Nr. 50/424

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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2019/EØS/50/36

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 metanol(*)

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)

Polen framla 16. januar 2015 for Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») dokumentasjon(2) i henhold til artikkel 69 nr. 4
i forordning (EF) nr. 1907/2006 («vedlegg XV-dokumentasjonen») for å innlede framgangsmåten for begrensning fastsatt i
forordningens artikkel 69–73. Vedlegg XV-dokumentasjonen viste at eksponering for metanol i vindusspylervæske og
denaturert alkohol utgjør en risiko for menneskers helse, og foreslo å forby omsetning. Vedlegg XV-dokumentasjonen viste
at det er nødvendig med tiltak på unionsplan.

2)

Den foreslåtte begrensningen i vedlegg XV-dokumentasjonen sikter mot å redusere forekomsten av alvorlig
metanolforgiftning hos kroniske alkoholikere og sporadisk hos ikke-alkoholikere etter inntak av vindusspylervæske eller
denaturert alkohol brukt som en billig erstatning for forbruksalkohol. Begrensningen forventes også å forebygge
metanolforgiftning etter utilsiktet inntak av vindusspylervæske og denaturert alkohol, herunder tilfeller av forgiftning
hos barn. I vedlegg XV-dokumentasjonen og ved den offentlige høringen ble det vist til tilfeller av forgiftning som følge
av inntak av vindusspylervæske i sju medlemsstater og dødsfall i minst to medlemsstater.

3)

Byråets komité for risikovurdering («RAC») vedtok 4. desember 2015 en uttalelse der det konkluderes med at
eksponering for metanol i vindusspylervæske og i denaturert alkohol i en høyere konsentrasjon enn 0,6 vektprosent
utgjør en risiko for dødsfall, alvorlig øyeskade eller andre alvorlige virkninger av metanolforgiftning. RAC anså videre
at den foreslåtte begrensningen er det best egnede tiltaket på unionsplan for å bekjempe risikoene som er påvist, både
med hensyn til effektivitet og praktisk gjennomføring.

4)

Byråets komité for sosioøkonomisk analyse («SEAC») vedtok 11. mars 2016 en uttalelse om den foreslåtte
begrensningen. Når det gjelder denaturert alkohol gjorde mangel på sosioøkonomiske data i vedlegg XVdokumentasjonen og fra den offentlige høringen at SEAC ikke kunne vurdere den sosioøkonomiske konsekvensen av at
stoffet ble inkludert i den foreslåtte begrensningen. Når det gjelder vindusspylervæske anså SEAC at den foreslåtte
begrensningen er det mest hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for å bekjempe risikoene som er påvist, med hensyn til
dets sosioøkonomiske fordeler og kostnader. Samlet sett anså SEAC at forskjeller i medlemsstatenes nasjonale
lovgivning kan føre til vridning i det indre marked.

5)

Byråets forum for utveksling av opplysninger om gjennomføring ble rådspurt under framgangsmåten for begrensning,
og det ble tatt hensyn til dens anbefaling, særlig om å inkludere avisingsvæske i foreslåtte begrensningen.

6)

Byrået framla 28. april 2016 uttalelsene fra RAC og SEAC( 3) for Kommisjonen. På grunnlag av disse uttalelsene
konkluderte Kommisjonen med at forekomsten av metanol i vindusspylervæske og væske for avising av frontruter
utgjør en uakseptabel risiko for menneskers helse som må håndteres på unionsplan.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 19.4.2018, s. 7, 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/10162/78b0f856-3751-434b-b6bc-6d33cd630c85
(3) https://echa.europa.eu/documents/10162/2b3f6422-ab4d-4b85-9642-ebe225070858
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7)

Berørte parter bør gis tilstrekkelig tid til å treffe egnede tiltak for å etterkomme den foreslåtte begrensningen, særlig for
å muliggjøre salg av beholdninger og for å sikre kommunikasjon innenfor forsyningskjeden. Anvendelsen av
begrensningen bør derfor utsettes.

8)

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

9)

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 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:
«69. Metanol
CAS-nr. 67-56-1
EF-nr. 200-659-6

Skal etter 9. mai 2018 ikke bringes i omsetning for allmennheten i vindusspylervæske
eller vindusavisingsvæske i en konsentrasjon på 0,6 vektprosent eller høyere.»

