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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 69 nr. 5,

etter samråd med komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning 
(EF) nr. 1907/2006 og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved brev av 4. juni 2009 foreslo Nederland at 
begrensningen for kortkjedede klorerte parafiner (SCCP-
er) oppført i punkt 42 i vedlegg XVII til forordning 
(EF) nr. 1907/2006 blir undersøkt på nytt, og framla 
dokumentasjon for dette formål i samsvar med artikkel 69 
nr. 5 i nevnte forordning. Nederland anfører at disse 
stoffene utgjør en risiko for miljøet, særlig når de er tilsatt 
i visse varer, herunder gummivarer, byggematerialer 
(tetningsmasse), tekstiler og varer som er behandlet med 
maling og overflatebelegg, på grunn av fordamping, 
utlekking og erosjon i løpet av disse varenes livssyklus.

2) I det seneste tillegget til Den europeiske unions 
risikovurderingsrapport(2), utarbeidet i henhold til 
rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 23. mars 1993 
om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende 
stoffer(3), konstateres det at SCCP-er oppfyller kriteriene 
for persistente, bioakkumulerende og giftige stoffer, og 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 100 av 22.4.2010, s. 15, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/2011 av 1. april 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 37 av 30.6.2011, s. 37.

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1.
(2) En ajourført utgave av Den europeiske unions risikovurderingsrapport fra 

august 2008 finnes på http://ecb.jrc.ec.europa.eu/
(3) EUT L 84 av 5.4.1993, s. 1.

det påvises ytterligere miljørisikoer knyttet til påføring 
av baksidebelegg på tekstiler samt blanding eller 
omdanning av gummi. På grunn av sine persistente, 
bioakkumulerende og giftige egenskaper ble SCCP-er 
identifisert som stoffer som gir grunn til svært alvorlig 
bekymring, og oppført på listen fastsatt i artikkel 59 i 
forordning (EF) nr. 1907/2006.

3) Ved vedtak 2007/395/EF av 7. juni 2007 om de nasjonale 
bestemmelser som Kongeriket Nederland har meldt i 
henhold til EF-traktatens artikkel 95 nr. 4 om bruk av 
kortkjedede klorerte parafiner(4) gav Kommisjonen 
Nederland tillatelse til å beholde sine nasjonale 
bestemmelser om SCCP-er, som var strengere enn 
bestemmelsene i vedlegg I til 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(5). Disse 
eksisterende, strengere begrensningene for SCCP-er er 
angitt i kommisjonsmeldingen i henhold til artikkel 67 
nr. 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006(6), og Nederland kan 
opprettholde dem til 1. juni 2013.

4) Det er blitt foreslått å føre opp SCCP-er i protokollen 
om persistente organiske forurensende stoffer innenfor 
rammen av UN-ECE-konvensjonen om langtransportert 
grenseoverskridende luftforurensing samt Stockholm-
konvensjonen om persistente organiske forbindelser. 
Ettersom slik oppføring ennå ikke har skjedd, bør den 
nye undersøkelsen av begrensningen for SCCP-er i 
henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 påbegynnes, 
for å unngå å forsinke en eventuell vedtakelse av egnede 
risikoreduserende tiltak.

5) I samsvar med artikkel 69 nr. 4 i forordning (EF) 
nr. 1907/2006 bør Nederland utarbeide dokumentasjon 
som oppfyller kravene i vedlegg XV til samme 
forordning —

(4) EUT L 148 av 9.6.2007, s. 17.
(5) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201.
(6) EUT C 130 av 9.6.2009, s. 3.
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TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Begrensningen for kortkjedede klorerte parafiner (SCCP-er) oppført i punkt 42 i vedlegg XVII til forordning 
(EF) nr. 1907/2006 skal undersøkes på nytt etter framgangsmåten fastsatt i forordningens artikkel 69.

Artikkel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene og Det europeiske kjemikaliebyrå.

Utferdiget i Brussel, 20. april 2010.

 For Kommisjonen

 Antonio TAJANI

 Visepresident

_______________________________




