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EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
  

                  TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2004/98/EB                          2008/EES/14/19 

frá 30. september 2004 

um breytingu á tilskipun rá sins 76/769/EBE a  ví er var ar takmörkun á sölu og notkun 
pentabrómdífen letra í ney arr mingarkerfi loftfara, me  tilliti til a lögunar I. vi auka vi  
 tilskipunina a  tækniframförum (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af tilskipun rá sins 76/769/EBE frá 27. júlí 1976 
um samræmingu ákvæ a í lögum og stjórns slufyrirmælum 
a ildarríkjanna var andi takmörkun á sölu og notkun ska legra 
efna og efnablandna (1), einkum 2. gr. a, 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Pentabrómdífen letri (pentaBDE) er nota ur sem 
bróma  logavarnarefni til ess a  vernda plastefni, 
vefna  og önnur efni fyrir eldi. 

2) Á grundvelli áhættumats samkvæmt regluger  rá sins 
(EBE) nr. 793/93 frá 23. mars 1993 um mat og eftirlit 
me  áhættu skrá ra efna (2) var tali  nau synlegt a  
takmarka marka ssetningu og notkun pentaBDE og 
efninu var ví bætt vi  I. vi auka vi  tilskipun 
76/769/EBE. 

3) N lega hafa komi  fram uppl singar sem s na a  
pentaBDE er nota  í sérstök dúkaefni í ney arrennur og 
ney arrennubáta loftfara en ekki er unnt a  nota 
vi eigandi valkosti ess í sta  vegna ví tækra krafna um 
öryggisprófanir og lagaskilyr a. 

4) Ekki er vænst losunar frá essum rennum út í umhverfi  
og a  a  hafi áhrif á menn nema í nokkrar 

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 305, 1.10.2004, bls. 63. Hennar 
var geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 33/2005 frá 
11. mars 2005 um breytingu á II. vi auka (Tæknilegar regluger ir, 
sta lar, prófanir og vottun) vi  EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  
Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 38, 28.7.2005, bls. 15. 

(1) Stjtí . EB L 262, 27.9.1976, bls. 201. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/96/EB (Stjtí . ESB L 301, 
28.9.2004, bls. 51). 

(2) Stjtí . EB L 84, 5.4.1993, bls. 1. Regluger inni var sí ast breytt me  
regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtí . ESB L 284, 
31.10.2003, bls. 1). 

sekúndur í ney artilvikum og á a eins í ví undan-
tekningartilviki a  efni  brenni. 

5) egar teki  er tillit til takmarka rar notkunar á 
pentaBDE í ney arr mingarkerfi loftfara og a  etta efni 
eykur óverulega hættuna í heild, sem efni  hefur í för 
me  sér fyrir heilsu og umhverfi, er réttlætanlegt a  leyfa 
a  pentaBDE sé sett á marka  og nota  í essum sérstaka 
tilgangi. 

6) Vegna ess hve flóki  ferli a  er a  skipta um efni og 
vegna flókinna reglna um leyfi fyrir ney arkerfi loftfara 
og alvarlegra félags- og efnahagslegra aflei inga er 
tímabundin undan ága réttlætanleg fyrir efni sem eru 
nau synleg vi  r mingara stæ ur. Me  ví a  leyfa 
notkun á pentaBDE í ney arr mingarkerfi loftfara er 
gætt áframhaldandi öryggis í loftförum me  ví a  koma 
í veg fyrir notkun eldri ney arkerfa. 

7) Breyta ber tilskipun 76/769/EBE til samræmis vi  etta. 

8) essi tilskipun hefur ekki áhrif á löggjöf Bandalagsins 
ar sem mælt er fyrir um lágmarkskröfur um vernd 

starfsmanna, einkum tilskipun rá sins 89/391/EBE frá 
12. júní 1989 um löglei ingu rá stafana er stu la a  
bættu öryggi og heilsu starfsmanna á vinnustö um (3) og 
tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2004/37/EB frá 29. 
apríl 2004 um verndun starfs¬manna gegn áhættu vegna 
áhrifa af krabbameinsvöldum e a stökkbreytivöldum á 
vinnusta  (sjötta sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16. gr. 
til¬skipunar 89/391 /EBE) (4)). 

9) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari tilskipun, 
eru í samræmi vi  álit nefndar um a lögun a  tækni-
framförum á tilskipunum um a  ry ja úr vegi tækni-
legum hindrunum í vi skiptum me  hættuleg efni og 
efnablöndur. 

________________  

(3) Stjtí . EB L 183, 29.6.1989, bls. 1. Tilskipuninni var breytt me  regluger  
(EB) nr. 1882/2003. 

(4) Stjtí . ESB L 158, 30.4.2004, bls. 50. 
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SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

1. gr. 

Ákvæ um I. vi auka vi  tilskipun 76/769/EBE er breytt í 
samræmi vi  vi aukann vi  essa tilskipun. 

2. gr. 

1. A ildarríkin skulu sam ykkja og birta nau synleg lög og 
stjórns slufyrirmæli til a  fara a  tilskipun essari eigi sí ar en 
1. janúar 2005. au skulu egar í sta  senda fram-
kvæmdastjórninni texta essara ákvæ a og samsvörunartöflu 
milli vi komandi ákvæ a og essarar tilskipunar. 

au skulu beita essum ákvæ um frá 1. janúar 2005. 

egar a ildarríkin sam ykkja essi ákvæ i skal vera í eim 
tilvísun í essa tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun egar au 
eru birt opinberlega. A ildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun. 

2. A ildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæ i úr landslögum sem au sam ykkja um málefni sem 
tilskipun essi tekur til. 

3. gr. 

Tilskipun essi ö last gildi á eim degi sem hún birtist í 
Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 30. september 2004. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Olli REHN 

framkvæmdastjóri. 

 
 

 

 

VI AUKI 

Ákvæ um I. vi auka vi  tilskipun 76/769/EBE er breytt sem hér segir: 

N jum 3. li  er bætt vi  í ö rum dálki í 44. li , me  fyrirsögninni pentabrómaflei a af dífen letra, C12H5Br5O:  

„3.  rátt fyrir etta skulu ákvæ i 1. og 2. mgr. ekki gilda um ney arr mingarkerfi loftfara fyrr en 31. mars 2006.“ 

 
 


