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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 474/2014 

av 8. mai 2014 

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 1,4-diklorbenzen(*) 

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. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Franske myndigheter har foretatt en risikovurdering av 1,4-diklorbenzen (heretter kalt «DCB») i samsvar med 

rådsforordning (EØF) nr. 793/93(2) om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer oppført på den 

europeiske listen over eksisterende markedsførte kjemiske stoffer. Sluttrapporten ble offentliggjort i 2004 på nettstedet 

til Det europeiske kjemikaliebyrå (EF, 2004)(3). 

2) I februar 2008 ble kommisjonsmeldingen(4) om resultatene av risikovurderingen og risikoreduksjonsstrategiene for 

DCB offentliggjort i Den europeiske unions tidende. For å begrense risikoen for forbrukerne anbefales det i meldingen 

at begrensningene for markedsføring og bruk i rådsdirektiv 76/769/EØF(5) bør vurderes for bruk av DCB i luftfriskere, 

møllmidler og toalettblokker. Begrensninger for bruk av DCB som møllmiddel, som ble anbefalt i nevnte melding i 

2008, omfattes allerede av kommisjonsvedtak 2007/565/EF(6) (produkttype 19 – repellenter og lokkestoffer), og for en 

slik bruk er det derfor ikke nødvendig å innføre begrensninger i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

3) I samsvar med artikkel 69 nr. 1 i nevnte forordning anmodet Kommisjonen i november 2011 Det europeiske kjemi-

kaliebyrå (heretter kalt «Byrået») om å utarbeide begrensningsdokumentasjon for DCB i samsvar med kravene i vedlegg 

XV til nevnte forordning (heretter kalt «vedlegg XV-dokumentasjonen»). 

4) I anmodningen ba Kommisjonen Byrået om særlig å behandle spørsmålet om eksponering av forbrukere i privatboliger 

og på offentlige toaletter, herunder eksponering av toalettpersonell eller personer som rengjør slike toaletter, i 

betraktning av de siste og mest relevante opplysninger i den vitenskapelige litteraturen og nedgangen i bruken av DCB i 

Europa. Rapporten(7) som ble bestilt av Kommisjonen om de sosioøkonomiske konsekvensene av en begrensning av 

DCB, skulle også inngå i denne vurderingen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 136 av 9.5.2014, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 219/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 18. 

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

(2) Rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 23. mars 1993 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer (EFT L 84 av 5.4.1993, 

s. 1). 

(3) EUs risikovurderingsrapport om 1,4-diklorbenzen. Det europeiske kjemikaliebyrå, Existing substances, bind 48. 

(4) Kommisjonsmelding om resultatene av risikovurderingen og risikoreduksjonsstrategiene for stoffene: piperazin, sykloheksan, 

metylendifenyldiisocyanat, but-2-yn-1,4-diol, metyloksiran, anilin, 2-etylheksylakrylat, 1,4-diklorbenzen, 3,5-dinitro-2,6-dimetyl-4-tert-

butylacetofenon, di-(2-etylheksyl)ftalat, fenol, 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (EUT C 34 av 7.2.2008, s. 1). 

(5) 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 (EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201). 

(6) Kommisjonsvedtak 2007/565/EF 14. august 2007 om at visse stoffer som skal undersøkes i henhold til det tiårige arbeidsprogrammet nevnt 

i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter, ikke skal oppføres i vedlegg I, IA 

eller IB til nevnte direktiv (EUT L 216 av 21.8.2007, s. 17). 

(7) RPA — Risk & Policy Analysts Limited (2010) Socio-Economic Evaluation arising from a Proposal for Risk Reduction Measures related 

to Restrictions on 1,4-Dichlorobenzene, sluttrapport – juni 2010.http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/reach/ 

studies/index_en.htm 
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5) DCB er oppført i del 3 i vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(1) som et kreft-

framkallende stoff i farekategori 2 samt som irriterende for øyne og som svært giftig for vannorganismer, med langtids-

virkninger. Det anslås at det i Unionen brukes rundt 800 tonn DCB årlig til produksjon av luktfjerningsprodukter til 

bruk på toaletter og luftfriskere, hvorav 10 % er beregnet på privat bruk og resten på yrkesmessig bruk (hovedsakelig 

som luktfjernere på offentlige toaletter). 

6) Byrået sendte 19. april 2012 vedlegg XV-dokumentasjonen til Komiteen for risikovurdering (heretter kalt «RAC») og 

Komiteen for sosioøkonomisk analyse (heretter kalt «SEAC»). Dokumentasjonen(2) inneholder belegg for at omsetning 

og bruk, både privat og yrkesmessig, av DCB-baserte luftfriskere og toalettblokker bør begrenses, ettersom risikoene 

forbundet med slike produkter ikke i tilstrekkelig grad er kontrollert, og ettersom fordelene ved en slik begrensning 

oppveier kostnadene. I dokumentasjonen angis det også at det må treffes tiltak på unionsplan. 

7) RAC vedtok 8. mars 2013 ved enighet en uttalelse om den begrensning som er foreslått i vedlegg XV-dokumentasjonen. 

Ifølge uttalelsen fra RAC er en slik begrensning det best egnede tiltaket på unionsplan for å redusere de påviste 

risikoene ved bruk av DCB som luftfrisker eller luktfjerner på toaletter, i privatboliger, kontorer eller andre offentlige 

lokaler, både med hensyn til effektivitet og praktisk gjennomføring. Av gjennomføringshensyn foreslo RAC imidlertid å 

endre begrensningen og fastsette en konsentrasjonsgrense på 1 vektprosent DCB i slike produkter, slik at produkter som 

inneholder DCB som urenhet, ikke omfattes. Nevnte konsentrasjon tilsvarer grenseverdien som medfører at en 

stoffblanding klassifiseres som et kreftframkallende stoff i kategori 2 i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

8) Ifølge bakgrunnsdokumentet for RACs uttalelse finnes det pålitelige analysemetoder for å bestemme innholdet av DCB 

på markedet i Unionen. 

9) I sin vurdering anså RAC at kreftframkallende egenskaper (mitogene egenskaper, kreftframkallende over en viss 

terskel) er det endepunkt som er mest relevant for menneskers helse. På grunnlag av opplysninger om eksponering ved 

innånding av DCB-damp foreslo RAC å redusere den påviste risikoen for forbrukerne dersom de hjemme kontinuerlig 

bruker luftfriskere og toalettluktfjernere som inneholder DCB. Dette scenarioet ble ansett for å utgjøre et rimelig verst 

tenkelig forhold med tanke på eksponering. I RACs uttalelse ble det også fastslått at eksponering av toalettpersonell og 

personer som rengjør toaletter, må reduseres, ettersom det er påvist en risiko på toaletter med dårlig ventilasjon. 

10) I sin analyse av begrensningens omfang vurderte RAC eksponeringen av forbrukere for luftfriskere og toalettlukt-

fjernere i privatboliger og på offentlige toaletter, samt av personer som arbeider på offentlige toaletter, herunder toalett-

personell og personer som rengjør toaletter, men også andre grupper, for eksempel vedlikeholdspersonell. I vurderingen 

inngikk også forbrukere og yrkesutøvere som besøker og arbeider i lokaler (foruten toaletter) der det brukes luftfriskere 

som inneholder DCB. Annen yrkesmessig eller industriell bruk inngikk ikke i vurderingen. 

11) SEAC vedtok 5. juni 2013 ved enighet en uttalelse om den begrensning som er foreslått i vedlegg XV-dokumenta-

sjonen. Ifølge uttalelsen fra SEAC er en slik begrensning, som endret av RAC og SEAC, det mest hensiktsmessige 

tiltaket på unionsplan for å redusere de påviste risikoene med hensyn til forholdet mellom de sosioøkonomiske fordelene 

og de sosioøkonomiske kostnadene dette innebærer. På grunnlag av RACs konklusjon om at eksponeringen for DCB må 

reduseres for private brukere og yrkesbrukere og dokumentasjon som tilsier at bruk av toalettblokker og luftfriskere som 

inneholder DCB, vil fortsette dersom det ikke iverksettes tiltak, fastslo SEAC at en begrensning er et egnet og effektivt 

tiltak. Når det gjelder forholdsmessigheten ved en begrensning av privat bruk, fastslo SEAC at tiltaket er forholds-

messig. Når det gjelder forholdsmessigheten ved en felles begrensning av privat bruk og yrkesmessig bruk, fastslo 

SEAC at tiltaket ikke kan anses for å være uforholdsmessig, idet det ble tatt hensyn til eventuelle helsegevinster og 

omfanget av kostnadene forbundet med dette. 

12) Forumet for utveksling av opplysninger og gjennomføring ble rådspurt i begrensningsprosessen, og RAC og SEAC tok 

hensyn til forumets merknader om ordlyden i vilkårene for begrensningen og om overgangsperioden. 

  

(1) 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  

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

(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/3f467af2-66e0-468d-8366-f650f63e27d7 
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13) Byrået sendte uttalelsene fra RAC og SEAC til Kommisjonen 17. juni 2013 som Kommisjonen la til grunn for å fastslå 

at bruk og omsetning av DCB utgjør en uakseptabel risiko for menneskers helse, enten som et stoff eller som en 

bestanddel i stoffblandinger i konsentrasjoner på 1 vektprosent eller høyere, brukt som luftfrisker eller luktfjerner på 

toaletter, i privatboliger, kontorer eller andre offentlige lokaler. Kommisjonen anser videre at disse risikoene må 

reduseres på unionsplan. De sosioøkonomiske konsekvensene av begrensningen, herunder hvorvidt det foreligger 

tilgjengelige alternativer, er tatt med i betraktning. 

14) De berørte parter bør gis 12 måneder etter ikrafttredelsen av denne forordning til å treffe de tiltak som er nødvendige for 

å etterkomme denne forordning, herunder for luftfriskere og luktfjernere som allerede befinner seg i omsetningskjeden 

eller på lager. 

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

16) 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 1. juni 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 8. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal ny post lyde: 

«64.  1,4-diklorbenzen 

 CAS-nr. 106-46-7 

 EF-nr. 203-400-5 

Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som et stoff eller som en bestanddel i 

stoffblandinger i konsentrasjoner på 1 vektprosent eller høyere dersom stoffet eller 

stoffblandingen bringes i omsetning for å bli brukt eller brukes som luftfrisker eller luktfjerner 

på toaletter, i privatboliger, kontorer eller andre offentlige lokaler.» 

 


