
DYREKTYWA KOMISJI 2006/139/WE

z dnia 20 grudnia 2006 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do
obrotu i stosowaniu związków arsenu w celu dostosowania do postępu technicznego

załącznika I do tej dyrektywy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca
1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykona-
wczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszą-
cych się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu
i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecz-
nych (1), w szczególności jej art. 2a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 76/769/EWG zezwala na wykorzystanie
niektórych związków arsenu jako środków biobójczych
do impregnowania drewna i ustanawia zasady wprowa-
dzania do obrotu i wykorzystywania drewna impregno-
wanego związkami arsenu.

(2) Wprowadzanie do obrotu i stosowanie produktów
biobójczych podlega także regulacji dyrektywy 98/8/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego
1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów
biobójczych (2). Skutek dyrektywy 98/8/WE czytanej
w powiązaniu z rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 2032/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie
drugiej fazy 10-letniego programu prac określonego
w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu
produktów biobójczych oraz zmieniającym rozporzą-
dzenie Komisji (WE) nr 1896/2000 (3), jest taki, że
z dniem 1 września 2006 r. wprowadzanie do obrotu
i stosowanie produktów biobójczych zawierających arsen
lub związki arsenu do celów impregnacji drewna nie jest
możliwe, chyba że substancje te są dopuszczone na
podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy 98/8/WE.

(3) Zatem w celu zapewnienia spójnego stosowania wspom-
nianego prawodawstwa niezbędne jest dostosowanie
zasad dotyczących produktów biobójczych zawierających

związki arsenu zawartych w dyrektywie 76/769/EWG do
zasad dyrektywy 98/8/WE.

(4) Zasady dotyczące drewna impregnowanego związkami
arsenu przewidziane w dyrektywie 76/769/EWG nie
wprowadzają prawidłowego rozróżnienia pomiędzy
pierwszym wprowadzaniem do obrotu takiego drewna
a jego ponownym wykorzystaniem. Konieczne jest
zatem wyjaśnienie tych zasad, a w szczególności kwestii
wprowadzania do obrotu takiego drewna na rynku
wtórnym.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę
76/769/EWG.

(6) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne
z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Tech-
nicznego Dyrektyw dotyczących Usunięcia Barier Tech-
nicznych w Handlu Substancjami i Preparatami Niebez-
piecznymi,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 76/769/EWG wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do
dnia 30 czerwca 2007 r. przepisy ustawowe, wykonawcze
i administracyjne niezbędne do spełnienia wymagań niniejszej
dyrektywy. Niezwłocznie przekazują one Komisji teksty tych
przepisów wraz z tabelą korelacji między tymi przepisami
a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują te przepisy najpóźniej od dnia
30 września 2007 r.
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(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 201. Dyrektywa zmieniona ostatnio
dyrektywą 2005/90/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 33 z 4.2.2006, str. 28).

(2) Dz. U. L 123 z 24.4.1998, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2006/50/WE (Dz.U. L 142 z 30.5.2006, str. 6).

(3) Dz.U. L 307 z 24.11.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1048/2005 (Dz.U. L 178
z 9.7.2005, str. 1).



Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają
odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towa-
rzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego
odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty głów-
nych przepisów prawa krajowego, które przyjmują
w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 76/769/EWG pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Związki
arsenu

1. Nie wolno wprowadzać do obrotu ani stosować jako substancje i składniki preparatów przezna-
czonych do stosowania w celu zapobiegania procesom gnilnym, wywołanym przez drobnoustroje,
rośliny lub zwierzęta w:

— kadłubach łodzi,

— klatkach, pływakach, sieciach i jakichkolwiek innych narzędziach lub wyposażeniu stoso-
wanym w gospodarce rybnej lub skorupiaków,

— żadnym całkowicie lub częściowo zanurzonym narzędziu lub wyposażeniu.

2. Nie wolno wprowadzać do obrotu ani stosować jako substancje i składniki preparatów przezna-
czonych do użycia w obróbce wód przemysłowych, niezależnie od ich zastosowania.

3. Nie wolno stosować w zabezpieczaniu drewna. Ponadto impregnowanego nimi drewna nie wolno
wprowadzać do obrotu.

4. Jednakże w drodze odstępstwa:

a) w odniesieniu do substancji i preparatów stosowanych do konserwacji drewna: mogą być
używane tylko w instalacjach przemysłowych, przy zastosowaniu podciśnienia lub ciśnienia
dla impregnacji drewna, jeśli są roztworami nieorganicznych związków miedzi, chromu, arsenu
(CCA) typu C na podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy 98/8/WE. Ponadto impregnowanego nimi
drewna nie wolno wprowadzać do obrotu przed ukończeniem utrwalenia konserwantu;

b) drewno impregnowane roztworami CCA w instalacjach przemysłowych zgodnie z lit. a) może
być wprowadzane do obrotu do profesjonalnego i przemysłowego użytku, pod warunkiem że
dla bezpieczeństwa człowieka lub żywego inwentarza wymagana jest odporność konstrukcyjna
drewna, a dla ogółu społeczeństwa nie zachodzi prawdopodobieństwo kontaktu ze skórą
w całym okresie jego eksploatacji:

— jako budulec konstrukcyjny w publicznych i rolniczych budynkach, biurowcach
i zabudowaniach przemysłowych,

— w mostach i pomostach,

— jako budulec konstrukcyjny w wodach słodkich i słonych, na przykład w molach
i mostach,

— jako bariery przeciwhałasowe,

— w zapobieganiu osypiskom,

— w płotach i barierach zabezpieczających autostrady,

— jako okorowane okrąglaki ogradzające żywy inwentarz,

— jako konstrukcje zatrzymujące ziemię,

— jako słupy do przesyłu energii elektrycznej i telekomunikacyjne,

— jako podkłady linii torowej metra;

c) bez uszczerbku dla stosowania innych przepisów wspólnotowych w sprawie klasyfikacji, pako-
wania i etykietowania niebezpiecznych substancji i preparatów, całe impregnowane drewno
wprowadzane do obrotu musi być indywidualnie etykietowane »Tylko dla profesjonalnego
i przemysłowego zastosowania, zawiera arsen«. Dodatkowo, całe drewno wprowadzone do
obrotu w pakietach musi być zaopatrzone w etykietę stwierdzającą »Przy posługiwaniu się
tym drewnem noś rękawice ochronne. Załóż maskę przeciwpyłową i ochronę oczu przy cięciu
lub innej obróbce tego drewna. Odpady z tego drewna muszą być traktowane jako niebez-
pieczne przez upoważnione przedsiębiorstwo.«;
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d) impregnowane drewno, zgodnie z lit. a), nie może być stosowane:

— w konstrukcjach mieszkaniowych lub domowych, w jakimkolwiek celu,

— w jakichkolwiek zastosowaniach, gdzie istnieje ryzyko powtarzalnego kontaktu ze skórą,

— w wodach morskich,

— do celów rolniczych innych niż do słupów ogrodzeń żywego inwentarza i konstrukcji
stosowanych zgodnie z lit. b),

— w jakichkolwiek zastosowaniach, gdzie impregnowane drewno wchodzi w kontakt
z pośrednimi lub końcowymi wyrobami przeznaczonymi do spożycia przez ludzi lub
zwierzęta.

5. Drewno impregnowane związkami arsenu, które było w użyciu we Wspólnocie przed dniem
30 września 2007 r. lub które zostało wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami dyrektywy,
może pozostać i dalej być wykorzystywane do końca swojego okresu eksploatacji.

6. Drewno impregnowane związkami arsenu, które było w użyciu we Wspólnocie przed dniem 30
września 2007 r. lub które zostało wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami dyrektywy:

— może być wykorzystywane lub ponownie wykorzystywane zgodnie z warunkami jego wyko-
rzystania wymienionymi w pkt 4 lit. b), c) i d),

— może być wprowadzone do obrotu na rynku wtórnym zgodnie z warunkami jego wykorzys-
tania wymienionymi w pkt 4 lit. b), c) i d).

7. Państwa członkowskie mogą dopuścić drewno impregnowane innymi typami roztworów CCA,
które były stosowane we Wspólnocie przed dniem 30 września 2007 r.:

— do wykorzystania lub ponownego wykorzystania zgodnie z warunkami jego wykorzystania
wymienionymi w pkt 4 lit. b), c) i d),

— do obrotu na rynku wtórnym, z zastrzeżeniem warunków jego wykorzystania wymienionych
w pkt 4 lit. b), c) i d).”
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