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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/2/EF

av 6. januar 2003

om begrensning av markedsføring og bruk av arsen (tiende tilpasning til den tekniske utvikling av 
rådsdirektiv 76/769/EØF)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske 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 
2002/62/EF(2), særlig artikkel 2a, innført ved rådsdirektiv 
89/678/EØF(3), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsdirektiv 89/677/EØF(4) om åttende endring av 
direktiv 76/769/EØF er det fastsatt visse begrensninger 
med hensyn til markedsføring og bruk av arsen.

2) Det er gjennomført en risikovurdering og en analyse av 
fordeler og ulemper ved ytterligere begrensninger av 
bruk av arsen i visse treimpregneringsmidler(5) innenfor 
rammen av en gjennomgåelse av Fellesskapets regelverk 
for bruk av arsenforbindelser til treimpregnering etter 
Østerrikes, Finlands og Sveriges tiltredelse til Den euro-
peiske union i 1995.

3) Risikovurderingen ble forelagt Vitenskapskomiteen for 
toksisitet, økotoksisitet og miljø (CSTEE) til fagfellevur-
dering(6), og komiteen konkluderte med at de viktigste 
risikoene var blitt riktig identifisert. Blant disse var risi-
koene for menneskers helse ved disponering av trevirke 
behandlet med treimpregneringsmidler som inneholder 
kopper, krom og arsen (CCA), særlig risikoene for barns 
helse ved bruk av CCA-behandlet trevirke i lekeplassut-
styr. En risiko for vannmiljøet i visse havvannsområder 
ble også påvist.

4) På grunn av svært begrenset kunnskap om virkningene av 
arsenbehandlet tre på fyllplasser anbefalte komiteen også  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

å utvise varsomhet ved å begrense bruken av arsenbaserte 
treimpregneringsmidler til de tilfellene der dette er abso-
lutt nødvendig.

5) I en ytterligere uttalelse om arsenets virkninger på hel-
sen(7) har komiteen konkludert med at stoffet er både 
genotoksisk og et velkjent kreftframkallende stoff, og at 
det bør tas i betraktning at det ikke finnes terskelverdier 
for kreftframkallende virkning.

6) Avfall fra CCA-behandlet trevirke er klassifisert som far-
lig avfall i henhold til kommisjonsvedtak 2000/532/EF av 
3. mai 2000 om erstatning av kommisjonsvedtak 94/3/EF 
om utarbeiding av en liste over avfall i henhold til artik-
kel 1 bokstav a) i rådsdirektiv 75/442/EØF om avfall og 
rådsvedtak 94/904/EF om utarbeiding av en liste over 
farlig avfall i henhold til artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv 
91/689/EØF om farlig avfall(8), sist endret ved rådsved-
tak 2001/573/EF(9).

7) I europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. febru-
ar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(10) er det 
fastsatt bestemmelser om harmonisering av godkjen-
ningen av biocider på fellesskapsplan, og i kommisjons-
forordning (EF) nr. 1896/2000 av 7. september 2000 
om første fase av programmet nevnt i artikkel 16 nr. 2 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om biocid-
produkter(11) kreves det at vurderingen av treimpregne-
ringsmidler skal prioriteres i det vurderingsprogrammet 
som ble opprettet ved direktiv 98/8/EF. Arsen er blitt 
identifisert og meldt som aktivt stoff innen tidsfristen 
fastsatt i forordning (EF) nr. 1896/2000. En fullstendig 
dokumentasjon for vurderingen av arsen som eksiste-
rende stoff må framlegges innen 28. mars 2004.

8) På grunnlag av risikovurderingen og idet det tas hensyn 
til føre-var-prinsippet er det nødvendig, i påvente av en 
harmonisering av reglene i henhold til direktiv 98/8/EF 
eller et vedtak i henhold til artikkel 6 nr. 3 i forordning 
(EF) nr. 1896/2000, å tilpasse begrensningene for arsen 
i direktiv 76/769/EØF til den tekniske utvikling. Dette 
direktiv får ikke anvendelse på CCA-behandlet tre som 
allerede er tatt i bruk.
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(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 4 av 9.1.2003, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2003 av 11. juli 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 54 av 23.10.2003, s. 4.
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9) Dette direktiv får anvendelse uten at det berører 
Fellesskapets regelverk for minstekrav for vern av 
arbeidstakere, særlig rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 
1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidsta-
kernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen(1), rådsdi-
rektiv 90/394/EØF av 28. juni 1990 om vern av arbeids-
takerne mot fare ved å være utsatt for kreftframkallende 
stoffer i arbeidet (sjette særdirektiv i henhold til artikkel 
16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(2), sist endret ved direktiv 
1999/38/EF(3), og rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 
om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot 
risiko i samband med kjemiske agensar på arbeidsplas-
sen (fjortande særdirektiv i medhald av artikkel 16 nr. 1 i 
direktiv 89/391/EØF)(4).

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF endres som fastsatt i vedleg-
get til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 30. juni 2003 vedta og kunngjøre 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette. De skal anvende disse bestemmelsene senest fra 
30. juni 2004.

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, 6. januar 2003.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen

(1) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
(2) EFT L 196 av 26.7.1990, s. 1.
(3) EFT L 138 av 1.6.1999, s. 66.
(4) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11.
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VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF skal nr. 20 lyde:

«20. Arsenforbindelser 1.  Ikke tillatt som stoffer og bestanddeler i preparater beregnet på

a) å hindre begroing av mikroorganismer, planter eller dyr på:

— båtskrog,

— bur, flottører, nett og andre apparater eller annet utstyr brukt i fiske- og 
skjelloppdrett,

— apparater eller utstyr som er helt eller delvis nedsenket i vann,

b) treimpregnering. Trevirke som er behandlet på denne måten, kan dessuten ikke 
markedsføres.

c) Som unntak gjelder likevel følgende:

i) Stoffer og preparater til treimpregnering kan brukes i industrianlegg 
som bruker vakuum eller trykk ved impregnering av tre bare dersom 
det dreier seg om løsninger av uorganiske forbindelser av typen CCA 
(kopper, krom, arsen). Det behandlede trevirket kan ikke markedsføres før 
impregneringsmiddelet er fullstendig fiksert.

ii) Trevirke behandlet med CCA-løsninger i industrianlegg i henhold til 
punkt i) kan markedsføres til yrkesmessig og industriell bruk, forutsatt at 
trevirkets holdbarhet er nødvendig av hensyn til menneskers og husdyrs 
sikkerhet og det er usannsynlig at allmennheten kommer i hudkontakt med 
det i dets levetid:

— som konstruksjonstre i offentlige bygninger og landbruksbygninger, 
kontorbygninger og industrianlegg,

— i broer og tilhørende konstruksjoner,

— som konstruksjonstømmer i ferskvannsområder og brakkvann, f.eks. 
brygger og broer,

— i støyskjermer,

— til vern mot snøskred,

— i autovern og sikkerhetsbarrierer på veier,

— til stolper av rundvirke av bartre til innhegning av husdyr,

— i konstruksjoner til vern mot jordras,

— som kraft- og telekommunikasjonsstolper,

— som sviller for undergrunnsbaner.

 Uten at det berører anvendelsen av andre fellesskapsbestemmelser om 
klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer og preparater, 
skal alt behandlet trevirke som markedsføres i emballasje, være merket 
individuelt med påskriften «Bare til yrkesmessig og industriell bruk, 
inneholder arsen». I tillegg skal alt trevirke som markedsføres i emballasje, 
være forsynt med en etikett med påskriften: «Bruk hansker ved håndtering 
av dette trevirket. Bruk støvmaske og vernebriller ved skjæring eller annen 
bearbeiding av dette trevirket. Avfall av dette trevirket skal behandles som 
farlig avfall av et godkjent foretak».

iii)  Behandlet trevirke nevnt i punkt i) og ii) kan ikke brukes:

— til boligbygging, uansett formål,

— til formål der det er risiko for gjentatt hudkontakt,

— i havvann,

— til andre landbruksformål enn stolper til innhegning av husdyr og til 
konstruksjonsformål som nevnt i punkt ii),

— på steder der det behandlede trevirket kan komme i kontakt med 
halvfabrikata eller ferdige produkter beregnet på konsum og/eller til 
bruk som fôr.

2. Ikke tillatt som stoffer og bestanddeler i preparater beregnet på behandling av 
industrivann, uansett anvendelse.»


