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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 20 april 2010
om omprövning av begränsningen avseende de kortkedjiga klorparaffiner som förtecknas i bilaga
XVII i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006
[delgivet med nr K(2010) 1942]
(Text av betydelse för EES)

(2010/226/EU)
långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen, och
ytterligare miljörisker anförs för textilbeläggning och
kompoundering eller omvandling av gummi. På grund
av sina långlivade, bioackumulerande och toxiska egen
skaper identifierades de kortkedjiga klorparaffinerna som
ämnen som inger mycket stora betänkligheter och inför
des i kandidatförteckningen i enlighet med artikel 59 i
förordning (EG) nr 1907/2006.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande
funktionssätt,

av

fördraget

om

Europeiska

unionens

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, änd
ring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förord
ning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr
1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens
direktiv
91/155/EEG,
93/67/EEG,
93/105/EG
och
2000/21/EG (1), särskilt artikel 69.5,

(3)

Genom beslut 2007/395/EG av den 7 juni 2007 om
nationella bestämmelser om användning av kortkedjiga
klorparaffiner som anmälts av Konungariket Nederlän
derna enligt artikel 95.4 i EG-fördraget (4) tillät kommis
sionen Nederländerna att behålla sina nationella bestäm
melser om kortkedjiga klorparaffiner, som var strängare
än bestämmelserna om kortkedjiga klorparaffiner i bilaga
I till rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författ
ningar om begränsning av användning och utsläppande
på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (be
redningar) (5). Dessa befintliga och strängare begräns
ningar avseende kortkedjiga klorparaffiner förtecknas i
meddelandet från kommissionen enligt artikel 67.3 i för
ordning (EG) nr 1907/2006 (6), och Nederländerna får
upprätthålla dem till och med den 1 juni 2013.

(4)

Det har föreslagits att kortkedjiga klorparaffiner ska in
föras i protokollet om långlivade organiska föroreningar
till UNECE-konventionen om långväga gränsöverskri
dande luftföroreningar samt Stockholmskonventionen
om långlivade organiska föroreningar. Eftersom de
ännu inte är införda där bör man inleda en omprövning
av begränsningen avseende kortkedjiga klorparaffiner i
förordning (EG) nr 1907/2006 för att inte försena ett
eventuellt antagande av riskbegränsande åtgärder.

(5)

I enlighet med artikel 69.4 i förordning (EG) nr
1907/2006 bör Nederländerna utarbeta dokumentation
enligt kraven i bilaga XV till den förordningen.

efter att ha hört den kommitté som har inrättats genom
artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006, och

av följande skäl:

(1)

(2)

Nederländerna har i en skrivelse av den 4 juni 2009
föreslagit att begränsningen avseende de kortkedjiga klor
paraffiner som förtecknas i post 42 i bilaga XVII till
förordning (EG) nr 1907/2006 ska omprövas på grund
val av bevis som man lagt fram i enlighet med
artikel 69.5 i den förordningen. Enligt Nederländerna
utgör dessa ämnen en miljörisk, särskilt när de ingår i
varor, t.ex. gummivaror, bygg- och anläggningsmaterial
(tätningsmedel), textilier och varor som behandlats med
färg och beläggningar, på grund av avdunstning, urlak
ning och erosion under dessa varors livscykel.

I det senaste tillägget till Europeiska unionens riskbedöm
ningsrapport (2) i enlighet med rådets förordning (EEG)
nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och
kontroll av risker med existerande ämnen (3) konstateras
det att kortkedjiga klorparaffiner uppfyller kriterierna för

(1) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(2) Europeiska unionen riskbedömningsrapport (uppdaterad version från
augusti 2008) finns på http://ecb.jrc.ec.europa.eu/
(3) EGT L 84, 5.4.1993, s. 1.

(4) EUT L 148, 9.6.2007, s. 17.
(5) EGT L 262, 27.9.1976, s. 201.
(6) EUT C 130, 9.6.2009, s. 3.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Begränsningen avseende de kortkedjiga klorparaffiner som förtecknas i post 42 i bilaga XVII till förordning
(EG) nr 1907/2006 ska omprövas i enlighet med förfarandet i artikel 69 i den förordningen.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna och Europeiska kemikaliemyndigheten.

Utfärdat i Bryssel den 20 april 2010.
På kommissionens vägnar
Antonio TAJANI

Vice ordförande
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