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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	95	nr.	6,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

I.	FAKTA

1)	 Ved	 brev	 av	 8.	 desember	 2006	 fra	 Kongeriket	
Nederlands	 faste	 representasjon	 til	 Den	 europeiske	
union	 av	 8.	 desember	 og	med	 henvisning	 til	 traktatens	
artikkel	 95	 nr.	 4,	 gav	 nederlandske	 myndigheter	 med	
henvisning	 til	 traktatens	artikkel	95	nr.	4	Kommisjonen	
melding	 om	 deres	 nasjonale	 bestemmelser	 om	 bruk	 av	
kortkjedede	 klorerte	 parafiner	 (heretter	 kalt	 SCCP-er)	
som	de	finner	nødvendig	å	opprettholde	etter	vedtakelsen	
av	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2002/45/EF	 av	
25.	 juni	 2002	 om	 20.	 endring	 av	 rådsdirektiv	 76/769/
EØF	om	avgrensing	av	marknadsføring	og	bruk	av	visse	
farlege	 stoff	 og	 preparat	 (klorerte	 parafinar	 med	 kort	
kjedelengd)(1).

2)	 Meldingen	av	8.	desember	2006	er	Kongeriket	Nederlands	
andre	melding	 om	 unntak	 fra	 bestemmelsene	 i	 direktiv	
2002/45/EF.	 En	 første	 anmodning	 om	 å	 opprettholde	
gjeldende	nasjonale	bestemmelser	ble	framlagt	17.	januar	
2003.	 I	 vedtak	 2004/1/EF(2)	 besluttet	 Kommisjonen	
at	 Nederland	 delvis	 kan	 opprettholde	 sine	 nasjonale	
bestemmelser	fram	til	31.	desember	2006.

1.	Traktatens	artikkel	95	nr.	4	og	6

3)	 I	traktatens	artikkel	95	nr.	4	og	6	fastsettes	følgende:

«4.		 Dersom	en	medlemsstat,	etter	at	Rådet	eller	
Kommisjonen	har	vedtatt	et	harmoniseringstiltak,	mener	
det	er	nødvendig	å	opprettholde	nasjonale	bestemmelser	
med	begrunnelse	i	vesentlige	behov	i	henhold	til	
artikkel	30,	eller	med	hensyn	til	miljøvern	eller	vern	
av	arbeidsmiljøet,	skal	den	melde	disse	bestemmelsene	
til	Kommisjonen	sammen	med	begrunnelsen	for	å	
opprettholde	dem.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	148	av	9.6.2007,	s.	17,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	156/2007	av	7.	desember	2007	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	
nr.	26,	8.5.2008,	s.	15.	

(1)	 EFT	L	177	av	6.7.2002,	s.	21.
(2)	 EUT	L	1	av	3.1.2004,	s.	20.

(…)

6.	 Kommisjonen	 skal	 innen	 seks	 måneder	 etter	
meldingen	 godkjenne	 eller	 forkaste	 berørte	 nasjonale	
bestemmelser	 etter	 å	 ha	 undersøkt	 hvorvidt	 de	 er	 et	
middel	 til	 vilkårlig	 forskjellsbehandling	 eller	 en	 skjult	
begrensning	 av	 handelen	 mellom	 medlemsstatene,	 og	
hvorvidt	 de	 utgjør	 en	 hindring	 for	 det	 indre	 markeds	
virkemåte.»

2.	Direktiv	2002/45/EF	og	nasjonale	bestemmelser

2.1.  Direktiv 2002/45/EF

4)	 I	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(3),	 med	 senere	 endringer,	 er	 det	 fastsatt	
regler	 for	 begrensning	 av	 omsetning	 og	 bruk	 av	 visse	
farlige	stoffer	og	stoffblandinger.	I	henhold	til	artikkel	1	
nr.	 1	 får	 direktivet	 anvendelse	 på	 de	 farlige	 stoffer	 og	
stoffblandinger	som	er	oppført	i	vedlegg	I.

5)	 I	 direktiv	 2002/45/EF,	 som	 er	 vedtatt	 med	 traktatens	
artikkel	95	som	rettslig	grunnlag,	ble	det	 i	vedlegg	I	 til	
direktiv	 76/769/EØF	 satt	 inn	 et	 nytt	 nr.	 42	 om	alkaner,	
C10-C13,	 klor	 (SCCP-er)	 som	 inneholder	 bestemmelser	
om	omsetningen	og	bruken	av	disse	stoffene.	 I	henhold	
til	nr.	42.1	kan	SCCP-er	ikke	bringes	i	omsetning	for	bruk	
som	 stoffer	 eller	 som	 bestanddeler	 i	 andre	 stoffer	 eller	
stoffblandinger	i	konsentrasjoner	høyere	enn	1	%	

–	 i	metallbearbeiding,	

–	 til	innfetting	av	lær.

6)	 I	 henhold	 til	 nr.	 42.2	 skal	 Kommisjonen	 i	 samarbeid	
med	 medlemsstatene	 og	 OSPAR-kommisjonen	 innen	
1.	januar	2003	gjennomgå	alle	gjenværende	bruksområder	
for	 SCCP-er	 på	 grunnlag	 av	 alle	 relevante	 og	 nye	
vitenskapelige	opplysninger	om	risikoene	SCCP-er	utgjør	
for	menneskers	 helse	 og	miljøet,	 og	Europaparlamentet	
skal	underrettes	om	resultatet	av	denne	gjennomgåelsen.

(3)	 EFT	L	262	av	27.9.1976,	s.	201.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2006/139/EF	(EUT	L	384	av	29.12.2006,	s.	94).

KOMMISJONSVEDTAK

av	7.	juni	2007

om	de	nasjonale	bestemmelser	som	Kongeriket	Nederland	har	meldt	i	henhold	til	EF-traktatens	
artikkel	95	nr.	4	om	bruk	av	kortkjedede	klorerte	parafiner(*)
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7)	 I	henhold	til	artikkel	2	nr.	1	skal	medlemsstatene	ta	i	bruk	
gjennomføringstiltakene	senest	6.	januar	2004.

8)	 Direktiv	 76/769/EØF	 oppheves	 1.	 juni	 2009	 og	
erstattes	 av	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	
(EF)	 nr.	 1907/2006(1)	 om	 registrering,	 vurdering	 og	
godkjenning	 av	 samt	 begrensninger	 for	 kjemikalier	
(REACH).	SCCP-ene	er	oppført	i	nr.	42	i	vedlegg	XVII	
til	forordning	(EF)	nr.	1907/2006	med	de	begrensninger	
som	er	fastsatt	i	direktiv	2002/45/EF.

2.2.		Nasjonale bestemmelser

9)	 De	nasjonale	bestemmelser	som	Nederland	har	meldt,	ble	
innført	ved	vedtak	av	3.	november	1999	om	forbud	mot	
visse	 bruksområder	 for	 kortkjedede	 klorerte	 parafiner	
(Besluit	 gechloreerde	 paraffines	 WMS,	 Staatsblad	 van	
het	Koninkrijk	der	Nederlanden,	Jaargang	1999,	478).

10)	 I	henhold	 til	 artikkel	1	 får	nevnte	vedtak	anvendelse	på	
klorerte	alkaner	med	en	kjede	på	10-13	karbonatomer	og	
en	kloreringsgrad	på	minst	48	vektprosent.	I	henhold	til	
artikkel	2	nr.	 1	kan	SCCP-er	 som	er	nevnt	 i	 artikkel	1,	
ikke	brukes

a)	 som	 myknere	 i	 maling,	 overflatebelegg	 eller	
tetningsmasse,

b)	 i	skjærevæsker,

c)	 som	flammehemmere	i	gummi,	plast	eller	tekstiler.

3.	Bakgrunnsopplysninger	om	SCCP-er

11)	 I	 avsnitt	 I.4	 i	 vedtak	 2004/1/EF	 er	 det	 en	 detaljert	
beskrivelse	 av	 SCCP-er,	 deres	 bruksområder	 samt	
resultatet	 av	 risikovurderingen	 som	 ble	 gjennomført	
i	 henhold	 til	 rådsforordning	 (EØF)	 nr.	 793/93	 av	
23.	mars	1993	om	vurdering	og	kontroll	av	risikoer	ved	
eksisterende	 stoffer(2).	 Dette	 avsnittet	 omhandler	 bare	
nye	opplysninger	 som	er	blitt	 tilgjengelige	 siden	 januar	
2004.

(1)	 EUT	L	396	av	30.12.2006,	s.	1.
(2)	 EFT	 L	 84	 av	 5.4.1993,	 s.	 1.	 Forordningen	 endret	 ved	 forordning	 (EF)	

nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).

12)	 På	 bakgrunn	 av	 resultatene	 av	 den	 tidligere	
risikovurderingen	 og	 gjennomgåelsen	 av	 den	 av	 Den	
vitenskapelige	komité	for	toksisitet,	økotoksisitet	og	miljø	
(CSTEE)	vedtok	Kommisjonen	i	henhold	til	artikkel	10	i	
forordning	(EØF)	nr.	793/93,	kommisjonsforordning	(EF)	
nr.	642/2005(3)	om	krav	til	prøvingar	og	opplysningar	for	
importørar	 eller	 produsentar	 av	 visse	 prioriterte	 stoff.	 I	
henhold	 til	 denne	 forordning	 skal	 industrien	 framskaffe	
nye	 opplysninger	 om	 miljøeksponering	 og	 simulering	
av	 biologisk	 nedbryting	 for	 å	 fastslå	 halveringstiden	 i	
havmiljøet,	noe	som	ble	ansett	som	nødvendig	for	en	mer	
pålitelig	risikovurdering.

13)	 Den	 berørte	 industrisammenslutningen	 (Euro	 Chlor)	
oversendte	i	2004	opplysninger	om	at	bruken	av	SCCP-
er	 er	 ytterligere	 redusert	 på	 alle	 områder	 siden	 2001.	
Forbruket	 av	 tekstiler	 og	 gummi	 innen	 EU	 er	 i	 2003	
redusert	 til	 en	 tredel	 av	 nivået	 i	 2001,	 og	 det	 har	 vært	
ytterligere	 reduksjon	 (særlig	 bruk	 i	 tekstiler,	 maling,	
tetningsmasse	 og	 klebemidler)	 i	 2004.	 Forbruket	 av	
maling	 og	 tetningsmasse/klebemidler	 ble	 også	
redusert	 med	 50	 %	 i	 det	 samme	 tidsrommet.	 Bruk	
av	 et	 visst	 omfang	 i	 skjærevæsker	 forekom	 fortsatt	 i	
2003,	men	denne	bruken	opphørte	 i	2004	som	følge	av	
ikrafttredelsen	 av	 direktiv	 2002/45/EF.	 Den	 samlede	
mengden	 kortkjedede	 klorerte	 parafiner	 som	 ble	 brukt	
på	 alle	 områder,	 utgjorde	 mindre	 enn	 1	 000	 tonn	 i	
2003	 og	 mindre	 enn	 600	 tonn	 i	 2004(4).	 Som	 svar	 på	
forordning	(EF)	nr.	642/2005	utførte	industrien	ytterligere	
laboratorieanalyser.	Foreløpige	analyseresultater	tyder	på	
at	SCCP-er	vil	 kunne	oppfylle	kriteriene	 til	 persistente,	
bioakkumulerende	og	giftige	stoffer	(PBT).	Den	endelige	
analyserapporten	vil	framlegges	for	britiske	myndigheter,	
som	 i	 henhold	 til	 forordning	 (EØF)	 nr.	 793/93	 opptrer	
som	 rapportør,	 så	 snart	 laboratoriet	 har	 bekreftet	 de	
endelige	resultatene.

14)	 Det	 forente	 kongerike,	 som	 opptrer	 som	 rapportør	 for	
SCCP-er,	 ajourførte	miljørisikovurderingen	av	SCCP-er	
(heretter	kalt	«den	ajourførte	risikovurderingen»)	i	august	
2005,	 som	ble	 drøftet	 og	 vedtatt	 ved	 det	 tredje	møtet	 i	
Den	 tekniske	 komité	 for	 nye	 og	 eksisterende	 stoffer	 i	
2005	 (TCNES	 III	 2005).	 For	 noen	 av	 scenarioene	 ble	
de	 tidligere	 konklusjonene	 endret,	 og	 nye	 risikoer	 ble	
påvist	 på	 bruksområder	 som	 flammehemmende	 midler	
i	 tekstilbelegg,	 maling	 og	 belegg	 til	 industriell	 bruk	
samt	 kombinert	 blanding	 og	 forarbeiding	 av	 gummi	
for	 visse	 miljøsluttpunkter.	 Tilpasningen	 av	 denne	
risikovurderingen	 på	 grunnlag	 av	 opplysninger	 om	
mengden	 av	 SCCP-er	 i	 2004	 førte	 imidlertid	 til	 den	
konklusjonen	at	det	er	en	risiko	ved	bruk	i	tekstilbelegg	
og	 blanding/forarbeiding	 av	 gummi.	 Den	 godkjente	
ajourførte	 risikovurderingen	 vil	 snart	 offentliggjøres	
av	 Kommisjonen.	 Den	 ajourførte	 risikovurderingen	 vil	
eventuelt	 bli	 forelagt	 Den	 vitenskapelige	 komité	 for	
helse-	 og	miljørisikoer	 (SCHER)	 for	 vurdering	 i	 annen	
halvdel	av	2007.

(3)	 EUT	L	107	av	28.4.2005,	s.	14.
(4)	 Tallene	er	hentet	fra	utkastet	til	revidert	risikorapport	om	SCCP-er,	august	

2005.
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15)	 I	tillegg	til	fellesskapstiltakene	beskrevet	ovenfor,	omfattes	
SCCP-er	 av	 andre	 deler	 av	 Fellesskapets	 regelverk.	
I	 europaparlaments-	 og	 rådsvedtak	 nr.	 2455/2001/EF	
av	 20.	 november	 2001	 om	 utarbeiding	 av	 en	 liste	 over	
prioriterte	stoffer	på	området	vannpolitikk	og	om	endring	
av	 direktiv	 2000/60/EF(1)	 er	 SCCP-er	 oppført	 som	
prioriterte	farlige	stoffer,	som	definert	i	artikkel	16	nr.	3	i	
rammedirektivet	om	vann.	I	henhold	til	rammedirektivet	
om	 vann	 skal	 Kommisjonen	 framlegge	 forslag	 om	
kontrolltiltak	 med	 sikte	 på	 opphør	 eller	 utfasing	 av	
utslipp	og	 tap	 innen	20	år	etter	at	 forslagene	er	vedtatt,	
og	 forslag	 til	 kvalitetsstandarder	 for	 konsentrasjoner	 i	
overflatevann,	sedimenter	og	biota.

16)	 Kommisjonen	vedtok	17.	juli	2006	et	forslag	til	direktiv	
om	 miljøkvalitetsstandarder	 på	 området	 vannpolitikk	
og	om	endring	av	direktiv	2000/60/EF.	 I	dette	 forslaget	
opprettholdes	klassifiseringen	av	SCCP-er	som	prioriterte	
farlige	 stoffer,	 og	 det	 angis	 miljøkvalitetsstandarder	
for	 konsentrasjoner	 av	 disse	 stoffene	 i	 overflatevann.	
Forslaget	 inneholder	 ingen	 særlige	 kontrolltiltak	 for	
prioriterte	 stoffer	 ettersom	 mange	 miljøverntiltak	
omfattes	 av	 annet	 eksisterende	 fellesskapsregelverk,	 og	
det	 virker	 mer	 kostnadseffektivt	 og	 forholdsmessig	 at	
medlemsstatene	 i	 tillegg	 til	 å	 gjennomføre	 eksisterende	
fellesskapsregelverk,	 selv	 innarbeider	 eventuelle	
formålstjenelige	 kontrolltiltak	 i	 tiltaksprogrammet	 som	
skal	 utarbeides	 for	 hvert	 nedbørfeltdistrikt	 i	 henhold	 til	
artikkel	11	i	direktiv	2000/60/EF.

17)	 Ved	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	
850/2004	 av	 29.	 april	 2004	 om	 persistente	 organiske	
forurensende	 stoffer	 og	 om	endring	 av	 direktiv	 79/117/
EØF(2)	gjennomføres	bestemmelsene	 i	 to	 internasjonale	
dokumenter	 om	 persistente	 organiske	 forurensende	
stoffer:	 1998-protokollen	 om	 persistente	 organiske	
forurensende	 stoffer(3)	 til	 1979-konvensjonen	 om	
langtransportert	 grensekryssende	 luftforurensning	 og	
Stockholm-konvensjonen	 om	 persistente	 organiske	
forurensende	 stoffer(4).	 Forordningen	 trådte	 i	

(1)	 EFT	L	331	av	15.12.2001,	s.	1.
(2)	 EUT	L	158	av	30.4.2004,	s.	7.	Direktivet	rettet	i	EUT	L	229	av	29.6.2004,	

s.	5.	Forordningen	sist	endret	ved	kommisjonsforordning	(EF)	nr.	323/2007	
(EUT	L	85	av	27.3.2007,	s.	3).

(3)	 1979-konvensjonen	 om	 langtransportert	 grensekryssende	 luftforurensning	
som	omhandler	miljøproblemer	i	UN-ECE-regionen	gjennom	vitenskapelig	
samarbeid	 og	 politiske	 forhandlinger,	 er	 utvidet	 med	 åtte	 protokoller	
med	 særlige	 tiltak	 som	 partene	 skal	 treffe	 for	 å	 redusere	 utslipp	 av	
luftforurensende	 stoffer.	 Protokollen	 om	 langtransportert	 grensekryssende	
luftforurensning,	som	ble	undertegnet	i	1998,	trådte	i	kraft	23.	oktober	2003.	
Protokollen	ble	ratifisert	av	Det	europeiske	fellesskap	30.	april	2004.

(4)	 Stockholm-konvensjonen	 av	 22.	 mai	 2001	 er	 en	 verdensomspennende	
traktat	 som	har	 som	mål	 å	 eliminere	 eller	 redusere	 utslipp	 av	 persistente	
organiske	 forurensende	 stoffer	 i	miljøet.	Den	 trådte	 i	 kraft	 17.	mai	2004.	
Det	europeiske	fellesskap	ratifiserte	konvensjonen	16.	november	2004.

kraft	 20.	 mai	 2004.	 Forordningen	 går	 lenger	 enn	 de	
internasjonale	 avtalene	 for	 å	 eliminere	 produksjon	 og	
bruk	 av	 internasjonalt	 anerkjente	 persistente	 organiske	
forurensende	stoffer.

18)	 Verken	 forordning	 (EF)	 nr.	 850/2004	 eller	 de	 to	
internasjonale	 konvensjonene	 inneholder	 særlige	 regler	
for	SCCP-er.	Begge	konvensjonene	inneholder	imidlertid	
ordninger	 for	 å	 fremme	 forslag	 om	 tilføyelse	 av	 flere	
stoffer	 samt	 framgangsmåter	 for	 å	vurdere	de	 foreslåtte	
stoffene.

19)	 På	 vegne	 av	 Det	 europeiske	 fellesskap	 foreslo	
Kommisjonen	 sammen	 med	 de	 medlemsstater	 som	 er	
parter	i	protokollen	om	persistente	organiske	forurensende	
stoffer,	9.	september	2005	å	endre	protokollen	ved	å	tilføye	
SCCP-er	i	vedlegg	II.	Arbeidsgruppen	som	ble	opprettet	
i	 henhold	 til	 protokollen	 for	 å	 vurdere	 forslagene	om	å	
tilføye	flere	stoffer,	støttet	på	sitt	møte	i	september	2006	
konklusjonen	i	dokumentasjonen	om	at	SCCP-er	bør	anses	
som	persistente	organiske	forurensende	stoffer	i	henhold	
til	 protokollen,	 og	 at	 risikoprofilen	 gir	 tilstrekkelige	
opplysinger	 som	 viser	 at	 SCCP-er	 har	 potensial	 for	
langtransportert	 grensekryssende	 atmosfærisk	 transport.	
Arbeidsgruppen	 konkluderte	 generelt	med	 at	 de	 farlige	
egenskapene	 sammen	 med	 overvåkingsopplysningene	
tydet	 på	 risiko	 for	 miljøvirkninger	 som	 følge	 av	
langtransportert	 grensekryssende	 atmosfærisk	 transport.	
Arbeidsgruppen	 anså	 opplysningene	 i	 B-undersøkelsen	
(alternativer	 for	 risikohåndtering)	 av	 SCCP-er	 som	
nøyaktige,	selv	om	det	var	behov	for	tilleggsopplysninger	
for	mange	aspekter	ved	en	sosioøkonomisk	vurdering	av	
forskjellige	risikohåndteringstiltak.	I	desember	2006	tok	
protokollens	 parter	 arbeidsgruppens	 konklusjoner	 om	
det	 tekniske	 innholdet	 i	 dokumentasjonen	 om	SCCP-er	
til	 etterretning,	 og	 de	 ble	 enige	 om	 at	 dette	 stoffet	 bør	
anses	som	et	persistent	organisk	forurensende	stoff,	som	
definert	i	protokollen,	og	anmodet	om	at	arbeidsgruppen	
fortsetter	sin	B-undersøkelse	av	SCCP-er	og	ser	nærmere	
på	mulighetene	for	en	strategi	for	risikostyring.

20)	 I	 tillegg	 foreslo	 Kommisjonen,	 på	 vegne	 av	 Det	
europeiske	 fellesskap,	 sammen	 med	 de	 medlemsstater	
som	 er	 parter	 i	 Stockholm-konvensjonen	 29.	 juni	 2006	
å	 endre	 de	 berørte	 vedleggene	 til	 konvensjonen	 ved	 å	
tilføye	 SCCP-er.	 På	 sitt	 andre	 møte	 6.-10.	 november	
2006	konkluderte	undersøkelseskomiteen	for	persistente	
organiske	forurensende	stoffer	med	at	SCCP-er	oppfyller	
granskningskriteriene	 som	 er	 oppført	 i	 vedlegg	 D	 til	
konvensjonen,	 slik	 det	 framgår	 av	 vedtak	 POPRC-
2/8(5).	I	dette	vedtak	anbefales	det	også	at	det	utarbeides	
et	 utkast	 til	 risikoprofil	 i	 samsvar	 med	 vedlegg	 E	 til	
konvensjonen.

(5)	 Tilgjengelig	 på:	 http://www.pops.int/documents/meetings/poprc_2/
meeting_docs/report/default.htm.
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21)	 Dersom	 SCCP-er	 på	 et	 tidspunkt	 tilføyes	 i	 et	 av	 de	
berørte	 vedleggene	 til	 Stockholm-konvensjonen,	 vil	
Kommisjonen	 foreslå	 tilsvarende	 tiltak	 enten	 i	 henhold	
til	direktiv	76/769/EØF	eller	i	henhold	til	forordning	(EF)	
nr.	850/2004	for	å	skjerpe	de	eksisterende	begrensningene.

II.	FRAMGANGSMÅTE

22)	 Framgangsmåten	 i	 forbindelse	 med	 Kongeriket	
Nederlands	første	melding	av	17.	januar	2003	i	samsvar	
med	traktatens	artikkel	95	nr.	4,	er	beskrevet	i	avsnitt	II	i	
vedtak	2004/1/EF.

23)	 Den	16.	 januar	2003	meldte	Kommisjonen	i	henhold	til	
artikkel	95	nr.	6	sitt	vedtak	2004/1/EF	av	samme	dato	til	
Kongeriket	 Nederland,	 der	 Kommisjonen	 godkjente	 de	
nasjonale	 bestemmelsene	 om	 SCCP-er	 som	 Nederland	
meldte	21.	januar	2003,	i	den	grad	de	ikke	får	anvendelse	
på	bruken	av	SCCP-er	som	bestanddeler	i	andre	stoffer	og	
stoffblandinger	i	konsentrasjoner	under	1	%	beregnet	på	
bruk	som	myknere	 i	maling,	belegg	eller	 tetningsmasse	
og	 flammehemmere	 i	 gummi	og	 tekstiler.	Unntaket	 var	
gyldig	til	31.	desember	2006.

24)	 Etter	 vedtakelsen	 av	 vedtak	 2004/1/EF,	 der	 Nederland	
fikk	 tillatelse	 til	 delvis	 å	 opprettholde	 sine	 nasjonale	
bestemmelser,	har	 ikke	Nederland	endret	 sine	nasjonale	
tiltak	for	å	oppfylle	bestemmelsene	i	nevnte	vedtak.

25)	 I	stedet	har	Nederland	anmodet	De	europeiske	fellesskaps	
domstol	om	å	annullere	vedtak	2004/1/EF	på	grunnlag	av	
traktatens	artikkel	230	(referanse	sak	T-234/04,	tidligere	
sak	 C-103/04),	 og	 saken	 er	 fortsatt	 under	 behandling	 i	
De	 europeiske	 fellesskaps	 førsteinstansdomstol.	 I	 sin	
anmodning	bestrider	Nederland	at	det	er	nødvendig	med	
en	 tillatelse	 for	 å	 gjennomføre	 nasjonale	 bestemmelser	
om	 bruk	 av	 SCCP-er	 som	 ikke	 er	 nevnt	 i	 direktiv	
2002/45/EF.

26)	 Ved	brev	av	8.	desember	2006	fra	Kongeriket	Nederlands	
faste	 representasjon	 til	 Den	 europeiske	 union	 meldte	
nederlandske	myndigheter	med	henvisning	til	 traktatens	
artikkel	95	nr.	4	for	andre	gang	til	Kommisjonen	om	de	
nasjonale	 bestemmelser	 om	 bruk	 av	 SCCP-er	 som	 de	
finner	nødvendig	å	opprettholde	etter	at	direktiv	2002/45/
EF	ble	vedtatt.

27)	 Formålet	 med	 meldingen	 av	 8.	 desember	 2006	 er	
det	 samme	 som	 med	 meldingen	 av	 17.	 januar	 2003,	
nemlig	 godkjenning	 av	 bestemmelsene	 i	 vedtaket	 om	
klorerte	parafiner	ifølge	loven	om	farlige	stoffer	(Besluit	
gechloreerde	 paraffines	 WMS).	 Ettersom	 Nederlands	

melding	ikke	inneholder	opplysninger	om	nye	nasjonale	
bestemmelser,	antar	Kommisjonen	at	de	nasjonale	tiltak	
som	er	meldt,	er	de	samme	som	ble	meldt	i	januar	2003:	
vedtak	 av	 3.	 november	 1999	 om	 forbud	 mot	 visse	
bruksområder	for	kortkjedede	klorerte	parafiner	(Besluit 
gechloreerde paraffines WMS, Staatsblad van het 
Koninkrijk der Nederlanden, Jaargang 1999, 478).

28)	 Ved	 brev	 av	 15.	 desember	 2006	 og	 20.	 desember	 2006	
underrettet	Kommisjonen	nederlandske	myndigheter	om	
at	den	hadde	mottatt	deres	melding	i	henhold	til	traktatens	
artikkel	 95	nr.	 4	 og	 at	 tidsrommet	på	 seks	måneder	 for	
undersøkelsen	av	meldingen	i	henhold	til	artikkel	95	nr.	6	
begynte	9.	desember	2006,	dagen	etter	at	meldingen	ble	
mottatt.

29)	 Ved	 brev	 av	 30.	 januar	 2007	 underrettet	 Kommisjonen	
de	 øvrige	 medlemsstatene	 om	 Nederlands	 melding.	
Kommisjonen	 offentliggjorde	 også	 en	 meddelelse	
om	 meldingen	 i	 Den europeiske unions tidende(1)	
for	 å	 underrette	 andre	 berørte	 parter	 om	 de	 nasjonale	
bestemmelser	 som	 Nederland	 har	 til	 hensikt	 å	
opprettholde	samt	begrunnelsen	for	å	opprettholde	dem.	
Ved	utløp	av	 fristen	 for	å	 inngi	kommentarer	 (30	dager	
etter	offentliggjøringen)	hadde	ingen	medlemsstater	eller	
andre	berørte	parter	inngitt	kommentarer.

III.	VURDERING

1.	Vurdering	av	tillatelighet

30)	 I	 vedtak	 2004/1/EF	 betraktning	 38	 og	 39	 konkluderte	
Kommisjonen	med	at	Kongeriket	Nederlands	anmodning	
anses	som	tillatelig.	Dette	vedtak	viser	til	nevnte	vedtak.	
Det	er	imidlertid	nyttig	å	minne	om	de	aspekter	som	gjør	
at	de	meldte	nasjonale	bestemmelsene	er	uforenlige	med	
kravene	i	direktiv	2002/45/EF.

31)	 De	meldte	nasjonale	bestemmelsene	avviker	fra	kravene	
i	direktiv	2002/45/EF	på	følgende	punkter:

–	 Bruk	av	SCCP-er	med	en	kloreringsgrad	på	minst	48	%	
som	myknere	i	maling,	belegg	eller	tetningsmidler	og	
som	 flammehemmere	 i	 gummi,	 plast	 eller	 tekstiler,	
som	 ikke	 omfattes	 av	 begrensninger	 i	 omsetning	
og	 bruk	 i	 henhold	 til	 dette	 direktiv,	 er	 forbudt	 i	
Nederland.

–	 Bruk	i	skjærevæsker	av	stoffer	og	stoffblandinger	der	
SCCP-er	med	en	kloreringsgrad	på	minst	48	%	utgjør	
en	bestanddel,	som	ikke	omfattes	av	begrensninger	i	
omsetning	og	bruk	i	henhold	til	dette	direktiv	dersom	
SCCP-er	 forekommer	 i	 konsentrasjoner	 på	 mindre	
enn	1	%,	er	forbudt	i	Nederland.

(1)	 EUT	C	21	av	30.1.2007,	s.	5.
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2.	Vurdering	av	sakens	berettigelse

32)	 I	samsvar	med	traktatens	artikkel	95	nr.	4	og	artikkel	95	
nr.	6	første	ledd	må	Kommisjonen	sikre	at	alle	vilkår	som	
gjør	det	mulig	for	en	medlemsstat	å	opprettholde	nasjonale	
bestemmelser	 som	 avviker	 fra	 et	 harmoniseringstiltak	
vedtatt	av	Fellesskapet,	er	oppfylt.

33)	 Kommisjonen	 skal	 særlig	 vurdere	 om	 de	 nasjonale	
bestemmelsene	er	berettiget	med	hensyn	til	de	vesentlige	
behov	 som	 angis	 i	 traktatens	 artikkel	 30,	 eller	 med	
hensyn	 til	 vern	 av	miljøet	 eller	 arbeidsmiljøet,	 og	 ikke	
går	lenger	enn	det	som	er	nødvendig	for	å	nå	de	lovlige	
målene	 som	 er	 satt.	 Når	 Kommisjonen	 anser	 at	 de	
nasjonale	bestemmelsene	er	berettiget,	må	den	dessuten,	
i	 henhold	 til	 traktatens	 artikkel	 95	 nr.	 6,	 undersøke	 om	
de	 nasjonale	 bestemmelsene	 er	 et	 middel	 til	 vilkårlig	
forskjellsbehandling	 eller	 en	 skjult	 begrensning	 av	
handelen	 mellom	 medlemsstatene,	 og	 om	 de	 utgjør	 en	
hindring	for	det	indre	markeds	virkemåte.

34)	 På	 bakgrunn	 av	 tidsfristen	 fastsatt	 i	 EF-traktatens	
artikkel	 95	 nr.	 6	 bør	 det	 påpektes	 at	 når	Kommisjonen	
undersøker	 om	 de	 nasjonale	 bestemmelsene	 som	 er	
meldt	i	henhold	til	artikkel	95	nr.	4	er	berettiget,	skal	den	
ta	 utgangspunkt	 i	 de	 «grunnene»	 meldermedlemsstaten	
har	 gitt.	 Dette	 betyr	 at,	 i	 henhold	 til	 EF-traktatens	
bestemmelser,	ligger	ansvaret	for	å	bevise	at	de	nasjonale	
bestemmelsene	er	berettiget	hos	medlemsstaten	som	søker	
om	å	opprettholde	dem.	Med	 tanke	på	 framgangsmåten	
fastsatt	i	EF-traktatens	artikkel	95	nr.	4	og	nr.	6,	herunder	
særlig	 den	 korte	 tidsfristen	 for	 å	 gjøre	 vedtak,	 skal	
Kommisjonen	 vanligvis	 begrense	 seg	 til	 å	 undersøke	
betydningen	 av	 de	 elementene	 som	 den	 anmodende	
medlemsstaten	har	framlagt,	uten	selv	å	forsøke	å	finne	
eventuelle	begrunnelser.

35)	 Når	 Kommisjonen	 er	 i	 besittelse	 av	 opplysninger	
som	 medfører	 at	 det	 harmoniseringstiltaket	 vedtatt	 av	
Fellesskapet	 som	 de	 meldte	 nasjonale	 bestemmelsene	
avviker	fra	må	gjennomgås	på	nytt,	kan	den	ta	hensyn	til	
disse	opplysningene	i	vurderingen	av	de	meldte	nasjonale	
bestemmelsene.

2.1.  Begrunnelse i vesentlige behov

36)	 Berettigelsen	 av	 de	 nasjonale	 bestemmelsene	 med	
begrunnelse	 i	 vesentlige	 behov	 behandles	 inngående	
i	 avsnitt	 III.2	 i	 vedtak	 2004/1/EF.	 I	 henhold	 til	 nevnte	
vedtak	 (betraktning	 55	 og	 56)	 kan	 de	 nasjonale	
bestemmelsene	 være	 berettiget	 for	 å	 verne	 miljøet,	
dersom	 de	 forbyr	 bruk	 av	 SCCP-er	 som	 en	 bestanddel	

i	 andre	 stoffer	 og	 stoffblandinger	 til	metallbearbeiding.	
Ettersom	 det	 ikke	 foreligger	 ytterligere	 opplysninger	
som	 tyder	 på	 at	 det	 lovlige	 målet	 som	 er	 satt	 kan	 nås	
ved	mindre	restriktive	tiltak,	for	eksempel	ved	en	lavere	
konsentrasjonsgrense	 for	 SCCP-er	 som	 bestanddeler	 i	
andre	stoffer	og	stoffblandinger,	ble	det	konkludert	med	
at	de	nasjonale	bestemmelsene	ikke	synes	å	gå	lenger	enn	
det	som	er	nødvendig	for	å	nå	målet.

37)	 Videre	 ble	 det	 i	 betraktning	 66	 i	 vedtak	 2004/1/EF	 om	
de	gjenværende	bruksområdene	for	SCCP-er	som	stoffer,	
konkludert	med	at	de	nasjonale	bestemmelsene	 som	 tar	
hensyn	 til	 føre-var-prinsippet,	 i	 den	 grad	 de	 forbyr	 de	
gjenværende	 bruksområdene	 for	 SCCP-er,	 fortsatt	 kan	
brukes	 i	 en	 begrenset	 tidsperiode	 for	 ikke	 å	 avbryte	
eksisterende	tiltak	som	kan	være	berettigede	i	 lys	av	en	
forestående	risikovurdering.

38)	 I	 betraktning	 68	 i	 vedtak	 2004/1/EF	 ble	 det	 når	 det	
gjelder	forbud	mot	bruk	av	SCCP-er	som	bestanddeler	i	
andre	stoffer	og	stoffblandinger,	på	grunnlag	av	uttalelse	
fra	 CSTEE	 av	 3.	 oktober	 2003	 konkludert	 med	 at	 de	
nasjonale	 bestemmelsene	 ikke	 er	 berettiget,	 unntatt	 i	
plast,	der	det	kunne	oppstå	problemer.

39)	 Kort	 sagt	 ble	 de	 nasjonale	 bestemmelsene	 godkjent	 i	
vedtak	 2004/1/EF,	 i	 så	 måte	 at	 de	 ikke	 får	 anvendelse	
på	bruken	av	SCCP-er	som	bestanddeler	 i	andre	stoffer	
og	 stoffblandinger	 i	 konsentrasjoner	 på	 under	 1	 %	
beregnet	 på	 bruk	 som	 myknere	 i	 maling,	 belegg	 eller	
tetningsmasse	og	flammehemmere	i	gummi	og	tekstiler.	
Vedtaket	bygget	på	de	vitenskapelige	beviser	som	på	det	
tidspunkt	var	tilgjengelige	samt	på	føre-var-prinsippet.

40)	 Nederlands	 nye	 anmodning	 inneholder	 ingen	 nye	
opplysninger	i	forhold	til	anmodningen	fra	2003.

41)	 På	 den	 annen	 side	 har	 kunnskapen	 økt	 som	 følge	
av	 videre	 utvikling	 på	 europeisk	 plan.	 Resultatene	
av	 undersøkelsene	 av	 biologisk	 nedbryting	 som	 ble	
gjennomført	 i	henhold	 til	 forordning	(EF)	nr.	642/2005,	
viser	 at	 mineraliseringshastigheten	 er	 langsom	 slik	 at	
persistenskriteriet	for	PBT-stoffer	oppfylles.

42)	 Den	 ajourførte	 risikovurderingen	 som	 britiske	
myndigheter	framla	på	TCNES	III-møtet	i	2005,	viste	at	
det	 er	 identifisert	 nye	 risikoer	 ved	 visse	 bruksområder,	
og	 dessuten	 bygget	 den	 på	 de	 nyeste	 opplysningene	
om	 brukes	 av	 SCCP.	 Britiske	 myndigheter	 har	
særlig	 identifisert	 nye	 risikoer	 fra	 bruken	 av	 SCCP-
er	 i	 tekstilbelegg	 og	 blanding/forarbeiding	 av	 gummi.	
Den	 ajourførte	 risikovurderingen	 ble	 godkjent	 etter	
skriftlig	 framgangsmåte,	 og	 vil	 snart	 offentliggjøres	 av	
Kommisjonen.	Den	vil	eventuelt	sendes	til	gjennomgåelse	
i	Vitenskapskomiteen	for	helse-	og	miljørisiko.
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43)	 Dersom	 de	 nye	 risikoene	 som	 er	 fastslått	 krever	
ytterligere	 risikohåndteringstiltak	 for	 annen	 bruk	 av	
SCCP-er	enn	 til	metallbearbeiding	og	 innfetting	av	 lær,	
vil	Kommisjonen	vedta	ytterlige	risikoreduserende	tiltak	
i	tillegg	til	dem	som	allerede	er	vedtatt	i	direktiv	2002/45/
EF.	Det	er	fortsatt	uklart	hvilket	omfang	slike	ytterligere	
begrensninger	 vil	 få.	 De	 pågående	 vurderingene	 av	
fellesskapsmeldingene	 om	 SCCP-er	 som	 kandidater	
til	 tilføyelse	 til	 henholdsvis	 UN-ECE-protokollen	
om	 persistente	 organiske	 forurensende	 stoffer	 og	
Stockholm-konvensjonen	 om	 persistent	 organisk	
forurensende	 stoffer	 kan,	 dersom	 stoffene	 tilføyes	 til	
den	ene	eller	begge	disse	internasjonale	avtalene,	føre	til	
ytterligere	begrensninger	innenfor	rammen	av	forordning	
(EF)	nr.	850/2004.

44)	 I	alle	tilfeller	er	det	mulig	at	slike	ytterligere	begrensninger	
vil	 ramme	 de	 bruksområder	 som	 fortsatt	 er	 tillatt	 i	
henhold	til	Fellesskapets	regelverk,	men	som	allerede	er	
forbudt	i	henhold	til	nasjonal	lovgivning	i	Nederland.

45)	 I	slike	tilfeller	og	idet	det	tas	hensyn	til	føre-var-prinsippet,	
kan	Nederlands	nasjonale	bestemmelser	i	sin	helhet	anses	
som	 berettiget	 inntil,	 idet	 det	 tas	 fullstendig	 hensyn	
til	 de	 nyeste	 vitenskapelige	 opplysningene,	 det	 vedtas	
fellesskapstiltak	 i	 henhold	 til	 direktiv	 76/769/EØF	eller	
forordning	(EF)	nr.	850/2004.

2.2.  Fravær av vilkårlig forskjellsbehandling eller 
en skjult begrensning av handelen mellom 
medlemsstatene og en hindring for det indre 
markeds virkemåte

2.2.1.		 Fravær	av	vilkårlig	 forskjellsbehandling

46)	 I	 henhold	 til	 artikkel	 95	 nr.	 6	 skal	 Kommisjonen	
kontrollere	at	de	planlagte	tiltakene	ikke	er	et	middel	til	
vilkårlig	forskjellsbehandling.	I	samsvar	med	Domstolens	
rettspraksis	 er	 vilkåret	 for	 at	 det	 ikke	 skal	 være	 snakk	
om	 forskjellsbehandling	 at	 like	 situasjoner	 ikke	 kan	
behandles	ulikt	og	at	ulike	situasjoner	ikke	kan	behandles	
likt.

47)	 De	 nasjonale	 bestemmelsene	 er	 generelle	 og	 gjelder	
bruken	 av	 SCCP-er	 uavhengig	 av	 om	 stoffene	 er	
framstilt	 i	Nederland	eller	om	de	er	 importert	 fra	andre	
medlemsstater.	 Inntil	 det	 motsatte	 er	 bevist,	 kan	 det	
konkluderes	med	at	de	nasjonale	bestemmelsene	ikke	er	
et	middel	til	vilkårlig	forskjellsbehandling.

2.2.2.		 Fravær	av	en	skjult	handelsbegrensning

48)	 Nasjonale	 tiltak	 som	 begrenser	 bruken	 av	 produkter	 i	
større	grad	enn	et	 fellesskapsdirektiv,	utgjør	normalt	 en	

handelshindring,	 ettersom	produkter	 som	 lovlig	 bringes	
i	omsetning	og	brukes	i	resten	av	Fellesskapet,	ikke	kan	
bringes	 i	 omsetning	 i	 den	 berørte	 medlemsstaten	 som	
følge	av	bruksforbudet.	Hensikten	med	artikkel	95	nr.	6	
er	 å	 hindre	 at	 begrensninger	 som	 bygger	 på	 kriteriene	
fastsatt	i	nr.	4	og	5	anvendes	på	feil	grunnlag	og	faktisk	
utgjør	økonomiske	tiltak	som	innføres	for	å	hindre	import	
av	produkter	fra	andre	medlemsstater,	noe	som	indirekte	
beskytter	nasjonal	produksjon.

49)	 Som	 fastsatt	 tidligere	 er	 det	 virkelige	 formålet	med	 de	
nasjonale	 bestemmelsene	 å	 verne	 miljøet	 mot	 risikoer	
forbundet	 med	 bruken	 av	 SCCP-er.	 Ettersom	 det	 ikke	
foreligger	 bevis	 på	 at	 de	 nasjonale	 bestemmelsene	
faktisk	 er	 tiltak	 som	er	 beregnet	 på	 å	 beskytte	 nasjonal	
produksjon,	kan	det	konkluderes	med	at	de	ikke	utgjør	en	
skjult	hindring	for	handel	mellom	medlemsstatene.

2.2.3.		 Fravær	 av	 hindringer 	 for 	 det 	 indre	
markeds	virkemåte

50)	 Dette	 vilkåret	 kan	 ikke	 tolkes	 slik	 at	 det	 kan	 utelukke	
godkjenning	av	nasjonale	 tiltak	 som	kan	kunne	påvirke	
opprettelsen	 av	 det	 indre	 marked.	 Faktisk	 er	 ethvert	
nasjonalt	 tiltak	 som	 avviker	 fra	 et	 harmoniseringstiltak	
som	 skal	 bidra	 til	 det	 indre	 markeds	 opprettelse	 og	
virkemåte,	 et	 tiltak	 som	 sannsynligvis	 vil	 påvirke	 det	
indre	marked.	For	at	framgangsmåten	for	unntak	fastsatt	
i	traktatens	artikkel	95	fortsatt	skal	være	hensiktsmessig,	
må	begrepet	«hindring	for	det	indre	markeds	virkemåte»	
i	lys	av	artikkel	95	nr.	6	forstås	som	en	virkning	som	ikke	
står	i	forhold	til	målet	som	etterstrebes.

51)	 Det	 er	 fastslått	 at	 de	 nasjonale	 bestemmelsene	 kan	
opprettholdes	midlertidig	 av	hensyn	 til	 vern	av	miljøet,	
og	 at	 de	 på	 bakgrunn	 av	 tilgjengelige	 opplysninger	
ser	 ut	 til	 å	 være	 det	 eneste	 tilgjengelige	 tiltaket	 for	 å	
sikre	 det	 høye	 vernenivået	 som	 Nederland	 etterstreber.	
Kommisjonen	mener	derfor	at	den	i	påvente	av	passende	
risikoreduserende	 tiltak	 kan	 konkludere	med	 at	 vilkåret	
om	fravær	av	hindringer	for	det	indre	markeds	virkemåte	
er	oppfylt.
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IV.	KONKLUSJON

52)	 Som	 nevnt	 i	 avsnitt	 I.3	 i	 dette	 vedtak	 ble	 det	 tatt	 en	
rekke	 initiativer	 på	 fellesskapsplan	 for	 å	 samle	 inn	
nødvendige	 opplysninger	 for	 å	 fjerne	 eller	 redusere	
usikkerhetene	 rundt	 risikovurderingen	 av	 SCCP-er	 da	
vedtak	2004/1/EF	ble	gjort.	Resultatene	av	den	ajourførte	
risikovurderingen	viser	 at	 det	 finnes	 ytterligere	 risikoer	
som	 sannsynligvis	 vil	 kreve	 at	 Kommisjonen	 vedtar	
passende	risikohåndteringstiltak.

53)	 Innenfor	 både	 Stockholm-konvensjonen	 og	
UN-ECE-protokollen	 om	 persistente	 organiske	
forurensende	stoffer	pågår	det	en	vurdering	av	SCCP-er,	
noe	som	kan	føre	til	at	de	tilføyes	til	disse	internasjonale	
dokumentene.	Dette	vil	kunne	føre	 til	 fellesskapstiltak	 i	
henhold	til	forordning	(EF)	nr.	850/2004.

54)	 Ettersom	slike	nye	fellesskapstiltak	godt	kan	komme	til	
å	berøre	bruk	av	SCCP-er	som	fortsatt	er	tillatt	i	henhold	
til	 direktiv	 76/769/EØF,	men	 som	 allerede	 er	 forbudt	 i	
henhold	til	nasjonal	 lovgivning	i	Nederland,	og	idet	det	
tas	 hensyn	 til	 føre-var-prinsippet,	 kan	 det	 konkluderes	
med	 at	 de	 nasjonale	 bestemmelsene	 kan	 opprettholdes	
midlertidig	av	hensyn	til	vern	av	miljøet,	ettersom	de	ikke	
går	lenger	enn	det	som	er	nødvendig	for	å	nå	det	fastsatte	
målet	 ved	 å	 forby	 bruk	 av	 SCCP-er	 som	 bestanddeler	
i	 andre	 stoffer	 og	 stoffblandinger	 i	 skjærevæsker,	 som	
flammehemmere	 i	 gummi,	 plast	 og	 tekstiler	 og	 som	
myknere	i	maling,	belegg	og	tetningsmasse.	Unntak	bør	
derfor	gis	for	de	nasjonale	bestemmelsene	i	sin	helhet.

55)	 De	nasjonale	bestemmelsene	må	dessuten,	i	den	grad	de	
kan	 opprettholdes	 midlertidig,	 ikke	 være	 et	 middel	 til	
vilkårlig	forskjellsbehandling	eller	en	skjult	begrensning	
av	handelen	mellom	medlemsstatene	og	ikke	utgjøre	en	
hindring	for	det	indre	markeds	virkemåte.

56)	 Kommisjonen	mener	derfor	at	de	nasjonale	bestemmelsene	
kan	 godkjennes	 på	 ovennevnte	 vilkår.	 Kommisjonen	
mener	 imidlertid	 at	 godkjenningen	 må	 utløpe	 når	
fellesskapstiltak	om	SCCP-er	vedtas	i	henhold	til	direktiv	
76/769/EØF	eller	forordning	(EF)	nr.	850/2004,	avhengig	
av	hvilken	rettsakt	som	er	mest	hensiktsmessig	—

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

De	 nasjonale	 bestemmelsene	 om	 SCCP-er	 som	 Nederland	
meldte	 8.	 desember	 2006	 i	 henhold	 til	 artikkel	 95	 nr.	 4,	
godkjennes.

Artikkel 2

Dette	vedtak	er	rettet	til	Kongeriket	Nederland	og	opphører	å	
gjelde	den	dagen	det	første	av	følgende	finner	sted:

–	 Ikrafttredelse	 av	 et	 kommisjonsdirektiv	 om	 endring	 av	
vedlegg	 I	 til	 rådsdirektiv	 76/769/EØF	 med	 hensyn	 til	
SCCP-er.

–	 Ikrafttredelse	av	en	forordning	om	endring	av	forordning	
(EF)	nr.	850/2004	med	hensyn	til	SCCP-er.

Utferdiget	i	Brussel,	7.	juni	2007.

 For Kommisjonen

	 Günter	VERHEUGEN

 Visepresident


