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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:

1) Direktiv 76/769/EØF tillater bruk av visse arsenforbindelser 
som biocider for behandling av trevirke og inneholder 
regler for omsetning og bruk av arsenbehandlet trevirke.

2) Omsetning og bruk av biocidprodukter er også underlagt 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 
1998 om markedsføring av biocidprodukter(2). 
Virkningen av direktiv 98/8/EF sammenholdt med 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2032/2003 av 4. november 
2003 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet 
nevnt i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 
98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter og om 
endring av forordning (EF) nr. 1896/2000(3), er at det 
fra 1. september 2006 ikke er mulig å bringe i omsetning 
eller bruke biocidprodukter som inneholder arsen og 
arsenforbindelser til bevaring av trevirke, med mindre 
disse stoffene godkjennes i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i 
direktiv 98/8/EF.

3) For å sikre en enhetlig anvendelse av den berørte 
lovgivning er det derfor nødvendig å tilpasse reglene 
for biocidprodukter som inneholder arsenforbindelser i 
direktiv 76/769/EØF, til reglene i direktiv 98/8/EF.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 384 av 29.12.2006, s. 94, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 23. 

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2005/90/EF (EUT L 33 av 4.2.2006, s. 28).

(2) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/50/EF (EUT L 142 av 30.5.2006, s. 6).

(3) EUT L 307 av 24.11.2003, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1048/2005 (EUT L 178 av 9.7.2005, s. 1).

4) I reglene i direktiv 76/769/EØF for trevirke som er 
behandlet med arsenforbindelser, skjelnes det ikke 
tilstrekkelig mellom første gangs omsetning og ombruk 
av slikt trevirke. Det er derfor nødvendig å klargjøre 
nevnte regler, særlig med hensyn til omsetning av slikt 
trevirke på bruktmarkedet.

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

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

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 30. juni 2007 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 30. september 
2007.

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/139/EF

av 20. desember 2006

om endring av rådsdirektiv 76/769/EØF med hensyn til begrensning av omsetning og bruk av 
arsenforbindelser for å tilpasse vedlegg I til den tekniske utvikling(*)
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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 dagen etter at det er kunngjort i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident
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VEDLEGG

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

«20.  Arsenfor-
bindelser

1.  Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som stoffer og bestanddeler i stoffblandinger 
beregnet på å hindre begroing av mikroorganismer, planter eller dyr på

– skipsskrog, 

– ruser, garnblåser, garn og andre redskaper eller annet utstyr for fiske- og skjelloppdrett, 

– apparater eller utstyr som er helt eller delvis nedsenket i vann. 

2. Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som stoffer og bestanddeler i stoffblandinger 
beregnet på behandling av industrivann, uansett bruk.

3. Skal ikke brukes til bevaring av trevirke. Trevirke behandlet på denne måten skal dessuten ikke 
bringes i omsetning. 

4. Som unntak gjelder likevel følgende:

a) Stoffer og stoffblandinger til bevaring av trevirke kan brukes i industrianlegg som bruker 
vakuum eller trykk ved impregnering av trevirke bare dersom det dreier seg om løsninger 
av uorganiske forbindelser av kobber, krom, arsen (CCA) av type C, og dersom de er tillatt i 
samsvar med artikkel 5 nr. 1 i direktiv 98/8/EF. Trevirke som er behandlet på denne måten, skal 
ikke bringes i omsetning før fikseringen av impregneringsmiddelet er ferdig.

b) Trevirke behandlet med CCA-løsninger i industrianlegg i samsvar med bokstav a) kan bringes 
i omsetning 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 broarbeider,

– som bygningstømmer i ferskvannsområder og brakkvann, f.eks. brygger og broer,

– som støyskjermer,

– til vern mot snøskred,

– i autovern og sikkerhetsbarrierer på veier,

– som stolper av rundtømmer av bartre til innhegning av husdyr,

– i konstruksjoner til vern mot jordras,

– som stolper for overføring av elektrisk kraft og telekommunikasjon,

– som jernbanesviller under jorden.

c) Uten at det berører anvendelsen av andre fellesskapsbestemmelser om klassifisering, 
emballering og merking av farlige stoffer eller stoffblandinger, skal alt behandlet trevirke som 
bringes i omsetning være merket «Bare til yrkesmessig og industriell bruk, inneholder arsen.» 
I tillegg skal alt trevirke som bringes i omsetning i pakker, også være merket «Bruk hansker 
ved håndtering av dette trevirket. Bruk støvmaske og vernebriller ved skjæring eller annen 
bearbeiding av dette trevirket. Avfall fra dette trevirket skal behandles som farlig avfall av et 
godkjent foretak.»
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d) Behandlet trevirke som nevnt i bokstav a) skal ikke brukes

– i bolighus, uansett formål,

– på steder der det er risiko for gjentatt hudkontakt,

– i havvann,

– for andre landbruksformål enn som gjerdestolper til innhegning av husdyr og for 
konstruksjonsformål i samsvar med bokstav b),

– på steder der behandlet trevirke kan komme i kontakt med halvfabrikater eller ferdige 
produkter beregnet på konsum og/eller fôr.

5. Trevirke som er behandlet med arsenforbindelser og som var i bruk i Fellesskapet før 
30. september 2007, eller som ble brakt i omsetning i samsvar med reglene i dette direktiv, kan 
forbli på markedet og fortsatt brukes inntil det når slutten av sin levetid.

6. Trevirke som er behandlet med CCA av type C og som var i bruk i Fellesskapet før 
30. september 2007, eller som ble brakt i omsetning i henhold til reglene i dette direktiv,

– kan brukes eller brukes på nytt på de bruksvilkår som er oppført i pkt. 4 bokstav b), c)  
og d),

– kan bringes i omsetning på bruktmarkedet på de bruksvilkår som er oppført i pkt. 4 
bokstav b), c) og d).

7. Medlemsstatene kan tillate at trevirke som er behandlet med andre typer CCA-løsninger, og 
som var i bruk i Fellesskapet før 30. september 2007,

– kan brukes eller brukes på nytt på de bruksvilkår som er oppført i pkt. 4 bokstav b), c)  
og d),

– kan bringes i omsetning på bruktmarkedet på de bruksvilkår som er oppført i pkt. 4 
bokstav b), c) og d).»


