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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/326 

av 2. mars 2015 

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 og ftalater(*) 

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 131, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 inneholder blant annet begrensningene som tidligere var fastsatt i 

rådsdirektiv 76/769/EØF(2). 

2) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/69/EF(3) forbys omsetning og bruk av mykningsoljer til produksjon av 

dekk eller deler av dekk dersom de inneholder mer enn 1 mg/kg enzo(a)pyren (BaP) eller mer enn 10 mg/kg av summen 

av de åtte oppførte polysykliske aromatiske hydrokarbonene (PAH). Denne begrensningen angis for tiden i post 50 

kolonne 2 nr. 1 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

3) Da begrensningen ble vedtatt fantes det ingen harmoniserte prøvingsmetoder for å bestemme den spesifikke 

konsentrasjonen av de åtte oppførte PAH i mykningsoljer. Det vises derfor til analysemetoden IP 346:1998(4), som 

oljeindustrien bruker for å bestemme konsentrasjonen av polysykliske aromater (PCA) i denne begrensningen, som en 

indirekte metode for å fastslå om grensene for BaP og summen av alle oppførte PAH er oppfylt. 

4) Analysemetoden IP 346:1998 er ikke spesifikk for de åtte oppførte PAH. Det er dessuten veletablert at denne metoden 

bare gjelder ubrukte basesmøreoljer og asfaltenfrie petroleumsfraksjoner hvorav høyst 5 % av fraksjonene har et 

kokepunkt under 300 °C. For prøver som ikke oppfyller disse kravene, kan metoden være uegnet. 

5) I samsvar med direktiv 2005/69/EF ga Kommisjonen 3. juli 2007 Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) i 

oppgave å utvikle en mer spesifikk metode. 

6) Den nye standardmetoden er vedtatt og offentliggjort av CEN som EN 16143:2013 (Petroleumsprodukter – 

Bestemmelse av innhold av benzo[a]pyren (BaP) og utvalgte polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i 

mykningsoljer – Metode som bruker dobbel LC-rensing og GC/MS-analyse). 

7) Ettersom den nye standarden inneholder en spesifikk analysemetode for å analysere relevante PAH i mykningsoljer og 

utbedrer manglene ved den tidligere metoden, mener Kommisjonen at henvisningen til metoden IP 346:1998 bør 

erstattes med en henvisning til den nye standarden EN 16143:2013 som referansemetode for å fastslå om mykningsoljer 

er i samsvar med begrensningen i post 50 kolonne 2 nr. 1 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 66 av 11.3.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 177/2015 av 10. juli 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 3 av 12.1.2017, s. 5. 

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

(2) 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). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/69/EF 2005/69/EF av 16. november 2005 om 27. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om 

tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og stoffblandinger 

(polysykliske aromatiske hydrokarboner i mykningsoljer og dekk) (EUT L 323 av 9.12.2005, s. 51). 

(4) IP 346:1998 — Bestemmelse av PCA i ubrukte basesmøreoljer og asfaltenfrie petroleumsfraksjoner — indekseringsmetode for ekstraksjon 

av dimetylsulfoksid. 
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8) Det framgikk i et uformelt samråd med medlemsstatene og representanter for relevante interessegrupper at det for 

mykningsoljer generelt er god sammenheng mellom resultatene av metoden IP 346:1998 og gasskromatografiske 

analysemetoder, som følger det samme prinsippet som den nye CEN-metoden, når det gjelder måling av individuelle 

kreftframkallende PAH. Ifølge markedsdeltakerne forventes utskiftningen av IP 346:1998 med den nye CEN-metoden 

ikke å påvirke mykningsoljers overholdelse av begrensningene. Den nye analysemetoden anses imidlertid for å være 

mer sammensatt og dyrere å utføre enn IP 366:1998. 

9) Det bør gis en overgangsperiode på 18 måneder der både den gamle og den nye analysemetoden kan brukes for å fastslå 

om begrensningen overholdes. Denne overgangsperioden bør gi laboratoriene mulighet til å innføre den nye 

analysemetoden og opparbeide seg den nødvendige erfaringen med hvordan den fungerer. Den bør dessuten gjøre det 

lettere å fastslå om mykningsoljer som allerede er brakt i omsetning før denne forordning trer i kraft, overholder 

begrensningene. 

10) Kommisjonen har fullført en revurdering av tiltakene i post 51 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 når det gjelder 

stoffene bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP) og benzylbutylftalat (BBP), i samsvar med nr. 3 i nevnte post. 

Denne revurderingen ble iverksatt 4. september 2009 etter at Kommisjonen anmodet Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) 

om å gjennomgå nye vitenskapelige opplysninger og vurdere om det er grunnlag for å undersøke den eksisterende 

begrensningen på nytt. I forbindelse med framleggingen av opplysningene for Kommisjonen i mars 2010 påpekte ECHA at en 

vurdering av den relevante REACH-registreringsdokumentasjonen bør overveies. Kommisjonen ba derfor ECHA om å 

fortsette som foreslått. I april 2011 innførte imidlertid Kongeriket Danmark framgangsmåten for begrensninger når det gjelder 

forekomst av disse ftalatene i produkter til innendørs bruk og i produkter som kan komme i direkte kontakt med huden eller 

slimhinnene, der blant annet registreringsdokumentasjonen ble tatt i betraktning. Som meddelt 9. august 2014(1) foreslo 

Kommisjonen ved avslutningen av framgangsmåten for begrensning ingen endring av vedlegg XVII til forordning (EF) 

nr. 1907/2006. Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 143/2011(2) innførte Kommisjonen dessuten disse ftalatene i vedlegg XIV 

til forordning (EF) nr. 1907/2006. Etter artikkel 69 nr. 2 i forordningen er ECHA følgelig forpliktet til etter utløpsdatoen å 

vurdere om bruken av disse ftalatene i produkter utgjør en risiko for menneskers helse eller for miljøet som ikke kontrolleres i 

tilstrekkelig grad. Noen ytterligere gjennomgåelse av tiltakene for begrensning av disse ftalatene ble derfor ikke ansett som 

nødvendig, og dette nummeret i posten bør derfor oppheves. 

11) I januar 2014 fullførte Kommisjonen en revurdering av tiltakene i post 52 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 

når det gjelder stoffene di-"isononyl"ftalat (DINP), di-"isodecyl"ftalat (DIDP) og di-n-oktylftalat (DNOP), i samsvar med 

nr. 3 i posten. Denne revurderingen ble iverksatt 4. september 2009 etter at Kommisjonen anmodet ECHA om å gjennomgå 

nye vitenskapelige opplysninger og vurdere om det var grunnlag for å undersøke den eksisterende begrensningen på nytt. 

De tilgjengelige opplysningene ble deretter supplert med opplysningene fra den registreringsdokumentasjonen som ble 

mottatt innen registreringsfristen for 2010. ECHA framla deretter et utkast til sammenfattende rapport for komiteen for 

risikovurdering (RAC) for en detaljert vurdering. RAC vedtok en uttalelse i mars 2013 og ECHAs endelige 

sammenfattende rapport ble framlagt for Kommisjonen i august 2013. På bakgrunn av ECHA-rapporten besluttet 

Kommisjonen å ikke foreslå noen endring av bestemmelsene i post 52 i vedlegg XVII og å betrakte den nye vurderingen i 

samsvar med nr. 3 som avsluttet. Kommisjonens konklusjoner om den nye vurderingen er offentliggjort(3). Nummer 3 i 

posten bør derfor oppheves. 

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

13) 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. 

  

(1) EUT C 260 av 9.8.2014, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 143/2011 av 17. februar 2011 om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) (EUT L 44 av 18.2.2011, s. 2). 

(3) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/reach/entry-52_en.pdf 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 2. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

Formann 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

1. I post 50 kolonne 2 nr. 1 skal annet ledd lyde: 

 «Standarden EN 16143:2013 (Petroleumsprodukter – Bestemmelse av innhold av benzo[a]pyren 

(BaP) og utvalgte polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i mykningsoljer – Metode som 

bruker dobbel LC-rensing og GC/MS-analyse) skal brukes som prøvingsmetode for å påvise 

samsvar med grenseverdiene nevnt i første ledd. 

Fram til 23. september 2016 kan grenseverdiene nevnt i første ledd anses som overholdt dersom 

ekstraktet av polysykliske aromater (PCA) er mindre enn 3 vektprosent, målt med Institute of 

Petroleums standard IP346:1998 (Bestemmelse av PCA i ubrukte basesmøreoljer og asfaltenfrie 

petroleumsoljefraksjoner – indekseringsmetode for ekstraksjon av dimetylsulfoksid), forutsatt at 

produsenten eller importøren kontrollerer samsvar med grenseverdiene for BaP og de oppførte 

PAH, samt korrelasjonen mellom de målte verdiene og PCA-ekstraktet, hver sjette måned eller 

etter hver større driftsendring, avhengig av hva som inntreffer først.» 

2. I post 51 kolonne 2 oppheves nr. 3. 

3. I post 52 kolonne 2 oppheves nr. 3. 

 __________  


