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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/2005 

av 17. desember 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 bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP), 

dibutylftalat (DBP), benzylbutylftalat (BBP) og diisobutylftalat (DIBP)(*) 

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(2-etylheksyl)ftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP), benzylbutylftalat (BBP)og diisobutylftalat (DIBP) («de fire 

ftalatene») er oppført i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 som reproduksjonstoksiske stoffer i kategori 1B, 

med utløpsdato 21. februar 2015, angitt i samsvar med artikkel 58 nr. 1 bokstav c) i) i samme forordning. 

2) Etter utløpsdatoen omhandlet i artikkel 58 nr. 1 bokstav c) i) for et stoff oppført i vedlegg XIV skal Det europeiske 

kjemikaliebyrå («Byrået») i samsvar med artikkel 69 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006 undersøke om bruken av 

stoffer oppført i vedlegg XIV til nevnte forordning i produkter utgjør en risiko for menneskers helse eller miljøet som 

ikke er under tilstrekkelig kontroll, og dersom Byrået anser at dette er tilfellet, utarbeide dokumentasjon til et forslag om 

begrensninger som er i samsvar med kravene i vedlegg XV til forordning (EF) nr. 1907/2006 («vedlegg XV-

dokumentasjon»). 

3) Byrået framla 1. april 2016, i samarbeid med Danmark, vedlegg XV-dokumentasjon for de fire ftalatene(2). Dokumenta-

sjonen bygde på et tidligere forslag om begrensninger framlagt av Danmark i 2011, da Byråets komité for risiko-

vurdering (RAC) og komité for sosioøkonomisk analyse (SEAC) vedtok uttalelser(3) som utgjorde grunnlaget for 

Kommisjonens beslutning om ikke å endre vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006(4), med den begrunnelse at 

dataene som var tilgjengelige på det tidspunktet, ikke tydet på at kombinert eksponering for de fire ftalatene medførte 

noen risiko. I vedlegg XV-dokumentasjonen fra 2016 ble det tatt hensyn til nye opplysninger om eksponering fra 

forskjellige kilder, herunder data fra biologisk overvåking av mennesker fra EU-prosjektet DEMOCOPHES(5), som 

måler forekomsten av de fire ftalatene i urinprøver. 

4) De fire ftalatene finnes i en lang rekke produkter, ettersom de ofte forekommer i myknede materialer. Eksponeringen 

kan skje gjennom inntak av næringsmidler og støv, ved at gjenstander puttes i munnen, ved innånding av luft og støv i 

innendørs miljøer samt ved at støv og gjenstander kommer i kontakt med menneskers slimhinner og hud. 

5) I vedlegg XV-dokumentasjonen ble det foreslått å begrense omsetningen av produkter som inneholder de fire ftalatene i 

en konsentrasjon lik eller høyere enn 0,1 vektprosent enkeltvis eller i enhver kombinasjon i slike mykgjorte 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 322 av 18.12.2018, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2019 av 29. mars 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) https://echa.europa.eu/previous-consultations-on-restriction-proposals/-/substance-rev/13919/term 

(3) Uttalelse fra RAC og SEAC fra 2012 om vedlegg XV-dokumentasjon med forslag om begrensninger av de fire ftalatene: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/58050be8-f7be-4b55-b106-76dda4989dd6 

(4) Kommisjonsmelding 2014/C 260/01. 

(5) http://www.eu-hbm.info/democophes/project-partners 
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materialer. Denne konsentrasjonsgrensen ville effektivt motvirke bruk av de fire ftalatene i produkter som omfattes av 

begrensningen. Dokumentasjonen foreslo unntak for produkter beregnet på bruk utelukkende i friluft uten langvarig 

kontakt med hud eller slimhinner, visse produkter beregnet på bruk utelukkende i industrien og landbruket, 

måleredskaper, produkter omfattet av eksisterende EU-regelverk og produkter som allerede er brakt i omsetning i 

Unionen. 

6) RAC vedtok 10. mars 2017 sin uttalelse, der det ble konkludert med at den foreslåtte begrensningen er det mest 

hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for effektivt å redusere den påviste risikoen forbundet med disse stoffene. 

7) RAC anså at en kombinert konsentrasjon av de fire ftalatene på 0,1 % eller mindre i mykgjorte materialer i produkter er 

nødvendig for å håndtere risikoen for menneskers helse. 

8) SEAC vedtok 15. juni 2017 en uttalelse der det heter at den foreslåtte begrensningen, som endret av RAC og SEAC, er 

det mest hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for å håndtere den påviste risikoen med hensyn til dets sosioøkonomiske 

fordeler og kostnader. 

9) SEAC sluttet seg til konklusjonene i vedlegg XV-dokumentasjonen om at en utsettelse på 36 måneder av anvendelsen 

av begrensningen syntes rimelig og tilstrekkelig til at aktørene i forsyningskjeden kunne etterkomme den. SEAC sluttet 

seg også til unntakene som ble foreslått i vedlegg XV-dokumentasjonen. Dessuten foreslo SEAC, av sosioøkonomiske 

hensyn basert på tilleggsopplysninger fra bil- og luftfartøyindustrien under den offentlige høringen, visse unntak for 

disse sektorene. 

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

nr. 1907/2006 («Forumet») ble rådspurt om den foreslåtte begrensningen, og det er tatt hensyn til Forumets 

anbefalinger. 

11) Byrået framla 29. august 2017 uttalelsene fra RAC og SEAC(1) for Kommisjonen. På grunnlag av disse uttalelsene om den 

kombinerte eksponeringen via ulike eksponeringsveier for de fire ftalatene, som er skadelige for menneskers helse, 

konkluderte Kommisjonen med at de fire ftalatene utgjør en uakseptabel risiko for menneskers helse når de, enkeltvis eller i 

enhver kombinasjon, forekommer i ett eller flere mykgjorte materialer i produkter i en konsentrasjon lik eller høyere enn 

0,1 vektprosent av ethvert slikt materiale. Ved anvendelsen av denne begrensningen menes med «mykgjorte materialer» 

materialer som kan inneholde ftalater med stort potensial for kombinert eksponering, via ulike eksponeringsveier, av både 

forbrukere og arbeidstakere. Slike materialer omfatter polyvinylklorid (PVC), polyvinylidenklorid (PVDC), polyvinylacetat 

(PVA) polyuretaner, enhver annen polymer (herunder blant annet polymerskum og gummimateriale) unntatt silikongummi 

og belegg av naturlateks, overflatebelegg, sklisikre belegg, etterbehandlingsmidler, overføringsbilder, trykkformer, 

klebemidler, fugemasse, trykkfarger og maling. Kommisjonen anser at risikoen må håndteres på unionsplan. 

12) Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 inneholder allerede et forbud mot å bringe i omsetning leketøy og 

småbarnsartikler som inneholder DEHP, DBP og BBP under visse vilkår som faller inn under virkeområdet for den 

foreslåtte begrensningen. På bakgrunn både av uttalelsen fra RAC om at DIBP har en risikoprofil tilsvarende DEHP, 

DBP og BBP, at leketøy og småbarnsartikler kan medvirke betydelig til risikoen for spedbarn fra ftalater, og at DIBP 

kan erstatte DBP i leketøy og småbarnsartikler, og på bakgrunn av anbefalingen fra Forumet, anser Kommisjonen 

dessuten at omsetningen av leketøy og småbarnsartikler som inneholder DIBP, også bør begrenses. I tillegg bør 

vilkårene for å bringe i omsetning de fire ftalatene i leketøy og småbarnsartikler ajourføres. 

13) Når det gjelder produkter beregnet på bruk utelukkende i industrien og landbruket eller i friluft, bør den foreslåtte 

begrensningen gjelde bare for produkter som inneholder mykgjort materiale som kommer i kontakt med menneskers 

slimhinner eller i langvarig kontakt med menneskers hud, ettersom slik kontakt medfører eksponering som utgjør en 

risiko for menneskers helse.  

  

(1) https://echa.europa.eu/documents/10162/a265bf86-5fbd-496b-87b4-63ff238de2f7 
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14) Den foreslåtte begrensningen bør ikke gjelde for produkter som reguleres av annet unionsregelverk, for eksempel materialer 

og produkter som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og som omfattes av virkeområdet for 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004(1) og kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011(2), medisinsk 

utstyr som omfattes av virkeområdet for rådsdirektiv 90/385/EØF(3), 93/42/EØF(4) eller europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/79/EF(5), eller deler til slikt utstyr, produkter som omfattes av virkeområdet for europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU(6) eller den indre emballasjen til legemidler som omfattes av virkeområdet for europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 726/2004(7) eller europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF(8) og 2001/83/EF(9). 

15) Av praktiske hensyn og av hensyn til gjennomførbarheten bør heller ikke den foreslåtte begrensningen få anvendelse på 

måleredskaper til laboratoriebruk eller produkter som utgjør en del av slike redskaper, eller på produkter som er brakt i 

omsetning før anvendelsesdatoen for begrensningen. Videre bør det være visse unntak for motorvogner og luftfartøyer. 

Framfor alt er det berettiget å fastsette en lengre utsettelse av anvendelsen av begrensningen for motorvogner og et unntak 

uten tidsbegrensning for produkter som brukes ved vedlikehold eller reparasjon av motorvogner, dersom motorvognene 

ikke kan fungere som forutsatt uten disse produktene, tatt i betraktning denne sektorens særlige økonomiske betydning. En 

lengre utsettelse av anvendelsen av begrensningen for visse luftfartøyer og et ikke tidsbegrenset unntak for produkter som 

brukes ved vedlikehold eller reparasjon av disse luftfartøyene, dersom produktene er avgjørende for sikkerheten og 

luftdyktigheten, er berettiget på bakgrunn av at luftfartøyer har svært lang levetid, at deres luftdyktighet kan settes i fare 

dersom det ikke er tilgang på deler som oppfyller konstruksjonsspesifikasjonene, og at det tar svært lang tid å oppfylle 

kravene på nytt. 

16) På grunnlag av vedlegg XV-dokumentasjonen og uttalelsene fra RAC og SEAC anser Kommisjonen at den foreslåtte 

begrensningen vil kunne avverge den påviste risikoen uten vesentlig byrde for industrien, forsyningskjeden eller 

forbrukerne, og at den er et egnet tiltak på unionsplan for å forhindre denne risikoen. 

17) De berørte partene bør få tilstrekkelig tid til å treffe nødvendige tiltak for å etterkomme den forslåtte begrensningen, og 

18 måneder er tilstrekkelig for dette formål. Anvendelsen av begrensningen bør derfor generelt utsettes med 18 måneder. 

En lengre, spesifikk utsettelse på 60 måneder bør gjelde i særlige tilfeller for visse motorvogner og luftfartøyer. 

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

19) 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) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt 

med næringsmidler og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011 av 14. januar 2011 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler (EUT L 12 av 15.1.2011, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktivt implanterbart medisinsk utstyr (EFT  

L 189 av 20.7.1990, s. 17). 

(4) Rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr (EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (EFT L 331 av 7.12.1998, 

s. 1). 

(6) 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). 

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 

godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor (EUT 

L 136 av 30.4.2004, s. 1). 

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1). 

(9) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 17. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Post 51 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal lyde: 

«51. 

Bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 

CAS-nr.: 117-81-7 

EF-nr.: 204-211-0 

Dibutylftalat (DBP) 

CAS-nr.: 84-74-2 

EF-nr.: 201-557-4 

Butylbenzylftalat (BBP) 

CAS-nr.: 85-68-7 

EF-nr.: 201-622-7 

Diisobutylftalat (DIBP) 

CAS-nr.: 84-69-5 

EF-nr.: 201-553-2 

1. Skal ikke brukes som stoffer eller i stoffblandinger, enkeltvis eller i noen 

kombinasjon av ftalatene oppført i kolonne 1 i denne posten, i en kon-

sentrasjon på 0,1 vektprosent eller høyere av det mykgjorte materialet i 

leketøy og småbarnsartikler. 

2. Skal ikke bringes i omsetning i leketøy eller småbarnsartikler, enkeltvis 

eller i noen kombinasjon av de tre første ftalatene oppført i kolonne 1 i 

denne posten, i en konsentrasjon på 0,1 vektprosent eller høyere av det 

mykgjorte materialet. 

Dessuten skal DIBP ikke bringes i omsetning etter 7. juli 2020 i leketøy 

eller småbarnsartikler, enkeltvis eller i noen kombinasjon med de tre første 

ftalatene oppført i kolonne 1 i denne posten, i en konsentrasjon på 0,1 vekt-

prosent eller høyere av det mykgjorte materialet. 

3. Skal ikke bringes i omsetning etter 7. juli 2020 i produkter, enkeltvis eller i 

enhver kombinasjon av ftalatene oppført i kolonne 1 i denne posten, i en 

konsentrasjon på 0,1 vektprosent eller høyere av det mykgjorte materialet i 

produktet. 

4. Nr. 3 får ikke anvendelse på 

a) produkter beregnet på bruk utelukkende i industrien og landbruket eller i 

friluft, forutsatt at ingen mykgjorte materialer kommer i kontakt med 

menneskers slimhinner eller i langvarig kontakt med menneskers hud, 

b) luftfartøyer som er brakt i omsetning før 7. januar 2024, eller produkter, 

uansett når de er brakt i omsetning, som er beregnet på bruk ute-

lukkende ved vedlikehold eller reparasjon av slike luftfartøyer, dersom 

disse produktene er avgjørende for luftfartøyenes sikkerhet og luft-

dyktighet, 

c) motorvogner omfattet av virkeområdet for direktiv 2007/46/EF som er 

brakt i omsetning før 7. januar 2024, eller produkter, uansett når de er 

brakt i omsetning, som er beregnet på bruk utelukkende ved vedlikehold 

eller reparasjon av slike motorvogner, dersom motorvognene ikke kan 

fungere som forutsatt uten disse produktene, 

d) produkter brakt i omsetning før 7. juli 2020, 

e) måleredskaper til laboratoriebruk, eller deler av disse, 

f) materialer og produkter som er beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler, og som omfattes av virkeområdet for forordning (EF) nr. 

1935/2004 eller kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011(*), 

g) medisinsk utstyr som omfattes av virkeområdet for direktiv 

90/385/EØF, 93/42/EØF eller 98/79/EF, eller deler av disse, 

h) elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av virkeområdet for direktiv 

2011/65/EU, 

i) den indre emballasjen til legemidler som omfattes av virkeområdet for 

forordning (EF) nr. 726/2004, direktiv 2001/82/EF og/eller direktiv 

2001/83/EF, 

j) leketøy og småbarnsartikler som omfattes av nr. 1 eller 2. 
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 5. I nr. 1, 2 og 3 og nr. 4 bokstav a) menes med 

a) «mykgjort materiale» ethvert av følgende homogene materialer: 

— polyvinylklorid (PVC), polyvinylidenklorid (PVDC), polyvinyl-

acetat (PVA), polyuretaner, 

— enhver annen polymer (herunder blant annet polymerskum og 

gummimateriale) unntatt silikongummi og belegg av naturlateks, 

— overflatebelegg, sklisikre belegg, etterbehandlingsmidler, over-

føringsbilder, trykkformer, 

— klebemidler, fugemasse, maling og trykkfarger. 

b) «langvarig kontakt med menneskers hud» kontinuerlig kontakt av mer 

enn ti minutters varighet eller periodisk kontakt over et tidsrom på  

30 minutter per dag, 

c) «småbarnsartikkel» ethvert produkt beregnet på å lette barns søvn, 

avslapning, hygiene samt mating av barn eller barns suging. 

6. I nr. 4 bokstav b) menes med «luftfartøy» ett av følgende: 

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

utstedt i henhold til forordning (EU) nr. 216/2008, eller i samsvar med 

en godkjenning av konstruksjon utstedt i henhold til de nasjonale 

reglene 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 konvensjonen om internasjonal sivil 

luftfart, undertegnet 7. desember 1944 i Chicago. 

b) et militært luftfartøy. 

(*) Kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011 av 14. januar 2011 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler (EUT L 12 av 15.1.2011, s. 1).» 

 


