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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/217

13.12.2018

2018/EØS/84/27

av 16. februar 2016
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 kadmium(*)
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)

Ved post 23 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 forbys bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i
maling med kodene [3208] [3209], med unntak for sinkbasert maling. Begrensningen gjelder imidlertid ikke for
omsetning av maling som inneholder kadmium.

2)

I november 2012 anmodet Kommisjonen Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») om å utarbeide en vedlegg XVdokumentasjon med henblikk på å utvide den eksisterende begrensningen til å omfatte omsetning av maling som
inneholder kadmium over en viss konsentrasjon.

3)

Den 9. september 2014 vedtok Byråets Komité for risikovurdering (RAC) enstemmig en uttalelse som konkluderte med
at en slik endring av den eksisterende posten ville lette håndhevingen, og bekreftet at ytterligere vurderinger av risikoen
knyttet til kadmium i maling ikke er nødvendig.

4)

Den 25. november 2014 vedtok Byråets Komité for sosioøkonomisk analyse (SEAC) enstemmig en uttalelse om at den
foreslåtte endringen av den eksisterende begrensningen er forholdsmessig ettersom den ikke vil medføre ytterligere
overholdelseskostnader for produsenter, importører og kunder, men vil gjøre det lettere å håndheve begrensningen.

5)

Det er lettere for tilsynsmyndigheter å overvåke og kontrollere omsetning enn bruk. I tillegg vil innføring av en konsentrasjonsgrense tydeliggjøre at et utilsiktet innhold av kadmium i maling som en urenhet som ligger under denne
grensen, ikke vil innebære en overtredelse av begrensningen.

6)

Forumet for utveksling av opplysninger om gjennomføring ble rådspurt, og det ble tatt hensyn til dets uttalelse.

7)

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

8)

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.
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 40 av 17.2.2016, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2016 av 29. april 2016
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske
unions tidende nr. 73 av 16.11.2017, s. 31.
(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1.
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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, 16. februar 2016.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
_____

VEDLEGG

I kolonne 2 i post 23 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal nr. 2 lyde:
«Kadmium
CAS-nr. 7440-43-9
EF-nr. 231-152-8 og dets forbindelser

2. Skal ikke benyttes eller bringes i omsetning i maling med kodene [3208]
[3209] i en konsentrasjon (uttrykt som Cd-metall) lik eller større enn
0,01 vektprosent.
For maling med kodene [3208] [3209] og med et sinkinnhold på mer enn
10 vektprosent av malingen skal konsentrasjonen av kadmium (uttrykt som
Cd-metall) ikke være lik eller større enn 0,1 vektprosent.
Malte produkter skal ikke bringes i omsetning dersom de inneholder kadmium
(uttrykt som Cd-metall) i en konsentrasjon lik eller høyere enn 0,1 vektprosent
av malingen eller det malte produktet.»

