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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/26 

av 13. januar 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 nonylfenoletoksylater(*) 

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 2. august 2013 framla Sverige dokumentasjon for Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») i henhold til  

artikkel 69 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1907/2006 for å innlede framgangsmåten for begrensning fastsatt i forordningens 

artikkel 69–73 (heretter kalt «vedlegg XV-dokumentasjon»). Opprinnelig viste vedlegg XV-dokumentasjonen at 

eksponering for nonylfenol («NP») og nonylfenoletoksylater («NPE») utgjorde en risiko for miljøet, særlig for arter som 

lever i overflatevann. For å begrense denne risikoen ble det i dokumentasjonen foreslått å forby omsetning av 

tekstilprodukter som kan vaskes i vann, dersom de inneholdt NP eller NPE i konsentrasjoner lik eller høyere enn 

100 mg/kg (0,01 % vektprosent). Vedlegg XV-dokumentasjonen viste at det er nødvendig med tiltak på unionsplan. 

2) Under en offentlig høring om vedlegg XV-dokumentasjonen, anbefalte Sverige å utelate NP fra virkeområdet for den 

foreslåtte begrensningen ettersom stoffet ikke brukes bevisst ved bearbeiding av tekstiler. Utelatelsen av NP ble vurdert 

som berettiget av Byråets Komité for risikovurdering (RAC) og Komité for sosioøkonomisk analyse (SEAC) da den ble 

evaluert med hensyn til effektivitet, praktisk gjennomførbarhet og mulighet for overvåking av begrensningen. Derfor 

bør bare NPE omfattes av den foreslåtte begrensningen. 

3) I vedlegg XV-dokumentasjonen er NPE definert som forgrenede og lineære etoksylater av nonylfenol som omfatter 

stoffer definert ved CAS- eller EF-numre og UVCB-stoffer, polymerer og homologer. Stoffene i denne gruppen 

identifiseres gjennom molekylformel (C2H4O)nC15H24O. 

4) I vedlegg XV-dokumentasjonen vises det til flere markedsundersøkelser som har påvist forekomst av NPE i ulike 

konsentrasjoner i tekstilprodukter. Omsetning og bruk av NPE som stoffer, eller i blandinger med henblikk på be-

arbeiding av tekstiler og lær, er allerede begrenset ved post 46 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006. Ved 

vask av tekstilprodukter i vann under rimelig forutsigbare forhold utgjør imidlertid utslipp av NPE til vannmiljøet en 

risiko for arter som lever i vann.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 14.1.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2016 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. 30. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 
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5) For å oppnå samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1007/2011(1) bør den foreslåtte begrensningen 

når det gjelder tekstilprodukter, omfatte produkter som består av minst 80 vektprosent tekstilfibrer, og andre produkter 

som inneholder en del som består av minst 80 vektprosent tekstilfibrer. Av klarhetshensyn bør det dessuten nevnes at 

tekstilprodukter omfatter uferdige, halvferdige og ferdige varer, inkludert produkter som klær (for eksempel for 

mennesker, leker og dyr), tilbehør, interiørtekstiler, fibrer, tråd, stoffer og strikkede stykker. 

6) Den 3. juni 2014 vedtok RAC en enstemmig uttalelse om den foreslåtte begrensningen i vedlegg XV-dokumentasjonen 

og bekreftet at eksponering for nedbrytingsproduker av NPE utgjør en risiko. RAC uttalte videre at en begrensning er 

det best egnede tiltaket på unionsplan for å bekjempe risikoen som NPE i tekstilprodukter utgjør, både med hensyn til 

effektivitet og praktisk gjennomføring. 

7) Den 9. september 2014 vedtok SEAC en enstemmig uttalelse om den foreslåtte begrensningen i vedlegg XV- 

dokumentasjonen og uttalte at den foreslåtte begrensningen for NPE er det best egnede tiltaket på unionsplan for å 

bekjempe den påviste risikoen med hensyn til forholdsmessigheten mellom sosioøkonomiske fordeler og sosio-

økonomiske kostnader. 

8) I samsvar med vedlegg XV-dokumentasjonen og bekreftelsene fra RAC og SEAC er grensen på 0,01 vektprosent den 

laveste konsentrasjonen som vil være en bevisst behandling av tekstiler med NPE. Innspillene fra den offentlige 

høringen bekreftet at en lavere grense enn 0,01 vektprosent vil medføre betydelige håndhevingsproblemer ettersom 

tekstiler kan bli forurenset med NPE ved så lave konsentrasjoner på grunn av ubevisst eksponering i produksjons-

prosessen. I tillegg vil en reduksjon av grensen på 0,01 vektprosent med en faktor på fem (til 0,002 vektprosent) bare 

redusere utslippene med en faktor på rundt 1,25, noe som vil redusere NPE-konsentrasjoner i overflatevann med 

ytterligere 5 vektprosent sammenlignet med grensen på 0,01 vektprosent. 

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

10) Den 1. oktober 2014 framla Byrået RACs og SEACs uttalelser for Kommisjonen, og på dette grunnlag konkluderte 

Kommisjonen med at forekomsten av NPE i tekstilprodukter utgjør en uakseptabel risiko for miljøet som må håndteres 

på unionsplan. Den sosioøkonomiske konsekvensen av begrensingen, inkludert tilgjengeligheten av alternativer, er tatt i 

betraktning. 

11) Det antas at brukte tekstiler vanligvis er vasket flere ganger før de leveres eller gjøres tilgjengelige for en tredjemann, og 

at de derfor vil inneholde ubetydelig mengder NPE, om noe. Derfor bør omsetning av brukte tekstilprodukter unntas fra 

begrensningen. På samme måte antas det at resirkulerte tekstiler kan inneholde ubetydelige mengder NPE, om noe, og 

begrensningen bør derfor ikke gjelde nye tekstilprodukter dersom disse er produsert utelukkende med resirkulerte 

tekstiler uten bruk av NPE. 

12) Berørte parter bør ha tilstrekkelig tid til å treffe passende overholdelsestiltak, særlig for å sikre kommunikasjon i den 

komplekse globale forsyningskjeden. Den nye restriksjonen bør derfor få anvendelse fra en senere dato. 

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

14) 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. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1007/2011 av 27. september 2011 om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering og merking 

av fibersammensetningen i tekstilprodukter samt om oppheving av rådsdirektiv 73/44/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 96/73/EF 

og 2008/121/EF (EUT L 272 av 18.10.2011, 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, 13. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal ny post 46a lyde: 

«46a.  Nonylfenoletoksylater (NPE) 

 (C2H4O)nC15H24O  

1.  Skal ikke bringes i omsetning etter 3. februar 2021 i tekstilprodukter som 

med rimelighet kan forventes å vaskes i vann i løpet av produktenes 

normale levetid, i konsentrasjoner lik eller høyere enn 0,01 vektprosent 

av tekstilproduktet eller av hver del av tekstilproduktet.  

2.  Nr. 1 skal ikke få anvendelse på omsetning av bruke tekstilprodukter 

eller nye tekstilprodukter som produseres uten bruk av NPE og 

utelukkende av resirkulerte tekstiler.  

3.  Med henblikk på nr. 1 og 2 menes med «tekstilprodukt» ethvert uferdig, 

halvferdig eller ferdig produkt som består av minst 80 vektprosent 

tekstilfibrer, eller ethvert annet produkt som inneholder en del som 

består av minst 80 vektprosent tekstilfibrer, inkludert produkter som 

klær, tilbehør, interiørtekstiler, fibrer, tråd, stoffer og strikkede stykker.» 

 


