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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/293 

av 1. mars 2016 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske 

forurensende stoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 850/2004 innarbeides Unionens forpliktelser i henhold til Stockholm-konvensjonen om 

persistente organiske forbindelser (heretter kalt «konvensjonen»), som ble godkjent ved rådsbeslutning 2006/507/EF(2), 

og i henhold til protokollen om persistente organiske forbindelser til Konvensjonen av 1979 om langtransportert 

grenseoverskridende luftforurensning (heretter kalt «protokollen»), som ble godkjent ved rådsbeslutning 

2004/259/EF(3). 

2) Vedlegg A til konvensjonen (eliminering) omfatter de kjemiske stoffene som det bør forbys produksjon, bruk, import og 

eksport av, og som det bør treffes rettslige og administrative tiltak for å eliminere. 

3) På det sjette møtet til konvensjonens partskonferanse ble det, i henhold til konvensjonens artikkel 8 nr. 9, besluttet å 

endre vedlegg A til konvensjonen for å inkludere heksabromsyklododekan («HBCDD») i vedlegget. Endringen omfatter 

et særlig unntak for produksjon og bruk av HBCCD i ekspandert polystyren og ekstrudert polystyren i bygninger. 

4) I samsvar med artikkel 22 nr. 3 i konvensjonen skal endringene av konvensjonens vedlegg A, B og C tre i kraft ett år 

etter at depositaren har gitt underretning om endringen, som for HBCDD var 26. november 2014. 

5) I henhold til artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 850/2004 bør HBCDD oppføres i vedlegg I til forordningen for å 

gjennomføre forbudet mot produksjon, bruk, import og eksport av stoffet i Unionen. 

6) HBCDD er for øyeblikket oppført i vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(4), som 

innebærer at HBCDD kan bringes i omsetning eller brukes etter 21. august 2015 bare dersom slik omsetning eller bruk 

er godkjent i henhold til avdeling VII i forordning (EF) nr. 1907/2006, eller dersom det er søkt om godkjenning før  

21. februar 2014 og det ikke er truffet avgjørelse om søknaden. 

7) Som følge av bestemmelsene i avdeling VII i forordning (EF) nr. 1907/2006, som har vært gjeldende for HBCCD siden 

21. august 2015, underrettet Kommisjonen depositaren for konvensjonen i henhold til artikkel 22 nr. 3 bokstav b) i 

konvensjonen 25. november 2014 om at Unionen ikke kunne godta endringen av vedlegg A til konvensjonen før  

21. august 2015. Ettersom denne datoen nå er passert, bør HBCDD oppføres i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 850/2004.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 2.3.2016, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 147/2016 av 8. juli 2016 om 

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

tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 23. 

(1) EUT L 158 av 30.4.2004, s 7. 

(2) Rådsbeslutning 2006/507/EF av 14. oktober 2004 om tilslutning på Det europeiske fellesskaps vegne til Stockholm-konvensjonen om 

persistente organiske forbindelser (EUT L 209 av 31.7.2006, s. 1). 

(3) 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 (EUT L 81 av 

19.3.2004, s. 35). 

(4) 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 (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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8) Enhver godkjenning som er gitt for bruk eller omsetning av HBCDD, bør begrenses til omfanget av det bestemte 

unntaket som er fastsatt i endringen av vedlegg A til konvensjonen, som tillater bruk av HBCCD bare i ekspandert 

polystyren og ekstrudert polystyren i bygninger og framstilling av stoffet bare for dette formål. Ettersom det ikke er 

mottatt noen søknad om godkjenning av bruk av HBCCD i produksjon av ekstrudert polystyren i Unionen i henhold til 

forordning (EF) nr. 1907/2006, bør slik bruk ikke lenger være tillatt. 

9) Endringen av vedlegg A til konvensjonen, nærmere bestemt den nye del VII i vedlegget, krever videre at ekspandert 

polystyren og ekstrudert polystyren som inneholder HBCDD, og som bringes i omsetning, enkelt skal kunne 

identifiseres i hele sin livssyklus ved hjelp av merking eller på andre måter. Nevnte krav bør gjennomføres i Unionen. 

10) For å styrke den praktiske anvendelsen og en konsekvent håndheving i Unionen av forbudet i artikkel 3 i forordning 

(EF) nr. 850/2004 bør det fastsettes en terskelverdi for HBCDD når det opptrer som en utilsiktet sporforurensning i 

stoffer, stoffblandinger og produkter. For å ta hensyn til den tekniske utvikling bør denne terskelverdien gjennomgås av 

Kommisjonen innen tre år fra datoen for denne forordnings ikrafttredelse, med henblikk på å redusere verdien. 

11) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 850/2004 bør endres for å angi, i samsvar med artikkel 4 nr. 4 i konvensjonen, at det 

særlige unntaket for HBCCD utløper 26. november 2019, som er fem år etter datoen for konvensjonens ikrafttredelse 

når det gjelder HBCDD, med mindre Unionen underretter sekretariatet om en tidligere utløpsdato, og denne innføres i 

registret over særlige unntak. 

12) For å sørge for en overgangsperiode med tanke på tilpasning til bestemmelsene i denne forordning bør forbudet i 

artikkel 3 i forordning (EF) nr. 850/2004 ikke få anvendelse på produkter av ekspandert polystyren og ekstrudert 

polystyren som inneholder HBCDD, og som er produsert før eller på datoen for ikrafttredelse av denne forordning, 

inntil tre måneder etter ikrafttredelsen av forordningen. 

13) Det må klargjøres at hverken forbudet mot produksjon, omsetning og bruk fastsatt i artikkel 3 i forordning (EF)  

nr. 850/2004 eller kravet til identifikasjon nevnt i betraktning 9) bør få anvendelse på produkter som inneholder 

HBCDD, og som allerede er i bruk på datoen for denne forordnings ikrafttredelse. 

14) Dersom bruk av HBCDD i produkter av ekspandert polystyren er blitt godkjent i samsvar med avdeling VII i forordning 

(EF) nr. 1907/2006, bør import og bruk av produkter av ekspandert polystyren som inneholder HBCDD, også tillates i 

gyldighetstiden for godkjenningen. 

15) Komiteen nedsatt ved artikkel 29 i rådsdirektiv 67/548/EØF(1) har ikke avgitt noen uttalelse om tiltakene fastsatt i denne 

forordning, og Kommisjonen har derfor framlagt for Rådet et forslag som er knyttet til tiltakene, og som også er 

oversendt til Europaparlamentet. Rådet vedtok ingen nye tiltak innenfor fristen på to måneder som er fastsatt i 

artikkel 5a i rådsbeslutning 1999/468/EF(2), og Kommisjonen framla derfor umiddelbart sitt forslag for 

Europaparlamentet. Ettersom Europaparlamentet ikke har motsatt seg forslaget innen fire måneder fra den dato det først 

ble oversendt Europaparlamentet, bør Kommisjonen nå vedta forslaget. 

VEDTATT 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. 

  

(1) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 

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

(2) Rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er gitt 

Kommisjonen (EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 1. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 850/2004 tilføyes følgende post: 

Stoff CAS-nr. EF-nr. 
Særlig unntak ved bruk som mellomprodukt eller annen 

spesifisering 

«Heksabromsyklododekan 

Med heksabromsyklododekan 

menes heksabromsyklododekan, 

1,2,5,6,9,10-

heksabromsyklododekan og dets 

viktigste diastereoisomerer: alfa-

heksabromsyklododekan, beta-

heksabromsyklododekan og 

gamma-heksabromsyklododekan. 

25637-99-4, 

3194-55-6, 

134237-50-6, 

134237-51-7, 

134237-52-8 

247-148-4, 

221-695-9 

1.  Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) får anvendelse på 

konsentrasjoner av heksabromsyklododekan på  

100 mg/kg (0,01 vektprosent) eller lavere når det 

forekommer i stoffer, stoffblandinger eller produkter 

eller som bestanddel i flammehemmende deler av 

produkter, som skal gjennomgås av Kommisjonen 

innen 22. mars 2019. 

2.  Bruk av heksabromsyklododekan, alene eller i 

stoffblandinger, i produksjonen av produkter av 

ekspandert polystyren, og produksjon og omsetning 

av heksabromsyklododekan for slik bruk, er tillatt 

under forutsetning av at slik bruk er blitt godkjent i 

samsvar med avdeling VII i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(*), eller er 

gjenstand for en søknad om godkjenning inngitt 

senest 21. februar 2014, og det ikke er truffet noen 

beslutning om søknaden. 

 Omsetning og bruk av heksabromsyklododekan, 

alene eller i stoffblandinger, i samsvar med dette 

punkt, er tillatt bare fram til 26. november 2019, eller 

dersom den kommer tidligere, datoen for utløp av 

vurderingsperioden angitt i en beslutning om 

godkjenning eller datoen for tilbaketrekking av 

nevnte godkjenning i henhold til avdeling VII i 

forordning (EF) nr. 1907/2006. 

 Omsetning og bruk i bygninger av produkter av 

ekspandert polystyren som inneholder heksabrom-

syklododekan som en bestanddel i slike produkter, og 

som produseres i samsvar med unntaket i henhold til 

dette punkt, skal være tillatt i seks måneder etter 

datoen for utløpet av unntaket. Slike produkter som 

allerede er i bruk før nevnte dato, kan fortsatt brukes. 

3.  Uten å berøre unntaket i punkt 2 skal omsetning og 

bruk i bygninger av produkter av ekspandert 

polystyren eller produkter av ekstrudert polystyren 

som inneholder heksabromsyklododekan som en 

bestanddel i slike produkter, og som er produsert  

22. mars 2016 eller tidligere, være tillatt til  

22. juni 2016. Punkt 6 får anvendelse dersom slike 

produkter ble produsert i henhold til unntaket i  

punkt 2. 

   4.  Produkter som inneholder heksabromsyklododekan 

som en bestanddel i slike produkter, og som allerede 

er i bruk 22. mars 2016 eller tidligere, kan fortsatt 

brukes og omsettes, og punkt 6 får ikke anvendelse. 

Artikkel 4 nr. 2 tredje og fjerde ledd får anvendelse 

på slike produkter. 
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Stoff CAS-nr. EF-nr. 
Særlig unntak ved bruk som mellomprodukt eller annen 

spesifisering 

   5.  Omsetning og bruk i bygninger av importerte 

produkter av ekspandert polystyren som inneholder 

heksabromsyklododekan som en bestanddel i slike 

produkter, er tillatt til datoen for utløp av unntaket i 

punkt 2, og punkt 6 får anvendelse som om slike 

produkter var produsert i henhold til unntaket i punkt 

2. Slike produkter som allerede er i bruk før nevnte 

dato, kan fortsatt brukes. 

6.  Uten å berøre anvendelsen av andre unionsbe-

stemmelser om klassifisering, pakking og merking av 

stoffer og stoffblandinger, må ekspandert polystyren 

der heksabromsyklododekan er brukt i henhold til 

unntaket i punkt 2, kunne identifiseres ved hjelp av 

merking eller på andre måter i hele sin livssyklus. 

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

 


