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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/62/EF
av 9. juli 2002

om niende tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg I til rådsdirektiv 76/769/EØF om
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse
farlige stoffer og preparater (organiske tinnforbindelser)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det
europeiske fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli
1976 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter
om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige
stoffer og preparater(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv
2001/91/EF(2), særlig artikkel 2a, innført ved rådsdirektiv
89/678/EØF(3), og

4)

En europaparlaments- og rådsforordning vil omhandle
tiltak som får anvendelse på fartøyer som er behandlet
med organiske tinnforbindelser.

5)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/25/EF(5) regulerer
lystfartøyer, og slike fartøyer skal derfor omfattes av
samme restriksjoner som andre båter.

6)

Dette direktiv berører ikke Fellesskapets regelverk om
minstekrav til vern av arbeidstakere som fastsatt i rådsdirektiv 89/391/EØF(6) og i særdirektiver vedtatt i henhold
til nevnte direktiv, særlig rådsdirektiv 90/394/EØF(7),
sist endret ved direktiv 1999/38/EF(8), og rådsdirektiv
98/24/EF(9) om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske agensar på
arbeidsplassen.

7)

Dette direktiv berører ikke Fellesskapets regelverk om
bruk av organiske tinnforbindelser i plaststoffer som
kommer i kontakt med næringsmidler som fastsatt i
kommisjonsdirektiv 90/128/EØF av 23. februar 1990 om
plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme
i kontakt med næringsmidler(10), sist endret ved direktiv
2002/17/EF(11).

8)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling
av direktiver om fjerning av tekniske handelshindringer
på området farlige stoffer og preparater —

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

Kommisjonsdirektiv 1999/51/EF(4) om femte tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg I til direktiv
76/769/EØF forbyr bruk av organiske tinnforbindelser
i grohemmende midler på skrog til båter med lengde på
mindre enn tjuefem meter og på fartøyer, uansett lengde,
som hovedsakelig brukes på innlands vannveier. I nevnte
direktiv anbefales det at bestemmelsene om organiske
tinnforbindelser som brukes i grohemmende midler, gjennomgås på nytt idet det fullt ut tas hensyn til utviklingen
i Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO), og særlig til anbefalingen fra organisasjonens komité for vern
av havmiljøet om et verdensomspennende forbud mot
anvendelse av organiske tinnforbindelser som virker som
biocider i grohemmende systemer på skip fra 1. januar
2003.
Vitenskapelige undersøkelser har vist at visse grohemmende systemer som brukes på skip, utgjør en betydelig
risiko for vannmiljøet. En internasjonal IMO-konvensjon
om regulering av skadelige grohemmende systemer,
vedtatt på en diplomatkonferanse i IMO i oktober 2001,
inneholder et forbud fra 1. januar 2003 mot at organiske
tinnforbindelser som virker som biocider i grohemmende
produkter, anvendes eller anvendes på nytt på skip.
Forbudet mot anvendelse eller ny anvendelse av organiske tinnforbindelser berører direkte det indre markeds
virkemåte med hensyn til organiske tinnforbindelser, og
det er derfor nødvendig å tilnærme medlemsstatens lovgivning på dette området og derfor også å endre vedlegg
I til direktiv 76/769/EØF, og særlig direktiv 1999/51/EF.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 183 av 12.7.2002, s. 58,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2003 av 20. juni 2003
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 51 av 9.10.2003, s. 14.
1
( ) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201.
(2) EFT L 286 av 30.10.2001, s. 27.
(3) EFT L 398 av 30.12.1989, s. 24.
(4) EFT L 142 av 5.6.1999, s. 22.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF tilpasses til den tekniske
utvikling som fastsatt i vedlegget til dette direktiv.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

EFT L 164 av 30.6.1994, s. 15.
EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
EFT L 196 av 26.7.1990, s. 1.
EFT L 138 av 1.6.1999, s. 66.
EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11.
EFT L 349 av 13.12.1990, s. 26.
EFT L 58 av 28.2.2002, s. 19.
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Artikkel 2
Medlemsstatene skal innen 31. oktober 2002 vedta og kunngjøre de bestemmelser som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. De skal anvende disse
bestemmelsene fra 1. januar 2003.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.
Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 9. juli 2002.
For Kommisjonen
Erkki LIIKANEN
Medlem av Kommisjonen
______

VEDLEGG
I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF skal nr. 21 lyde:
«Organiske tinnforbindelser

1.

Kan ikke markedsføres som stoffer og bestanddeler i preparater når
de virker som biocider i grohemmende maling med bestanddeler som
ikke er bundet sammen kjemisk («free association paint»).

2.

Kan ikke markedsføres eller brukes som stoffer og bestanddeler
i preparater som virker som biocider for å hindre begroing med
mikroorganismer, planter eller dyr på:
a) alle fartøyer, uansett lengde, som skal brukes på havet, i kystfart,
i elvemunninger og på innlands vannveier og innsjøer,
b) merder, flottører, garn og andre apparater eller utstyr som brukes
i fiske- og skjelloppdrett,
c) apparater eller utstyr som er helt eller delvis nedsenket i vann.

3.

Er ikke tillatt som stoffer eller bestanddeler i preparater beregnet på
bruk i behandling av spillvann fra industri.»
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