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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/35 

av 10. januar 2018 

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 

oktametylsyklotetrasiloksan (D4) og dekametylsyklopentasiloksan (D5)(*) 

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) Det forente kongerike framla 17. april 2015 for Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») dokumentasjon i henhold til 

artikkel 69 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1907/2006 («dokumentasjon i henhold til vedlegg XV(2)»), der det ble foreslått å 

begrense oktametylsyklotetrasiloksan (D4) og dekametylsyklopentasiloksan (D5) i kosmetiske produkter som vaskes av 

under normale bruksvilkår. Dokumentasjonen viste at det er nødvendig med tiltak på unionsplan å møte de risikoene for 

miljøet som bruken av D4 og D5 som slippes ut i spillvann, utgjør. 

2) Medlemsstatskomiteen nevnt i artikkel 76 nr. 1 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1907/2006 vedtok 22. april 2015 en 

uttalelse på anmodning fra Byråets administrerende direktør, i henhold til artikkel 77 nr. 3 bokstav c) i nevnte 

forordning, om at både D4 og D5 oppfyller kriteriene i vedlegg XIII til nevnte forordning for identifikasjon av svært 

persistente (vP) og svært bioakkumulerende (vB) stoffer. 

3) Byråets komité for risikovurdering (RAC) vedtok 10. mars 2016 en uttalelse der den konkluderte med at D4 oppfyller 

kriteriene i vedlegg XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 for identifikasjon av persistente, bioakkumulerende og giftige 

(«PBT»-) stoffer samt vPvB-stoffer, og at D5 oppfyller kriteriene for identifisering av vPvB-stoffer. RAC bekreftet at de 

farlige egenskapene til D4 og D5 gir grunn til særlig bekymring for miljøet når de forekommer i kosmetiske produkter 

som brukes med eller disponeres med vann. Den konkluderte videre med at den foreslåtte begrensningen er et målrettet 

og hensiktsmessig tiltak på unionsplan for å redusere utslipp forårsaket av produkter som skylles av. 

4) Byråets komité for sosioøkonomisk analyse (heretter kalt «SEAC») vedtok 9. juni 2016 en uttalelse der den angir at den 

foreslåtte begrensningen er det mest hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for å redusere utslipp av D4 og D5 til 

spillvann med hensyn til dens sosioøkonomiske fordeler og kostnader. 

5) SEAC anbefalte å utsette anvendelsen av begrensningen med 24 måneder, i tråd med minsteperioden slik at berørte 

parter kan treffe nødvendige tiltak for å overholde sine forpliktelser. 

6) 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. 

7) Byrået framla 10. august 2016 uttalelsene fra RAC og SEAC(3) for Kommisjonen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 6 av 11.1.2018, s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 25. 

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

(2) https://echa.europa.eu/documents/10162/9a53a4d9-a641-4b7b-ad58-8fec6cf26229 

(3) https://echa.europa.eu/documents/10162/7209f47e-58a0-4fa7-9890-11366f5aa4e9 

2020/EØS/45/22 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/185 

 

8) Forekomsten av D4 og D5 i visse kosmetiske produkter som vaskes av med vann etter bruk, utgjør en risiko for miljøet 

på grunn av stoffenes farlige egenskaper, som et PBT- og et vPvB-stoff når det gjelder D4 og et vPvB-stoff når det 

gjelder D5. Kommisjonen mener at disse risikoene må reduseres på unionsplan. Grenseverdien på 0,1 % som fastsettes 

ved denne begrensningen, vil på en effektiv måte sikre at all tilsiktet bruk av D4 og D5 vil opphøre, ettersom disse 

stoffene må forekomme i kosmetiske produkter som vaskes av, i en mye høyere konsentrasjon for å virke etter 

hensikten. 

9) Den foreslåtte begrensningen gjelder kosmetiske produkter i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009(1). I kosmetiske produkter som er beregnet på å være i kontakt med hud, hår eller 

slimhinner i lengre tid, fordamper D4 og D5 over tid etter bruk, og eventuelle rester skylles av ved normal vask. 

Dokumentasjonen i henhold til vedlegg XV omfattet ikke disse produktene, ettersom de ikke utgjør hovedkilden for 

miljørisiko når det gjelder D4 og D5, og dermed er risikoen som de kan utgjøre for miljøet, ennå ikke blitt vurdert av 

RAC. Begrensningen bør derfor bare gjelde kosmetiske produkter som vaskes av og som under normale bruksvilkår 

fjernes med vann kort tid etter bruk, fordi D4 og D5 under disse omstendighetene slippes ut i vannmiljøet før de har 

fordampet. 

10) Berørte parter bør gis tilstrekkelig tid til å treffe egnede tiltak for å etterkomme den foreslåtte begrensningen. Den nye 

restriksjonen bør derfor få anvendelse fra en senere dato. 

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

12) 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 10. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske produkter (EUT L 342 av 22.12.2009, 

s. 59). 
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VEDLEGG 

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

«70. Oktametylsyklotetrasiloksan (D4) 

CAS-nr. 556-67-2 

EF-nr. 209-136-7 

Dekametylsyklopentasiloksan (D5) 

CAS-nr. 541-02-6 

EF-nr. 208-764-9 

1. Skal etter 31. januar 2020 ikke bringes i omsetning i kosmetiske 

produkter som vaskes av, i en konsentrasjon som er lik eller høyere enn 

0,1 vektprosent. 

2. I forbindelse med denne posten menes med «kosmetiske produkter som 

vaskes av» kosmetiske produkter i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav a) 

i forordning (EF) nr. 1223/2009 som under normale bruksvilkår vaskes 

av med vann etter bruk.» 

 


