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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 stoffblandinger(1), særlig artikkel 2a, og

ut fra følgende betraktninger:

Pentabromdifenyleter (pentaBDE) anvendes som bromert 1) 
flammehemmende middel for å beskytte plast, tekstiler 
og andre materialer mot brann.

På grunnlag av en risikovurdering foretatt i henhold 2) 
til rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 23. mars 1993 
om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende 
stoffer(2) ble det ansett som nødvendig å begrense 
markedsføring og bruk av pentaBDE, og stoffet ble 
derfor oppført i vedlegg I til direktiv 76/769/EØF.

Det har i den senere tid framkommet nye opplysninger 3) 
som viser at pentaBDE anvendes i visse tekstiler i 
evakueringssklier og redningsflåter til luftfartøyer, og at 
disse ikke kan erstattes av egnede alternativer på grunn av 
de omfattende sikkerhetsprøvingene og forskriftsmessige 
krav.

Det er usannsynlig at slike sklier og flåter forårsaker 4) 
utslipp til miljøet og utsetter mennesker for eksponering, 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 305 av 1.10.2004, s. 63, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2005 av 11. mars 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 38 av 28.7.2005, s. 15.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/96/EF (EUT L 301 av 28.9.2004, s. 51).

(2) EFT L 84 av 5.4.1993, s. 1. Forordningen endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1). 

unntatt i nødstilfeller i noen sekunder, og bare i det 
sjeldne tilfellet at tekstilet brenner.

Med tanke på den begrensede anvendelsen av pentaBDE i 5) 
luftfartøyers nødevakueringssystemer og det ubetydelige 
bidraget til stoffets samlede helse- og miljørisiko, er det 
forsvarlig å tillate at pentaBDE markedsføres og brukes 
for dette særlige formålet.

Med tanke på at det er vanskelig å erstatte stoffet og at 6) 
reglene for godkjenning av luftfartøyers nødsystemer 
er kompliserte samt på grunn av de alvorlige sosio-
økonomiske følgene, er et tidsbegrenset unntak berettiget 
for materialer som er vesentlige i evakueringssituasjoner. 
Ved å tillate bruk av pentaBDE i luftfartøyers 
nødevakueringssystemer vil flysikkerheten kunne 
opprettholdes ved at bruk av eldre nødsystemer hindres.

Direktiv 76/769/EØF bør derfor endres.7) 

Dette direktiv bør få anvendelse uten at det berører 8) 
Fellesskapets regelverk for fastsettelse av minstekrav for 
vern av arbeidstakere, særlig rådsdirektiv 89/391/EØF 
av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer 
arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen(3) 
og europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/37/EØF av 
29. april 2004 om vern av arbeidstakarar mot risiko ved 
å vere utsett for kreftframkallande eller mutagene stoff i 
arbeidet (sjette særdirektiv i medhald av artikkel 16 nr. 1 
i direktiv 89/391/EØF)(4).

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 9) 
fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av 
direktiver om fjerning av tekniske handelshindringer på 
området farlige stoffer og stoffblandinger —

(3) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1. Direktivet endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003.

(4) EUT L 158 av 30.4.2004, s. 50.

KOmmISJONSDIREKTIV 2004/98/EF

av 30. september 2004

om endring av rådsdirektiv 76/769/EØF med hensyn til begrensning av markedsføring og bruk av pentabromdifenyleter i 
luftfartøyers nødevakueringssystemer for å tilpasse vedlegg I til den tekniske utvikling(*)
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF endres som angitt i vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2005 vedta og 
offentliggjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene senest fra 1. januar 
2005.

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.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. september 2004.

 For Kommisjonen

 Olli Rehn 

 Medlem av Kommisjonen

_____________

VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF gjøres følgende endringer:

I andre kolonne i nr. 44, «difenyleter, pentabromderivat C12 H5 Br5 O», skal nytt nr. 3 lyde:

«3.  Som et unntak får nr. 1 og 2 ikke anvendelse på luftfartøyers nødevakueringssystemer fram til 
31. mars 2006.»

______________________


