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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 519/2012

Nr. 51/391

2017/EØS/51/46

av 19. juni 2012
om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente
organiske forurensende stoffer(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

tilføye heksaklorbutadien(4), polyklorerte naftalener (heretter kalt «PCN») og kortkjedede klorerte parafiner(5)
(heretter kalt «SCCP-er») til protokollen.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
3)

På bakgrunn av beslutningene som ble truffet av
CLRTAP, er det nødvendig å ajourføre vedlegg I del B
til forordning (EF) nr. 850/2004 slik at det omfatter de
tre nye stoffene som er blitt oppført i protokollen.

4)

Omsetning og bruk av SCCP-er er begrenset i Unionen i
henhold til vedlegg XVII til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,
vurdering og godkjenning av samt begrensninger
for kjemikalier (REACH)(6). Den eksisterende begrensningen av SCCP-er i Unionen omfatter bare to
bruksområder, og er derfor betydelig mindre omfattende
enn begrensningen av SCCP-er som nå er vedtatt av
forvaltningsorganet for CLRTAP. Denne forordning bør
derfor utvide begrensningen av SCCP-er i Unionen ved
å forby produksjon, omsetning og bruk, med unntak av
to bruksområder.

5)

Grenseverdien for SCCP-er på 1 % som fastsettes ved
denne forordning, skal ikke anses som en anvendelse av
begrepet «utilsiktede sporforurensninger» nevnt i
artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)
nr. 850/2004. Det er nødvendig med ytterligere
vitenskapelige analyser før Kommisjonen kan danne seg
et tydelig bilde av hvilket nivå som utgjør «utilsiktede
sporforurensninger» med henblikk på SCCP-er.

6)

Unntakene for SCCP-er bør, der det er aktuelt, være at
beste tilgjengelige teknikker blir brukt. Kommisjonen
bør fortsette å vurdere disse unntakene og kontrollere
om det finnes sikrere alternative stoffer eller
teknologier.

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske
forurensende stoffer og om endring av direktiv 79/117/EØF(1),
særlig artikkel 14 nr. 1 og nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

Ved forordning (EF) nr. 850/2004 blir de forpliktelsene
som følger av Stockholm-konvensjonen om persistente
organiske forbindelser (heretter kalt «konvensjonen»),
godkjent ved rådsbeslutning 2006/507/EF av
14. oktober 2004 om tilslutning på Det europeiske
fellesskaps vegne til Stockholm-konvensjonen om
persistente organiske forbindelser(2), og av protokollen
av 1998 til Konvensjonen av 1979 om langtransportert
grenseoverskridende forurensning (heretter kalt
«protokollen»),
godkjent
ved
rådsbeslutning
2004/259/EF av 19. februar 2004 om tilslutning på Det
europeiske fellesskaps vegne til protokollen om
persistente organiske forurensende stoffer til
Konvensjonen av 1979 om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning(3) (heretter kalt «CLRTAP»),
innarbeidet i unionsretten.

På sitt 27. møte fra 14. til 18. desember 2009
vedtok
forvaltningsorganet
for
CLRTAP
å

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 20.6.2012,
s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2013 av
3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 61 av 31.10.2013, s. 30.
(1) EUT L 158 av 30.4.2004, s. 7.
(2) EUT L 209 av 31.7.2006, s. 1.
(3) EUT L 81 av 19.3.2004, s. 35.

(4) Beslutning 2009/1.
(5) Beslutning 2009/2.
(6) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1.

17.8.2017

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

7)

På sitt femte møte fra 25. til 29. april 2011 traff
konvensjonens partskonferanse beslutning SC-5/3(1) om
å tilføye endosulfan til listen over persistente organiske
forurensende stoffer som skal elimineres på
verdensbasis, med enkelte unntak.

8)

På bakgrunn av beslutning SC-5/3 er det nødvendig å
ajourføre vedlegg I del A til forordning (EF)
nr. 850/2004 for å tilføye endosulfan. Endosulfan er
imidlertid omfattet av kommisjonsvedtak 2005/864/EF
av 2. desember 2005 om at endosulfan ikke skal
oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om
tilbaketrekking av tillatelser til plantevernprodukter som
omfatter dette aktive stoffet(2). Endosulfan bør følgelig
oppføres i vedlegg I del A til forordning (EF)
nr. 850/2004 uten unntak, ettersom alle unntakene som
er tillatt i henhold til beslutning SC-5/3, vedrører bruk
av endosulfan som plantevernmiddel.

9)

10)
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produkter som inneholder endosulfan, heksaklorbutadien, PCN eller SCCP-er og som allerede er i bruk
før eller på datoen for ikrafttredelse av denne
forordning.
11)

Henvisningen til CEN-standarder som er under
utvikling, må tilpasses til den tekniske utviklingen med
hensyn til perfluoroktansulfonsyre (PFOS) og derivater
av denne for å tillate at det benyttes andre
analysemetoder med samme ytelsesnivå.

12)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved rådsdirektiv
67/548/EF(3).

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Det må klargjøres at forbudet i artikkel 3 i forordning
(EF) nr. 850/2004 ikke gjelder for produkter som
inneholder endosulfan, heksaklorbutadien, PCN eller
SCCP-er og som allerede er i bruk før eller på datoen
for ikrafttredelse av denne forordning, inntil seks
måneder etter ikrafttredelsen av denne forordning.

Artikkel 1
Vedlegg I til forordning (EF) nr. 850/2004 endres i samsvar
med vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Videre er det nødvendig å klargjøre at forbudet i artikkel
3 i forordning (EF) nr. 850/2004 ikke får anvendelse for

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 19. juni 2012.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO

President
_____

(1) SC-5/3 Oppføring av teknisk endosulfan og tilknyttede isomerer.
(2) EUT L 317 av 3.12.2005, s. 25.

(3) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1.

17.8.2017

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 850/2004 gjøres følgende endringer:
1) I del A gjøres følgende endringer:
a) I posten for perfluoroktansulfonsyre (PFOS) og derivater av denne skal punkt 6 i kolonnen «Særlig unntak ved
bruk som mellomprodukt eller annen spesifisering» lyde:
«6.
Så snart Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) har vedtatt standarder, skal disse benyttes
som analysemetoder for å påvise at stoffer, preparater og produkter er i samsvar med nr. 1 og 2. Som alternativ
til CEN-standarden kan det benyttes eventuelle andre analysemetoder som brukeren kan dokumentere gir
tilsvarende resultat.»
b) Følgende post tilføyes:

Stoff

«Endosulfan

CAS-nr.

115-29-7

EF-nr.

204-079-4

959-98-8
33213-65-9

Særlig unntak ved bruk som mellomprodukt eller annen
spesifisering

1. Omsetning og bruk av produkter framstilt senest
10. juli 2012 som inneholder endosulfan som
bestanddel, skal være tillatt inntil 10. januar 2013.
2. Omsetning og bruk av produkter som allerede var
i bruk senest 10. juli 2012 som inneholder
endosulfan som bestanddel, skal være tillatt.
3. Artikkel 4 nr. 2 tredje og fjerde ledd får
anvendelse for produkter nevnt i nr. 1 og 2.»

2) I del B tilføyes følgende poster:

Stoff

«Heksaklorbutadien

CAS-nr.

87-68-3

EF-nr.

201-765-5

Særlig unntak ved bruk som mellomprodukt eller annen
spesifisering

1. Omsetning og bruk av produkter framstilt senest
10. juli 2012 som inneholder heksaklorbutadien
som bestanddel, skal være tillatt inntil 10. januar
2013.
2. Omsetning og bruk av produkter som allerede var
i bruk senest 10. juli 2012 som inneholder
heksaklorbutadien som bestanddel, skal være
tillatt.
3. Artikkel 4 nr. 2 tredje og fjerde ledd får
anvendelse for produkter nevnt i nr. 1 og 2.

Polyklorerte
naftalener(*)

1. Omsetning og bruk av produkter framstilt senest
10. juli 2012 som inneholder polyklorerte
naftalener som bestanddel, skal være tillatt inntil
10. januar 2013.
2. Omsetning og bruk av produkter som allerede var
i bruk senest 10. juli 2012 som inneholder
polyklorerte naftalener som bestanddel, skal være
tillatt.
3. Artikkel 4 nr. 2 tredje og fjerde ledd får
anvendelse for produkter nevnt i nr. 1 og 2.

Alkaner C10–C13,
klorerte (kortkjedede
klorerte parafiner)
(SCCP-er)

85535-84-8

287-476-5

1. Som unntak skal produksjon, omsetning og bruk
av stoffer eller preparater som inneholder SCCPer i en konsentrasjon på under 1 vektprosent, være
tillatt.
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Stoff

CAS-nr.

EF-nr.

Nr. 51/394

Særlig unntak ved bruk som mellomprodukt eller annen
spesifisering

2. Som unntak skal produksjon, omsetning og bruk
av følgende være tillatt, forutsatt at
medlemsstatene rapporterer til Kommisjonen
senest i 2015 og hvert fjerde år deretter om de
framskrittene som er gjort når det gjelder å
eliminere SCCP-er:
a) flammehemmere
i
gummi,
transportbånd i gruveindustrien,

brukt

i

b) flammehemmere i tetningsmasse i dammer.
3. Omsetning og bruk av produkter framstilt senest
10. juli 2012 som inneholder SCCP-er som
bestanddel, skal være tillatt inntil 10. januar 2013.
4. Omsetning og bruk av produkter som allerede var
i bruk senest 10. juli 2012 som inneholder SCCPer som bestanddel, skal være tillatt.
5. Artikkel 4 nr. 2 tredje og fjerde ledd får
anvendelse for produkter nevnt i nr. 1 og 2.
Så snart det foreligger nye opplysninger om bruk og
sikrere alternative stoffer eller teknologier, skal
Kommisjonen ta unntakene nevnt i nr. 2 opp til ny
vurdering, slik at bruken av SCCP-er kan fases ut.

(*) Polyklorerte naftalener er kjemiske forbindelser basert på naftalenringsystemet, der et eller flere hydrogenatomer er erstattet
med kloratomer.

