
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 18/364 31.3.2016

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) 2015/744

frá 8. maí 2015

um að leyfa bráðabirgðaráðstöfun, sem Holland greip til í samræmi við 52. gr. reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.1272/2008, að því er varðar viðbótarkröfur um umbúðir og 

merkingar á rafvindlingum, sem innihalda nikótín, og áfyllingarílát (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu 
og pökkun efna og blandna, um breytingu og niðurfellingu á tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á 
reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (1), einkum 52. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Hinn 10. mars 2015 upplýsti Holland framkvæmdastjórnina, í samræmi við 1. mgr. 52. gr. reglugerðar (EB) nr. 
1272/2008, um að það hefði gildar ástæður til að ætla að rafvindlingar og áfyllingarílát sem innihalda nikótín skapi 
alvarlega áhættu fyrir heilbrigði manna vegna merkinga og umbúða þrátt fyrir að þau uppfylli kröfurnar í þessari 
reglugerð. Holland samþykkti bráðabirgðaráðstöfun varðandi tímabundnar reglugerðir með tilliti til rafvindlinga 
24. nóvember 2014. Sú ráðstöfun var birt í Stjórnartíðindum Hollands 28. nóvember 2014 (hér á eftir nefnd 
„tilskipunin“)(2). Holland upplýsti hin aðildarríkin og Efnastofnun Evrópu um úrskurðinn 12. mars 2015.

2) Í 1. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar er kveðið á um að rafvindlingar sem innihalda nikótín og áfyllingarílát þeirra verði að 
vera barnheld og í 2. mgr. 4. gr. er kveðið á um að áfyllingarílát verði að hafa barnheld öryggislok, jafnvel þótt þess 
sé ekki krafist í reglugerð (EB) nr. 1272/2008. Í þessu samhengi ætti að hafa í huga að að því er varðar reglugerð 
(EB) nr. 1272/2008 má líta á rafvindlinga sem blöndu í íláti. Með því að láta bæði rafvindlinga og áfyllingarílát 
falla undir kröfur um barnheld öryggislok, óháð styrkleikamörkum nikótíns í blöndunni, eru settar viðbótarkröfur í 
tilskipuninni sem ganga lengra en ákvæði reglugerðar (EB) nr. 1272/2008. Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 
er það ekki skylda að merkja vöru með tilmælum um að hún skuli geymd þar sem börn ná ekki til en í 2. mgr. 
7. gr. tilskipunarinnar er þess krafist að tilmælin séu á pökkunareiningu og öllum ystu umbúðum. Því gengur 
tilskipunin lengra en merkingarskyldur samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008. Af þessum sökum er unnt með 
viðbótarkröfunum, sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 4. gr. og 2. mgr. 7. gr. tilskipunarinnar, að koma í veg fyrir að 
vörur, sem uppfylla gildandi reglur samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008, séu settar á markað í Hollandi.

3) Holland hefur lagt fram gildar ástæður til að ætla að rafvindlingar og áfyllingarílát sem innihalda nikótín skapi 
alvarlega áhættu fyrir heilbrigði manna. Aðeins tvö tilvik eitrunar voru skráð á fyrri helmingi ársins 2013 en fjöldinn 
jókst á seinni helmingi ársins og var heildarfjöldi skráðra tilvika 33 á árinu 2013 og á árinu 2014 var heildarfjöldinn 
orðinn 43. Í 27 tilvikum á árinu 2013 voru blöndurnar innbyrtar um munn, þ.m.t. 8 börn á aldrinum 0 til 4 ára. 
Ráðstafanirnar varðandi merkingar og umbúðir í tilskipuninni eru þess eðlis að þær geta komið í veg fyrir að börn 
hafi aðgang að þessum blöndum og því til þess fallnar að draga úr áhættu að því er varðar heilbrigði barna.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 118, 9.5.2015, bls. 8. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 260/2015 frá 30. október 
2015 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 353, 31.12.2008, bls. 1.
(2) Besluit van 24 november 2014, houdende tijdelijke regels met betrekking tot de elektronische sigaret (Tijdelijk warenwetbesluit elektronische sigaret), 

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 28. nóvember 2014, nr. 456, bls. 1.
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4) Ákvæðin í tilskipuninni endurspegla ákvæði 20. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/40/ESB (3). 
Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að þeirri tilskipun eigi síðar en  
20. maí 2016.

5) Tilskipunin er tímabundin ráðstöfun sem getur gilt þar til ráðstafanirnar, sem Holland samþykkti til innleiðingar á 
tilskipun 2014/40/ESB í hollensk lög, taka gildi. Því ætti að heimila ráðstöfunina til 19. maí 2016.

6) Til að framkvæmdastjórnin geti virt 60 daga frestinn til ákvarðanatöku, sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 52. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1272/2008, ætti þessi ákvörðun að öðlast gildi á þeim degi sem hún er birt.

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv. 
133. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (4).

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Bráðabirgðaráðstöfunin, sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 4. gr. og 2. mgr. 7. gr. tilskipunarinnar frá 24. nóvember 2014, 
að því er varðar tímabundnar reglugerðir varðandi rafvindlinga, sem Holland tilkynnti framkvæmdastjórninni um 10. mars 
2015, er heimiluð til 19. maí 2016.

2. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Gjört í Brussel 8. maí 2015.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Jean-Claude JUNCKER

 forseti.

__________________________

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/40/ESB frá 3. apríl 2014 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna 
varðandi framleiðslu, kynningu og sölu á tóbaki og tengdum vörum og um niðurfellingu á tilskipun 2001/37/EB (Stjtíð. ESB L 127, 29.4.2014, bls. 1).

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar 
efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) 
nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 
91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB (Stjtíð ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1).




