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                          TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2002/45/EB                                2005/EES/27/21 

frá 25. júní 2002 

um tuttugustu breytingu á tilskipun ráðsins 76/769/EBE varðandi takmörkun á sölu og notkun 
 tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna (klóruð paraffín með stuttri keðju) (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 95. gr., 

 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2), 

 

í samræmi við málsmeðferðina, sem mælt er fyrir um í 251. gr. sáttmálans (3), á grundvelli sameiginlegs 
texta sem sáttanefndin samþykkti 22. apríl 2002, 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Þær takmarkanir, sem tiltekin aðildarríki hafa þegar samþykkt eða ráðgert að því er varðar notkun 
klóraðra, keðjustuttra paraffína (SCCP) í framhaldi af PARCOM-ákvörðun 95/1 (samningur um 
varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum), hafa bein áhrif  á tilkomu og starfsemi innri markað-
arins. Því er nauðsynlegt að samræma lög aðildarríkjanna á þessu sviði og breyta I. viðauka við 
tilskipun ráðsins 76/769/EBE frá 27. júlí 1976 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslu-
fyrirmælum aðildarríkjanna varðandi takmörkun á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og efna-
blandna (4) og taka jafnframt tillit til áhættumats bandalagsins og viðeigandi, vísindalegra niður-
staðna sem renna stoðum undir PARCOM-ákvörðun 95/1. 

 

2) Klóruð, keðjustutt paraffín eru flokkuð sem hættuleg umhverfinu þar eð þau eru mjög eitruð vatna-
lífverum og geta haft í för með sér skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni. 

 

3) Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt tilmæli innan ramma reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 793/93 
frá 23. mars 1993 um mat og eftirlit með áhættu skráðra efna (5) sem kalla á sértækar ráðstafanir til 
að takmarka notkun klóraðra, keðjustuttra paraffína, einkum í málmvinnsluvökvum og efnum sem 
eru notuð við meðhöndlun leðurs, í þeim tilgangi að vernda lífríki vatns. 

 

4) Endurskoða skal aðra notkun klóraðra paraffína í ljósi viðeigandi vísindaþekkingar, einkum með 
tilliti til losunar þar sem um klóruð paraffín er að ræða. Framkvæmdastjórnin skal leggja fram 
viðeigandi tillögur í því skyni að draga úr notkun af þessu tagi. 

 

5) Vísindanefnd um eiturhrif, eiturhrif í umhverfinu og umhverfið (CSTEE) skilaði áliti sínu um 
áhættuþættina sem tilgreindir voru í tilmælunum og tengjast klóruðum, keðjustuttum paraffínum. 

 
 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 177, 6.7.2002, bls. 21. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 
76/2003 frá 20. júní 2003 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 51, 9.10.2003, bls. 14. 

(1) Stjtíð. EB C 337 E, 28.11.2000, bls. 138 og Stjtíð. EB C 213 E, 31.7.2001, bls. 296. 
(2) Stjtíð. EB C 116, 20.4.2001, bls. 27. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 1. febrúar 2001 (Stjtíð. EB C 267, 21.9.2001, bls. 41), sameiginleg afstaða ráðsins frá 27. júní 2001 

(Stjtíð. EB C 301, 26.10.2001, bls. 39) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 29. nóvember 2001 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindum EB). Ákvörðun Evrópuþingsins frá 30. maí 2002 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB) og ákvörðun 
ráðsins frá 21. maí 2002. 

(4) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 201. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 99/77/EB (Stjtíð. 
EB L 207, 6.8.1999, bls. 18). 

(5) Stjtíð. EB L 84, 5.4.1993, bls. 1. 
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6) Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á löggjöf bandalagsins um verndun öryggis og heilsu starfsmanna á 
vinnustöðum, einkum tilskipun ráðsins 89/391/EBE frá 12. júní 1989 um lögleiðingu ráðstafana er 
stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna á vinnustöðum (1) og tilskipun ráðsins 98/24/EB frá 
7. apríl 1998 um að tryggja öryggi og vernda heilsu starfsmanna gegn áhættu vegna efnafræðilegra 
áhrifavalda á vinnustað (fjórtánda sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 
89/391/EBE) (2). 

 
SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Í I. viðauka við tilskipun 76/769/EBE bætist eftirfarandi liður við:  
 

„42. Alkön, C10–C13, klóruð (klóruð, 
keðjustutt paraffín) 

1. Má ekki markaðssetja til notkunar sem efni eða efnisþætti 
annarra efna eða efnablandna í styrk yfir 1%: 
— í málmvinnslu, 
— til að fitubera leður. 

2. Öll önnur notkun klóraðra, keðjustuttra paraffína verður 
endurskoðuð fyrir 1. janúar 2003 af hálfu framkvæmda-
stjórnar Evrópubandalaganna, í samvinnu við aðildarríkin og 
OSPAR-nefndina, með hliðsjón af öllum nýjum, vísinda-
legum upplýsingum um áhættu sem steðjar að heilbrigði og 
umhverfi vegna klóraðra, keðjustuttra paraffína. 
Evrópuþinginu verður gerð grein fyrir niðurstöðu þessarar 
endurskoðunar. “ 

 
 

2. gr. 
 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun 
þessari eigi síðar en 6. júlí 2003. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað. 
 
Þau skulu beita þessum ákvæðum eigi síðar en 6. janúar 2004. 
 
2. Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim 
fylgja slík tilvísun þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka 
tilvísun. 

3. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi þann dag sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
 

4. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Lúxemborg 25. júní 2002. 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX J. MATAS I PALOU 

forseti. forseti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 183, 29.6.1989, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 131, 5.5.1998, bls. 11. 


