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KOMMISJONSDIREKTIV 2010/79/EU

av 19. november 2010

om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/
EF om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2004/42/EF av 21. april 2004 om begrensning av utslippene av 
flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske 
løsemidler i visse malinger, lakker og produkter for lakkering 
og omlakkering av kjøretøyer og om endring av rådsdirektiv 
1999/13/EF (1), særlig artikkel 11,

og ut fra følgende betraktninger:

1) Analysemetodene fastsatt i vedlegg III til direktiv 
2004/42/EF bør for produktene som er omhandlet i 
vedlegg I til direktivet, brukes til å bestemme samsvaret 
med grenseverdiene for høyeste tillatte innhold av 
flyktige organiske forbindelser (heretter kalt «VOC»), 
som fastsatt i vedlegg II til direktivet. Nevnte metoder 
bør tilpasses til den tekniske utvikling.

2) ISO-metode 11890-2 ble revidert av Den internasjonale 
standardiseringsorganisasjon i 2006, og den nye versjonen 
bør inntas i vedlegg III til direktiv 2004/42/EF.

3) ISO-metode 11890-2 fastslår at dersom reaktive 
fortynningsmidler ikke er en del av utformingen av 
produktet, og dersom VOC-innholdet er lik eller høyere 
enn 15 masseprosent, er den enklere og billigere ISO-
metode 11890-1 et akseptabelt alternativ. Nevnte metode 
bør derfor tillates i henhold til direktiv 2004/42/EF for 
å redusere prøvingskostnadene for medlemsstatene og 
markedsdeltakere som berøres av nevnte direktiv.

4) Direktiv 2004/42/EF bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 12 nr. 3 i direktiv  
2004/42/EF —

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 20.11.2010, s. 18, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2012 av 30. mars 2012 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøv-
ing og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 
43 av 2.8.2012, s. 36.

(1) EUT L 143 av  30.4.2004, s. 87.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg III til direktiv 2004/42/EF erstattes med vedlegget til 
dette direktiv.

Artikkel 2

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1.  Medlemsstatene skal senest 10. juni 2012 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 
til direktivet når de kunngjøres. Medlemsstatene skal fastsette 
nærmere regler for henvisningen.

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. november 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President
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VEDLEGG

«VEDLEGG III

METODER NEVNT I ARTIKKEL 3 NR. 1

Tillatt metode for produkter med VOC-innhold under 15 masseprosent når det ikke foreligger reaktive fortynningsmidler:

Parameter Enhet
Prøve

Metode Dato for offentliggjøring

VOC-innhold g/l ISO 11890-2 2006

Tillatte metoder for produkter med et VOC-innhold som er lik eller høyere enn 15 masseprosent dersom det ikke 
foreligger reaktive fortynningsmidler:

Parameter Enhet
Prøve

Metode Dato for offentliggjøring

VOC-innhold g/l ISO 11890-1 2007

VOC-innhold g/l ISO 11890-2 2006

Tillatt metode for produkter med VOC-innhold når det foreligger reaktive fortynningsmidler:

Parameter Enhet
Prøve

Metode Dato for offentliggjøring

VOC innhold g/l ASTMD 2369 2003»


