort
i Tidende).
(3) EFT L 14 af 20. 1. 1998, s. 9.

diskriminering mellem deltidsansatte og fuldtidsansatte, i
alle medlemsstaterne vil forbedre det indre markeds funktion;
vedtagelsen af dette direktiv medfører, at direktiv 97/
81/EF bliver gældende i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland; fra den dato, hvor nærværende
direktiv træder i kraft, skal udtrykket »medlemsstaterne«
forstås som også omfattende Det Forenede Kongerige
Storbritannien og Nordirland;
med hensyn til gennemførelsen vil Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland få samme gennemførelsesfrist på to år som de øvrige medlemsstater til at
vedtage de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme direktiv 97/81/EF 
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Rådets direktiv 97/81/EF finder anvendelse på Det
Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, jf. dog
artikel 2.
Artikel 2
I artikel 2 i direktiv 97/81/EF indsættes følgende stykke:
»1a.
For så vidt angår Det Forenede Kongerige
Storbritannien og Nordirland ændres datoen 20.
januar 2000 i stk. 1 til 7. april 2000.«

Artikel 3
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Luxembourg, den 7. april 1998.
På Rådets vegne
D. BLUNKETT

Formand
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RÅDETS DIREKTIV 98/24/EF
af 7. april 1998
om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod
risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til
direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 118 A,

ikke etableres gennem detaljerede krav, men gennem
en ramme af generelle principper, som gør det
muligt for medlemsstaterne at anvende minimumskravene konsekvent;

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1), udarbejdet efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen,

(6) en arbejdsaktivitet, der indebærer anvendelse af en
kemisk agens, må anses for at udsætte arbejdstagerne
for risiko;

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (2),
i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189
C (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1) I henhold til traktatens artikel 118 A vedtager Rådet,
ved udstedelse af direktiver, minimumsforskrifter
med henblik på at forbedre navnlig arbejdsmiljøet
for at sikre et højere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;
(2) i henhold til samme artikel skal det i direktiverne
undgås, at der pålægges administrative, finansielle og
retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder;
(3) forbedringen af arbejdstagernes sikkerhed, hygiejne
og sundhed på arbejdspladsen er et mål, der ikke bør
underordnes rent økonomiske betragtninger;
(4) overholdelsen af minimumskrav om beskyttelse af
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed mod de risici,
der er forbundet med kemiske agenser, har til formål
ikke alene at sikre beskyttelsen af hver enkelt arbejdstagers sikkerhed og sundhed, men desuden at
give alle arbejdstagere i Fællesskabet et mindstemål
af beskyttelse, som hindrer enhver mulig konkurrenceforvridning;
(5) et passende niveau af beskyttelse mod risici hidrørende fra kemiske agenser må etableres for Fællesskabet som helhed, og dette beskyttelsesniveau skal
(1) EFT C 165 af 16. 6. 1993, s. 4.
(2) EFT C 34 af 2. 2. 1994, s. 42.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 20. april 1994 (EFT C 128 af
9. 5. 1994, s. 167), Rådets fælles holdning af 7. oktober 1997
(EFT C 375 af 10. 12. 1997, s. 2) og Europa-Parlamentets afgørelse af 17. februar 1998 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(7) Rådets direktiv 80/1107/EØF af 27. november 1980
om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at
være udsat for kemiske, fysiske og biologiske agenser
under arbejdet (4), Rådets direktiv 82/605/EØF af 28.
juli 1982 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne
ved under arbejdet at være udsat for metallisk bly og
dettes ionforbindelser (første særdirektiv i henhold til
direktiv 80/1107/EØF, artikel 8) (5), og Rådets
direktiv 88/364/EØF af 9. juni 1988 om beskyttelse
af arbejdstagere ved forbud mod bestemte agenser
og/eller arbejdsaktiviteter (fjerde særdirektiv i
henhold til direktiv 80/1107/EØF, artikel 8) (6) bør af
hensyn til konsekvens og klarhed samt af tekniske
grunde revideres og indarbejdes i et enkelt direktiv
om minimumsforskrifter for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejde, til
hvilket der anvendes kemiske agenser; nævnte direktiver kan derefter ophæves;
(8) dette direktiv er et særdirektiv i henhold til
artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF af 12.
juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til
forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed
under arbejdet (7);
(9) bestemmelserne i nævnte direktiv gælder derfor fuldt
ud for arbejdstagere, der udsættes for kemiske agenser, med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i nærværende direktiv;
(10) der er fastsat strengere og/eller mere specifikke
bestemmelser om transport af farlige kemiske
agenser i bindende internationale aftaler og konventioner, som er indarbejdet i fællesskabsbestemmelserne om transport af farligt gods med jernbane, ad
vej, ad vandveje eller ad luftvejen;
(4) EFT L 327 af 3. 12. 1980, s. 8. Direktivet er senest ændret ved
direktiv 88/642/EØF (EFT L 356 af 24. 12. 1988, s. 74).
(5) EFT L 247 af 23. 8. 1982, s. 12.
6
( ) EFT L 179 af 9. 7. 1988, s. 44.
(7) EFT L 183 af 29. 6. 1989, s. 1.
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(11) ved direktiv 67/548/EØF (1) og direktiv 88/379/
EØF (2) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige
stoffer henholdsvis præparater har Rådet fastlagt et
system af kriterier for klassificering af farlige stoffer
og præparater;

(12) definitionen på en farlig kemisk agens bør omfatte
ethvert kemisk stof, der opfylder disse kriterier, samt
ethvert kemisk stof, som, uden at opfylde disse kriterier, på grund af sine fysisk-kemiske, kemiske eller
toksikologiske egenskaber, den måde, hvorpå det
anvendes, eller forekomst på arbejdspladsen, udgør
en risiko for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

(13) Kommissionen har ved direktiv 90/492/EØF (3) defineret og fastlagt et system for specifik information
om farlige stoffer og præparater i form af sikkerhedsdatablade, hovedsagelig med sigte på industrielle
brugere for at sætte dem i stand til at træffe de
nødvendige foranstaltninger for at sikre beskyttelsen
af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed; i Rådets
direktiv 92/58/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med
sikkerhed og sundhed under arbejdet (niende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16,
stk. 1) (4), etableres et system for mærkning af beholdere og rørsystemer, som anvendes til farlige stoffer
eller præparater under arbejdet;

(14) arbejdsgiveren bør vurdere den risiko, som forekomsten af farlige kemiske agenser på arbejdspladsen kan
give anledning til for arbejdstagernes sikkerhed og
sundhed, så der kan træffes de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og beskyttelse, som er fastlagt
i dette direktiv;

(15) de forebyggende foranstaltninger, der er foreskrevet i
risikovurderingen, og som arbejdsgiveren skal træffe,
bør være forenelige med behovet for at beskytte
folkesundhed og miljø;

(16) for at sikre et højere beskyttelsesniveau gennem
arbejdstagernes adgang til fuldstændige oplysninger
er det vigtigt, at arbejdstagerne og disses repræsentanter informeres om de risici, som kemiske agenser
kan frembyde for deres sikkerhed og sundhed, og om
de foranstaltninger, der er nødvendige for at
begrænse eller helt fjerne disse risici, samt at de har
(1) EFT 196 af 16. 8. 1967, s. 1. Direktivet er senest ændret ved
direktiv 96/56/EF (EFT L 236 af 18. 9. 1996, s. 35).
(2) EFT L 187 af 16. 7. 1998, s. 14. Direktivet er senest ændret
ved Kommissionens direktiv 96/65/EF (EFT L 265 af 18. 10.
1996, s. 15).
3
( ) EFT L 275 af 5. 10. 1990, s. 35.
4
( ) EFT L 245 af 26. 8. 1992, s. 23.
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mulighed for at kontrollere, at de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger træffes;
(17) hvis resultaterne af ovennævnte vurdering viser, at
der er fare for arbejdstagernes helbred, kan hebredskontrol af de pågældende bidrage til de forebyggende
og beskyttende foranstaltninger, arbejdsgiveren skal
træffe;
(18) arbejdsgiverne skal regelmæssigt foretage vurderinger
og målinger og følge med i den seneste teknologiske
udvikling med henblik på at forbedre beskyttelsen af
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;
(19) de nyeste videnskabelige data bør vurderes af
uafhængige videnskabsmænd, der bistår Kommissionen med at fastsætte grænseværdierne for
erhvervsmæssig eksponering;
(20) selv om der i nogle tilfælde ikke er tilstrækkeligt
videnskabeligt grundlag for at etablere en grænseværdi for udsættelse for en kemisk agens, under
hvilken der ikke længere er nogen risiko for helbredet, vil en begrænsning af udsættelsen for kemiske
agenser under alle omstændigheder begrænse disse
risici;
(21) i Kommissionens direktiv 91/322/EØF (5) og 96/94/
EF (6) er der fastsat vejledende grænseværdier i
henhold til direktiv 80/1107/EØF; disse direktiver
bør bibeholdes som en del af den nuværende ramme;
(22) de tekniske tilpasninger, der skal foretages i dette
direktiv, bør udarbejdes af Kommissionen i samarbejde med det udvalg, som er nedsat ved direktiv
89/391/EØF for at bistå Kommissionen med at foretage tekniske tilpasninger af særdirektiver, der
vedtages i henhold til ovennævnte direktiv; Kommissionen bør også opstille praktiske retningslinjer for
direktivets anvendelse, efter at have rådført sig med
Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og
Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen, i overensstemmelse med afgørelse 74/325/EØF (7);
(23) ophævelsen af direktiv 80/1107/EØF må ikke
medføre, at de nugældende arbejdstagerbeskyttelsesstandarder for kemiske, fysiske og biologiske agenser
nedsættes; standarder, der er en følge af bestående
direktiver om biologiske agenser, det forelagte
direktiv om fysiske agenser, nærværende direktiv og
ændringer til disse tekster bør ligge på linje med og
mindst holde samme niveau som standarderne i
nævnte direktiver;
(5) EFT L 177 af 5. 7. 1991, s. 22.
(6) EFT L 338 af 28. 12. 1996, s. 86.
(7) EFT L 185 af 9. 7. 1974, s. 15. Afgørelsen er senest ændret ved
tiltrædelsesakten af 1994.

5. 5. 98

¬ DA ¬

De Europæiske Fællesskabers Tidende

(24) dette direktiv udgør et konkret led i gennemførelsen
af den sociale dimension inden for det indre
marked —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
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direktiv 93/75/EØF (4), i bestemmelserne i den europæiske konvention om international transport af farligt
gods ad indre vandveje og reglementet for transport af
farlige stoffer på Rhinen som indarbejdet i fællesskabslovgivningen og i de tekniske instrukser for sikker transport
af farligt gods, som Organisationen for International Civil
Luftfart har udstedt på datoen for nærværende direktivs
ikrafttræden.

AFDELING I

Artikel 2
ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Definitioner
Artikel 1
Formål og rækkevidde
1. I dette direktiv, som er det fjortende særdirektiv i
henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF, fastsættes minimumsforskrifter for beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for deres sikkerhed og sundhed, som
opstår eller kan opstå som følge af udsættelse for kemiske
agenser, som findes på arbejdspladsen, eller som følge af
en arbejdsaktivitet, i hvilken der indgår kemiske agenser.
2. Direktivets bestemmelser finder anvendelse, hvis der
er eller formodes at være farlige kemiske agenser til stede
på arbejdspladsen, dog med forbehold af bestemmelserne
om kemiske agenser, som er omfattet af foranstaltninger
vedrørende strålingsbeskyttelse i henhold til direktiver
vedtaget i medfør af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.
3. For kræftfremkaldende stoffer på arbejdsstedet
gælder bestemmelserne i dette direktiv, for så vidt der
ikke er fastsat strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i Rådets direktiv 90/394/EØF af 28. juni 1990 om
beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet
at være udsat for kræftfremkaldende stoffer (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/
EØF) (1).
4. Direktiv 89/391/EØF finder fuldt ud anvendelse på
hele det i denne artikel nævnte område, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i
nærværende direktiv.
5. Med hensyn til transport af farlige kemiske agenser
gælder dette direktiv med forbehold af strengere bestemmelser og/eller særbestemmelser i direktiv 94/55/EF (2),
direktiv 96/49/EF (3), i bestemmelserne i IMDG-koden,
IBC-koden og IGC-koden som defineret i artikel 2 i
(1) EFT L 196 af 26. 7. 1990, s. 1.
(2) Rådets direktiv 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af
farligt gods ad vej (EFT L 319 af 12. 12. 1994, s. 7). Direktivet
er ændret ved Kommissionens direktiv 96/86/EF (EFT L 335
af 24. 12. 1996, s. 43).
(3) Rådets direktiv 96/49/EF af 23. juli 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om jernbanebefordring af farligt gods (EFT L 235 af 17. 9. 1996, s. 25). Direktivet er ændret ved Kommissionens direktiv 96/87/EF (EFT L
355 af 24. 12. 1996, s. 45).

I dette direktiv forstås ved:
a) »kemisk agens«: ethvert kemisk element eller forbindelse eller blandinger deraf, som det forekommer i
naturlig tilstand eller frembringes, anvendes eller frigøres, herunder som affald, under en given arbejdsproces,
uanset om frembringelsen er tilsigtet under arbejdsprocessen, og uanset om det markedsføres
b) »farlig kemisk agens«:
i) enhver kemisk agens, som i henhold til bilag VI til
direktiv 67/548/EØF opfylder kriterierne for klassificering som et farligt stof, uanset om dette stof er
klassificeret i henhold til nævnte direktiv, bortset
fra stoffer, der kun opfylder kriterierne for klassificering som farlige for miljøet
ii) enhver kemisk agens, som i henhold til direktiv
88/379/EØF opfylder kriterierne for klassificering
som farligt præparat, uanset om præparatet er klassificeret i henhold til nævnte direktiv, bortset fra
præparater, der kun opfylder kriterierne for klassificering som farlige for miljøet
iii) enhver kemisk agens, som uden at opfylde kriterierne for klassificering som farlig i henhold til nr. i)
og ii) på grund af sine fysisk-kemiske, kemiske eller
toksikologiske egenskaber og den måde, hvorpå
den anvendes eller forekommer på arbejdspladsen,
kan udgøre en risiko for arbejdstagernes sikkerhed
og sundhed, herunder enhver kemisk agens, for
hvilken der er fastsat en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering i henhold til artikel 3.
c) »aktivitet, hvori der indgår kemiske agenser«: ethvert
arbejde, hvor der anvendes eller påtænkes anvendt
kemiske agenser, uanset i hvilken arbejdsproces,
herunder produktion, håndtering, oplagring, transport
eller bortskaffelse og behandling, eller hvor sådanne
agenser er et resultat af et sådant arbejde
(4) Rådets direktiv 93/75/EØF af 13. september 1993 om mindstekrav til skibe, som er på vej til eller fra Fællesskabets søhavne med farligt eller forurenende gods (EFT L 247 af 5. 10.
1993, s. 19). Direktivet er senest ændret ved Kommissionens
direktiv 97/34/EF (EFT L 158 af 17. 6. 1997, s. 40).
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d) »grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering«: medmindre andet er anført, grænsen for den tidsvægtede
gennemsnitlige koncentration af en kemisk agens i
den luft på arbejdspladsen, der indåndes af en arbejdstager i relation til en nærmere fastsat referenceperiode
e) »biologisk grænseværdi«: grænsen for koncentrationen
af en given agens i et givet biologisk miljø, dens metabolit eller en effektindikator
f) »helbredskontrol«: vurdering af den enkelte arbejdstager
for at fastslå dennes helbredstilstand i relation til
udsættelsen for specifikke kemiske agenser på arbejdsstedet
g) »fare«: den iboende egenskab ved en kemisk agens, som
kan forvolde skade
h) »risiko«: sandsynligheden for, at skaden kan opstå i
forbindelse med brug og/eller eksponering.

Artikel 3
Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og
biologiske grænseværdier
1. Kommissionen evaluerer forbindelsen mellem
farlige kemiske agensers indvirkning på helbredet og
niveauet for erhvervsmæssig eksponering på grundlag af
en uafhængig videnskabelig vurdering af de seneste
tilgængelige videnskabelige data.
2. På grundlag af den evaluering, der er omhandlet i
stk. 1, fremsætter Kommissionen, efter først at have hørt
Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen, forslag til europæiske
mål for beskyttelsen af arbejdstagere mod kemiske risici i
form af vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig
eksponering, der skal fastsættes på fællesskabsplan.
Disse grænseværdier fastsættes eller ajourføres under
hensyntagen til de til rådighed værende målemetoder og i
overensstemmelse med proceduren i artikel 17 i direktiv
89/391/EØF. Medlemsstaterne holder arbejdstager- og
arbejdsgiverorganisationer orienteret om de grænseværdier
for erhvervsmæssig eksponering, der fastsættes på fællesskabsplan.
3. For enhver kemisk agens, for hvilken der er fastsat
en vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering på fællesskabsplan, fastsætter medlemsstaterne en
national grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering,
baseret på Fællesskabets grænseværdi, således at dens art
bestemmes i overensstemmelse med national lovgivning
og praksis.
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4. Der kan på fællesskabsplan fastsættes bindende
grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, som
foruden principperne for fastsættelsen af vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering skal afspejle
det, der er praktisk muligt, samtidig med at målsætningen
om sikring af arbejdstagernes sundhed på arbejdsstedet
opfyldes. Sådanne grænseværdier fastsættes i overensstemmelse med proceduren i traktatens artikel 118 A og
anføres i bilag I til dette direktiv.

5. For enhver kemisk agens, for hvilken der er fastsat
en bindende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering, fastsætter medlemsstaterne en tilsvarende national
bindende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering,
der baseres på, men ikke må overskride Fællesskabets
grænseværdi.

6. Der kan på fællesskabsplan fastsættes bindende
biologiske grænseværdier på grundlag af den evaluering,
der er beskrevet i stk. 1, og af de til rådighed stående
målemetoder, som skal afspejle det, der er praktisk muligt,
samtidig med at målsætningen om sikring af arbejdstagernes sundhed på arbejdsstedet opfyldes. Sådanne grænseværdier fastsættes efter proceduren i traktatens
artikel 118 A og anføres sammen med andre relevante
informationer vedrørende sundhedsovervågning i bilag II
til nærværende direktiv.

7. For enhver kemisk agens, for hvilken der er fastsat
en bindende biologisk grænseværdi, fastsætter medlemsstaterne en tilsvarende national bindende biologisk grænseværdi, som baseres på, men ikke må overskride Fællesskabets grænseværdi.

8. Når en medlemsstat indfører eller reviderer en
national grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
eller en national biologisk grænseværdi for en kemisk
agens, underretter den Kommissionen og de øvrige
medlemsstater herom tillige med de relevante videnskabelige og tekniske data. Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger.

9. På grundlag af medlemsstaternes rapporter i henhold
til artikel 15 foretager Kommissionen en vurdering af,
hvordan medlemsstaterne har taget hensyn til Fællesskabets vejledende grænseværdier ved fastsættelsen af de
tilsvarende nationale grænseværdier for erhvervsmæssig
eksponering.

10. Standardiserede metoder for måling og evaluering
af luftkoncentrationer på arbejdspladsen i forhold til
grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering udarbejdes i henhold til artikel 12, stk. 2.
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AFDELING II

ARBEJDSGIVERENS FORPLIGTELSER

Artikel 4
Bestemmelse og vurdering af risikoen i forbindelse
med farlige kemiske agenser
1. I forbindelse med opfyldelsen af de forpligtelser, der
er fastsat i artikel 6, stk. 3, og artikel 9, stk. 1, i direktiv
89/391/EØF, fastslår arbejdsgiveren først, om der findes
nogle farlige kemiske agenser på arbejdspladsen. Hvis
dette er tilfældet, vurderer han herefter enhver risiko for
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, der skyldes tilstedeværelsen af disse kemiske agenser, under hensyntagen
til:
— deres farlige egenskaber
— oplysninger om sikkerhed og sundhed, der skal gives
af leverandøren (f.eks. det relevante sikkerhedsdatablad
i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv
67/548/EØF eller direktiv 88/379/EØF)
— eksponeringsgraden, -typen og -varigheden
— omstændighederne ved arbejde, der involverer sådanne
agenser, herunder deres mængde
— enhver grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
eller biologisk grænseværdi, der er fastsat på den
pågældende medlemsstats område
— virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er
truffet eller skal træffes
— hvor det er muligt, de konklusioner, der kan drages af
enhver helbredskontrol, der allerede er foretaget.
Arbejdsgiveren skal fra leverandøren eller fra andre let
tilgængelige kilder skaffe yderligere oplysninger, der er
nødvendige for risikovurderingen. Disse oplysninger skal
eventuelt omfatte den specifikke vurdering af risikoen for
brugerne på grundlag af fællesskabslovgivningen om
kemiske agenser.
2. Arbejdsgiveren skal være i besiddelse af en risikovurdering i overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 89/
391/EØF og skal angive, hvilke foranstaltninger der er
blevet truffet i henhold til artikel 5 og 6 i nærværende
direktiv. Risikovurderingen skal være dokumenteret på
passende måde i overensstemmelse med national lovgivning og praksis og kan omfatte en beskrivelse fra arbejdsgiveren, der sandsynliggør, at arten og omfanget af de
risici, der kan henføres til kemiske agenser, gør en yderligere detaljeret risikovurdering unødvendig. Risikovurderingen skal ajourføres, navnlig hvis der er sket væsentlige
ændringer, som gør, at den ikke længere er tidssvarende,
eller hvis resultaterne af helbredskontrollen gør det
nødvendigt.
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3. Visse aktiviteter i virksomheden eller bedriften, som
f.eks. vedligeholdelse, der kan forudses at give anledning
til en væsentlig eksponering, eller som kan resultere i en
forringelse af sikkerheds- og sundhedsbetingelserne af
andre grunde, selv efter at alle tekniske foranstaltninger er
truffet, skal medtages i risikovurderingen.
4. Hvis der er tale om aktiviteter, der medfører udsættelse for flere farlige kemiske agenser, vurderes risikoen på
grundlag af den risiko, de forskellige kemiske agenser
udgør tilsammen.
5. Hvis der er tale om en ny aktivitet, der medfører
brug af farlige kemiske agenser, må arbejdet først påbegyndes, når der er foretaget en vurdering af den risiko, der
er forbundet med aktiviteten, og alle tilhørende forebyggende foranstaltninger er blevet truffet.
6. I overensstemmelse med artikel 12, stk. 2,
udarbejdes praktiske retningslinjer for risikobestemmelse
og -vurdering samt for revision og, om nødvendigt, tilpasning heraf.

Artikel 5
Almindelige principper for forebyggelse af risici i
forbindelse med farlige kemiske agenser og anvendelser af direktivet på vurderingen af disse risici
1. Arbejdsgiveren har pligt til at sikre arbejdstagernes
sikkerhed og sundhed i forbindelse med aktiviteter, der
indebærer tilstedeværelse af farlige kemiske agenser, og
skal med henblik herpå træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger, der er nævnt i artikel 6, stk. 1 og
2, i direktiv 89/391/EØF, samt foranstaltningerne i
nærværende direktiv.
2. Sikkerheds- og sundhedsrisici, som arbejdstagerne
udsættes for under arbejde, der indebærer tilstedeværelse
af farlige kemiske agenser, skal fjernes eller reduceres til
et minimum gennem:
— arbejdspladsens udformning og tilrettelæggelsen af
arbejdet
— tilrådighedsstillelse af egnet udstyr til arbejde med
kemiske agenser og vedligeholdelsesprocesser, der
sikrer arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på
arbejdspladsen
— begrænsning til et minimum af antallet af arbejdstagere, som eksponeres eller risikerer at blive det
— begrænsning til et minimum af eksponeringens
varighed og intensitet
— passende hygiejneforanstaltninger
— begrænsning af mængden af kemiske agenser på
arbejdspladsen til det minimum, der er nødvendigt for
den pågældende type arbejde
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— egnede arbejdsmetoder, herunder regler for sikker
håndtering, oplagring og transport på arbejdspladsen
af farlige kemiske agenser og affald, der indeholder
sådanne kemiske agenser.
Praktiske retningslinjer vedrørende forebyggende foranstaltninger med henblik på risikokontrol udarbejdes i
henhold til artikel 12, stk. 2.
3. Når resultaterne af den i artikel 4, stk. 1, nævnte
vurdering viser, at arbejdstagernes sikkerhed og sundhed
er i fare, skal de særlige beskyttelses-, forebyggelses- og
overvågningsforanstaltninger, der er nævnt i artikel 6, 7 og
10, træffes.
4. Når resultaterne af den i artikel 4, stk. 1, nævnte risikovurdering viser, at der på grund af de mængder af en
farlig kemisk agens, der findes på arbejdspladsen, kun er
ringe risiko for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, og
de foranstaltninger, der er truffet i henhold til stk. 1 og 2 i
nærværende artikel, er tilstrækkelige til at begrænse denne
risiko, finder artikel 6, 7 og 10 ikke anvendelse.

Artikel 6
Særlige foranstaltninger til beskyttelse og forebyggelse
1. Arbejdsgiveren påser, at risici for arbejdstagernes
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, der skyldes en
farlig kemisk agens, fjernes eller reduceres til et minimum.
2. Gennemførelsen af stk. 1 skal navnlig ske ved, at
arbejdsgiveren undgår at bruge en farlig kemisk agens ved
at erstatte den med en kemisk agens eller proces, som
under de pågældende anvendelsesbetingelser ikke er farlig
eller, alt efter omstændighederne, er mindre farlig for
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.
Hvis det på grund af aktivitetens særlige karakter ikke er
muligt at fjerne risikoen ved at anvende en anden kemisk
agens, skal arbejdsgiveren under hensyn til den aktivitet
og risikovurdering, der er omhandlet i artikel 4, sikre, at
risikoen reduceres til et minimum, idet han træffer foranstaltninger til beskyttelse og forebyggelse i overensstemmelse med den risikovurdering, der er foretaget i henhold
til artikel 4. Disse skal i nævnte rækkefølge omfatte:
a) udformning af passende arbejdsprocesser og teknisk
kontrol samt brug af egnet udstyr og egnede materialer
for at undgå eller formindske udslip af farlige kemiske
agenser, som måtte udgøre en risiko for arbejdstagernes
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
b) anvendelse af kollektive beskyttelsesforanstaltninger
ved risikokilden såsom tilstrækkelig ventilation og
passende tilrettelæggelse af arbejdet
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c) anvendelse af individuelle beskyttelsesforanstaltninger,
herunder personlige værnemidler, når eksponering
ikke kan undgås på anden måde.
Praktiske retningslinjer for beskyttende og forebyggende
foranstaltninger med henblik på risikokontrol udarbejdes
i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2.
3. De foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2, skal
ledsages af helbredskontrol i henhold til artikel 10, hvis
risikoen er af en sådan karakter, at det er relevant.
4. Medmindre arbejdsgiveren tydeligt kan godtgøre ved
andre former for evaluering, at der i henhold til stk. 2 er
opnået tilstrækkelig forebyggelse og beskyttelse, skal
arbejdsgiveren regelmæssigt, og når der sker ændringer i
forholdene, som kan påvirke arbejdstagernes eksponering
for kemiske agenser, foretage sådanne målinger af
kemiske agenser, der vil kunne udgøre en risiko for
arbejdstagernes sundhed på arbejdspladsen, som skønnes
nødvendige, især med hensyn til grænseværdierne for
erhvervsmæssig eksponering.
5. Arbejdsgiveren tager hensyn til resultaterne af procedurerne i stk. 4, når han opfylder de forpligtelser, der er
fastsat i, eller som følger af artikel 4.
Under alle omstændigheder skal arbejdsgiveren, når en
grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering, der er
fastsat på den pågældende medlemsstats område, er blevet
overskredet, omgående tage skridt til at afhjælpe situationen ved at træffe forebyggende og beskyttende foranstaltninger på baggrund af grænseværdiens art.
6. Arbejdsgiveren træffer på grundlag af den samlede
vurdering af og de generelle principper for forebyggelse af
risici i artikel 4 og 5 tekniske og/eller organisatoriske
foranstaltninger, der er afpasset efter aktivitetens art,
herunder oplagring, håndtering og isolering af uforenelige
kemiske agenser, med henblik på at beskytte arbejdstagerne mod farer som følge af kemiske agensers fysiskkemiske egenskaber. Han træffer navnlig foranstaltninger
med henblik på i nævnte rækkefølge at
a) forhindre tilstedeværelsen på arbejdspladsen af farlige
koncentrationer af brændbare stoffer eller farlige
mængder af kemisk ustabile stoffer eller, hvis arbejdet
er af en sådan art, at dette ikke er muligt
b) undgå tilstedeværelse af antændingskilder, der kan give
anledning til brande og eksplosioner, eller uhensigtsmæssige omstændigheder, der kan medføre, at kemisk
ustabile stoffer eller blandinger af stoffer fremkalder
skadelige fysiske virkninger, og
c) mindske de skadelige virkninger for arbejdstagernes
sikkerhed og sundhed i tilfælde af brande eller eksplosioner som følge af, at brandbare stoffer antændes, eller
skadelige fysiske virkninger som følge af kemisk ustabile stoffer eller blandinger af stoffer.
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Arbejdsudstyr og beskyttelsessystemer, som arbejdsgiveren
sørger for til beskyttelse af arbejdstagerne, skal være i
overensstemmelse med de relevante fællesskabsbestemmelser om sundhed og sikkerhed i henseende til
konstruktion, fremstilling og levering. I de tekniske og/
eller organisatoriske foranstaltninger, som arbejdsgiveren
træffer, skal der tages hensyn til materielgruppekategorierne i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
94/9/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære (1), og
de skal være forenelige med disse.
Arbejdsgiveren træffer foranstaltninger til at sikre en
tilstrækkelig kontrol af anlæg, udstyr og maskiner eller
sørger for udstyr til bekæmpelse af eksplosion eller anordninger til lettelse af eksplosionstryk.

Artikel 7
Foranstaltninger i tilfælde af ulykker, skader og
nødsituationer
1. For at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og
sundhed mod ulykker, skader eller overhængende fare i
forbindelse med tilstedeværelsen af farlige kemiske
agenser på arbejdspladsen, udarbejder arbejdsgiveren, med
forbehold af forpligtelserne i henhold til artikel 8 i
direktiv 89/391/EØF, forskrifter (handlingsplaner), der
kan iværksættes, når sådanne hændelser opstår, således at
de fornødne forholdsregler træffes. Disse foranstaltninger
skal omfatte relevante sikkerhedsøvelser, der udføres med
jævne mellemrum, samt tilrådighedsstillelse af passende
førstehjælpsfaciliteter.
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mer, der er påkrævet for at gøre opmærksom på en
forøget risiko for sikkerhed og sundhed, med henblik på
at opnå den fornødne reaktion og øjeblikkelig iværksættelse af udbedrende foranstaltninger, assistance,
evakuering og redningsaktioner, hvis der er behov for det.
5. Arbejdsgiveren påser, at information om nødforanstaltninger vedrørende farlige kemiske agenser er til rådighed. De relevante interne og eksterne ulykkes- og nødtjenester skal have adgang til denne information. Den skal
indeholde følgende:
— forhåndsmeddelelse om relevante arbejdsrisici, foranstaltninger til fareidentifikation, forholdsregler og
procedurer, således at nødtjenesterne kan forberede
deres egne modforanstaltninger og forholdsregler, og
— alle tilgængelige oplysninger om særlige farer, der
opstår eller kan opstå i forbindelse med ulykker eller
nødsituationer, herunder oplysninger om den handlingsplan, der er udarbejdet i overensstemmelse med
denne artikel.

Artikel 8
Underretning og træning af arbejdstagerne
1. Med forbehold af artikel 10 og 12 i direktiv 89/391/
EØF sikrer arbejdsgiveren, at arbejdstagerne og/eller deres
repræsentanter får følgende stillet til rådighed:
— de oplysninger, der er tilvejebragt i henhold til artikel
4 i nærværende direktiv, samt underretning, når en
væsentlig ændring på arbejdspladsen fører til
ændringer af disse oplysninger

2. Hvis der indtræffer en hændelse som den, der er
nævnt i stk. 1, tager arbejdsgiveren straks skridt til at
afbøde virkningerne af hændelsen og til at underrette
arbejdstagerne.

— underretning om farlige kemiske agenser, der forekommer på arbejdspladsen, såsom agensens navn,
risici for sikkerhed og sundhed, relevante grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og andre
forskrifter

For at situationen kan blive normal igen,

— træning og underretning med hensyn til passende
forholdsregler og foranstaltninger, der skal træffes, for
at arbejdstageren kan beskytte sig selv og andre
arbejdstagere på arbejdspladsen

— træffer arbejdsgiveren hurtigst muligt passende foranstaltninger til afhjælpning af situationen
— er det kun de arbejdstagere, der er uundværlige for
reparationsarbejdet og andet nødvendigt arbejde, der
kan få tilladelse til at arbejde i det berørte område.
3. De arbejdstagere, der har tilladelse til at arbejde i det
berørte område, forsynes med passende beskyttelsesbeklædning, personlige værnemidler samt specielt sikkerhedsudstyr og -anlæg, som de skal anvende, så længe situationen består; situationen må ikke være permanent.
Ubeskyttede arbejdstagere må ikke opholde sig i det
berørte område.
4. Med forbehold af artikel 8 i direktiv 89/391/EØF
træffer arbejdsgiveren de nødvendige foranstaltninger for
at indføre de advarsels- og andre kommunikationssyste(1) EFT L 100 af 19. 4. 1994, s. 1.

— adgang til de sikkerhedsdatablade, der er tilvejebragt af
leverandøren i henhold til artikel 10 i direktiv 88/379/
EØF og artikel 27 i direktiv 92/32/EØF (2),
og at underretningen
— er baseret på resultatet af risikovurderingen i henhold
til artikel 4. Den kan f.eks. gives i form af en mundtlig
meddelelse eller individuel vejledning og undervisning, som understøttes af skriftlig information alt efter
karakteren og graden af den risiko, der er påvist i
forbindelse med den vurdering, der skal foretages i
henhold til nævnte artikel
— ajourføres for at tage hensyn til skiftende omstændigheder.
(2) EFT L 154 af 5. 6. 1992, s. 1.
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2. Når beholdere og rør til farlige kemiske agenser, der
anvendes på arbejdsstedet, ikke er mærket i henhold til
den relevante fællesskabslovgivning om etikettering af
kemiske agenser og om sikkerhedsskiltning på arbejdsstedet, påser arbejdsgiveren, at beholdernes og rørenes
indhold samt indholdets art og eventuelle tilknyttede
risici kan identificeres, dog med forbehold af de fravigelser, der er fastsat i ovennævnte lovgivning.
3. Medlemsstaterne kan træffe de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at arbejdsgiverne, hvis de
anmoder herom, af fortrinsvis producenten eller leverandøren kan få alle de oplysninger om farlige kemiske agenser, der er påkrævet for at kunne anvende artikel 4, stk. 1,
i nærværende direktiv i det omfang der i direktiv 67/548/
EØF og 88/379/EØF ikke er fastsat nogen pligt til at give
oplysninger.

AFDELING III

DIVERSE BESTEMMELSER
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3. Når der gives dispensation i henhold til stk. 2, skal
de kompetente myndigheder anmode arbejdsgiveren om
at oplyse følgende:
— grunden til, at der ansøges om dispensation
— de mængder af den kemiske agens, der årligt skal
bruges
— de aktiviteter og/eller reaktioner eller processer, der er
involveret
— det antal arbejdstagere, som vil kunne blive involveret
— de forholdsregler, der skal træffes for at beskytte de
pågældende arbejdstageres sikkerhed og sundhed
— de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der
skal træffes for at forhindre eksponering af arbejdstagere.
4. Rådet kan i overensstemmelse med proceduren i
traktatens artikel 118 A ændre den i stk. 1 i nærværende
artikel omhandlede liste over forbud, så den kommer til at
omfatte flere kemiske agenser og aktiviteter.

Artikel 10
Helbredskontrol

Artikel 9
Forbud
1. For at beskytte arbejdstagerne mod udsættelse for
sundhedsrisici fra visse kemiske agenser og/eller aktiviteter, hvori der indgår kemiske agenser, er produktion,
fremstilling eller brug under arbejdet af de kemiske agenser, samt de aktiviteter, der er anført i bilag III, forbudt i
det deri nærmere angivne omfang.
2. Medlemsstaterne kan tillade afvigelser fra de i stk. 1
anførte krav i følgende tilfælde:
— til rent videnskabelige formål, herunder forskning,
afprøvning og analyse
— til aktiviteter, der gennemføres med det formål at
eliminere de kemiske agenser, der forekommer i form
af bi- eller spildprodukter
— til produktion af de i stk. 1 nævnte kemiske agenser
til brug som mellemprodukter og til sådan brug.
Det skal forhindres, at arbejdstagerne eksponeres for de i
stk. 1 nævnte kemiske agenser, især ved at det sikres, at
produktionen og den hurtigst mulige anvendelse af disse
agenser som mellemprodukter kommer til at foregå i et
lukket system, hvorfra de førnævnte agenser kun må
udtages i det omfang, det er nødvendigt for at kontrollere
processen eller vedligeholde systemet.
Medlemsstaterne kan indføre ordninger med enkelstående
tilladelser.

1. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger med
henblik på iværksættelse af relevant helbredskontrol af
arbejdstagere, hvis resultaterne af den i artikel 4 omhandlede vurdering viser, at der er fare for de pågældendes
helbred, jf. dog artikel 14 i direktiv 89/391/EØF. Disse
foranstaltninger, herunder kravene om helbredsjournaler
og adgangen hertil, skal indføres i overensstemmelse med
national lovgivning og/eller praksis.
Helbredskontrol, hvis resultater skal tages i betragtning
ved iværksættelse af forebyggende foranstaltninger på den
konkrete arbejdsplads, er relevant, hvis
— arbejdstagerens udsættelse for en farlig kemisk agens
er af en sådan art, at en identificerbar sygdom eller
forringelse af helbredet kan sættes i forbindelse med
eksponeringen, og
— det er sandsynligt, at sygdommen eller virkningen kan
opstå under de særlige forhold, arbejdstageren arbejder
under, og
— undersøgelsesteknikken kun udsætter arbejdstageren
for en minimal risiko.
Der skal desuden forefindes effektive teknikker til påvisning af indikationer på sygdommen eller virkningen.
Er der fastsat en bindende biologisk grænseværdi som
angivet i bilag II, er helbredskontrollen en forudsætning
for, at der kan arbejdes med den pågældende agens i overensstemmelse med proceduren i dette bilag. Arbejdstagerne informeres om dette krav, inden de tildeles arbejdsopgaver, der medfører risiko for udsættelse for den
nævnte farlige kemiske agens.
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2. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger med
henblik på at sikre, at der udarbejdes og ajourføres
personlige helbredsjournaler for den enkelte arbejdstager,
som gennemgår helbredskontrol i overensstemmelse med
kravene i stk. 1.
3. Helbredsjournaler skal indeholde en sammenfatning
af resultaterne af de helbredskontroller, der er blevet
gennemført, og af alle repræsentative data vedrørende den
enkelte arbejdstagers eksponering. Biologisk overvågning
og hermed forbundne undersøgelser kan indgå i helbredskontrollen.
Helbredsjournaler skal føres på en sådan måde, at de kan
konsulteres på et senere tidspunkt under hensyntagen til
reglerne om tavshedspligt.
Den kompetente myndighed modtager kopier af de relevante journaler efter anmodning. Den enkelte arbejdstager
kan på anmodning få adgang til sin personlige helbredsjournal.
Hvis en virksomhed indstiller sine aktiviteter, gøres
helbredsjournalerne tilgængelige for den kompetente
myndighed.
4.
at

Hvis det på baggrund af en helbredskontrol viser sig,

— en arbejdstager lider af en identificerbar sygdom, eller
at der er sket en forringelse af helbredet, som en læge
eller en arbejdsmediciner eller tilsvarende sagkyndig
mener hidrører fra udsættelse for en farlig kemisk
agens på arbejdspladsen, eller
— en bindende biologisk grænseværdi er overskredet
informeres arbejdstageren af lægen eller en anden kvalificeret person om resultaterne af den personlige helbredskontrol og får herunder oplysninger og rådgivning om
eventuelle helbredsundersøgelser, som han bør gennemgå,
når eksponeringen er ophørt,
skal arbejdsgiveren
— revidere den risikovurdering, der er foretaget i
henhold til artikel 4, stk. 1,
— revidere de foranstaltninger, der skal fjerne eller
mindske risiciene i henhold til artikel 5 og 6,
— under hensyntagen til udtalelsen fra arbejdsmedicineren eller den tilsvarende sagkyndige, en anden
kvalificeret person eller den kompetente myndighed
træffe alle foranstaltninger for at fjerne eller reducere
risikoen i overensstemmelse med artikel 6, herunder
eventuelt anvise arbejdstageren andet arbejde, der ikke
medfører risiko for yderligere eksponering, og
— iværksætte løbende helbredskontrol og sørge for
undersøgelse af helbredstilstanden for alle andre
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arbejdstagere, der har været eksponeret på lignende
måde. I disse tilfælde kan den ansvarlige læge, arbejdsmedicineren eller den tilsvarende sagkyndige eller den
kompetente myndighed foreslå, at eksponerede
personer underkastes en lægeundersøgelse.

Artikel 11
Høring af arbejdstagerne samt arbejdstagerdeltagelse
Høring af arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter
samt deres deltagelse skal foregå i overensstemmelse med
artikel 11 i direktiv 89/391/EØF i forbindelse med
spørgsmål, der omhandles i nærværende direktiv,
herunder i bilagene hertil.

Artikel 12
Tilpasning af bilagene, udarbejdelse og vedtagelse
af teknisk vejledning
1. Tilpasninger af rent teknisk art af bilagene, der er i
overensstemmelse med:
— kommende direktiver om teknisk harmonisering og
standardisering vedrørende kemiske agenser, og/eller
— tekniske fremskridt, ændringer af internationale standarder eller specifikationer og ny viden om kemiske
agenser
vedtages efter proceduren i artikel 17 i direktiv 89/391/
EØF.
2. Kommissionen udarbejder ikke-bindende praktiske
retningslinjer. Retningslinjerne skal vedrøre emnerne i
artikel 3, 4, 5 og 6 og i bilag II, punkt 1.
Kommissionen skal først høre Det Rådgivende Udvalg for
Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen i overensstemmelse med afgørelse 74/325/EØF.
I forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv skal
medlemsstaterne så vidt muligt tage hensyn til disse
retningslinjer, når de udformer deres nationale politikker
for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

Artikel 13
Ophævelse og ændring af tidligere direktiver
1. Direktiv 80/1107/EØF, 82/605/EØF og 88/364/EØF
ophæves på datoen i artikel 14, stk. 1.
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2. Rådets direktiv 83/477/EØF af 19. september 1983
om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under
arbejdet at være udsat for asbest (andet særdirektiv i
henhold til artikel 8 i direktiv 80/1107/EØF) (1) ændres
således:
a) I artikel 1, stk. 1, første punktum, udgår », som er det
andet særdirektiv i henhold til artikel 8 i direktiv 80/
1107/EØF,«.
b) Artikel 9, stk. 2, affattes således:
»2. De nødvendige ændringer i forbindelse med
tilpasningen af bilagene til dette direktiv til den
tekniske udvikling foretages efter fremgangsmåden i
artikel 17 i Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni
1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring
af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under
arbejdet (*).
(*) EFT L 183 af 29. 6. 1989, s. 1.«
c) I artikel 15, stk. 1, andet afsnit, ændres »efter fremgangsmåden i artikel 10 i direktiv 80/1107/EØF« til
»efter fremgangsmåden i artikel 17 i direktiv 89/391/
EØF«.
3. Rådets direktiv 86/188/EØF af 12. maj 1986 om
beskyttelse af arbejdstagere mod risici ved at være udsat
for støj under arbejdet (2) ændres således:
a) I artikel 1, stk. 1, udgår », som er det tredje særdirektiv
i henhold til direktiv 80/1107/EØF,«.
b) Artikel 12, stk. 2, andet afsnit, affattes således:
»Bilag I og II tilpasses til den tekniske udvikling efter
fremgangsmåden i artikel 17 i Rådets direktiv 89/391/
EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og
sundhed under arbejdet (*).
(*) EFT L 183 af 29. 6. 1989, s. 1.«

5.
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Direktiv 91/322/EØF og 96/94/EF gælder fortsat.
AFDELING IV
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 14
1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og
administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme
dette direktiv senest den 5. maj 2001. De underretter
straks Kommissionen herom.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere
regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten
til de nationale retsforskrifter, som de allerede har udstedt,
eller som de udsteder på det område, der er omfattet af
dette direktiv.
Artikel 15
Medlemsstaterne forelægger hvert femte år Kommissionen en rapport om den praktiske gennemførelse af
dette direktiv med anførelse af de af arbejdsgivere og
arbejdstagere fremførte synspunkter.
Kommissionen giver Europa-Parlamentet, Rådet og Det
Økonomiske og Sociale Udvalg underretning herom.
Artikel 16
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 17
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Luxembourg, den 7. april 1998.
På Rådets vegne

4. Enhver anden henvisning i direktiv 83/477/EØF og
direktiv 86/188/EØF til direktiv 80/1107/EØF bortfalder
fra datoen for ophævelsen af nævnte direktiv.

(1) EFT L 263 af 24. 9. 1983, s. 25. Direktivet er ændret ved direktiv 91/382/EØF (EFT L 206 af 29. 7. 1991, s. 16).
(2) EFT L 137 af 24. 5. 1986, s. 28.

D. BLUNKETT

Formand
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BILAG I
FORTEGNELSE OVER BINDENDE GRÆNSEVÆRDIER FOR ERHVERVSMÆSSIG EKSPONERING

Agensens navn

EINECS (1)
nr.

CAS (2)
nr.

Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
8 t (3)
mg/m3 (5)

Uorganisk bly og
dets forbindelser
(1)
(2)
(3)
(4)

ppm (6)

Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
Kort varighed (4)
mg/m3

ppm

0,15

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
CAS: Chemical Abstracts Service.
Målt eller beregnet på baggrund af en referenceperiode på otte timer, tidsvægtet gennemsnit.
En grænseværdi, som eksponeringen ikke bør overskride, og som er baseret på en 15-minutters periode, medmindre
andet er anført.
(5) mg/m3 = milligram pr. kubikmeter luft ved 20 HC og 101,3 kPa.
(6) ppm = dele pr. million pr. volumen i luften (ml/m3).

¬ DA ¬
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BILAG II
BINDENDE BIOLOGISKE GRÆNSEVÆRDIER OG FORANSTALTNINGER VEDRØRENDE
HELBREDSKONTROL
1.

Bly og dets ionforbindelser

1.1. Biologisk overvågning omfatter måling af blyindholdet i blodet (PbB) under anvendelse af absorptionsspektometri eller en metode, der giver tilsvarende resultater. Den bindende biologiske grænseværdi er:
70 µg Pb/100 ml blod
1.2 Medicinsk overvågning foretages,
— hvis eksponering for en blykoncentration i luften er større end 0,075 mg/m3 beregnet som et tidsvægtet gennemsnit over 40 timer om ugen, eller
— hvis et blyindhold i blodet på over 40 µg Pb/100 ml blod måles hos de enkelte arbejdstagere.
1.3 Praktiske retningslinjer for biologisk og medicinsk overvågning udarbejdes i henhold til artikel 12, stk.
2. De skal omfatte henstillinger om biologiske indikatorer (f.eks. ALAU, ZPP, ALAD) og biologiske
overvågningsstrategier.
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BILAG III
FORBUD
Produktion, fremstilling eller anvendelse under arbejdet af de nedenfor anførte kemiske agenser samt nedennævnte aktiviteter, hvori der indgår kemiske agenser, er forbudt. Forbuddet gælder ikke, hvis den pågældende
kemiske agens er til stede i en anden kemisk agens eller som en bestanddel af affald, forudsat den individuelle koncentration af agensen i affaldet ligger under den fastsatte grænse.
a) Kemiske agenser
Koncentrationsgrænse
for fritagelse

EINECS (1) nr.

CAS (2) nr.

202-080-4

91-59-8

2-naphthylamin og salte deraf

0,1 % w/w

202-177-1

92-67-1

4-aminodiphenyl og salte deraf

0,1 % w/w

202-199-1

92-87-5

Benzidin og salte deraf

0,1 % w/w

202-204-7

92-93-3

4-nitrodiphenyl

0,1 % w/w

Agensens navn

(1) EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
(2) CAS: Chemical Abstracts Service.

b) Arbejdsaktiviteter
Ingen.
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 20. april 1998
om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i
Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia
(98/290/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

overstige de mængder, som er fastsat for hvert af disse
eksporterende tredjelande;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

de licensansøgninger, der er indgivet fra den 1. til den 10.
april 1998, udtrykt som udbenet kød, i overensstemmelse
med forordning (EF) nr. 589/96, overstiger for produkter
med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia ikke de disponible mængder
for disse lande; det er derfor muligt at udstede importlicenser for de mængder, der er anmodet om licens for;

under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 715/90 af 5. marts 1990 om den ordning, der skal
gælde for landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af
landbrugsprodukter med oprindelse i Afrika, Vestindien
og Stillehavet (AVS) eller i de oversøiske lande og territosenest
ændret
ved
forordning
(EF)
rier (1),
nr. 619/96 (2), særlig artikel 27,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
589/96 af 2. april 1996 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser i oksekødssektoren til Rådets forordning
(EØF) nr. 715/90 om den ordning, der skal gælde for
landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne eller i de oversøiske lande og territorier (3), ændret ved forordning (EF)
nr. 260/98 (4), særlig artikel 4, og
ud fra følgende betragtninger:
Med artikel 1 i forordning (EF) nr. 589/96 åbnes der
mulighed for udstedelse af importlicenser for produkter
fra oksekødssektoren; indførslerne må imidlertid ikke
(1)
(2)
(3)
( 4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

84
89
84
25

af
af
af
af

30. 3. 1990, s. 85.
10. 4. 1996, s. 1.
3. 4. 1996, s. 22.
31. 1. 1998, s. 42.

de restmængder, for hvilke der kan ansøges om licenser
fra den 1. maj 1998, bør fastsættes, uden at den samlede
mængde på 52 100 tons overskrides;
det bør understreges, at denne beslutning ikke tilsidesætter bestemmelser i Rådets direktiv 72/462/EØF af 12.
december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg,
svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra
tredjelande (5), senest ændret ved direktiv 97/79/EF (6) 

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Nedenstående medlemsstater udsteder den 21. april 1998
importlicenser for produkter fra oksekødssektoren,
udtrykt som udbenet kød, med oprindelse i visse stater i
(5) EFT L 302 af 31. 12. 1972, s. 28.
(6) EFT L 24 af 30. 1. 1998, s. 31.

5. 5. 98

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

Afrika, Vestindien og Stillehavet, for nedenstående
mængder og oprindelseslande:
Tyskland:
 990,000 tons med oprindelse i Botswana
 230,000 tons med oprindelse i Botswana
Det Forenede Kongerige:
 1 360,000 tons med

15,000 tons med
 625,000 tons med
 650,000 tons med

oprindelse
oprindelse
oprindelse
oprindelse

i
i
i
i

Botswana
Swaziland
Zimbabwe
Namibia.

Artikel 2
Der kan i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 589/96 indgives licensansøgninger i løbet af
de ti første dage af maj 1998 for følgende mængder
udbenet oksekød:








Botswana:
Kenya:
Madagaskar:
Swaziland:
Zimbabwe:
Namibia:

L 131/25
14 221,000 tons
142,000 tons
7 564,000 tons
3 323,000 tons
7 555,000 tons
11 067,000 tons.
Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. april 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 22. april 1998
om markedsføring af genetisk modificeret vårraps (Brassica napus L. ssp. oleifera) i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF
(EØS-relevant tekst)

(98/291/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 90/220/EØF af 23.
april 1990 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (1), senest ændret ved Kommissionens
direktiv 97/35/EF (2), særlig artikel 13, og
ud fra følgende betragtninger:
Der er ved artikel 10-18 i direktiv 90/220/EØF indført en
fællesskabsprocedure, hvorefter de kompetente myndigheder i en medlemsstat kan godkende markedsføring af
produkter, der indeholder eller består af genetisk modificerede organismer;
en anmeldelse af markedsføring af et sådant produkt er
indgivet til de kompetente myndigheder i Det Forenede
Kongerige;
de kompetente myndigheder i Det Forenede Kongerige
har derefter fremsendt dossieret til Kommissionen med
en positiv udtalelse;
de kompetente myndigheder i andre medlemsstater har
rejst indsigelse mod dette dossier;
anmelderen har siden formelt anmodet om, at anmeldelsen begrænses til at omfatte »håndtering af produktet
under import og før og under oplagring og forarbejdning«;
anmelderen har siden ændret den i det oprindelige
dossier foreslåede mærkning som følger:
 virksomheder, der vides at importere produktet til
Fællesskabet med henblik på forarbejdning, vil blive
forsynet med produktdokumentation, hvori det
oplyses, at det i anmeldelsen omhandlede produkt,
som er fremstillet uden for Fællesskabet af eller på
(1) EFT L 117 af 8. 5. 1990, s. 15.
(2) EFT L 169 af 27. 6. 1997, s. 72.

licens fra Hoechst Schering AgrEvo GmbH, kan være
til stede i bulkforsendelser af raps
 af produktdokumentationen vil det bl.a. fremgå at
produktet er fremstillet ved genetisk modifikation, og
de mulige anvendelser af produktet vil være anført
 det vil endvidere fremgå af produktdokumentationen,
at der inden for Fællesskabet kan gøre sig særlige
mærkningskrav gældende for produkter afledt af genetisk modificeret raps;

i henhold til artikel 13, stk. 3, i direktiv 90/220/EØF skal
Kommissionen derfor træffe en beslutning efter proceduren i samme direktivs artikel 21;

Kommissionen har anmodet om en udtalelse om
dossieret fra de relevante videnskabelige komitéer, der er
nedsat ved Kommissionens afgørelse 97/579/EF (3); Den
Videnskabelige Komité for Planter afgav udtalelse den 10.
februar 1998; heri konkluderes det, at der ikke er grund til
at tro, at import af dette produkt til forarbejdning vil have
negative følger for menneskers sundhed eller miljøet;

efter at have gennemgået de forskellige indsigelser på
baggrund af direktiv 90/220/EØF, de oplysninger, der er
givet i dossieret, og udtalelsen fra Den Videnskabelige
Komité for Planter er Kommissionen nået til den konklusion, at der ikke er grund til at tro, at håndtering af
produktet i miljøet under import og før og under oplagring og forarbejdning vil have negative følger for menneskers sundhed eller miljøet;

artikel 11, stk. 6, og artikel 16, stk. 1, i direktiv 90/
220/EØF giver mulighed for yderligere sikkerhedsforanstaltninger, hvis der fremkommer nye oplysninger om
risici i forbindelse med produktet;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det i henhold til artikel
21 i direktiv 90/220/EØF nedsatte udvalg 
(3) EFT L 237 af 28. 8. 1997, s. 18.
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VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
1. Med forbehold af andre fællesskabsforskrifter, særlig
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/
97 (1), og på den i stk. 2 nævnte betingelse giver den
kompetente myndighed i Det Forenede Kongerige tilladelse til markedsføring af følgende produkt, som er
anmeldt af AgrEvo UK Crop Protection Ltd (Ref. C/UK/
95/M5/1):
Frø af vårraps (Brassica napus L. ssp. oleifera) frembragt
ved traditionelle krydsninger mellem ikke-genetisk modificeret raps og en rapslinje frembragt ved transformationsbegivenhed Topas 19/2, transformeret ved anvendelse af
plasmid pOCA/Ac, indeholdende:
a) et syntetisk pat-gen, der koder for phosphinothricinacetyltransferase, reguleret af 35S promotor- og terminatorsekvenser fra blomkålsmosaikvirus, og

(1) EFT L 43 af 14. 2. 1997, s. 1.

L 131/27

b) et npt II-gen, der koder for neomycin-phosphotransferase II, reguleret af nopalin-synthetase-promotoren og
en octopin-synthetase-terminatorsekvens.
2. Tilladelsen gælder markedsføring af produktet for så
vidt angår håndtering i miljøet under import og før og
under oplagring og forarbejdning.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 1998.
På Kommissionens vegne
Ritt BJERREGAARD

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 22. april 1998
om markedsføring af genetisk modificeret majs (Zea mays L. linje Bt-11) i
henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF
(EØS-relevant tekst)

(98/292/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 90/220/EØF af 23.
april 1990 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (1), senest ændret ved Kommissionens
direktiv 97/35/EF (2), særlig artikel 13, og

 af produktdokumentationen vil det bl.a. fremgå, at
produktet er fremstillet ved genetisk modifikation, og
de mulige anvendelser af produktet vil være anført
 det vil endvidere fremgå af produktdokumentationen,
at der inden for Fællesskabet kan gøre sig særlige
mærkningskrav gældende for produkter afledt af
majslinjen Bt-11;
anmelderen har efterfølgende suppleret det oprindelige
dossier med yderligere oplysninger;

ud fra følgende betragtninger:
Der er ved artikel 10-18 i direktiv 90/220/EØF indført en
fællesskabsprocedure, hvorefter den kompetente myndighed i en medlemsstat kan godkende markedsføring af
produkter, som indeholder eller består af genetisk modificerede organismer;
en anmeldelse af markedsføring af et sådant produkt er
indgivet til de kompetente myndigheder i Det Forenede
Kongerige;
produktet er blev anmeldt med henblik på håndtering i
miljøet under import og oplagring til anvendelse som
foder og til fremstilling af industri- og levnedsmiddelprodukter, men ikke til dyrkning;
de kompetente myndigheder i Det Forenede Kongerige
har derefter sendt dossieret til Kommissionen med en
positiv udtalelse;
de kompetente myndigheder i andre medlemsstater har
rejst indsigelse mod dette dossier;
da produktet vil blive indført på Fællesskabets marked
blandet med andre majskorn, herunder ikke-genetisk
modificeret majs, har anmelderen efterfølgende ændret
den i det oprindelige dossier foreslåede mærkning, som
følger:
 eksportører fra lande, hvor produktet dyrkes, importører til Fællesskabet og levnedsmiddel- og foderindustrien i Fællesskabet vil blive forsynet med
produktdokumentation, hvoraf det fremgår, at produktet kan være til stede i bulkforsendelser af majs
(1) EFT L 117 af 8. 5. 1990, s. 15.
(2) EFT L 169 af 27. 6. 1997, s. 72.

i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i direktiv 90/
220/EØF skal Kommissionen træffe en beslutning efter
proceduren i samme direktivs artikel 21;
Kommissionen har anmodet om en udtalelse om
dossieret fra de relevante videnskabelige komitéer, der er
nedsat ved Kommissionens afgørelse 97/579/EF (3); Den
Videnskabelige Komité for Planter afgav udtalelse den 10.
februar 1998; heri konkluderedes det, at der ikke er grund
til at tro, at import af dette produkt til anvendelse som
enhver anden majssort vil have negative følger for menneskers sundhed eller miljøet;
efter at have undersøgt alle de fremsatte indsigelser på
baggrund af direktiv 90/220/EØF, oplysningerne i
dossieret og udtalelsen fra Den Videnskabelige Komité
for Planter er Kommissionen nået til den konklusion, at
der ikke er grund til at tro, at indsættelsen i majs af det
syntetiske cryIA (b) gen der udtrykker resistens over for
visse skadelige sommerfugle, og det syntetiske pat-gen,
der udtrykker øget tolerance over for ammoniumglufosinat-herbicider, vil have negative følger for menneskers
sundhed eller miljøet;
artikel 11, stk. 6, og artikel 16, stk. 1, i direktiv 90/
220/EØF giver mulighed for yderligere sikkerhedsforanstaltninger, hvis der fremkommer nye oplysninger om
risici ved produktet;
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det i henhold til artikel
21 i direktiv 90/220/EØF nedsatte udvalg 
(3) EFT L 237 af 28. 8. 1997, s. 18.
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VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
1. Med forbehold af anden fællesskabsret, særlig
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/
97 (1), og på de i stk. 2 og 3 anførte betingelser giver de
kompetente myndigheder i Det Forenede Kongerige tilladelse til markedsføring af følgende produkt, som er
anmeldt af Novartis Seeds Inc. (Ref. C/GB/96/M4/1):
Korn af den genetisk modificerede majslinje Bt-11, der
indeholder:
a) en syntetisk udgave af cryIA (b) genet fra stamme HD1
af Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, reguleret af
en 35S-promotor fra blomkålsmosaikvirus, en IVS 6
intron fra genet for majsalkohol-dehydrogenase og
nopalin-synthetase-terminatorsekvensen fra Agrobacterium tumefaciens, og

(1) EFT L 43 af 14. 2. 1997, s. 1.

L 131/29

b) en syntetisk udgave af pat-genet fra Streptomyces viridochromogenes, reguleret af en 35S-promotor fra blomkålsmosaikvirus, en IVS 2 intron fra genet for majsalkohol-dehydrogenase og nopalin-synthetase-terminator-sekvensen fra Agrobacterium tumefaciens.
2. Tilladelsen omfatter korn fra afkom af krydsninger af
majslinjen Bt-11 med traditionelt dyrkede majssorter
importeret til Det Europæiske Fællesskab.
3. Tilladelsen omfatter markedsføring af produktet til
anvendelse som enhver anden majssort, men ikke til
dyrkning.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 1998.
På Kommissionens vegne
Ritt BJERREGAARD

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 22. april 1998
om markedsføring af genetisk modificeret majs (Zea mays L. T25) i henhold til
Rådets direktiv 90/220/EØF
(EØS-relevant tekst)

(98/293/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 90/220/EØF af 23.
april 1990 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (1), senest ændret ved Kommissionens
direktiv 97/35/EF (2), særlig artikel 13, og
ud fra følgende betragtninger:
Der er ved artikel 10-18 i direktiv 90/220/EØF indført en
fællesskabsprocedure, hvorefter de kompetente myndigheder i en medlemsstat kan godkende markedsføring af
produkter, som indeholder eller består af genetisk modificerede organismer;
en anmeldelse af markedsføring af et sådant produkt er
indgivet til de kompetente myndigheder i Frankrig;
de kompetente myndigheder i Frankrig har derefter sendt
dossieret til Kommissionen med en positiv udtalelse;
de kompetente myndigheder i andre medlemsstater har
rejst indsigelse mod dette dossier;
anmelderen har siden ændret den i det oprindelige
dossier foreslåede mærkning som følger:
 det skal på frøpakninger, der skal sælges til jordbrugere, anføres, at produktet er genetisk modificeret for
at gøre det tolerant over for herbicidet ammoniumglufosinat

skabet af eller på licens fra Hoechst Schering AgrEvo
GmbH;
anmelderen har siden suppleret det oprindelige dossier
med yderligere oplysninger;
i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i direktiv 90/
220/EØF skal Kommissionen derfor træffe en beslutning
efter proceduren i samme direktivs artikel 21;
Kommissionen har anmodet om en udtalelse om
dossieret fra de relevante videnskabelige komitéer, der er
nedsat ved Kommissionens afgørelse 97/579/EF (3); Den
Videnskabelige Komité for Planter afgav udtalelse den 10.
februar 1998; heri konkluderes det, at der ikke er grund til
at tro, at markedsføring af dette produkt vil have negative
følger for menneskers sundhed eller miljøet;
efter at have undersøgt alle de fremsatte indsigelser på
baggrund af direktiv 90/220/EØF, oplysningerne i
dossieret og udtalelsen fra Den Videnskabelige Komité
for Planter er Kommissionen nået til den konklusion, at
der ikke er grund til at tro, at indsættelsen i majs af det
gen, der koder for phosphinotricin-acetyl-transferase, og
det afskårne gen, der koder for beta-lactamase, vil have
negative følger for menneskers sundhed eller miljøet;
godkendelse af kemiske ukrudtsmidler og vurdering af de
sundheds- og miljømæssige virkninger af deres anvendelse er omfattet af Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli
1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (4),
senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/73/EF (5),
og ikke af Rådets direktiv 90/220/EØF;

 det skal på etiketten til frøpakninger, der skal sælges
til jordbrugere, eller i den ledsagende dokumentation
anføres, at der som følge af den oprindelige genetiske
modifikation kan gøre sig særlige mærkningskrav
gældende for det høstede produkt

artikel 11, stk. 6, og artikel 16, stk. 1, i direktiv 90/
220/EØF giver mulighed for yderligere sikkerhedsforanstaltninger, såfremt der fremkommer nye oplysninger om
risici ved produktet;

 virksomheder, der vides at importere de i denne
anmeldelse omhandlede genetisk modificerede
afgrøder til Fællesskabet med henblik på forarbejdning, skal forsynes med oplysninger om de pågældende afgrøder, der er fremstillet uden for Fælles-

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det i henhold til artikel
21 i direktiv 90/220/EØF nedsatte udvalg 

(1) EFT L 117 af 8. 5. 1990, s. 15.
(2) EFT L 169 af 27. 6. 1997, s. 72.

(3) EFT L 237 af 28. 8. 1997, s. 18.
(4) EFT L 230 af 19. 8. 1991, s. 1.
(5) EFT L 353 af 24. 12. 1997, s. 26.
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VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
1. Med forbehold af anden fællesskabsret, særlig Rådets
direktiv 66/402/EØF (1) og 70/457/EØF (2) og EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (3) og
på den i stk. 2 anførte betingelse giver de franske myndigheder tilladelse til markedsføring af følgende produkt,
som er anmeldt af AgrEvo France (ref. C/F/95/12/07):
Frø og korn af genetisk modificeret majs (Zea mays L.)
med øget ammonium-glufosinat-tolerans, afledt af
majslinjen HE/89, transformationsbegivenhed T25, som
er blevet transformeret ved anvendelse af plasmidet pUC/
Ac, indeholdende:
a) et syntetisk pat-gen der koder for phosphinotrinacetyl-transferase, styret af en 35S-promotor og terminatorsekvenser fra blomkålsmosaikvirus, og

(1) EFT 125 af 11. 7. 1966, s. 2309/66.
(2) EFT L 225 af 12. 10. 1970, s. 1.
(3) EFT L 43 af 14. 2. 1997, s. 1.
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b) et afskåret beta-lactamase-gen, der mangler ca. 25 %
fra 5Y-enden, og som i sin fuldstændige form koder for
beta-lactamase-antibiotikaresistens og Col E1 replikationsstartområdet for pUC.
2. Tilladelsen omfatter afkom fra krydsninger af dette
produkt med traditionelt dyrket majs.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 1998.
På Kommissionens vegne
Ritt BJERREGAARD

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 22. april 1998
om markedsføring af genetisk modificeret majs (Zea mays L. linje MON 810) i
henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF
(EØS-relevant tekst)

(98/294/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

 europæiske frøhandlere informeres om godkendelsen
af majslinjen MON 810 og forsynes med fuldstændige
oplysninger om produktet

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

 internationale majsforhandlere i de lande, hvor
majslinjen MON 810 er godkendt til produktion,
informeres om, at denne majs er godkendt til produktion, at den er udviklet ved hjælp af genetisk modifikation, samt at forsendelser af majskorn kan indeholde genetisk modificerede majskorn

under henvisning til Rådets direktiv 90/220/EØF af 23.
april 1990 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (1), senest ændret ved Kommissionens
direktiv 97/35/EF (2), særlig artikel 13, og
ud fra følgende betragtninger:
Der er ved artikel 10-18 i direktiv 90/220/EØF indført en
fællesskabsprocedure, hvorefter den kompetente myndighed i en medlemsstat kan godkende markedsføring af
produkter, som indeholder eller består af genetisk modificerede organismer;
en anmeldelse af markedsføring af et sådant produkt er
blevet indgivet til de kompetente myndigheder i Frankrig;
de kompetente myndigheder i Frankrig har derefter fremsendt dossieret til Kommissionen med en positiv udtalelse;
der er fremsat indvendinger mod dette dossier af de
kompetente myndigheder i andre medlemsstater;
anmelderen har derefter ændret den i det oprindelige
dossier foreslåede mærkning som følger:
 det angives på alle frøposer, at de indeholder en majs,
der er udviklet ved genetisk modifikation med
henblik på at gøre majsen insektresistent gennem
ekspression af et toksin fra Bacillus thuringiensis
 alle købere af disse frø forsynes med en teknisk
vejledning med detaljerede oplysninger om udviklingen af frøene, deres egenskaber og anvendelse,
herunder oplysninger om anvendelsen af bioteknologisk teknik ved udviklingen af denne majsvarietet og
nødvendigheden af at anvende nærmere bestemte
metoder til håndtering af insektresistens
(1) EFT L 117 af 8. 5. 1990, s. 15.
(2) EFT L 169 af 27. 6. 1997, s. 72.

 internationale forhandlere og de relevante myndigheder i majseksporterende lande informeres om, at
ledsagedokumenterne til internationale forsendelser
skal være i overensstemmelse med kravene i direktiv
90/220/EØF
 det anbefales at ledsagedokumenterne til internationale forsendelser indeholder følgende udsagn »kan
indeholde genetisk modificerede majskorn«;
anmelderen har udarbejdet en håndteringsstrategi for at
minimere udviklingen af insektresistens og har tilbudt at
underrette Kommissionen og/eller medlemsstaternes
kompetente myndigheder om resultaterne af overvågningen af dette aspekt;
i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i direktiv 90/
220/EØF skal Kommissionen derfor træffe en beslutning
efter proceduren i artikel 21 i samme direktiv;
Kommissionen har anmodet om en udtalelse om
dossieret fra de relevante videnskabelige komitéer, der er
nedsat ved Kommissionens afgørelse 97/579/EF (3); Den
Videnskabelige Komité for Planter afgav udtalelse den 10.
februar 1998; heri konkluderes det, at der ikke er grund til
at tro, at markedsføring af dette produkt vil have negative
følger for menneskers sundhed eller miljøet;
efter at have undersøgt alle de fremsatte indsigelser på
baggrund af direktiv 90/220/EØF, oplysningerne i
dossieret og udtalelsen fra Den Videnskabelige Komité
for Planter er Kommissionen nået til den konklusion, at
der ikke er grund til at tro, at indsættelsen i majs af genet
cryIA(b), der koder for insektbeskyttelse, vil have negative
følger for menneskers sundhed eller miljøet;
(3) EFT L 237 af 28. 8. 1997, s. 18.
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artikel 11, stk. 6, og artikel 16, stk. 1, i direktiv 90/
220/EØF giver mulighed for yderligere sikkerhedsforanstaltninger, såfremt der fremkommer nye oplysninger om
risici ved produktet;
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det i henhold til artikel
21 i direktiv 90/220/EØF nedsatte udvalg 
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
1. Med forbehold af anden fællesskabsret, særlig Rådets
direktiv 66/402/EØF (1) og 70/457/EØF (2) og EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (3) og
på den i stk. 2 anførte betingelse giver de kompetente
myndigheder i Frankrig tilladelse til markedsføring af
følgende produkt, som er anmeldt af Monsanto Europe
SA (ref. C/F/95/12-02):

(1) EFT 125 af 11. 7. 1966, s. 2309/66.
(2) EFT L 225 af 12. 10. 1970, s. 1.
(3) EFT L 43 af 14. 2. 1997, s. 1.
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Indavlede linjer og hybrider fra majslinjen MON 810, der
indeholder genet cryIA(b) fra Bacillus thuringiensis
subps. kurstaki reguleret af den forstærkede 35Spromotor fra blomkålsmosaikvirus og en intron fra det
gen, der koder for varmechockproteinet 70 fra majs.
2. Denne tilladelse omfatter afkom fra krydsninger af
dette produkt med traditionelt dyrket majs.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 1998.
På Kommissionens vegne
Ritt BJERREGAARD

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 22. april 1998
om anerkendelse af »det hellenske skibsregister« i henhold til Rådets direktiv
94/57/EF
(Kun den græske tekst er autentisk)
(EØS-relevant tekst)

(98/295/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 94/57/EF af 22.
november 1994 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe og for
søfartsmyndigheders aktiviteter i forbindelse dermed (1),
navnlig artikel 4, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
Artikel 4, stk. 3, i direktiv 94/57/EF fastsætter, at
medlemsstaterne kan indgive anmodning til Kommissionen om godkendelse gældende for en treårig periode af
organisationer, der opfylder alle kravene i bilaget bortset
fra dem, der er nævnt i bilagets punkt 2 og 3 i afsnittet
»generelle krav«;
Kommissionen har kontrolleret, at »det hellenske skibsregister«, som tidligere var blevet meddelt på grundlag af
artikel 4, stk. 2, i Rådets direktiv 94/57/EF opfylder alle
kravene i bilaget til ovennævnte direktiv bortset fra dem,
der er nævnt i bilagets punkt 2 og 3 i afsnittet »generelle
krav«;
Grækenland har indgivet en anmodning om tilpasning af
anerkendelsen af »det hellenske skibsregister« i henhold
til artikel 4, stk. 3, i ovennævnte direktiv;

(1) EFT L 319 af 12. 12. 1994, s. 20.

bestemmelserne i denne beslutning er i overensstemmelse
med udtalelse fra det udvalg, der er indsat i henhold til
artikel 7 i direktiv 94/57/EF 
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
»Det hellenske skibsregister« er anerkendt i henhold til
artikel 4, stk. 2, i direktiv 94/57/EF for et tidsrum på tre
år at regne fra den 22. april 1998.
Artikel 2
Virkningerne af denne anerkendelse er begrænset til
Grækenland.
Artikel 3
Denne beslutning er rettet til Den Hellenske Republik.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 1998.
På Kommissionens vegne
Neil KINNOCK

Medlem af Kommissionen

