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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1272/2013 

av 6. desember 2013 

om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med 

hensyn til polysykliske aromatiske hydrokarboner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 

(REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om 

endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 

2000/21/EF(1), særlig artikkel 68 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Benzo[a]pyren, benzo[e]pyren, benzo[a]antracen, 

krysen, benzo[b]fluoranten, benzo[j]fluoranten, 

benzo[k]fluoranten og dibenzo[a,h]antracen, heretter 

kalt polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), er 

klassifisert som kreftframkallende i kategori 1B i 

samsvar med vedlegg VI til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 

2008 om klassifisering, merking og emballering av 

stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving 

av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring 

av forordning (EF) nr. 1907/2006(2). 

2) Disse PAH-ene finnes i plast- og gummideler i en lang 

rekke forbruksvarer. De er til stede som urenheter i 

noen av råstoffene som brukes i produksjonen av slike 

produkter, særlig mykningsoljer og karbonstøv. De er 

ikke bevisst tilsatt produktene og har ingen spesifikk 

funksjon som bestanddeler i plast- og gummideler. 

3) Disse PAH-ene er forbudt for salg til offentligheten som 

stoffer alene eller i stoffblandinger i henhold til post 28 i 

vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Dessuten begrenser post 50 i vedlegg XVII til nevnte 

forordning forekomst av PAH i mykningsoljer som 

brukes i produksjon av dekk. 

4) Opplysninger framlagt av Tyskland til Kommisjonen 

angir at produkter som inneholder PAH kan utgjøre en 

fare for forbrukernes helse ved svelging, opptak 

gjennom huden og i noen tilfeller ved innånding. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 7.12.2013,  

s. 69, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 27. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

5) Konklusjonen om risikoen for forbrukere var basert på 

beregnet hudeksponering for PAH ved bruk av visse 

forbruksvarer, under verst tenkelige realistiske bruks-

forhold. Eksponeringen overskred avledet nivå uten 

virkning (DMEL)(3) fastsatt for benzo[a]pyren, som 

ble ansett som representativ for giftigheten til de andre 

PAH-ene. 

6) Kommisjonen evaluerte opplysningene fra Tyskland 

og konkluderte med at produkter som inneholder PAH, 

utgjør en risiko for forbrukere, og angir at en 

begrensning vil begrense risikoen. Kommisjonen 

rådspurte også industrien og andre berørte parter om 

virkningene av en begrensning av forekomsten av 

PAH i produkter som kan brukes av forbrukere. 

7) For å beskytte forbrukernes helse mot risikoen som 

oppstår ved eksponering for PAH i produkter, bør det 

fastsettes begrensninger for PAH-innhold i produk-

tenes tilgjengelige plast- eller gummideler, og det bør 

forbys å bringe i omsetning produkter der disse delene 

inneholder ett eller flere PAH-er i konsentrasjoner på 

mer enn 1 mg/kg. 

8) Med tanke på barns sårbarhet bør det fastsettes en 

lavere grenseverdi. Det bør derfor forbys å bringe i 

omsetning leketøy og småbarnsartikler der de tilgjen-

gelige plast- eller gummidelene inneholder ett eller 

flere PAH-er i konsentrasjoner høyere enn 0,5 mg/kg. 

9) Denne begrensningen bør bare gjelde de produktdelene 

som kommer i direkte langvarig kontakt eller kortvarig 

gjentatt kontakt med huden eller munnhulen hos 

mennesker under normale eller rimelig forutsigbare 

bruksforhold. Produkter eller deler av disse som bare er i 

kort eller sjelden kontakt med huden eller munnhulen, 

bør ikke omfattes av begrensningen da den følgende 

eksponeringen for PAH vil være ubetydelig. Det bør 

utarbeides ytterligere veiledning på dette området. 

10) Det finnes alternative råstoffer som inneholder lave 

PAH-nivåer, på markedet i Unionen. Dette omfatter 

karbonstøv og oljer som oppfyller kravene i kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 10/2011 av 14. januar 2011 om 

plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å 

komme i kontakt med næringsmidler(4).  

  

(3) http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13643/ 

information_requirements_part_b_en.pdf 

(4) EUT L 12 av 15.1.2011, s. 1. 

2019/EØS/18/36 
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11) Kommisjonen bør gjennomgå de eksisterende 

grenseverdiene som er vedtatt i denne begrensningen, 

særlig i lys av nye vitenskapelige opplysninger, her-

under opplysninger om migrasjon av PAH fra plast- og 

gummimaterialer i de aktuelle produktene, samt 

opplysninger om alternative råstoffer. Ved gjennom-

gåelsen av de nye vitenskapelige opplysningene bør det 

også tas hensyn til testmetodenes tilgjengelighet og 

pålitelighet. 

12) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

13) De berørte parter bør gis rimelig tid til å treffe de 

tiltakene som måtte være nødvendig for å etterkomme 

denne forordning. 

14) En begrensning i å bringe i omsetning brukte 

produkter og produkter som er i forsyningskjeden den 

datoen denne forordning trer i kraft, kan være 

vanskelig å håndheve. Denne begrensningen bør derfor 

ikke få anvendelse på produkter som var brakt i 

omsetning for første gang før denne datoen. 

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 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. 

Den får anvendelse fra 27. desember 2015. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 6. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006, i kolonne 2 i post 50, skal nytt nr. 5, 6, 7 og 8 lyde: 

 «5.  Produkter skal ikke bringes i omsetning for levering til allmennheten 

dersom én eller flere av gummi- eller plastkomponentene som kommer i direkte 

langvarig kontakt eller kortvarig gjentatt kontakt med huden eller munnhulen 

hos mennesker under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold, 

inneholder mer enn 1 mg/kg (0,0001 vektprosent av denne komponenten) av ett 

eller flere av de oppførte PAH-ene. 

Slike produkter omfatter blant annet: 

– sportsutstyr, for eksempel sykler, golfkøller, racketer 

– husholdningsredskaper, handlevogner, gåstoler 

– verktøy til privat bruk 

– klær, sko, hansker og treningstøy 

– klokkeremmer, armbånd, masker, hårbånd 

6.  Leketøy, herunder aktivitetsleketøy, og småbarnsartikler skal ikke bringes 

i omsetning dersom én eller flere av gummi- eller plastkomponentene som 

kommer i direkte langvarig kontakt eller kortvarig gjentatt kontakt med huden 

eller munnhulen hos mennesker under normale eller rimelig forutsigbare 

bruksforhold, inneholder mer enn 0,5 mg/kg (0,00005 vektprosent av denne 

komponenten) av ett eller flere av de oppførte PAH-ene. 

7.  Som unntak fra nr. 5 og 6 skal disse numrene ikke gjelde produkter som 

bringes i omsetning for første gang før 27. desember 2015. 

8.  Kommisjonen skal innen 27. desember 2017 gjennomgå grenseverdiene i 

nr. 5 og 6 i lys av nye vitenskapelige opplysninger, herunder migrasjon av PAH 

fra produktene som er nevnt der, og opplysninger om alternative råstoffer, og 

eventuelt endre disse punktene ut fra dette.» 

 


