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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/227 

av 9. februar 2017 

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 

bis(pentabromfenyl)eter(*) 

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) Bis(pentabromfenyl)eter («deka-BDE») er mye brukt som flammehemmende tilsetningsstoff innenfor mange ulike 

sektorer, særlig i plast- og tekstilprodukter, men også i klebemidler, tetningsmasse, belegg og trykkfarger. 

2) Den 29. november 2012 identifiserte medlemsstatskomiteen nevnt i artikkel 76 nr. 1 bokstav e) i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 deka-BDE som et persistent, bioakkumulerende og giftig stoff («PBT») og et svært persistent og svært 

bioakkumulerende stoff («vPvB») i samsvar med artikkel 57 bokstav d) og e) i forordning (EF) nr. 1907/2006. Den  

19. desember 2012 ble stoffet oppført på listen over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, for eventuell 

oppføring i vedlegg XIV til REACH. 

3) Den 2. mai 2013 foreslo Norge at deka-BDE bør oppføres i vedlegg A (eliminering) til Stockholm-konvensjonen om 

persistente, organiske, forurensende stoffer. 

4) På bakgrunn av Norges forslag mente Kommisjonen at å underlegge deka-BDE kravet om godkjenning i henhold til 

forordning (EF) nr. 1907/2006 ikke lenger var det mest hensiktsmessige lovgivningsmessige tiltaket. Den 21. juni 2013 

anmodet Kommisjonen Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») om å utarbeide dokumentasjon som er i samsvar med 

kravene i vedlegg XV til forordning (EF) nr. 1907/2006 (heretter kalt «vedlegg XV-dokumentasjon»), med henblikk på 

å innlede framgangsmåten for begrensning i henhold til artikkel 69 til 73 i nevnte forordning. 

5) Den 4. august 2014 framla Byrået, i samarbeid med Norge, vedlegg XV-dokumentasjon(2) for Komiteen for risiko-

vurdering (heretter kalt «RAC» – Committee for Risk Assessment) og komiteen for sosioøkonomisk analyse (heretter 

kalt «SEAC» – Committee for Socio-Economic Analysis). Dokumentasjonen viste at tiltak på unionsplan er nødvendig 

for å håndtere de risikoene for menneskers helse og for miljøet som framstilling, omsetning eller bruk av deka-BDE 

medfører, alene, som en bestanddel i andre stoffer, i stoffblandinger eller i produkter. 

6) RAC vedtok 2. juni 2015 en uttalelse som bekreftet at deka-BDEs persistente og bioakkumulerende egenskaper, gir 

grunn til særlig bekymring når det gjelder stoffets spredning og mulige langsiktige skader for miljøet, også etter at 

utslippene har opphørt. I tillegg kan eksponering for deka-BDE føre til nevrotoksisitet hos pattedyr, herunder 

mennesker. 

7) RAC var enig i konklusjonen i vedlegg XV-dokumentasjonen, at en generell begrensning av all bruk av deka-BDE, med 

særlige unntak, vil redusere utslipp av deka-BDE så mye som mulig på mellomlang til lang sikt.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 10.2.2017, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2017 av 5. mai 2017 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 43. 

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

(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/a3f810b8-511d-4fd0-8d78-8a8a7ea363bc 

2020/EØS/34/43 



Nr. 34/334 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

8) Den 10. september 2015 vedtok SEAC en uttalelse der den angir at den foreslåtte begrensningen, som endret av SEAC, 

er det mest hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for å redusere utslipp av deka-BDE med hensyn til sosioøkonomiske 

fordeler og kostnader. SEAC baserte uttalelsen på kostnadseffektiviteten til den foreslåtte begrensningen, som endret, og 

på en rekke ytterligere kvalitative argumenter. 

9) SEAC sluttet seg til forslaget i vedlegg XV-dokumentasjonen om å utsette anvendelsen av begrensningen med 

18 måneder slik at berørte parter kan treffe nødvendige tiltak for å overholde sine forpliktelser. 

10) RAC og SEAC var enige i unntaket fra begrensningen som ble foreslått i vedlegg XV-dokumentasjonen for sektoren for 

sivil luftfart. Etter merknader mottatt under den offentlige høringen foreslo SEAC dessuten at begrensningen bør 

omfatte militære luftfartøyer. 

11) Den foreslåtte begrensningen bør ikke få anvendelse på elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU(1), ettersom omsetningen av slikt utstyr som inneholder polybromerte 

difenyletere (PBDE) i en konsentrasjon på over 0,1 vektprosent, allerede er regulert ved nevnte direktiv. 

12) RAC og SEAC samtykket dessuten i at de produktene som allerede er brakt i omsetning før anvendelsesdatoen for 

nevnte begrensning, bør unntas fra begrensningen. 

13) På grunnlag av opplysninger fra den offentlige høringen foreslo SEAC unntak for reservedeler til motorvogner som 

omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(2), for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som omfattes av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013(3), og for maskiner som omfattes av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/42/EF(4), forutsatt at disse kjøretøyene og maskinene er produsert før 1. juli 2018. SEAC begrunnet 

disse unntakene med den uforholdsmessig store byrden den foreslåtte begrensningen ville medføre når det gjelder disse 

reservedelene, på grunn av de små volumene det dreier seg om, den gradvise reduksjonen i mengden deka-BDE som 

kreves (når kjøretøyer og maskiner kasseres) og kostnadene ved testing av alternative materialer til framstilling av slike 

reservedeler. SEAC mente at det ikke var noe grunnlag for å behandle reservedeler til disse kjøretøyene og maskinene 

forskjellig, selv om deres levetid varierer. 

14) Byråets forum for utveksling av opplysninger om gjennomføring, nevnt i artikkel 76 nr. 1 bokstav f) i forordning (EF) 

nr. 1907/2006, ble rådspurt under framgangsmåten for begrensning, og det ble tatt hensyn til dets uttalelse. 

15) Den 28. september 2015 framla Byrået uttalelsene fra RAC og SEAC(5) for Kommisjonen. 

16) På grunnlag av disse uttalelsene mener Kommisjonen at framstilling, bruk eller omsetning av deka-BDE alene, som en 

bestanddel i andre stoffer, i stoffblandinger og i produkter medfører en uakseptabel risiko for menneskers helse og 

miljøet. Kommisjonen mener at disse risikoene må reduseres på unionsplan. 

17) På bakgrunn av den gjenstående usikkerheten rundt materialgjenvinningssektorens kapasitet til å sikre håndtering av 

avfall som inneholder deka-BDE, mener Kommisjonen at utsettelsesperioden må være lengre enn 18 måneder. 

18) Muligheten til å sikre fortsatt tilgang til deka-BDE til framstilling av sivile og militære luftfartøyer bør begrenses til ti år 

fra denne forordning trer i kraft, ettersom dette bør gi industrien tilstrekkelig tid til å tilpasse seg. Det bør også gis 

unntak i forbindelse med framstilling og omsetning av reservedeler til alle luftfartøyer, både sivile og militære, som er 

produsert før utløpet av nevnte periode. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk 

utstyr (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer (EUT L 60 av 2.3.2013, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner, og om endring av direktiv 95/16/EF (EUT L 157 av 

9.6.2006, s. 24). 

(5) http://echa.europa.eu/documents/10162/b5ac0c91-e110-4afb-a68d-08a923b53275 
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19) Det bør være et unntak for framstilling og omsetning av reservedeler til motorvogner og maskiner nevnt i betraktning 

13, som er produsert før 2. mars 2019. 

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

21) 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. dagen 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 9. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

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

«67. Bis(pentabromfenyl)eter (deka-

bromdifenyleter, deka-BDE) 

CAS-nr. 1163-19-5 

EF-nr. 214-604-9 

1. Skal ikke framstilles eller bringes i omsetning som et stoff alene etter  

2. mars 2019. 

2. Skal ikke brukes i framstillingen av eller bringes i omsetning i 

a) et annet stoff, som en bestanddel, 

b) en stoffblanding, 

c) et produkt, eller i en del av dette, i en konsentrasjon lik eller høyere 

enn 0,1 vektprosent, etter 2. mars 2019. 

3. Nummer 1 og 2 får ikke anvendelse på et stoff, en bestanddel i et annet 

stoff eller stoffblanding som skal brukes, eller som brukes 

a) i produksjonen av et luftfartøy før 2. mars 2027. 

b) i produksjonen av reservedeler til en av følgende: 

i) Et luftfartøy som er produsert før 2. mars 2027. 

ii) Motorvogner som omfattes av direktiv 2007/46/EF, landbruks- og 

skogbrukskjøretøyer som omfattes av europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EU) nr. 167/2013(*) eller maskiner som omfattes av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF(**), produsert før 

2. mars 2019. 

4. Nummer 2 bokstav c) får ikke anvendelse på følgende: 

a) Produkter som er brakt i omsetning før 2. mars 2019. 

b) Luftfartøyer produsert i samsvar med nr. 3 bokstav a). 

c) Reservedeler til luftfartøyer, kjøretøyer eller maskiner som er 

produsert i samsvar med nr. 3 bokstav b). 

d) Elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av virkeområdet for 

direktiv 2011/65/EU. 

5. I denne posten menes med «luftfartøy» 

a) et sivilt luftfartøy som er produsert i samsvar med et typesertifikat 

utstedt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 216/2008(***) eller en godkjenning for design utstedt i henhold til 

nasjonale regler i en avtalestat i Den internasjonale organisasjon for 

sivil luftfart (ICAO), eller som en ICAO-avtalestat har utstedt et 

luftdyktighetsbevis for i henhold til vedlegg 8 til Chicago-

konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, 

b) et militært luftfartøy. 

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer (EUT L 60 av 2.3.2013, s. 1). 

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner, og om endring av direktiv 95/16/EF (EUT L 157 av 

9.6.2006, s. 24). 

(***) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et 

europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF 

(EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1).» 

 


