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REGLUGERÐ FRAmkvæmdASTjóRNARINNAR (ESB) nr. 519/2012

frá 19. júní 2012

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 850/2004 um þrávirk, lífræn 
mengunarefni að því er varðar I. viðauka (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
850/2004 frá 29. apríl 2004 um þrávirk, lífræn mengunarefni 
og um breytingu á tilskipun 79/117/EBE (1), einkum 1. mgr. 14. 
gr. og 3. mgr. 14. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð (EB) nr. 850/2004 er í löggjöf 
Sambandsins staðið við skuldbindingarnar sem settar eru 
fram í Stokkhólmssamningnum um þrávirk lífræn efni 
(hér á eftir nefndur „Stokkhólmssamningurinn“), sem 
var samþykktur með ákvörðun ráðsins 2006/507/EB frá 
14. október 2004 um gerð Stokkhólmssamningsins um 
þrávirk lífræn efni, fyrir hönd Evrópubandalagsins (2) og í 
bókuninni frá 1998 um þrávirk, lífræn mengunarefni, sem 
gerð var við samninginn frá 1979 um loftmengun sem 
berst langar leiðir milli landa (hér á eftir nefnd „bókunin“), 
en hún var samþykkt með ákvörðun ráðsins 2004/259/EB 
frá 19. febrúar 2004 um gerð bókunarinnar um þrávirk 
lífræn mengunarefni, fyrir hönd Evrópubandalagsins, við 
samninginn frá 1979 um loftmengun sem berst langar 
leiðir milli landa (3) (hér á eftir nefndur „CLRTAP-
samningurinn“).

2) Á 27. fundi framkvæmdastjórnar CLRTAP-samningsins 
14. til 18. desember 2009 var ákveðið að bæta 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 159, 20.6.2012, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 69/2013 frá 3 maí 2013 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 158, 30.4.2004, bls. 7.
(2) Stjtíð. ESB L 209, 31.7.2006, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 81, 19.3.2004, bls. 35.

hexaklórbútadíeni (4), fjölklóruðum naftalínum (PCN) 
og keðjustuttum, klóruðum paraffínum (5) (SCCP) við 
bókunina.

3) Í ljósi ákvarðananna innan ramma CLRTAP-samningsins 
er nauðsynlegt að uppfæra B-hluta I. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 850/2004 svo að hann taki til nýju 
efnanna þriggja í bókuninni.

4) Setning á markað og notkun keðjustuttra, klóraðra 
paraffína hefur verið takmörkuð í Sambandinu skv. 
XVII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1907/2006 (6) um skráningu, mat, leyfisveitingu 
og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar 
(REACH)). Gildandi takmarkanir í Sambandinu 
varðandi keðjustutt, klóruð paraffín ná aðeins yfir tvenns 
konar notkun og því er gildissvið þeirra miklu þrengra 
en gildissvið takmarkananna varðandi keðjustutt, 
klóruð paraffín sem fastsettar voru með ákvörðun 
framkvæmdastjórnar CLRTAP-samningsins. Með 
þessari reglugerð skal því víkka gildissvið takmarkana 
varðandi keðjustutt, klóruð paraffín í Sambandinu með 
því að banna framleiðslu þeirra, setningu á markað og 
notkun, með tveimur undanþágum að því er varðar það 
síðastnefnda.

5) Eins prósents viðmiðunargildið, sem fastsett er fyrir 
keðjustutt, klóruð paraffín með þessari reglugerð, 
skal ekki teljast vera beiting á hugtakinu „óviljandi 
snefilaðskotaefni“ sem er að finna í b-lið 1. mgr. 4. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 850/2004. Frekari vísindalegrar 
greiningar er þörf til að framkvæmdastjórnin geti fengið 
skýra sýn að því er varðar gildið sem samsvarar „óviljandi 
snefilaðskotaefnum“ í tengslum við keðjustutt, klóruð 
paraffín.

6) Undanþágurnar varðandi keðjustutt, klóruð paraffín 
skulu, eftir atvikum, vera háðar því skilyrði að besta, 
fáanlega tækni sé nýtt. Framkvæmdastjórnin skal áfram 
endurskoða þessar undanþágur og fylgjast með því hvort 
kostur sé á öruggari efnum eða tækni.

(4) Ákvörðun 2009/1.
(5) Ákvörðun 2009/2.
(6) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1.
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7) Á fimmta fundi ráðstefnu samningsaðilanna, 25. til 
29. apríl 2011, var samþykkt með ákvörðun SC-5/3 
(1) að bæta endósúlfani á skrána yfir þrávirk, lífræn 
mengunarefni sem útrýma skal um allan heim, með 
nokkrum undanþágum.

8) Í ljósi ákvörðunar SC-5/3 er nauðsynlegt að uppfæra 
A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 850/2004 svo 
að hann taki til endósúlfans. Hins vegar féll endósúlfan 
undir ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/864/
EB frá 2. desember 2005 um að færa endósúlfan ekki á 
skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE og um 
afturköllun leyfa fyrir plöntuvarnarefnum sem innihalda 
þetta virka efni (2). Því skal skrá endósúlfan í A-hluta I. 
viðauka við reglugerð (EB) nr. 850/2004 án undanþága, 
þar eð allar undanþágurnar, sem veita má samkvæmt 
ákvörðun SC-5/3, snúa að notkun endósúlfans sem 
plöntuvarnarefnis.

9) Nauðsynlegt er að skýra að bannið í 3. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 850/2004 gildir ekki fyrr en sex mánuðum eftir 
gildistökudag þessarar reglugerðar að því er varðar hluti 
sem innihalda endósúlfan, hexaklórbútadíen, fjölklóruð 
naftalín eða keðjustutt, klóruð paraffín sem eru framleidd 
fyrir gildistökudaginn eða þann dag.

10) Einnig er nauðsynlegt að skýra að bannið í 3. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 850/2004 gildir ekki um hluti sem 

(1) SC-5/3 Um færslu tæknilegs endósúlfans og tengdra hverfa í skrána.
(2) Stjtíð. ESB L 317, 3.12.2005, bls. 25.

 innihalda endósúlfan, hexaklórbútadíen, fjölklóruð 
naftalín eða keðjustutt, klóruð paraffín sem eru í notkun 
fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar eða þann dag. 

11) Nauðsynlegt er að laga að tækniframförum vísanir til 
CEN-staðlanna, sem eru sem stendur í þróun í tengslum 
við perflúoroktansúlfónsýru og afleiður hennar, svo 
að unnt verði að nota aðrar greiningaraðferðir á sama 
nothæfisstigi.

12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
með tilskipun ráðsins 67/548/EBE (3),

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 850/2004 er breytt 
í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

(3) Stjtíð. EB L 196, 16.8.1967, bls. 1.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 19. júní 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

______
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VIÐAUKI

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 850/2004 er breytt sem hér segir:

1)  Ákvæðum A-hluta er breytt sem hér segir:

a)  Í stað 6. liðar í dálkinum „Sérstök undanþága varðandi notkun efnis sem milliefnis eða aðrar athugasemdir“ í 
færslunni um perflúoroktansúlfónsýru og afleiður hennar komi eftirfarandi:

 „6.  Þegar Staðlasamtök Evrópu hafa samþykkt staðla skulu þeir notaðir sem prófunaraðferðir til að staðfesta 
að efnin, efnablöndurnar og hlutirnir uppfylli kröfurnar í 1. og 2. mgr. Nota má hvaða greiningaraðferð sem er 
í stað CEN-staðlanna, geti notandinn sýnt fram á að nothæfi hennar sé sambærilegt.“

b)  Eftirfarandi færsla bætist við:

Efni CAS-nr. EB-nr. Sérstök undanþága varðandi notkun efnis sem milliefnis 
eða aðrar athugasemdir

„Endósúlfan 115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4 1.  Það skal heimilt að setja á markað og nota hluti, 
sem voru framleiddir 10. júlí 2012 eða fyrr og 
innihalda endósúlfan, fram til 10. janúar 2013.

2.  Það skal heimilt að setja á markað og nota hluti 
sem voru í notkun 10. júlí 2012 eða fyrr og 
innihalda endósúlfan.

3.  Þriðja og fjórða undirgrein 2. mgr. 4. gr. gilda um 
hluti sem um getur í 1. og 2. mgr.“

2)  Í B-hluta bætast eftirfarandi færslur við:

Efni CAS-nr. EB-nr. Sérstök undanþága varðandi notkun efnis sem milliefnis 
eða aðrar athugasemdir

„Hexaklórbútadíen 87-68-3 201-765-5 1.  Það skal heimilt að setja á markað og nota hluti, 
sem voru framleiddir 10. júlí 2012 eða fyrr og 
innihalda hexaklórbútadíen, fram til 10. janúar 
2013.

2.  Það skal heimilt að setja á markað og nota hluti 
sem voru í notkun 10. júlí 2012 eða fyrr og 
innihalda hexaklórbútadíen.

3.  Þriðja og fjórða undirgrein 2. mgr. 4. gr. gilda um 
hluti sem um getur í 1. og 2. mgr.

Fjölklóruð naftalín (*) 1.  Það skal heimilt að setja á markað og nota hluti, 
sem voru framleiddir 10. júlí 2012 eða fyrr og 
innihalda fjölklóruð naftalín, fram til 10. janúar 
2013.

2.  Það skal heimilt að setja á markað og nota hluti 
sem voru í notkun 10. júlí 2012 eða fyrr og 
innihalda fjölklóruð naftalín.

3.  Þriðja og fjórða undirgrein 2. mgr. 4. gr. gilda um 
hluti sem um getur í 1. og 2. mgr.

Alkön, C10–C13, 
klóruð (keðjustutt, 
klóruð paraffín) 
(SCCP)

85535-84-8 287-476-5 1.  Með undanþágu skal heimilt að framleiða efni 
eða efnablöndur sem innihalda keðjustutt, klóruð 
paraffín, setja þau á markað og nota þau ef styrkur 
paraffínanna er lægri en 1% miðað við þyngd.
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Efni CAS-nr. EB-nr. Sérstök undanþága varðandi notkun efnis sem milliefnis 
eða aðrar athugasemdir

2.  Með undanþágu skal heimilt að framleiða 
eftirfarandi efni, setja þau á markað og nota 
þau, að því tilskildu að aðildarríkin tilkynni 
framkvæmdastjórninni eigi síðar en 2015 og á 
fjögurra ára fresti eftir það um framfarir í þá átt að 
útrýma keðjustuttum, klóruðum paraffínum:

a)  eldtefjandi efni í gúmmíi, sem notað er í 
færibönd í námuiðnaðinum,

b)  eldtefjandi efni í þéttiefnum í stíflum.

3.  Það skal heimilt að setja á markað og nota hluti, 
sem voru framleiddir 10. júlí 2012 eða fyrr og 
innihalda keðjustutt, klóruð paraffín, fram til 10. 
janúar 2013.

4.  Það skal heimilt að setja á markað og nota hluti 
sem voru í notkun 10. júlí 2012 eða fyrr og 
innihalda keðjustutt, klóruð paraffín.

5.  Þriðja og fjórða undirgrein 2. mgr. 4. gr. gilda um 
hluti sem um getur í 1. og 2. mgr.

Um leið og nýjar upplýsingar liggja fyrir um 
einstök atriði varðandi notkun og um möguleika á 
öruggari efnum eða tækni skal framkvæmdastjórnin 
endurskoða undanþágurnar í 2. lið svo að notkun 
keðjustuttra, klóraðra paraffína verði smám saman 
hætt.“

(1) Fjölklóruð naftalín: efnasambönd, byggð á hringakerfi naftalíns, þar sem klóratóm hafa komið í stað eins eða fleiri vetnisatóma.


