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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 301/2014 

av 25. mars 2014 

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 seksverdige kromforbindelser(*) 

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) Den 19. januar 2012 framla Danmark dokumentasjon 

for Det europeiske kjemikaliebyrå (heretter kalt 

«Byrået») i henhold til artikkel 69 nr. 4 i forordning 

(EF) nr. 1907/2006 for å innlede framgangsmåten for 

begrensning i samsvar med forordningens artikkel  

69–73 (heretter kalt «vedlegg XV-dokumentasjon»). 

Dokumentasjonen viste at eksponering for seksverdig 

krom, når det forekommer i lærvarer eller lærdeler av 

varer som kommer i kontakt med huden, utgjør en risiko 

for menneskers helse. Seksverdige kromforbindelser 

kan medføre nye tilfeller av sensibilisering og utløse 

allergiske reaksjoner. Dokumentasjonen viser at det er 

nødvendig med tiltak på unionsplan. 

2) Seksverdige kromforbindelser kan dannes i lær gjennom 

oksidasjon av treverdige kromforbindelser, som tilføres 

i visse garvingsprosesser for å kryssbinde kollagen-

strukturen og dermed øke lærets dimensjonsstabilitet 

samt dets motstandsdyktighet mot mekaniske 

handlinger og varme. I henhold til vedlegg  

XV-dokumentasjonen er det kjent gjennom hvilke 

mekanismer og under hvilke forhold seksverdig krom 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 90 av 26.3.2014, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 182/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 33. 

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

dannes, og de fleste garverier i Unionen har allerede 

utviklet og i stor utstrekning gjennomført tiltak for å 

kontrollere og begrense dannelsen. 

3) Den 28. november 2012 vedtok komiteen for 

risikovurdering (heretter kalt «RAC») ved enighet en 

uttalelse om den begrensning som er foreslått i vedlegg 

XV-dokumentasjonen. Ifølge uttalelsen fra RAC er 

begrensningen det best egnede tiltaket på unionsplan for 

å bekjempe den påviste risikoen som seksverdige 

kromforbindelser utgjør, både med hensyn til 

effektivitet og praktisk gjennomføring. RAC foreslo 

imidlertid i sin uttalelse å endre begrensningen ved å 

utelate formuleringen om direkte og langvarig kontakt 

med huden, som opprinnelig inngikk i vedlegg XV-

dokumentasjonen. 

4) Den foreslåtte begrensningen fokuserer på risikoen for 

hudsensibilisering som følge av direkte eller indirekte 

hudkontakt med lærvarer eller lærdeler av varer som 

inneholder seksverdig krom. Hos allerede sensibiliserte 

personer kan slik kontakt også utløse allergiske 

reaksjoner ved lavere konsentrasjoner enn dem som 

kreves for å framkalle sensibilisering. 

5) Den foreslåtte begrensningen bør omfatte lærvarer og 

varer som inneholder lærdeler som brukes av forbrukere 

og arbeidstakere, og som, under normale eller rimelig 

forutsigbare bruksvilkår, kommer i kontakt med huden. 

6) Standardmetoden EN ISO 17075 er den eneste 

internasjonalt anerkjente analysemetoden som for tiden 

er tilgjengelig for å påvise forekomsten av seksverdig 

krom i lær, herunder lær i varer. Bestemmelsesgrensen 

for standardmetoden EN ISO 17075 er 3 mg/kg 

(0,0003 vektprosent) seksverdig krom i den samlede 

tørrvekten av læret. Fastsettelse av en slik terskel for å 

begrense at lærvarer eller varer som inneholder lærdeler, 

bringes i omsetning, er derfor berettiget av overvåkings- 

og håndhevingshensyn.  
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7) Ifølge uttalelsen fra RAC tilsvarer terskelen på 3 mg/kg 

(0,0003 vektprosent) seksverdig krom i den samlede 

tørrvekten av læret eksponering som er høyere enn 

laveste dose med observert skadevirkning for utløsning. 

Ifølge uttalelsen fra RAC forventes denne terskelen å 

være 80 % effektiv med hensyn til å redusere 

forekomsten av nye tilfeller av seksverdig krom-relatert 

allergisk dermatitt som følge av seksverdig krom i 

lærvarer. 

8) Effekten begrensningen har på antallet tilfeller av 

kromallergi kan bestemmes ved å overvåke tilfeller av 

seksverdig krom-relatert allergisk dermatitt. Dersom 

forekomsten av allergien ikke reduseres, eller dersom en 

analysemetode for å oppdage lavere innhold av 

seksverdig krom blir tilgjengelig og anses som pålitelig, 

bør denne begrensningen vurderes på nytt. 

9) Den 6. mars 2013 vedtok Komiteen for sosioøkonomisk 

analyse (heretter kalt «SEAC») ved enighet en uttalelse 

om den begrensning som er foreslått i vedlegg  

XV-dokumentasjonen. I henhold til uttalelsen fra SEAC 

ble begrensningen, som endret av RAC, ansett som det 

mest hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for å 

bekjempe den påviste risikoen med tanke på forholds-

messigheten mellom sosioøkonomiske fordeler og 

sosioøkonomiske kostnader. 

10) Forumet for utveksling av opplysninger om 

gjennomføring ble konsultert under framgangsmåten for 

begrensninger. 

11) Den 8. april 2013 oversendte Byrået uttalelsene fra RAC 

og SEAC til Kommisjonen, og på dette grunnlag 

konkluderte Kommisjonen med at det oppstår en 

uakseptabel risiko for menneskers helse når det 

forekommer seksverdige kromforbindelser i lærvarer og 

varer som inneholder lærdeler og som kommer i kontakt 

med huden, noe som må behandles på unionsplan. Den 

sosioøkonomiske konsekvensen av begrensingen, 

herunder tilgjengeligheten av alternativer, er tatt i 

betraktning. 

12) Begrensningen på omsetning av brukte varer ville 

påføre en uforholdsmessig stor byrde på forbrukere som 

videreselger disse varene. En slik begrensning ville 

dessuten være vanskelig å håndheve for denne typen 

transaksjoner. Begrensningen bør derfor ikke omfatte 

lærvarer eller varer som inneholder lærdeler, som var i 

sluttbruk i Unionen før denne forordning får anvendelse. 

13) De berørte parter bør gis 12 måneder etter 

ikrafttredelsen av denne forordning til å treffe de tiltak 

som er nødvendige for å etterkomme denne forordning, 

som omfatter varer som allerede befinner seg i 

forsyningskjeden, herunder på lager. 

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

15) 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. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. mai 2015. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 25. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

 



Nr. 40/318 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2021 

 

VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 tilføyes nr. 5, 6 og 7 til kolonne 2 i post 47: 

 «5.  Lærvarer som kommer i kontakt med huden, skal ikke bringes i omsetning dersom 

de inneholder seksverdig krom i konsentrasjoner på 3 mg/kg eller høyere (0,0003 % 

vektprosent) i den samlede tørrvekten av læret. 

6.  Varer som inneholder lærdeler og som kommer i kontakt med huden, skal ikke 

bringes i omsetning dersom noen av lærdelene inneholder seksverdig krom i 

konsentrasjoner på 3 mg/kg eller høyere (0,0003 % vektprosent) i den samlede 

tørrvekten av lærdelen. 

7.  Nr. 5 og 6 får ikke anvendelse på omsetning av brukte varer som var i sluttbruk i 

Unionen før 1. mai 2015.» 

 


