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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 551/2009
av den 25 juni 2009
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och
rengöringsmedel för att anpassa bilagorna V och VI (undantag avseende tensider)
(Text av betydelse för EES)

n-butyleter (7-8EO), även känd under handelsnamnet De
hypon G 2084 med CAS-nummer (4) 147993-59-7 för
användning i tre industriella tillämpningar, nämligen:
flaskrengöring, CIP-rengöring (cleaning-in-place) och me
tallrengöring.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengör
ingsmedel (1), särskilt artikel 13.1,

(7)

Begäran om undantag utvärderades av den behöriga tyska
myndigheten enligt förfarandet i artikel 5 i förordningen.
Begäran befanns uppfylla de tre villkoren enligt artikel 6.
För det första rör det sig om tre mindre spridda tillämp
ningar. För det andra är det specifika industriella tillämp
ningar. För det tredje finns det ingen risk för miljön,
eftersom själva tensiden inte utgör en risk och metaboli
terna inte är långlivade.

(8)

De tre tillämpningarna ansågs vara mindre spridda in
dustriella tillämpningar på grund av tensidens totala år
liga förbrukning och på grund av tensidens användning
endast i specifika typer av industriella anläggningar.

(9)

Slutsatsen om avsaknaden av risk för miljön baseras på
att en hög grad av primär biologisk nedbrytbarhet av
tensiden snabbt uppnåddes, och på den fullständiga bio
logiska nedbrytbarheten av tensidens metaboliter. Meta
boliterna uppfyller därför samma kriterier som de tensi
der för vilka förordningen garanterar fri rörlighet på den
inre marknaden.

(10)

Kommittén för anpassning till den tekniska utvecklingen
av lagstiftning som syftar till avskaffande av tekniska
handelshinder inom sektorn för detergenter beslutade
ändå att begränsa undantaget till en period om tio år
för att främja utvecklingen av tensider som ger motsva
rande effekt och samtidigt uppfyller kriterierna för full
ständig biologisk nedbrytbarhet, och för vilka undantag
därför inte krävs.

(11)

Tidigare tilldelades ämnen inom gemenskapen antingen
ett Einecsnummer eller ett ELINCS-nummer. Dessutom
har cirka 700 ämnen som tidigare identifierats som poly
merer godkänts som icke-polymerer och har tilldelats
NLP-nummer (No-Longer Polymer). Einecs-, ELINCSoch NLP-nummer kallas nu tillsammans EG-nummer,
och motsvarande rubriker i tabellerna i bilaga V och VI
bör ändras så att de återger den nya nomenklaturen.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Förordning (EG) nr 648/2004 säkerställer fri rörlighet för
tvätt- och rengöringsmedel samt tensider i tvätt- och
rengöringsmedel på den inre marknaden och garanterar
samtidigt bland annat en hög skyddsnivå för miljön ge
nom sina krav på fullständig biologisk nedbrytbarhet av
tensider i tvätt- och rengöringsmedel.
Artiklarna 5, 6 och 9 i förordningen innehåller regler för
hur tensider som inte uppfyller ovannämnda krav på
fullständig biologisk nedbrytbarhet ändå kan beviljas un
dantag för användning i specifika industriella eller insti
tutionella tillämpningar, under förutsättning att tillämp
ningarna är mindre spridda och att den åtföljande risken
för miljön är liten jämfört med den samhällsekonomiska
nyttan.
I förordningen fastställs att risken för miljön ska bedö
mas genom en kompletterande riskbedömning enligt bi
laga IV, som utförs av tillverkaren av tensiden och
skickas till behörig myndighet i en medlemsstat för ut
värdering.

(4)

Tensider för vilka ett undantag beviljas ska anges i bilaga
V till förordningen. De tensider för vilka undantag inte
beviljas ska anges i bilaga VI till förordningen.

(5)

Undantag ska antas i överensstämmelse med rådets beslut
1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden
som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens ge
nomförandebefogenheter (2).

(6)

En ansökan om undantag gjordes för tensiden med IU
PAC-namnet (3) alkoholer, Guerbet, C16-20, etoxylerad,

(1) EUT L 104, 8.4.2004, s. 1.
(2) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
(3) Internationella kemiunionen (IUPAC – International Union of Pure
and Applied Chemistry).

(4) Chemical Abstracts Service.
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(12)

Bilagorna V och VI till förordning (EG) nr 648/2004 bör
därför ändras i enlighet med detta.

1. Bilaga V ska ersättas med texten i bilaga I till den här för
ordningen.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är fören
liga med yttrandet från kommittén för tvätt- och rengör
ingsmedel.

2. Bilaga VI ska ersättas med texten i bilaga II till den här
förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 648/2004 ska ändras på följande sätt:

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juni 2009.
På kommissionens vägnar
Günter VERHEUGEN

Vice ordförande
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BILAGA I
”BILAGA V
FÖRTECKNING ÖVER TENSIDER FÖR VILKA UNDANTAG MEDGETTS
Genom undantag som medgetts enligt artiklarna 4–6 och enligt förfarandet i artikel 12.2 kan följande tensider i tvätt- och
rengöringsmedel, som uppfyller kraven i de tester som föreskrivs i bilaga II, men som inte uppfyller kraven i de tester
som föreskrivs i bilaga III, släppas ut på marknaden och användas med de begränsningar som anges nedan.
IUPAC-namn

Alkoholer, Guerbet, C16-20,
etoxylerade, n-butyleter (7-8EO)

EG-nummer

Inget (polymer)

CAS-nummer

147993-59-7

Begränsningar

Får användas för följande industriella
tillämpningar till och med den 27 juni
2019:
— flaskrengöring
— CIP-rengöring (cleaning-in-place)
— metallrengöring

EG-numret är Einecs-, ELINCS- eller NLP-numret och är det officiella numret för ämnet inom Europeiska unionen.
Einecs står för European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. Denna förteckning utgör den definitiva
förteckningen över alla ämnen som fastställts förekomma på gemenskapsmarknaden den 18 september 1981. Einecs
numret kan erhållas från European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (1).
ELINCS står för European List of Notified Chemical Substances. ELINCS-numret kan erhållas från European List of
Notified Substances, i dess ändrade lydelse (2).
NLP står för No Longer Polymer. Termen polymer definieras i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
1907/2006 (3). NLP-numret kan erhållas från listan ’No-Longer-Polymers’, i dess ändrade lydelse (4).

(1)
(2)
(3)
(4)

EGT C 146 A, 15.6.1990, s. 1.
Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 2006, ISSN 1018-5593 EUR 22543 EN.
EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. Rättad i EUT L 136, 29.5.2007, s. 3.
Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 2007, ISSN 1018-5593 EUR 20853 EN/3.”
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BILAGA II
”BILAGA VI
FÖRTECKNING ÖVER TENSIDER I TVÄTT- OCH RENGÖRINGSMEDEL SOM ÄR FÖRBJUDNA ELLER
OMFATTAS AV BEGRÄNSNINGAR
Det har konstaterats att följande tensider i tvätt- och rengöringsmedel inte uppfyller kraven i denna förordning.
IUPAC-namn

EG-nummer

CAS-nummer

Begränsningar

EG-numret är Einecs-, ELINCS- eller NLP-numret och är det officiella numret för ämnet inom Europeiska unionen.”

