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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1513 

av 10. oktober 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 visse stoffer som 

er klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) i 

kategori 1A eller 1B(*) 

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. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2) fastsetter kriterier for klassifisering av 

kjemiske stoffer i fareklasser, herunder fareklassene kreftframkallende, skadelig for arvestoffet i kjønnsceller eller 

reproduksjonstoksisk i kategori 1A eller 1B. I denne forordning brukes samlebetegnelsen «CMR-stoffer» om stoffer 

som er klassifisert i en av disse tre fareklassene. 

2) Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsetter begrensninger på framstilling, omsetning og bruk av visse 

farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Kommisjonen har utarbeidet kriterier for identifisering av produkter som 

inneholder CMR-stoffer, og som vil kunne brukes av forbrukere, og i den forbindelse vil det være hensiktsmessig å 

tilføye en ny begrensning i vedlegg XVII etter den forenklede framgangsmåten nevnt i artikkel 68 nr. 2 i nevnte 

forordning. I henhold til kriteriene utarbeidet av Kommisjonen skal klær, andre tekstiler og fottøy prioriteres(3). 

3) Visse CMR-stoffer forekommer i klær og tilbehør, andre tekstiler og fottøy, enten som urenheter fra produksjons-

prosessen eller fordi de er bevisst tilsatt for å gi dem særlige egenskaper. 

4) Opplysninger fra offentlige myndigheter og rapporter fra berørte parter viser at forbrukerne kan bli eksponert for CMR-

stoffer i klær og tilbehør, andre tekstiler eller fottøy gjennom kontakt med huden eller ved innånding. Disse produktene 

er allment tilgjengelige for forbrukere til privat bruk eller til bruk i forbindelse med en tjeneste som ytes til 

allmennheten (for eksempel sengetøy i et sykehus eller møbeltrekk i et offentlig bibliotek). For å minimere 

forbrukereksponeringen bør omsetning av CMR-stoffer i klær og tilbehør (herunder blant annet sportstøy og vesker) 

eller fottøy som skal brukes av forbrukere, forbys dersom CMR-stoffene forekommer i konsentrasjoner over et visst 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 256 av 12.10.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2019 av  

8. februar 2019 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) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger (EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10045/attachments/1/translations 

2020/EØS/36/19 



28.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/355 

 

nivå. Av samme grunn bør denne begrensningen også gjelde i situasjoner der CMR-stoffer forekommer i slike 

konsentrasjoner i andre tekstiler som kommer i kontakt med menneskers hud i et lignende omfang som klær (for 

eksempel sengetøy, tepper, møbeltrekk og tøybleier). 

5) Kommisjonen har rådført seg med berørte parter om hvilke stoffer og gjenstander som bør falle inn under virkeområdet 

for den nye begrensningen i henhold til artikkel 68 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006(1), og drøftet bestemte sider 

ved begrensningen (herunder konsentrasjonsgrensene og tilgjengeligheten av prøvingsmetoder) med partene på et 

teknisk arbeidsseminar(2). 

6) Stoffene som skal omfattes av begrensningen, har forskjellige egenskaper og brukes i forskjellige prosesser i industrien 

for produksjon av klær og tilbehør, tekstiler og fottøy. Det bør derfor angis øvre konsentrasjonsgrenser, enten for hvert 

enkelt stoff eller for grupper av stoffer, idet det tas hensyn til den tekniske gjennomførbarheten av disse grensene og 

tilgjengeligheten av egnede analysemetoder. Formaldehyd brukes i jakker, frakker og kåper, samt i møbeltrekk, for å gi 

dem henholdsvis strukturelle og flammehemmende egenskaper. På grunn av manglende opplysninger om egnede 

alternativer bør en mindre streng konsentrasjonsgrense gjelde i et begrenset tidsrom for formaldehyd i jakker, frakker, 

kåper og møbeltrekk for å gi driftsansvarlige mulighet til å tilpasse seg begrensningen. 

7) Klær, tilbehør og fottøy eller deler av klær, tilbehør og fottøy som er laget utelukkende av naturlig lær, pels eller skinn, 

bør ikke være omfattet av den nye begrensningen som skal vedtas ved denne forordning, ettersom andre kjemiske stoffer 

og prosesser brukes i produksjonen. Av samme årsak bør festeanordninger og dekorative elementer som ikke er av 

tekstil, ikke være omfattet av den nye begrensningen. 

8) Vegg-til-vegg-tepper og andre gulvbelegg av tekstilmaterialer til innendørs bruk, matter og løpere bør inntil videre 

unntas fra den nye begrensningen på grunn av muligheten for overlappende regelverk og fordi andre stoffer kan være 

relevante for dem. Kommisjonen bør vurdere unntaket på nytt og vurdere om det er hensiktsmessig med en separat 

begrensning. 

9) Personlig verneutstyr som faller inn under virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/425(3), og 

medisinsk utstyr som faller inn under virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745(4), bør 

unntas fra den nye begrensningen ettersom slikt utstyr og slike innretninger må oppfylle særlige krav med hensyn til 

sikkerhet og funksjonalitet. 

10) Det europeiske kjemikaliebyråets forum for utveksling av opplysninger om gjennomføring, nevnt i artikkel 76 nr. 1 

bokstav f) i forordning (EF) nr. 1907/2006, ble rådspurt under utarbeidingen av begrensningen, og det ble tatt hensyn til 

dets uttalelse. 

11) Driftsansvarlige bør gis tilstrekkelig tid til å treffe egnede tiltak for å etterkomme begrensningen som vedtas ved denne 

forordning. Den nye begrensningen bør derfor gjelde fra en bestemt dato etter ikrafttredelsesdatoen for denne 

forordning. 

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

13) 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. 

  

(1) http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299 

(2) http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9088 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/425 av 9. mars 2016 om personlig verneutstyr og om oppheving av rådsdirektiv 

89/686/EØF (EUT L 81 av 31.3.2016, s. 51). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr, om endring av direktiv 2001/83/EF, forordning 

(EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 samt om oppheving av rådsdirektiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 av 

5.5.2017, s. 1). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

Formann 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

1) Ny post skal lyde: 

«72 Stoffene oppført i kolonne 1 i 

tabellen i tillegg 12 

1. skal ikke bringes i omsetning etter 1. november 2020 i 

a) klær eller tilbehør, 

b) tekstiler som ikke er klær, og som under normal bruk eller bruk som med 

rimelighet kan forventes, kommer i kontakt med menneskers hud i et 

lignende omfang som klær,  

c) fottøy 

dersom klærne, tilbehøret, fottøyet eller tekstilene som ikke er klær, skal 

brukes av forbrukere og stoffet forekommer i en konsentrasjon, målt i 

homogene materialer, som er lik eller høyere enn den som er angitt for 

vedkommende stoff i tillegg 12. 

2. Som unntak i forbindelse med omsetning av formaldehyd [CAS-nr. 50-00-0] 

i jakker, frakker, kåper eller møbeltrekk skal den relevante konsentrasjonen 

for formålene i nr. 1 være 300 mg/kg i tidsrommet mellom 1. november 2020 

og 1. november 2023. Konsentrasjonen angitt i tillegg 12 gjelder etter dette. 

3. Nr. 1 gjelder ikke for 

a) klær, tilbehør og fottøy eller deler av klær, tilbehør og fottøy som er laget 

utelukkende av naturlig lær, pels eller skinn, 

b) festeanordninger og dekorative elementer som ikke er av tekstil, 

c) brukte klær, brukt tilbehør, brukt fottøy eller brukte tekstiler som ikke er 

klær, 

d) vegg-til-vegg-tepper og andre gulvbelegg av tekstilmaterialer til 

innendørs bruk, matter og løpere. 

4. Nr. 1 gjelder ikke for klær, tilbehør, fottøy eller tekstiler som ikke er klær, 

som faller inn under virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2016/425(*) eller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/745(**). 

5. Nr. 1 bokstav b) gjelder ikke for tekstiler til engangsbruk. Med «tekstiler til 

engangsbruk» menes tekstiler som er beregnet å brukes bare én gang eller i et 

begrenset tidsrom, og som ikke er beregnet til senere bruk for samme eller 

lignende formål. 

6. Nr. 1 og 2 får anvendelse uten at det berører anvendelsen av eventuelle 

strengere begrensninger fastsatt i dette vedlegg eller i annet gjeldende 

unionsregelverk. 

7. Kommisjonen skal ta unntaket i nr. 3 bokstav d) opp til ny vurdering og 

eventuelt endre nevnte bokstav. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/425 av 9. mars 2016 om 

personlig verneutstyr og om oppheving av rådsdirektiv 89/686/EØF (EUT 

L 81 av 31.3.2016, s. 51). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om 

medisinsk utstyr, om endring av direktiv 2001/83/EF, forordning (EF)  

nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 samt om oppheving av 

rådsdirektiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 av 5.5.2017, s. 1).» 

  



Nr. 36/358 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.5.2020 

 

2) Nytt tillegg 12 skal lyde: 

«Tillegg 12 

Post 72 – stoffer underlagt begrensninger og øvre konsentrasjonsgrenser etter vekt i homogene materialer: 

Stoffer Indeksnr. CAS-nr. EF-nr. Konsentrasjonsgrense etter vekt 

Kadmium og kadmiumforbindelser 

(oppført i vedlegg XVII, post 28, 29, 30, 

tillegg 1–6) 

— — — 1 mg/kg etter ekstraksjon (uttrykt som Cd-

metall som kan ekstraheres fra materialet) 

Seksverdige kromforbindelser (oppført i 

vedlegg XVII, post 28, 29, 30, tillegg 1–6) 

— — — 1 mg/kg etter ekstraksjon (uttrykt som Cr 

VI som kan ekstraheres fra materialet) 

Arsenforbindelser (oppført i vedlegg 

XVII, post 28, 29, 30, tillegg 1–6) 

— — — 1 mg/kg etter ekstraksjon (uttrykt som As-

metall som kan ekstraheres fra materialet) 

Bly og blyforbindelser (oppført i vedlegg 

XVII, post 28, 29, 30, tillegg 1–6) 

— — — 1 mg/kg etter ekstraksjon (uttrykt som Pb-

metall som kan ekstraheres fra materialet) 

Benzen 601-020-00-8 71-43-2 200-753-7 5 mg/kg 

Benzo[a]antracen 601-033-00-9 56-55-3 200-280-6 1 mg/kg 

Benzo[e]acefenantrylen 601-034-00-4 205-99-2 205-911-9 1 mg/kg 

Benzo[a]pyren, benzo[d,e,f]krysen 601-032-00-3 50-32-8 200-028-5 1 mg/kg 

Benzo[e]pyren 601-049-00-6 192-97-2 205-892-7 1 mg/kg 

Benzo[j]fluoranten 601-035-00-X 205-82-3 205-910-3 1 mg/kg 

Benzo[k]fluoranten 601-036-00-5 207-08-9 205-916-6 1 mg/kg 

Krysen 601-048-00-0 218-01-9 205-923-4 1 mg/kg 

Dibenz[a,h]antracen 601-041-00-2 53-70-3 200-181-8 1 mg/kg 

α,α,α,4-tetraklortoluen, p-

klorbenzotriklorid 

602-093-00-9 5216-25-1 226-009-1 1 mg/kg 

α,α,α-triklortoluen, benzotriklorid 602-038-00-9 98-07-7 202-634-5 1 mg/kg 

α-klortoluen, benzylklorid 602-037-00-3 100-44-7 202-853-6 1 mg/kg 

Formaldehyd 605-001-00-5 50-00-0 200-001-8 75 mg/kg 

1,2-benzendikarboksylsyre, di-C6-8-

forgrenede alkylestere, C7-rike 

607-483-00-2 71888-89-6 276-158-1 1 000 mg/kg (individuelt eller i kombina-

sjon med andre ftalater i denne posten eller 

i andre poster i vedlegg XVII som er 

klassifisert i del 3 i vedlegg VI til 

forordning (EF) nr. 1272/2008 i en av 

fareklassene kreftframkallende, skadelig 

for arvestoffet i kjønnsceller eller 

reproduksjonstoksisk i kategori 1A eller 

1B) 
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Stoffer Indeksnr. CAS-nr. EF-nr. Konsentrasjonsgrense etter vekt 

Bis(2-metoksyetyl)ftalat 607-228-00-5 117-82-8 204-212-6 1 000 mg/kg (individuelt eller i kombina-

sjon med andre ftalater i denne posten eller 

i andre poster i vedlegg XVII som er 

klassifisert i del 3 i vedlegg VI til 

forordning (EF) nr. 1272/2008 i en av 

fareklassene kreftframkallende, skadelig 

for arvestoffet i kjønnsceller eller 

reproduksjonstoksisk i kategori 1A eller 

1B) 

Diisopentylftalat 607-426-00-1 605-50-5 210-088-4 1 000 mg/kg (individuelt eller i kombina-

sjon med andre ftalater i denne posten eller 

i andre poster i vedlegg XVII som er 

klassifisert i del 3 i vedlegg VI til 

forordning (EF) nr. 1272/2008 i en av 

fareklassene kreftframkallende, skadelig 

for arvestoffet i kjønnsceller eller 

reproduksjonstoksisk i kategori 1A eller 

1B) 

Di-n-pentylftalat (DPP) 607-426-00-1 131-18-0 205-017-9 1 000 mg/kg (individuelt eller i kombina-

sjon med andre ftalater i denne posten eller 

i andre poster i vedlegg XVII som er 

klassifisert i del 3 i vedlegg VI til 

forordning (EF) nr. 1272/2008 i en av 

fareklassene kreftframkallende, skadelig 

for arvestoffet i kjønnsceller eller 

reproduksjonstoksisk i kategori 1A eller 

1B) 

Di-n-heksylftalat (DnHP) 607-702-00-1 84-75-3 201-559-5 1 000 mg/kg (individuelt eller i kombina-

sjon med andre ftalater i denne posten eller 

i andre poster i vedlegg XVII som er 

klassifisert i del 3 i vedlegg VI til 

forordning (EF) nr. 1272/2008 i en av 

fareklassene kreftframkallende, skadelig 

for arvestoffet i kjønnsceller eller 

reproduksjonstoksisk i kategori 1A eller 

1B) 

N-metyl-2-pyrrolidon, 1-metyl-2-

pyrrolidon (NMP) 

606-021-00-7 872-50-4 212-828-1 3 000 mg/kg 

N,N-dimetylacetamid (DMAC) 616-011-00-4 127-19-5 204-826-4 3 000 mg/kg 

N,N-dimetylformamid, 

dimetylformamid (DMF) 

616-001-00-X 68-12-2 200-679-5 3 000 mg/kg 

1,4,5,8-tetraaminoantrakinon, C.I. 

Disperse Blue 1 

611-032-00-5 2475-45-8 219-603-7 50 mg/kg 

Benzenamin, 4,4′-(4-iminosykloheksa-

2,5-dienylidenmetylen)dianilin-

hydroklorid, C.I. Basic Red 9 

611-031-00-X 569-61-9 209-321-2 50 mg/kg 

[4-[4,4′-bis(dimetylamino)benzhy-

dryliden]sykloheksa-2,5-dien-1-

yliden]dimetylammoniumklorid, C.I. 

Basic Violet 3 med ≥ 0,1 % av Michlers 

keton (EF-nr. 202-027-5) 

612-205-00-8 548-62-9 208-953-6 50 mg/kg 

4-klor-o-toluidiniumklorid 612-196-00-0 3165-93-3 221-627-8 30 mg/kg 

2-naftylammoniumacetat 612-071-00-0 553-00-4 209-030-0 30 mg/kg 
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Stoffer Indeksnr. CAS-nr. EF-nr. Konsentrasjonsgrense etter vekt 

4-metoksy-m-fenylendiammonium-

sulfat, 2,4-diaminoanisolsulfat 

612-200-00-0 39156-41-7 254-323-9 30 mg/kg 

2,4,5-trimetylanilinhydroklorid 612-197-00-6 21436-97-5 — 30 mg/kg 

Kinolin 613-281-00-5 91-22-5 202-051-6 50 mg/kg» 

 


