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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/11/EF

av 6. februar 2003

om 24. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer 
og preparater (pentabromdifenyleter, oktabromdifenyleter)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN  
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 8. november 
2002, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  I henhold til traktatens artikkel 14 skal det opprettes et 
område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri beve-
gelighet for personer, tjenester og kapital er sikret.

2)  Risikoen for miljøet ved pentabromodifenyleter (penta 
BDE) og oktabromdifenyleter (oktaBDE) er blitt vurdert 
i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 793/93 om vur-
dering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer(4). 
Av risikovurderingene av pentaBDE og oktaBDE fram-
går det at det er behov for å redusere den risikoen disse 
stoffene utgjør for miljøet. I sine uttalelser av 4. februar 
2000 og 31. oktober 2002 bekreftet Vitenskapskomiteen 
for toksisitet, økotoksisitet og miljø (CSTEE) konklusjo-
nene i disse vurderingene av pentaBDE og oktaBDE når 
det gjelder behovet for å redusere risikoen av hensyn til 
vernet av miljøet. Videre bekreftet CSTEE i sin uttalelse 
av 19. juni 2000 bekymringen for at barn eksponeres for 
pentaBDE ved amming og for at det økende pentaBDE-
nivået i morsmelk skyldes en foreløpig ukjent bruk av 
stoffet.

3)  Kommisjonen har vedtatt rekommandasjoner innenfor 
rammen av forordning (EØF) nr. 793/93 om en strategi 
for risikoreduksjon for pentaBDE(5) og oktaBDE(6), der 
det fastsettes begrensninger på markedsføring og bruk 
for å begrense risikoen for miljøet. I rekommandasjonene 
anbefales det også at det i de tiltak som treffes, tas hen-
syn til bekymringen for at spedbarn eksponeres gjennom 
melk.

4)  For å verne helsen og miljøet bør også markedsføring og 
bruk av pentaBDE og oktaBDE samt markedsføring av 
varer som inneholder ett av eller begge disse stoffene, 
forbys.

5)  Forekomst av pentaBDE eller oktaBDE i konsentrasjoner 
på over 0,1 % kan påvises med vanlige analysemetoder 
som GC-MS (gasskromatografi med massespektrome-
tri).

6)  Risikovurderingen av dekaBDE ble avsluttet i august 
2002 og viste at det hersker usikkerhet på mange punkter 
når det gjelder virkningene dette stoffet kan ha på miljøet. 
Fellesskapet bør snarest mulig treffe tiltak for å redusere 
risikoen, og en strategi for risikoreduksjon bør derfor 
fastsettes straks. Kommisjonen forventer å se resultatene 
av risikoreduksjonsstrategien senest 30. juni 2003. Den 
bør deretter umiddelbart vurdere disse resultatene og 
foreslå hensiktsmessige og strenge tiltak for å håndtere 
den risikoen som påvises. Europaparlamentet og Rådet 
bør snarest behandle dette forslaget. De begrensningene 
på markedsføring og bruk av dekaBDE som Fellesskapet 
godkjenner, bør tre i kraft omgående, med mindre de 
videre undersøkelsene som inngår i nevnte risikovurde-
ring, fjerner den nåværende usikkerheten ved å vise at 
dekaBDE ikke gir noen grunn til bekymring.

7)  Dette direktiv berører ikke Fellesskapets regelverk om 
fastsettelse av minstekrav for vern av arbeidstakere som 
finnes i rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om 
iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sik-
kerhet og helse på arbeidsplassen(7) og i særdirektivene 
som er basert på dette, særlig rådsdirektiv 90/394/EØF 
av 28. juni 1990 om vern av arbeidstakerne mot fare 
ved å være utsatt for kreftfremkallende stoffer i arbeidet 
(sjette særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 
89/391/EØF)(8) 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)(9) —
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 42 av 15.2.2003, s. 45, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 147/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 7 av 12.2.2004, s. 26.

(1) EFT C 154 E av 29.5.2001, s. 112 og EFT C 25 av 29.1.2002, s. 472.
(2) EFT C 193 av 10.7.2001, s. 27.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 6. september 2001 (EFT C 72 E av 21.3.2002, 

s. 235), Rådets felles holdning av 6. desember 2001 (EFT C 110 E av 
7.5.2002, s. 23) og europaparlamentsbeslutning av 10. april 2002 (ennå ikke 
offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 84 av 5.4.1993, s. 1.
(5) EFT L 69 av 10.3.2001, s. 30.
(6) EFT L 249 av 17.9.2002, s. 27.

(7) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
(8) EFT L 196 av 26.7.1990, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 1999/38/EF 

(EFT L 138 av 1.6.1999, s. 66).
(9) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF endres i samsvar med  

vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 15. februar 2004 vedta og kunngjø-

re de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 

om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 15. august 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 dag det kunngjøres i Den euro-

peiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. februar 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX P. EFTHYMIOU

 President Formann

VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF skal nytt nr. 44 lyde:

«44. difenyleter, pentabromderivat C12H5Br5O 1.  Kan ikke markedsføres eller brukes som stoff eller 
som bestanddel i stoffer eller preparater i høyere 
konsentrasjoner enn 0,1 masseprosent.

2.  Varer eller flammehemmende deler av disse kan ikke 
markedsføres dersom de inneholder dette stoffet i 
høyere konsentrasjoner enn 0,1 masseprosent.»

I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF skal nytt nr. 45 lyde:

«45. difenyleter, oktabromderivat C12H2Br8O 1.  Kan ikke markedsføres eller brukes som stoff eller 
som bestanddel i stoffer eller preparater i høyere 
konsentrasjoner enn 0,1 masseprosent.

2.  Varer eller flammehemmende deler av disse kan ikke 
markedsføres dersom de inneholder dette stoffet i 
høyere konsentrasjoner enn 0,1 masseprosent.»


