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handelsnavnet «Dehypon G 2084» med CAS-nummer(4) 
147993-59-7, beregnet på tre industrielle bruksområder, 

metallrengjøring.

7) Anmodningen om unntak ble vurdert av tysk 
vedkommende myndighet i samsvar med framgangsmåten 
i forordningens artikkel 5. Anmodningen ble vurdert 
å oppfylle de tre vilkårene som kreves i henhold til 
artikkel 6. For det første er de nevnte bruksområdene 
lite utbredt. For det andre er bruksområdene særskilte 
industrielle bruksområder. Og for det tredje er det ingen 

seg selv ikke utgjør noen risiko og metabolittene ikke er 
persistente.

8) De tre nevnte bruksområdene ble ansett som lite 
utbredte industrielle bruksområder med henblikk på det 

brukes i særlige industrianlegg.

9) Konklusjonen med hensyn til manglende risiko for 
miljøet bygger på hvor raskt en høy grad av primær 

oppnås og på den fullstendige biologiske nedbrytbarheten 

oppfyller derfor de samme kriteriene som de 

indre marked ved forordningen.

10) Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av 
regelverket for fjerning av tekniske hindringer for handel 
med vaske- og rengjøringsmidler besluttet likevel å 
begrense unntaket til et tidsrom på ti år for å oppmuntre 

ytelse som oppfyller kriteriet om fullstendig biologisk 
nedbrytbarhet og som det derfor ikke ville kreves unntak 
for.

11) Tidligere ble stoffer i Fellesskapet tildelt enten et 
EINECS-nummer eller et ELINCS-nummer. I tillegg er 

som polymerer, anerkjent som ikke-polymerer, og er 
blitt tildelt NLP-numre (No-Longer Polymer). EINECS-, 
ELINCS- og NLP-numre har nå samlebetegnelsen «EF-
numre» og de tilhørende overskriftene i vedlegg V og VI 
bør endres for å gjenspeile den nye nomenklaturen.

(4) Chemicals Abstracts Service.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og 
rengjøringsmidler(1), særlig artikkel 13 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 648/2004 sikrer fri omsetning av 

i vaske- og rengjøringsmidler på det indre marked og 
gir samtidig blant annet et høyt vernenivå for miljøet, 
ettersom den inneholder krav til fullstendig biologisk 

rengjøringsmidler.

2) I tillegg inneholder forordningens artikkel 5, 6 og 9 en 

ovennevnte krav til fullstendig biologisk nedbrytbarhet 
allikevel kan gis unntak til særskilte industrielle 
eller institusjonelle bruksområder forutsatt at bruken 
ikke er utbredt og den miljømessige risikoen er liten 
sammenlignet med de sosioøkonomiske fordelene.

3) I henhold til forordningen bør risikoen for miljøet vurderes 
ved hjelp av en utfyllende risikovurdering, som er 
beskrevet i vedlegg IV, som utføres av produsenten av det 

myndighet i en medlemsstat for vurdering.

oppføres i vedlegg V til forordningen. Dem det ikke gis 
unntak for, bør oppføres i vedlegg VI til forordningen.

5) Unntak bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er gitt Kommisjonen(2).

stoffet med IUPAC-navnet(3) «alkoholer, Guerbet, C16-
20, etoksylert, n-butyleter (7-8EO)», også kjent med 

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 26.6.2009, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2010 av 11. juni 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 49 av 16.9.2010, s. 16.

(1) EUT L 104 av 8.4.2004, s. 1.
(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(3) Den internasjonale union for ren og anvendt kjemi.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 551/2009

av 25. juni 2009

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og 
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12) Vedlegg V og VI til forordning (EF) nr. 648/2004 bør 
derfor endres.

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for vaske- og rengjøringsmidler —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 648/2004 gjøres følgende endringer:

1. Vedlegg V erstattes med teksten i vedlegg I til denne 
forordning.

2. Vedlegg VI erstattes med teksten i vedlegg II til denne 
forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft dagen etter den kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 25. juni 2009.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

____________
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VEDLEGG I

«VEDLEGG V

LISTE OVER OVERFLATEAKTIVE STOFFER SOM DET ER GITT UNNTAK FOR

Ved unntak som er gitt i samsvar med artikkel 4-6 og etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 nr. 2, kan følgende 

prøvene angitt i vedlegg III, kan bringes i omsetning og anvendes med de begrensningene som angis nedenfor.

Navn i IUPAC-nomenklaturen EF-nummer CAS-nummer Begrensninger

Alkoholer, Guerbet, C16-20, 
etoksylert, n-butyleter (7-8EO)

Ingen (polymer) 147993-59-7 Kan brukes til følgende industrielle bruks-
områder fram til 27. juni 2019:

– flaskerengjøring

– rengjøring på stedet

– metallrengjøring

«EINECS» står for Europeisk liste over eksisterende markedsførte kjemiske stoffer. Denne fortegnelsen inneholder den 
fullstendige listen over alle stoffer som var på fellesskapsmarkedet 18. september 1981. EINECS-nummeret angis i 
Europeisk liste over eksisterende markedsførte kjemiske stoffer(5).

«ELINCS» står for Europeisk liste over meldte kjemiske stoffer. ELINCS-nummeret angis i Europeisk liste over meldte 
kjemiske stoffer, som endret(6).

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(7). NLP-nummeret er angitt i listen over stoffer som ikke lenger regnes som 
polymerer, som endret(8).

___________

(5) EFT C 146 A av 15.6.1990, s. 1.
(6) Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner, 2006, ISSN 1018-5593 EUR 22543 EN.
(7) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. Rettet i EUT L 136 av 29.5.2007, s. 3.
(8) Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner, 2007, ISSN 1018-5593 EUR 20853 EN/3»
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VEDLEGG II

«VEDLEGG VI

LISTE OVER FORBUDTE ELLER BEGRENSEDE OVERFLATEAKTIVE STOFFER I VASKE- OG 
RENGJØRINGSMIDLER

denne forordning:

Navn i IUPAC-
nomenklaturen EF-nummer CAS-nummer Begrensninger

_______________


