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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 

frá 20. apríl 2010

um endurskoðun á takmörkunum sem varða keðjustutt, klóruð paraffín sem tilgreind eru í 
XVII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006

(tilkynnt með númeri C(2010) 1942)

(2010/226/ESB) (*)

EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

 2016/EES/05/01

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópu sam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfis-
veitingu og takmarkanir, að því er varðar efni (efna reglurnar 
(REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á 
tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins 
(EBE) nr. 793/93 og reglugerð framkvæmda stjórnarinnar 
(EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og til-
skipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 
93/105/EB og 2000/21/EB (1), einkum 5. mgr. 69. gr.,

að höfðu samráði við nefndina sem komið var á fót með 133 gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1907/2006,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Konungsríkið Holland óskaði eftir því með bréfi dagsettu 
4. júní 2009 að takmörkunin að því er varðar keðjustutt, 
klóruð paraffín, sem eru tilgreind sem færsla 42 í 
XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006, skuli 
endurskoðuð og hefur lagt fram gögn því til stuðnings skv. 
5. mgr. 69. gr. þeirrar reglugerðar. Holland lýsti því yfir 
að þessum efnum fylgi áhætta fyrir umhverfið, einkum 
ef þau eru sett í vörur, þ.m.t. gúmmívörur, byggingarefni 
(þéttiefni), textílefni og vörur meðhöndlaðar með 
málningu og þekjuefni, vegna uppgufunar, útskolunar og 
veðrunar á vistferli þeirra vara.

2) Í síðustu viðbót við áhættumatsskýrslu Evrópu sam-
bandsins (2), sem komið var á samkvæmt reglugerð 
ráðsins (EBE) nr. 793/93 frá 23. mars 1993 um mat 
og eftirlit með áhættu skráðra efna (3), var komist að 
þeirri niðurstöðu að keðjustutt, klóruð paraffín uppfylli 
viðmiðin varðandi efni, sem eru þrávirk, safnast upp í 

 lífverum og eru eitruð (PBT) og einnig var greind frekari 
umhverfisáhætta varðandi bakhúð textílefna og blöndun 
og umbreytingu gúmmís. Vegna þess að keðjustutt, 
klóruð paraffín eru þrávirk, safnast upp í lífverum og 
eru eitruð voru þau skilgreind sem sérlega varasöm efni 
og sett á skrá yfir umsóknarefni í samræmi við 59. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1907/2006.

3) Með ákvörðun 2007/395/EB frá 7. júní 2007 um innlend 
ákvæði, sem Konungsríkið Holland hefur tilkynnt um 
skv. 4. mgr. 95. gr. EB-sáttmálans, varðandi notkun 
keðjustuttra, klóraðra paraffína (4) veitti framkvæmda-
stjórnin Hollandi leyfi til að viðhalda innlendum 
ákvæðum sínum um keðjustutt, klóruð paraffín sem voru 
strangari en ákvæðin um keðjustutt, klóruð paraffín í 
I. viðauka við tilskipun ráðsins 76/769/EBE frá 27. júlí 
1976 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslu-
fyrirmælum aðildarríkjanna varðandi takmörkun á sölu 
og notkun tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna (5). 
Þessar gildandi og strangari takmarkanir að því er varðar 
keðjustutt, klóruð paraffín eru tilgreindar í orðsendingu 
frá framkvæmdastjórninni skv. 3. mgr. 67. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1907/2006 (6) og Hollandi er heimilt að viðhalda 
þeim til 1. júní 2013.

4) Lagt hefur verið til að keðjustutt, klóruð paraffín verði 
færð á skrá í bókunina um þrávirk, lífræn efni, innan 
ramma samnings efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu um loftmengun sem berst langar leiðir milli 
landa, sem og í Stokkhólmssamninginn um þrávirk, 
lífræn efni. Þar eð slík færsla á skrá hefur enn ekki náðst 
þykir rétt að hefja endurskoðun á takmörkuninni að því 
er varðar keðjustutt, klóruð paraffín samkvæmt reglugerð 
(EB) nr. 1907/2006, til að seinka ekki hugsanlegri 
samþykkt á viðeigandi ráðstöfunum til að draga úr 
áhættu.

5) Samkvæmt 4. mgr. 69. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 
skal Holland taka saman málsskjöl sem samrýmast 
kröfum XV. viðauka við þá reglugerð.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 100, 22.4.2010, bls. 15. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 31/2011 frá 1. apríl 
2011 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 37, 30.6.2011, bls. 37.
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Takmörkunin að því er varðar keðjustutt, klóruð paraffín, sem eru tilgreind sem færsla 42 í XVII. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 1907/2006, skal endurskoðuð í samræmi við málsmeðferðina sem er sett fram í 69. gr. þeirrar reglugerðar.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna og Efnastofnunar Evrópu.

Gjört í Brussel 20. apríl 2010.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

 Antonio TAJANI

 varaforseti




