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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/588 

av 18. april 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 1-metyl-2-

pyrrolidon(*) 

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) Nederland framla 9. august 2013 for Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») dokumentasjon i henhold til artikkel 69 

nr. 4 i forordning (EF) nr. 1907/2006 («vedlegg XV-dokumentasjonen»(2)) der det foreslås å begrense 1-metyl-2-

pyrrolidon (NMP). Vedlegg XV-dokumentasjonen viste at tiltak på unionsplan er nødvendig for å håndtere risikoen for 

helsen til arbeidstakere som eksponeres for NMP. 

2) Nederland bygde sin farevurdering av NMP på virkningene av stoffet på en rekke helserelaterte endepunkter. 

Utviklingstoksisitet ble betraktet som det mest kritiske av disse endepunktene, og ble brukt til å fastsette et nivå  

(det avledede nivå uten virkning eller «DNEL») over hvilket arbeidstakere ikke bør eksponeres for NMP ved innånding. 

3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3) fastsetter at når NMP inngår i stoffblandinger i en 

konsentrasjon på 0,3 % eller høyere, skal de klassifiseres som reproduksjonstoksiske i kategori 1B. Begrensningen bør 

gjelde for slike stoffblandinger samt for stoffet i seg selv. 

4) Byråets komité for risikovurdering (RAC) vedtok 5. juni 2014 en uttalelse der det ble bekreftet at utviklingstoksisitet er 

det endepunktet som er mest kritisk med hensyn til helsen. RAC anså imidlertid at en annen vurderingsfaktor enn den 

som benyttes av Nederland, bør anvendes ved beregningen av DNEL for NMP. Dette førte til et dobbelt så høyt nivå 

som det Nederland foreslo for arbeidstakeres eksponering for NMP ved innånding. RAC beregnet dessuten et DNEL for 

arbeidstakeres eksponering for NMP ved opptak gjennom huden, noe som ikke var blitt foreslått av Nederland. 

5) RAC bekreftet at den samlede eksponeringen for NMP over disse to DNEL utgjør en risiko for arbeidstakeres helse, og 

at den foreslåtte begrensningen, som bygger på disse to DNEL-verdiene, er det best egnede tiltaket på unionsplan for å 

redusere denne risikoen. 

6) Byråets komité for sosioøkonomisk analyse («SEAC») vedtok 25. november 2014 en uttalelse der den fastslår at den 

foreslåtte begrensningen, slik den er endret av RAC, er det mest hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for å redusere 

risikoen for arbeidstakeres helse som oppstår på grunn av NMP med hensyn til dens sosioøkonomiske fordeler og 

kostnader.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 19.4.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) https://echa.europa.eu/documents/10162/ee4c88a9-d26f-4872-98fd-fb41646cc9e1 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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7) SEAC anbefalte å utsette anvendelsen av begrensningen med fem år, i tråd med perioden foreslått i vedlegg XV-

dokumentasjonen, slik at berørte parter kan treffe nødvendige tiltak for å overholde sine forpliktelser. SEAC anså at en 

lengre utsettelsesperiode kan være hensiktsmessig for sektoren for trådbelegging, som ble angitt av Nederland som den 

sektoren der den foreslåtte begrensningen kan ha størst innvirkning med hensyn til kostnader. 

8) 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. 

9) Byrået framla 9. desember 2014 uttalelsene fra RAC og SEAC(1) for Kommisjonen. 

10) Etter å ha fått kjennskap til et avvik mellom DNEL-verdien for eksponering for NMP via innånding som foreslått av 

RAC i dens uttalelse og den veiledende grenseverdien for eksponering i arbeidet for NMP i henhold til rådsdirektiv 

98/24/EF(2) etter en vitenskapelig uttalelse fra Vitenskapskomiteen for grenseverdier for eksponering for kjemiske 

stoffer i arbeidet (SCOEL), anmodet Kommisjonen RAC og SCOEL om å samarbeide for å løse problemet i samsvar 

med artikkel 95 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006. Som følge av dette foreslo RAC 30. november 2016 en endret 

DNEL for arbeidstakeres eksponering for NMP ved innånding. 

11) På grunnlag av uttalelsene fra RAC og SEAC anser Kommisjonen at det foreligger en uakseptabel risiko for 

arbeidstakeres helse ved framstilling og bruk av NMP som må håndteres på unionsplan. En begrensning som fastsetter 

DNEL-verdier for arbeidstakeres eksponering for NMP både ved innånding og gjennom huden, er det best egnede 

tiltaket på unionsplan for å håndtere denne risikoen. En slik begrensning vil være mer hensiktsmessig enn den 

veiledende grenseverdien for eksponering i arbeidet for NMP fastsatt ved direktiv 98/24/EF, av følgende grunner: Det 

samlede risikokarakteriseringsforholdet er basert på kvantifiserte DNEL-verdier for innånding og hudeksponering for 

NMP. Harmonisering av rapporten om kjemikaliesikkerhet i registreringsdokumentasjonen via harmoniserte DNEL kan 

fastslås bare i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Etterfølgende brukere har samme frist som framstillere og 

importører til å iverksette egnede risikohåndteringstiltak og driftsvilkår for å sikre at arbeidstakeres eksponering for 

NMP er lavere enn de to DNEL-verdiene. Disse DNEL-verdiene vil være inkludert i de relevante avsnittene av 

sikkerhetsdatabladene. 

12) Den foreslåtte begrensningen er derfor det mest hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for å bekjempe risikoen for 

arbeidstakeres helse ved eksponering for NMP. 

13) Ved vurderingen av sikkerheten til et kjemisk stoff i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal DNEL-verdier 

benyttes for å bidra til å fastslå hvilke tiltak som må treffes for å håndtere risikoen som er forbundet med stoffet i 

bestemte eksponeringsscenarioer. Når framstillere, importører eller etterfølgende brukere har til hensikt å bringe NMP i 

omsetning alene eller i stoffblandinger i en viss konsentrasjon, bør denne vurderingen gjøres tilgjengelig for brukere av 

stoffet ved hjelp av rapporter om kjemikaliesikkerhet og sikkerhetsdatablader. Framstillere og etterfølgende brukere bør 

sikre at DNEL-verdiene overholdes når stoffet blir framstilt eller brukt alene eller i en stoffblanding. 

14) Berørte parter bør gis tilstrekkelig tid til å treffe egnede tiltak for å etterkomme den foreslåtte begrensningen, særlig i 

sektoren for trådbelegging, dersom kostnadene ved gjennomføringen av begrensningen vil bli særlig høye. Anvendelsen 

av begrensningen bør derfor, idet det tas hensyn til SEACS anbefaling, utsettes. Utsettelsesperioden bør ta hensyn til at 

framgangsmåten for begrensning forsinkes som følge av samarbeidet mellom RAC og SCOEL. 

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

16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

  

(1) https://echa.europa.eu/documents/10162/aa77c7c4-4026-4ab1-b032-8a73b61ca8bd 

(2) Rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske agensar på 

arbeidsplassen (fjortande særdirektiv i medhald av artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11). 
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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 18. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

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

«71. 1-metyl-2-pyrrolidon 

(NMP) 

CAS-nr. 872-50-4 

EF-nr. 212-828-1 

1. Skal ikke bringes i omsetning som et stoff alene eller i stoffblandinger i en 

konsentrasjon lik eller høyere enn 0,3 prosent etter 9. mai 2020, med mindre 

framstillere, importører og etterfølgende brukere har inkludert i de relevante 

rapportene om kjemikaliesikkerhet og sikkerhetsdatablader verdier for avledet nivå 

uten virkning (DNEL) for eksponering av arbeidstakere på 14,4 mg/m3 ved innånding 

og 4,8 mg/kg/dag ved eksponering gjennom huden. 

2. Skal ikke framstilles eller brukes som et stoff alene eller i stoffblandinger i en 

konsentrasjon lik eller høyere enn 0,3 prosent etter 9. mai 2020, med mindre 

framstillere og etterfølgende brukere treffer hensiktsmessige risikohåndteringstiltak og 

sørger for hensiktsmessige driftsvilkår for å sikre at eksponeringen av arbeidstakere er 

under DNEL-verdiene angitt i nr. 1. 

3. Som unntak fra nr. 1 og 2 får forpliktelsene fastsatt der anvendelse fra 9. mai 2024 når 

det gjelder omsetning for bruk, eller bruk, som løsemiddel eller reaktant ved 

trådbelegging.» 

 


