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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/1203 

frá 9. júní 2020 

um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1021 að því er varðar 

færsluna fyrir perflúoróoktansúlfónsýru og afleiður hennar (PFOS) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1021 frá 20. júní 2019 um þrávirk, lífræn mengunarefni (1), 

einkum 1. mgr. 15. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (ESB) 2019/1021 er skuldbindingum Sambandsins samkvæmt Stokkhólmssamningnum um þrávirk 

lífræn efni (2) (hér á eftir nefndur „samningurinn“), og samkvæmt bókuninni við samninginn um loftmengun sem berst 

langar leiðir milli landa frá 1979 um þrávirk lífræn mengunarefni (3) (hér á eftir nefnd „bókunin“), komið í framkvæmd. 

2) Í viðauka B við samninginn (takmörkun) er skrá yfir íðefni sem sérhverjum aðila að samningnum ber skylda til 

takmarka framleiðslu á, notkun, innflutning og útflutning í ljósi viðeigandi ásættanlegs tilgangs og/eða sérstakrar 

undanþágu sem er skráð í þeim viðauka. 

3) Ráðstefna aðila að samningnum ákvað, skv. 9. mgr. 8. gr. samningsins, á níunda fundi sínum að breyta viðauka B við 

samninginn í tengslum við ásættanlegan tilgang og sérstakar undanþágur fyrir perflúoróoktansúlfónsýru (PFOS), sölt 

hennar og perflúoróoktansúlfónýlflúoríð (PFOSF). Ráðstefna aðila að samningnum ákvað að breyta ásættanlegum 

tilgangi fyrir notkun á perflúoróoktansúlfónsýru (PFOS), söltum hennar og perflúoróoktansúlfónýlflúoríði (PFOSF) fyrir 

málmhúðun (harðmálmhúðun), eingöngu í lokuðum stýrikerfum, í sérstaka undanþágu. 

4) Breyting á ásættanlegum tilgangi fyrir notkun á perflúoróoktansúlfónsýru, söltum hennar og 

perflúoróoktansúlfónýlflúoríði fyrir málmhúðun (harðmálmhúðun), eingöngu í lokuðum stýrikerfum, í sérstaka 

undanþágu hefur þau áhrif að samningsaðilum er heimilt að nota undanþáguna í að hámarki fimm ár eftir að breytingin 

öðlast gildi. Framlengja má undanþáguna í fimm ár til viðbótar eftir ákvörðun ráðstefnu aðila að samningnum, að 

fenginni beiðni samningsaðila og á grundvelli rökstuðnings fyrir áframhaldandi þörf fyrir þessa notkun. Af þessum 

sökum ætti að breyta færslunni fyrir perflúoróoktansúlfónsýru og afleiður hennar (PFOS) í A-hluta I. viðauka við 

reglugerð (ESB) 2019/1021 til að endurspegla skuldbindingarnar samkvæmt samningnum. 

5) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) 2019/1021 til samræmis við það. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 270, 18.8.2020, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 372/2021 frá 

10. Desember 2021 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 169, 25.6.2019, bls. 45. 

(2) Stjtíð. ESB L 209, 31.7.2006, bls. 3. 

(3) Stjtíð. ESB L 81, 19.3.2004, bls. 37. 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (ESB) 2019/1021 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. 

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

Gjört í Brussel 9. júní 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Í A-hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) 2019/1021, í færslunni fyrir perflúoróoktansúlfónsýru og afleiður hennar (PFOS), í 

fjórða dálki („Sérstök undanþága varðandi notkun efnis sem milliefnis eða aðrar athugasemdir“) er 4. lið breytt sem hér segir: 

1) Í stað fyrstu málsgreinar kemur eftirfarandi: 

„4. Ef dregið er sem mest úr því magni sem losnar út í umhverfið er framleiðsla og setning á markað heimil til  

7. september 2025 fyrir notkun sem móðuvörn fyrir harða króm(VI)húðun, sem ekki er til skrauts, í lokuðum stýrikerfum. Eigi 

síðar en 7. september 2025 skal framkvæmdastjórnin gera úttekt á þörfinni fyrir framlengingu undanþágunnar fyrir þessari 

notkun á perflúoróoktansúlfónsýru í að hámarki fimm ár, að því tilskildu að þau aðildarríki þar sem perflúoróoktansúlfónsýra er 

notuð tilkynni framkvæmdastjórninni, eigi síðar en 7. september 2024, um framfarir sem hafa orðið við að útrýma 

perflúoróoktansúlfónsýru og rökstyðji áframhaldandi þörf fyrir þessa notkun.“ 

2) Þriðja málsgrein fellur brott. 

 __________  


