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                             TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2003/11/EB                             2005/EES/58/15 

frá 6. febrúar 2003 

um tuttugustu og fjórðu breytingu á tilskipun ráðsins 76/769/EBE varðandi takmörkun  
á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna (pentabrómdífenýletra,  

oktabrómdífenýletra) (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr., 
með hliðsjón af tillögum framkvæmdastjórnarinnar (1), 
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar-
innar (2), 
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3), á grundvelli sameiginlegs texta 
sáttanefndarinnar frá 8. nóvember 2002, 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
1) Samkvæmt 14. gr. sáttmálans skal koma á fót svæði 

án innri landamæra þar sem frjálsir vöruflutningar, 
frjáls för fólks, frjáls þjónustustarfsemi og frjálsir 
fjármagnsflutningar eru tryggðir. 

2) Áhætta, sem steðjar að umhverfinu vegna penta-
brómdífenýletra (pentaBDE) og oktabrómdífenýletra 
(oktaBDE), hefur verið metin samkvæmt reglugerð 
ráðsins (EBE) nr. 793/93 frá 23. mars 1993 um mat 
og eftirlit með áhættu skráðra efna (4). Áhættumatið 
fyrir pentabrómdífenýletra og oktabrómdífenýletra 
leiddi í ljós að þörf var á að draga úr áhrifum þessara 
efna á umhverfið. Í álitum sínum frá 4. febrúar 2000 
og 31. október 2002 staðfesti vísindanefndin um eitur-
hrif, eiturhrif í umhverfinu og umhverfið niðurstöður 
matsins fyrir pentabrómdífenýletra og oktabróm-
dífenýletra þess efnis að nauðsynlegt væri að draga úr 
áhrifum efnanna til að vernda umhverfið. Í áliti sínu 
frá 19. júní 2000 staðfesti nefndin enn fremur 
áhyggjur sínar varðandi váhrif sem börn á brjósti yrðu 
fyrir frá pentabrómdífenýletra og að hugsanlega mætti 
rekja aukinn styrk pentabrómdífenýletra í brjósta-
mjólk til óþekktrar notkunar efnisins. 

3) Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt tilmæli innan 
ramma reglugerðar (EBE) nr. 793/93 varðandi áætlun 
um að draga úr áhættu að því er varðar penta-
brómdífenýletra (5) og oktabrómdífenýletra (6) með 
því að kveða á um takmarkanir á markaðssetningu og 
notkun efnanna til að geta stýrt umhverfisáhættunni. 
Einnig var mælst til þess að í öllum aðgerðum skuli 
tekið tillit til þess að ungbörn geti orðið fyrir 
váhrifum frá efnunum í mjólk. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 42, 15.2.2003, bls. 45. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 147/2003 frá  
7. nóvember 2003 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 7, 12.2.2004, bls. 26. 

(1) Stjtíð. EB C 154 E, 29.5.2001, bls. 112 og Stjtíð. EB C 25, 29.1.2002,     
bls. 472. 

(2) Stjtíð. EB C 193, 10.7.2001, bls. 27. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 6. september 2001 (Stjtíð. EB C 72 E, 

21.3.2002, bls. 235), sameiginleg afstaða ráðsins frá 6. desember 2001 
(Stjtíð. EB C 110 E, 7.5.2002, bls. 23) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 
10. apríl 2002 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB). 

(4) Stjtíð. EB L 84, 5.4.1993, bls. 1. 
(5) Stjtíð. EB L 69, 10.3.2001, bls. 30. 
(6) Stjtíð. EB L 249, 17.9.2002, bls. 27. 

4) Í þágu heilsu- og umhverfisverndar skal banna 
markaðssetningu og notkun á pentabrómdífenýletra 
og oktabrómdífenýletra og markaðssetningu vara sem 
innihalda annað eða bæði þessara efna. 

5) Með stöðluðum greiningaraðferðum á borð við gas- 
og massagreiningu (GC-MS) er unnt að greina penta-
brómdífenýletra og oktabrómdífenýletra í styrk sem er 
meiri en 0,1%. 

6) Áhættumat fyrir dekabrómdífenýletra lá fyrir í ágúst 
2002 og leiddi í ljós fjölda óvissuþátta varðandi 
hugsanleg áhrif þessa efnis á umhverfið. Bandalagið 
skal án tafar grípa til ráðstafana í því skyni að draga 
úr áhættunni og setja þegar í stað fram áætlun um 
takmörkun áhættu. Framkvæmdastjórnin væntir þess 
að niðurstöður áætlunarinnar um takmörkun áhættu 
liggi fyrir eigi síðar en 30. júní 2003. Framkvæmda-
stjórnin skal þegar í stað meta niðurstöðurnar og 
leggja fram tillögu um viðeigandi og strangar ráð-
stafanir til að bregðast við þeirri áhættu sem hefur 
verið sannreynd. Evrópuþingið og ráðið skal taka til-
löguna til umfjöllunar án tafar. Takmarkanir, sem 
Bandalagið hefur samþykkt, á markaðssetningu og 
notkun dekabrómdífenýletra öðlast gildi án frekari 
tafar nema niðurstöður frekari prófana, sem kveðið er 
á um í framangreindu áhættumati, verði þær að 
dekabrómdífenýletri gefi ekki tilefni til áhyggna og 
núverandi óvissa verði því úr sögunni. 

7) Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á löggjöf Bandalagsins 
þar sem mælt er fyrir um lágmarkskröfur um vernd 
starfsmanna sem finna má í tilskipun ráðsins 
89/391/EBE frá 12. júní 1989 um lögleiðingu ráð-
stafana er stuðla að bættu öryggi og heilsu starfs-
manna á vinnustöðum (7), og í einstökum sértil-
skipunum sem byggjast á henni, einkum tilskipun 
ráðsins 90/394/EBE frá 28. júní 1990 um verndun 
starfsmanna gegn áhættu vegna áhrifa af krabba-
meinsvöldum á vinnustað (sjötta sértilskipun í 
skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 89/391/EBE) (8) 
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) (9). 

________________  

(7) Stjtíð. EB L 183, 29.6.1989, bls. 1. 
(8) Stjtíð. EB L 196, 26.7.1990, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun 1999/38/EB (Stjtíð. EB L 138, 1.6.1999, bls. 66). 
(9) Stjtíð. EB L 131, 5.5.1998, bls. 11. 
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SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Ákvæðum I. viðauka við tilskipun 76/769/EBE er hér með 
breytt í samræmi við viðaukann við þessa tilskipun. 
 

2. gr. 
 
Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en 15. febrúar 2004. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað. 
 
Þau skulu beita þessum ákvæðum eigi síðar en 15. ágúst 
2004. 
 
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 á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 

4. gr. 

 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 6. febrúar 2003 
 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX P. EFTHYMIOU 

forseti. forseti. 
 

 
 
 

VIÐAUKI 
 
Eftirfarandi liður [44] bætist við I. viðauka við tilskipun 76/769/EBE: 
 
„[44] pentabrómafleiða af dífenýletra, C12H5Br5O 
 

1. Má hvorki markaðssetja né nota sem efni eða 
efnisþátt í öðrum efnum eða efnablöndum í meiri 
styrk en 0,1% miðað við massa. 

 
2. Vörur má ekki setja á markað ef þær eða 

logavarðir hlutar þeirra innihalda þetta efni í 
meiri styrk en 0,1% miðað við massa.“ 

 
Eftirfarandi liður [45] bætist við I. viðauka við tilskipun 76/69/EBE: 
 
„[45] oktabrómafleiða af dífenýletra, C12H2Br8O 
 
 

1. Má hvorki markaðssetja né nota sem efni eða 
efnisþátt í öðrum efnum eða efnablöndum í meiri 
styrk en 0,1 % miðað við massa. 

 
2. Vörur má ekki setja á markað ef þær eða 

logavarðir hlutar þeirra innihalda þetta efni í 
meiri styrk en 0,1% miðað við massa.“ 

 
 

 
 
 
 
 


