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II
(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL (UE) 2017/997 AL CONSILIULUI
din 8 iunie 2017
de modificare a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea
ce privește proprietatea periculoasă HP 14 „Ecotoxice”
(Text cu relevanță pentru SEE)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind
deșeurile și de abrogare a anumitor directive (1), în special articolul 38 alineatul (2),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
întrucât:
(1)

Anexa III la Directiva 2008/98/CE conține o listă de proprietăți ale deșeurilor care fac ca acestea să fie
periculoase.

(2)

Conform Directivei 2008/98/CE, clasificarea deșeurilor ca periculoase ar trebui să se bazeze, printre altele, pe
legislația Uniunii în materie de substanțe chimice, în special în privința clasificării amestecurilor drept periculoase,
inclusiv în ceea ce privește valorile limitelor de concentrație utilizate în scopul acestei clasificări. Decizia
2000/532/CE a Comisiei (2) a stabilit o listă a tipurilor de deșeuri în scopul de a încuraja o clasificare armonizată
a deșeurilor și pentru a se asigura determinarea armonizată a proprietăților periculoase ale deșeurilor în cadrul
Uniunii.

(3)

În anexa III la Directiva 2008/98/CE se prevede că atribuirea proprietății periculoase HP 14 „Ecotoxice” se face pe
baza criteriilor stabilite în anexa VI la Directiva 67/548/CEE a Consiliului (3).

(4)

Directiva 67/548/CEE a fost abrogată cu efect de la 1 iunie 2015 și înlocuită cu Regulamentul (CE)
nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (4). Cu toate acestea, directiva respectivă se poate aplica
în continuare anumitor amestecuri până la 1 iunie 2017, în cazul în care amestecurile respective au fost
clasificate, etichetate și ambalate în conformitate cu Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și
a Consiliului (5) și au fost deja introduse pe piață înainte de 1 iunie 2015.

(1) JO L 312, 22.11.2008, p. 3.
(2) Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul
articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei
liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase
(JO L 226, 6.9.2000, p. 3).
(3) Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare
la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (JO 196, 16.8.1967, p. 1).
(4) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și
ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).
5
( ) Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor
administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase (JO L 200, 30.7.1999,
p. 1).
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(5)

Anexa III la Directiva 2008/98/CE a fost înlocuită prin Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei (1) în
scopul de a alinia, după caz, definițiile proprietăților periculoase cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și de
a înlocui trimiterile la Directiva 67/548/CEE cu trimiteri la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(6)

Definiția proprietății periculoase HP 14 „Ecotoxice” nu a fost modificată prin Regulamentul (UE) nr. 1357/2014
deoarece era necesar un studiu suplimentar pentru a asigura exhaustivitatea și reprezentativitatea în ceea ce
privește informațiile despre impactul posibil al unei alinieri a evaluării proprietății periculoase HP 14 „Ecotoxice”
cu criteriile stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Studiul respectiv fiind finalizat, este oportun ca
recomandările acestuia să se reflecte în evaluarea proprietății periculoase HP 14 „Ecotoxice” pentru deșeurile
prevăzute în anexa III la Directiva 2008/98/CE, și ca evaluarea respectivă să fie aliniată, în măsura în care este
posibil, la criteriile stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru evaluarea ecotoxicității substanțelor
chimice. Atunci când se stabilește clasificarea deșeurilor din punctul de vedere al pericolelor în ceea ce privește
proprietatea periculoasă HP 14 „Ecotoxice” aplicând formulele de calcul, ar trebui să se aplice valorile-limită
generice, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(7)

Anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 conține factori de multiplicare armonizați atribuiți unui număr
limitat de substanțe clasificate ca „periculoase pentru mediul acvatic, categoria «acvatic acut 1»” sau „periculoase
pentru mediul acvatic, categoria «acvatic cronic 1»”, care sunt utilizați pentru a obține clasificarea unui amestec în
care sunt prezente astfel de substanțe. Având în vedere progresele înregistrate în stabilirea unor astfel de factori de
multiplicare, Comisia poate revizui, în conformitate cu articolul 38 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE,
metoda de calcul pentru evaluarea substanțelor în ceea ce privește proprietatea periculoasă HP 14 „Ecotoxice” în
vederea eventualei includeri a factorilor de multiplicare în metoda respectivă.

(8)

Atunci când se realizează un test pentru a evalua deșeurile în ceea ce privește proprietatea periculoasă HP 14
„Ecotoxice”, este necesar să se aplice metodele relevante stabilite în Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al
Comisiei (2) sau în alte metode de testare și orientări recunoscute la nivel internațional. Decizia 2000/532/CE
prevede că, în cazul în care o proprietate periculoasă a unui deșeu a fost evaluată pe baza unui test și prin
utilizarea concentrațiilor de substanțe periculoase, conform anexei III la Directiva 2008/98/CE, primează
rezultatele testului. În plus, ar trebui să se ia în considerare articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, în
special articolul 12 litera (b) și metodologiile de aplicare a acestuia. Este oportun ca Comisia să promoveze
schimbul de bune practici în ceea ce privește metodele de testare pentru evaluarea substanțelor în ceea ce privește
proprietatea periculoasă HP 14 „Ecotoxice” în vederea eventualei armonizări a acestora.

(9)

Este oportun să li se acorde întreprinderilor și autorităților competente suficient timp pentru a se adapta la noile
cerințe.

(10)

Comitetul prevăzut la articolul 39 din Directiva 2008/98/CE nu a emis un aviz privind măsurile prevăzute în
prezentul regulament. Măsurile ar trebui, prin urmare, să fie adoptate de către Consiliu în conformitate cu
articolul 5a alineatul (4) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa III la Directiva 2008/98/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 5 iulie 2018.
(1) Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului
European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 365, 19.12.2014, p. 89).
(2) Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Comisiei din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor
chimice (REACH) (JO L 142, 31.5.2008, p. 1).
(3) Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite
Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Luxemburg, 8 iunie 2017.
Pentru Consiliu
Președintele
K. SIMSON
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ANEXĂ

Anexa III la Directiva 2008/98/CE se modifică după cum urmează:
1. Rubrica pentru HP 14 „Ecotoxice” se înlocuiește cu următorul text:
„HP 14 «Ecotoxice»: deșeuri care prezintă sau pot să prezinte riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai
multe sectoare ale mediului înconjurător.
Deșeurile care îndeplinesc oricare dintre următoarele condiții sunt clasificate ca deșeuri periculoase de tip HP 14:
— deșeuri care conțin o substanță clasificată ca substanță care diminuează stratul de ozon, căreia îi corespunde
codul de pericol H420 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al
Consiliului (*), și concentrația acestei substanțe este mai mare sau egală cu limita de concentrație de 0,1 %.
[c(H420) ≥ 0,1 %]
— deșeuri care conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca „acvatic acut”, cărora le corespunde codul de
pericol H400 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, și suma concentrațiilor acestor substanțe este
mai mare sau egală cu limita de concentrație de 25 %. Unor astfel de substanțe li se aplică o valoare-limită
de 0,1 %.
[Σ c (H400) ≥ 25 %]
— deșeuri care conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca „acvatic cronic” 1, 2 sau 3, cărora le corespund
codul sau codurile de pericol H410, H411 sau H412 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, iar
suma concentrațiilor tuturor substanțelor clasificate ca „acvatic cronic 1” (H410), multiplicată cu 100, adăugată la
suma concentrațiilor tuturor substanțelor clasificate ca „acvatic cronic 2” (H411), multiplicată cu 10, adăugată la
suma concentrațiilor tuturor substanțelor clasificate ca „acvatic cronic 3” (H412), este mai mare sau egală cu
limita de concentrație de 25 %. Substanțelor clasificate ca H410 li se aplică o valoare-limită de 0,1 % și
substanțelor clasificate ca H411 sau H412 li se aplică o valoare-limită de 1 %.
[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]
— deșeuri care conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca „acvatic cronic” 1, 2, 3 sau 4, cărora le corespund
codurile de pericol H410, H411, H412 sau H413 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, și suma
concentrațiilor tuturor substanțelor clasificate ca „acvatic cronic” este mai mare sau egală cu limita de concentrație
de 25 %. Substanțelor clasificate ca H410 li se aplică o valoare-limită de 0,1 % și substanțelor clasificate ca H411,
H412 sau H413 li se aplică o valoare-limită de 1 %.
[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]
unde: Σ = suma și c = concentrațiile substanțelor.
(*) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind
clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor
67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353,
31.12.2008, p. 1).”;
2. Se elimină nota de sub rubrica aferentă HP 15.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/998 AL COMISIEI
din 12 iunie 2017
de modificare pentru a 268-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire
a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile
ISIL (Da'esh) și Al-Qaida
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive
specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida (1), în special
articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),
întrucât:
(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică
înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat anterior.

(2)

La 7 iunie 2017, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să
modifice o mențiune de pe lista sa a persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor
și a resurselor economice. Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în
consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 12 iunie 2017.
Pentru Comisie,
Pentru Președinte,
Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă

(1) JO L 139, 29.5.2002, p. 9.
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ANEXĂ

La rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, datele de identificare
pentru mențiunea „Al-Nusrah Front for the People of the Levant [alias (a) the Victory Front; (b) Jabhat al-Nusrah;
(c) Jabhet al-Nusra; (d) Al-Nusrah Front; (e) Al-Nusra Front; (f) Ansar al-Mujahideen Network; (g) Levantine Mujahideen
on the Battlefields of Jihad]. Alte informații: (a) acționează în Siria; (b) inclusă anterior pe listă între 30 mai 2013 și
13 mai 2014 ca alias al organizației Al-Qaida în Irak. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b):
14.5.2014.” se înlocuiesc cu următorul text:
„Al-Nusrah Front for the People of the Levant [alias (a) the Victory Front; (b) Jabhat al-Nusrah; (c) Jabhet al-Nusra;
(d) Al-Nusrah Front; (e) Al-Nusra Front; (f) Ansar al-Mujahideen Network; (g) Levantine Mujahideen on the
Battlefields of Jihad; (h) Jabhat Fath al Sham; (i) Jabhat Fath al-Sham; (j) Jabhat Fatah al-Sham; (k) Jabhat Fateh
Al-Sham; (l) Fatah al-Sham Front; (m) Fateh al-Sham Front; (n) Conquest of the Levant Front; (o) The Front for the
Liberation of al Sham; (p) Front for the Conquest of Syria/the Levant; (q) Front for the Liberation of the Levant;
(r) Front for the Conquest of Syria]. Alte informații: (a) acționează în Republica Arabă Siriană; (b) Irak; (c) inclusă
anterior pe listă între 30 mai 2013 și 13 mai 2014 ca alias al organizației Al-Qaida în Irak. Data desemnării
menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 14.5.2014.”
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REGULAMENTUL (UE) 2017/999 AL COMISIEI
din 13 iunie 2017
de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al
Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
(REACH)
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE)
nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE
a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolele 58
și 131,
întrucât:
(1)

Substanța 1-brompropan (bromură de n-propil) îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță toxică pentru
reproducere (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al
Consiliului (2) și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE)
nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (c) din regulamentul respectiv.

(2)

Substanța ftalat de diizopentil îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță toxică pentru reproducere
(categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de
includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (c) din regulamentul
respectiv.

(3)

Substanța diesteri alchilici (C 6-8) ramificați ai acidului 1,2-benzendicarboxilic, bogați în C7 îndeplinește criteriile
de clasificare ca substanță toxică pentru reproducere (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE)
nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (c) din regulamentul respectiv.

(4)

Substanța diesteri alchilici (C 7-11) ramificați și liniari ai acidului 1,2-benzendicarboxilic îndeplinește criteriile de
clasificare ca substanță toxică pentru reproducere (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE)
nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (c) din regulamentul respectiv.

(5)

Substanța dipentilester al acidului 1-2-benzendicarboxilic, ramificat și liniar îndeplinește criteriile de clasificare ca
substanță toxică pentru reproducere (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin
urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la
articolul 57 litera (c) din regulamentul respectiv.

(6)

Substanța ftalat de di(2-metoxietil) îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță toxică pentru reproducere
(categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de
includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (c) din regulamentul
respectiv.

(7)

Substanța ftalat de dipentil îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță toxică pentru reproducere
(categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de
includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (c) din regulamentul
respectiv.

(1) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și
ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).
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(8)

Substanța ftalat de N-pentil și izopentil îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță toxică pentru reproducere
(categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de
includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (c) din regulamentul
respectiv.

(9)

Atunci când conține un anumit procent de benzo(a)piren, substanța ulei antracenic îndeplinește criteriile de
clasificare ca substanță cancerigenă (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin
urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la
articolul 57 litera (a) din regulamentul respectiv. Substanța este, de asemenea, persistentă, bioacumulativă și
toxică, precum și foarte persistentă și foarte bioacumulativă în conformitate cu criteriile stabilite în anexa XIII la
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la
regulamentul menționat stabilite la articolul 57 literele (d) și (e) din regulamentul respectiv.

(10)

Substanța smoală de gudron de cărbune la temperatură înaltă îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță
carcinogenă (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește
criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (a) din
regulamentul respectiv. Substanța este, de asemenea, persistentă, bioacumulativă și toxică, precum și foarte
persistentă și foarte bioacumulativă în conformitate cu criteriile stabilite în anexa XIII la Regulamentul (CE)
nr. 1907/2006 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în anexa XIV la regulamentul menționat
stabilite la articolul 57 literele (d) și (e) din regulamentul respectiv.

(11)

Grupul de substanțe 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenoli etoxilați [care include substanțe bine definite și substanțe cu
compoziție necunoscută sau variabilă, produse de reacție complexă sau materiale biologice („substanțe UVBC”),
polimeri și omologi] sunt substanțe care, prin degradare, au proprietăți care perturbă sistemul endocrin și cu
privire la care există dovezi științifice ale unor efecte probabile grave asupra mediului. Ca atare, aceste substanțe
suscită un nivel de îngrijorare echivalent celui privind alte substanțe menționate la articolul 57 literele (a)-(e) din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și, prin urmare, îndeplinesc criteriile de includere în anexa XIV la regulamentul
menționat stabilite la articolul 57 litera (f) din regulamentul respectiv.

(12)

Grupul de substanțe 4-nonilfenoli, ramificați și liniari, etoxilați (care include substanțe cu un lanț alchilic liniar
și/sau ramificat cu un număr de atomi de carbon egal cu 9 cu legătură covalentă în poziția 4 cu fenolul, etoxilate,
inclusiv substanțe UVBC și substanțe bine definite, polimeri și omologi, cuprinzând oricare dintre izomerii
individuali și/sau combinații ale acestora) sunt substanțe care, prin degradare, au proprietăți care perturbă
sistemul endocrin și cu privire la care există dovezi științifice ale unor efecte probabile grave asupra mediului. Ca
atare, aceste substanțe suscită un nivel de îngrijorare echivalent celui privind alte substanțe menționate la
articolul 57 literele (a)-(e) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și, prin urmare, îndeplinesc criteriile de includere
în anexa XIV la regulamentul menționat stabilite la articolul 57 litera (f) din regulamentul respectiv.

(13)

Substanțele menționate mai sus au fost identificate și incluse în lista substanțelor candidate în conformitate cu
articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. În recomandările sale din 6 februarie 2014 (1) și din 1 iulie
2015 (2), Agenția Europeană pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”) a acordat prioritate
substanțelor susmenționate în vederea includerii în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în
conformitate cu articolul 58 din regulamentul respectiv. În plus, Comisia a primit informații privind impactul
socioeconomic prin intermediul numeroaselor contribuții trimise de părțile interesate după recepționarea celei dea cincea recomandări a agenției sau prin intermediul unei consultări publice realizate în paralel cu consultarea
publică efectuată de agenție cu privire la proiectul celei de-a șasea recomandări. În pofida informațiilor primite,
este necesară includerea substanțelor respective în anexa menționată.

(14)

Este adecvată indicarea datelor menționate la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Regulamentul (CE)
nr. 1907/2006, conform recomandărilor agenției din 6 februarie 2014 și din 1 iulie 2015. Aceste date au fost
stabilite pe baza timpului necesar estimat pentru pregătirea unei cereri de autorizare, ținându-se cont de
informațiile disponibile cu privire la diferitele substanțe și de informațiile primite în timpul consultării publice
desfășurate în conformitate cu articolul 58 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. În acest sens, ar
trebui să se țină seama, de asemenea, de capacitatea agenției de a prelucra cererile în termenele prevăzute în
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum se prevede la articolul 58 alineatul (3) din regulamentul respectiv.

(15)

Pentru fiecare dintre substanțele enumerate în anexa la prezentul regulament, nu există motive pentru ca data
menționată la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 să fie stabilită la
mai mult de 18 luni de la data menționată la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din regulamentul
menționat.

(1) http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf
(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf
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(16)

Articolul 58 alineatul (1) litera (e) coroborat cu articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006
prevede posibilitatea exceptării unor utilizări sau a unor categorii de utilizări în cazurile în care există o legislație
specifică a Uniunii care impune cerințe minime referitoare la protecția sănătății umane sau a mediului și care
garantează un control adecvat al riscurilor. În conformitate cu informațiile disponibile în prezent, nu este
oportună acordarea unor exceptări pe baza acestor dispoziții.

(17)

Pe baza informațiilor disponibile în prezent, nu este oportună acordarea unor exceptări pentru activități de
cercetare și de dezvoltare orientate către produse și procese.

(18)

Pe baza informațiilor disponibile în prezent, nu este oportună stabilirea unor perioade de revizuire a anumitor
utilizări. În conformitate cu articolul 60 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, perioadele de
revizuire se stabilesc de la caz la caz, luând în considerare, printre altele, riscurile prezentate de utilizarea
substanței, avantajele socio-economice care decurg din utilizarea substanței și analiza alternativelor sau orice plan
de substituire prezentat de solicitant pentru utilizări pentru care este necesară autorizarea. În situațiile în care nu
există o alternativă potrivită, riscurile prezentate de utilizare se limitează prin măsuri adecvate și eficace de
gestionare a riscurilor, iar atunci când avantajele care decurg din utilizare sunt considerate importante, cum ar fi
în cazul producției de medicamente sau de dispozitive medicale, perioadele de revizuire ar putea fi lungi.

(19)

Pentru a evita uzura morală prematură a articolelor care nu se mai produc după datele de expirare menționate în
anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, unele substanțe (ca atare sau în amestecuri) incluse în anexa
respectivă trebuie să rămână disponibile pentru producerea de piese de schimb în vederea reparării articolelor în
cauză, atunci când articolele respective nu își pot îndeplini funcția în lipsa acelor piese de schimb, precum și
atunci când unele substanțe din anexa XIV (ca atare sau în amestecuri) sunt necesare pentru repararea articolelor
respective. În acest scop, ar trebui simplificate cererile de autorizare a substanțelor din anexa XIV pentru utilizare
în producția de piese de schimb sau pentru repararea articolelor menționate. Regimurile tranzitorii aplicabile
substanțelor în cauză pentru utilizările respective ar trebui prelungite, pentru a permite adoptarea de măsuri de
punere în aplicare pentru respectivele cereri simplificate de autorizare.

(20)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui modificat în consecință.

(21)

Substanța N,N-dimetilformamidă (DMF) îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță toxică pentru
reproducere (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinește
criteriile de includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (c) din
regulamentul respectiv. Această substanță a fost, de asemenea, identificată și inclusă în lista substanțelor candidate
în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și i s-a acordat prioritate pentru includerea
în anexa XIV la regulamentul menționat, conform recomandării agenției din 6 februarie 2014 în temeiul
articolului 58 din regulamentul respectiv. DMF are proprietăți intrinsece similare cu cele ale substanței N,Ndimetilacetamidă (DMAC) și ale substanței N-metil-2-pirolidonă (NMP), toate cele trei substanțe putând fi
considerate alternative potențiale pentru câteva dintre utilizărilor lor principale. NMP face în prezent obiectul
unei proceduri de restricționare în conformitate cu articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Având în
vedere similaritățile celor trei substanțe, atât în ceea ce privește proprietățile lor intrinsece, cât și aplicațiile lor
industriale, și pentru garantarea unei abordări consecvente a reglementării, Comisia consideră adecvată amânarea
deciziei privind includerea DMF în anexa XIV, așa cum s-a procedat și în cazul DMAC, atunci când Comisia a luat
în considerare recomandarea agenției din 17 ianuarie 2013.

(22)

Diazen-1,2-dicarboxamidă (C,C′-azodi(formamidă)] (ADCA) îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță
sensibilizantă pentru căile respiratorii (Sens. resp. 1). Luând în considerare toate informațiile disponibile cu privire
la proprietățile intrinsece ale ADCA și la efectele sale adverse, agenția a conchis că această substanță poate fi
considerată o substanță cu privire la care există dovezi științifice ale unor efecte probabile grave asupra sănătății
umane, care suscită un nivel de îngrijorare echivalent celui privind alte substanțe menționate la articolul 57
literele (a)-(e) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și, prin urmare, îndeplinește criteriile de includere în
anexa XIV la regulamentul menționat stabilite la articolul 57 litera (f) din regulamentul respectiv. Această
substanță a fost, de asemenea, identificată și inclusă în lista substanțelor candidate în conformitate cu articolul 59
din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și i s-a acordat prioritate pentru includerea în anexa XIV la regulamentul
menționat, conform recomandării agenției din 6 februarie 2014 în temeiul articolului 58 din regulamentul
respectiv. Utilizările ADCA sunt foarte diverse și ating o gamă largă de industrii producătoare diferite, ceea ce este
de așteptat să conducă la cereri de autorizare deosebit de complexe. Întrucât experiența în tratarea cererilor de
autorizare care se referă la game largi de utilizări este încă limitată, este adecvată amânarea pentru moment
a deciziei privind includerea ADCA în anexa XIV.

(23)

Anumite fibre ceramice refractare aluminosilicate (Al-RCF) și fibre ceramice refractare aluminosilicate de zirconiu
(Zr-RFC) îndeplinesc criteriile de clasificare ca substanțe cancerigene (categoria 1B) în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinesc criteriile de includere în anexa XIV la
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Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (a) din regulamentul respectiv. Aceste substanțe
au fost, de asemenea, identificate și incluse în lista substanțelor candidate în conformitate cu articolul 59 din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și li s-a acordat prioritate pentru includerea în anexa XIV la regulamentul
menționat, conform recomandării agenției din 6 februarie 2014 în temeiul articolului 58 din regulamentul
respectiv. Fibrele propriu-zise sunt fabricate într-un număr foarte redus de situri industriale și sunt transformate
în general direct, în cadrul aceluiași proces de fabricație, în articole utilizate ulterior într-o gamă largă de
echipamente industriale pentru izolare la temperaturi înalte, ceea ce poate duce la o expunere semnificativă
a lucrătorilor. Cu toate acestea, utilizarea articolelor fabricate din fibrele respective nu face obiectul autorizării în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Pentru a hotărî care este cea mai potrivită abordare din punctul de
vedere al reglementării, Comisia consideră adecvată amânarea pentru moment a deciziei privind includerea AlRCF și Zr-RCF în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
(24)

Substanțele acid boric, tetraborat de disodiu (anhidru), trioxid de dibor și heptaoxid de tetrabor și disodiu (hidrat)
îndeplinesc criteriile de clasificare ca substanțe toxice pentru reproducere (categoria 1B) în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, îndeplinesc criteriile de includere în anexa XIV la
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilite la articolul 57 litera (c) din regulamentul respectiv. Aceste substanțe au
fost, de asemenea, identificate și incluse în lista substanțelor candidate în conformitate cu articolul 59 din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și li s-a acordat prioritate pentru includerea în anexa XIV la regulamentul
menționat, conform recomandării agenției din 1 iulie 2015 în temeiul articolului 58 din regulamentul respectiv.
În plus, utilizările acestor substanțe sunt foarte diverse și ating o gamă largă de industrii producătoare diferite,
ceea ce este de așteptat să conducă la cereri de autorizare deosebit de complexe. Întrucât experiența în tratarea
cererilor de autorizare care se referă la game largi de utilizări este încă limitată, este adecvată amânarea pentru
moment a deciziei privind includerea acestor substanțe în anexa XIV.

(25)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul
articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 13 iunie 2017.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

Tabelul din anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică după cum urmează:
1. Se adaugă următoarele rubrici:
Dispoziții tranzitorii

„32.

Utilizări
(categorii
de utili
zări)
exceptate

Perioade
de reexa
minare

4 iulie
2020

—

—

4 ianuarie
2019

4 iulie
2020

—

—

4 ianuarie
2019

4 iulie
2020

—

—

4 ianuarie
2019

4 iulie
2020

—

—

4 ianuarie
2019

4 iulie
2020

—

—

4 ianuarie
2019

4 iulie
2020

—

—

4 ianuarie
2019

4 iulie
2020

—

—

Proprietate (proprietăți)
intrinsecă (intrinseci)
menționată (menționate) la
articolul 57

Data limită
de introdu
cere
a cererii (1)

Data expi
rării (2)

1-brompropan (bromură de
n-propil)

Toxică pentru
reproducere

4 ianuarie
2019

Nr. CE:

(categoria 1B)

Intrare
nr.

Substanța

203-445-0

Nr. CAS: 106-94-5

33.

Ftalat de diizopentil
Nr. CE:

34.

210-088-4

Toxică pentru
reproducere

Nr. CAS: 605-50-5

(categoria 1B)

Diesteri alchilici (C6-8) ra
mificați ai acidului 1,2-ben
zendicarboxilic, bogați în
C7

Toxică pentru
reproducere

Nr. CE:

(categoria 1B)

276-158-1

Nr. CAS: 71888-89-6

35.

Diesteri alchilici (C7-11) ra
mificați și liniari ai acidului
1,2-benzendicarboxilic
Nr. CE:

Toxică pentru
reproducere
(categoria 1B)

271-084-6

Nr. CAS: 68515-42-4

36.

Dipentilester al acidului 12-benzendicarboxilic, rami
ficat și liniar
Nr. CE:

Toxică pentru
reproducere
(categoria 1B)

284-032-2

Nr. CAS: 84777-06-0

37.

Ftalat de di(2-metoxietil)
Nr. CE:

38.

204-212-6

Toxică pentru
reproducere

Nr. CAS: 117-82-8

(categoria 1B)

Ftalat de dipentil

Toxică pentru
reproducere

Nr. CE:

205-017-9

Nr. CAS: 131-18-0

(categoria 1B)
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Dispoziții tranzitorii
Perioade
de reexa
minare

4 iulie
2020

—

—

4 aprilie
2019

4 octom
brie 2020

—

—

4 aprilie
2019

4 octom
brie 2020

—

—

Proprietăți care
afectează sistemul
endocrin [articolul 57
litera (f) – mediul]

4 iulie
2019

4 ianuarie
2021

—

—

Proprietăți care
afectează sistemul
endocrin [articolul 57
litera (f) – mediul]

4 iulie
2019

4 ianuarie
2021

—

—”

Data limită
de introdu
cere
a cererii (1)

Data expi
rării (2)

Ftalat de N-pentil și izopen
til

Toxică pentru
reproducere

4 ianuarie
2019

Nr. CE:

(categoria 1B)

Intrare
nr.

39.

Utilizări
(categorii
de utili
zări)
exceptate

Proprietate (proprietăți)
intrinsecă (intrinseci)
menționată (menționate) la
articolul 57

Substanța

—

Nr. CAS: 776297-69-9

40.

Ulei antracenic

Cancerigenă

Nr. CE:

(categoria 1B) (***), PBT,
vPvB

292-602-7

Nr. CAS: 90640-80-5

41.

Smoală de gudron de căr
bune la temperatură înaltă
Nr. CE:

266-028-2

Cancerigenă
(categoria 1B), PBT,
vPvB

Nr. CAS: 65996-93-2

42.

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoli etoxilați
[care includ substanțe bine
definite și substanțe UVBC,
polimeri și omologi]
Nr. CE:

—

Nr. CAS: —

43.

4-nonilfenoli, ramificați și
liniari, etoxilați
[substanțe cu un lanț alchi
lic liniar și/sau ramificat cu
un număr de atomi de car
bon egal cu 9 cu legătură
covalentă în poziția 4 cu fe
nolul, etoxilate, inclusiv
substanțe UVBC și sub
stanțe bine definite, poli
meri și omologi, cuprin
zând oricare dintre izomerii
individuali și/sau combinații
ale acestora]
Nr. CE:

—

Nr. CAS: —
(1) Dată menționată la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (ii).
(2) Dată menționată la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (i).

2. Simbolul „(*)” este inserat lângă data indicată în coloana „Data-limită de introducere a cererii” pentru substanțele cu
următoarele numere de intrare: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30
și 31.
3. Simbolul „(**)” este inserat lângă data indicată în coloana „Data expirării” pentru substanțele cu următoarele numere
de intrare: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 și 31.
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4. După tabel, se inserează următoarele note:
„(*) 1 septembrie 2019 pentru utilizarea substanței la fabricarea de piese de schimb pentru repararea articolelor
a căror producție a încetat sau va înceta înainte de data expirării indicată în intrarea din anexa XIV pentru
substanța respectivă, atunci când substanța a fost utilizată la fabricarea articolelor respective, iar acestea nu își
pot îndeplini funcția în lipsa acelor piese de schimb, precum și pentru utilizarea substanței (ca atare sau în
amestecuri) pentru repararea articolelor respective, atunci când substanța ca atare sau în amestecuri a fost
utilizată la fabricarea articolelor respective, iar acestea nu pot fi reparate decât cu utilizarea substanței în cauză.
(**) 1 martie 2021 pentru utilizarea substanței la fabricarea de piese de schimb pentru repararea articolelor a căror
producție a încetat sau va înceta înainte de data expirării indicată în intrarea din anexa XIV pentru substanța
respectivă, atunci când substanța a fost utilizată la fabricarea articolelor respective, iar acestea nu își pot
îndeplini funcția în lipsa acelor piese de schimb, precum și pentru utilizarea substanței (ca atare sau în
amestecuri) pentru repararea articolelor respective, atunci când substanța a fost utilizată la fabricarea articolelor
respective, iar acestea nu pot fi reparate decât cu utilizarea substanței în cauză.
(***) Nu îndeplinește criteriile de identificare ca substanță cancerigenă în cazul în care conține < 0,005 % g/g
benzo(a)piren (Nr. Einecs 200-028-5).”
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REGULAMENTUL (UE) 2017/1000 AL COMISIEI
din 13 iunie 2017
de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al
Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
(REACH), în ceea ce privește acidul perfluorooctanoic (PFOA), sărurile acestuia și substanțele
înrudite cu acesta
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE)
nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE
a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 68
alineatul (1),
întrucât:
(1)

Acidul perfluorooctanoic (denumit în continuare „PFOA”), sărurile acestuia și substanțele înrudite cu acesta (2) au
anumite proprietăți specifice cum ar fi rezistența ridicată la frecare, caracterul dielectric, rezistența la căldură și la
agenți chimici și energie de suprafață mică. Ele sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații, cum ar fi în sectorul
producției de fluoropolimeri și fluoroelastomeri, ca agenți tensioactivi în spumele pentru stingerea incendiilor, și
în producția de textile și de hârtie pentru a se asigura rezistența la apă, grăsime, ulei și/sau murdărie.

(2)

La 14 iunie 2013, Comitetul statelor membre, menționat la articolul 76 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul
(CE) nr. 1907/2006, a identificat PFOA ca fiind o substanță persistentă, bioacumulativă și toxică („PBT”) în
conformitate cu articolul 57 litera (d) din regulamentul respectiv. La 20 iunie 2013, PFOA a fost inclusă în lista
substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită („SVHC”) în vederea unei eventuale includeri
în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(3)

La 17 octombrie 2014, Germania și Norvegia au transmis Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită
în continuare „agenția”) un dosar (3), în conformitate cu articolul 69 alineatul (4) din Regulamentul (CE)
nr. 1907/2006 (denumit în continuare „dosarul în temeiul anexei XV”), cu propunerea de a se limita fabricarea,
introducerea pe piață și utilizarea PFOA, a sărurilor acestuia și a substanțelor înrudite cu acesta, pentru a aborda
riscurile pentru sănătatea umană și mediu. Germania și Norvegia au propus o limită de concentrație de 2 ppb
pentru prezența acestor substanțe în alte substanțe, amestecuri sau articole, și nu au propus derogări, cu excepția
articolelor de ocazie pentru care o utilizare finală în Uniune poate fi demonstrată înainte de data aplicării
restricției.

(4)

La 8 septembrie 2015, Comitetul pentru evaluarea riscurilor (denumit în continuare „CER”) din cadrul agenției
a adoptat un aviz în care a concluzionat că, sub rezerva modificării domeniului de aplicare și a condițiilor
propuse în „dosarul în temeiul anexei XV”, o limitare generală a fabricării, utilizării și introducerii pe piață
a PFOA, a sărurilor acestuia și a substanțelor înrudite cu acesta este cea mai adecvată măsură la nivelul Uniunii
pentru a aborda riscurile identificate în ceea ce privește eficacitatea reducerii acestor riscuri. CER a propus două
limite de concentrație diferite, și anume de 25 ppb pentru PFOA și sărurile acestuia și de 1 000 ppb pentru
o substanță sau o combinație de substanțe înrudite cu PFOA, în alte substanțe, amestecuri sau articole, ceea ce
reflectă posibila prezență a unor impurități inevitabile și contaminanți accidentali și ține seama de capacitățile
metodelor de analiză. CER a propus scutirea de la restricție a acoperirilor fotografice aplicate pe filme, hârtie sau
forme de tipar, dispozitive medicale implantabile și substanțe sau amestecuri utilizate în procedee semicon
ductoare și fotolitografice, având în vedere nivelul relativ scăzut al impactului asupra mediului și intervalele de
timp îndelungate pentru înlocuirea acestora. CER a propus, de asemenea, scutirea utilizării substanțelor ca
intermediari izolați transportați pentru a permite fabricarea de alternative, precum și introducerea pe piață
a articolelor de ocazie.

(1) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
(2) Substanțele înrudite cu PFOA sunt substanțe care, datorită structurii lor moleculare, sunt considerate ca având potențialul de a se degrada
sau de a se transforma în PFOA.
(3) http://echa.europa.eu/documents/10162/e9cddee6-3164-473d-b590-8fcf9caa50e7.
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(5)

La 4 decembrie 2015, Comitetul pentru analiză socio-economică (denumit în continuare „CASE”) din cadrul
agenției a adoptat un aviz, indicând că restricția propusă în „dosarul în temeiul anexei XV”, astfel cum a fost
modificată de CER și de CASE, este cea mai adecvată măsură la nivelul Uniunii pentru a aborda riscurile
identificate, avându-se în vedere raportul dintre beneficiile sale socio-economice și costurile socio-economice.

(6)

CASE a fost de acord cu scutirile propuse de CER. În plus, CASE a sugerat amânarea cu trei ani a aplicării
restricției, în locul celor optsprezece luni propuse în „dosarul în temeiul anexei XV”, pentru a permite părților
interesate să ia măsurile necesare punerii în conformitate. Pe baza unor considerente socio-economice, cum ar fi
costurile ridicate, povara economică semnificativă, lipsa de alternative, emisiile relativ scăzute în mediul
înconjurător, utilizările critice cu un grad ridicat de beneficii societale, CASE a sugerat amânări mai îndelungate
ale restricției pentru cernelurile pentru imprimare pe bază de latex, materialele textile pentru protecția
lucrătorilor, membranele destinate materialelor textile medicale, filtrării apei, proceselor de producție și tratării
efluenților, anumitor materiale de acoperire nano plasmatice și anumitor dispozitive medicale neimplantabile.

(7)

CASE a sugerat, de asemenea, să se scutească de la restricția propusă spumele pentru stingerea incendiilor deja
introduse pe piață înainte de data aplicării restricției respective și instalațiile de producție a semiconductorilor.

(8)

Forumul pentru schimbul de informații privind aplicarea legii din cadrul agenției, menționat la articolul 76
alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, a fost consultat în cursul procesului de restricționare
și avizul său a fost luat în considerare.

(9)

La 12 ianuarie 2016, Agenția a prezentat Comisiei avizele CER și CASE (1).

(10)

Pe baza acestor avize, Comisia a concluzionat că, din producerea, utilizarea sau introducerea pe piață a PFOA,
a sărurilor acestuia și a substanțelor înrudite cu acesta ca atare, sub formă de constituent al altor substanțe, în
amestecuri și în articole rezultă un risc inacceptabil pentru sănătatea umană și pentru mediu. Comisia consideră
că aceste riscuri ar trebui abordate la scara Uniunii.

(11)

Acidul perfluoroctan sulfonic (denumit în continuare „PFOS”) și derivații săi ar trebui să fie scutiți de restricția
propusă, întrucât substanțele respective sunt deja reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al
Parlamentului European și al Consiliului (2). Producția inevitabilă de PFOA în timpul fabricării de substanțe
fluorurate cu un lanț de carbon mai mic sau egal cu șase atomi ar trebui, de asemenea, să fie scutită de restricția
propusă.

(12)

Conform avizului CASE, aplicarea restricției ar trebui amânată în general pentru o perioadă de trei ani și pentru
perioade mai lungi în ceea ce privește anumite sectoare, pentru a permite părților interesate să respecte restricția
propusă. Deși există o metodă analitică standard pentru determinarea PFOS extractibil din produsele solide
acoperite și impregnate, din lichide și din spumele de stingere a incendiilor (CEN/TS 15968:2010), care, în modul
cel mai probabil, poate fi ajustată pentru a include, de asemenea, PFOA și substanțele înrudite cu PFOA care
beneficiază de o limită de detecție relevantă, în prezent nu există o astfel de metodă analitică standard pentru
extragerea și analiza chimică a substanțelor respective. Perioada de amânare a restricției ar trebui să permită
elaborarea în continuare a unor metode analitice adecvate care să poată fi aplicate tuturor matricelor.

(13)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui modificat în consecință.

(14)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu poziția comitetului instituit în temeiul
articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.
(1) https://echa.europa.eu/documents/10162/2f0dfce0-3dcf-4398-8d6b-2e59c86446be.
(2) Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și
de modificare a Directivei 79/117/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 7).
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Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 13 iunie 2017.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

În anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se adaugă următoarea rubrică:

„68. Acid perfluorooctanoic (PFOA)
Nr. CAS 335-67-1
Nr. CE 206-397-9

1. Nu sunt produse sau introduse pe piață sub formă de
substanțe ca atare de la 4 iulie 2020.
2. De la 4 iulie 2020 nu se utilizează în producția/nu se
introduc pe piață în compoziția:

și sărurile acestuia

(a) unei alte substanțe sub formă de constituent;

Orice substanță înrudită (inclusiv sărurile și polimerii
săi) având o grupă perfluoroheptil liniară sau ramifi
cată cu formula C7F15- atașată în mod direct la un alt
atom de carbon, ca unul dintre elementele structu
rale.

(b) unui amestec;
(c) unui articol,
într-o concentrație egală sau mai mare de 25 ppb de
PFOA inclusiv sărurile sale sau de 1 000 ppb într-o
substanță sau o combinație de substanțe înrudite cu
PFOA.

Orice substanță înrudită (inclusiv sărurile și polimerii
săi) având o grupă perfluorooctil liniară sau ramifi
cată cu formula C8F17- ca unul dintre elementele
3. Punctele 1 și 2 se aplică de la:
structurale.
Următoarele substanțe sunt excluse de la această de
semnare:
— C8F17-X, unde X = F, Cl, Br.
— C8F17-C(= O)OH, C8F17-C(= O)O-X′ sau C8F17-CF2X′ (unde X′ = orice grupă, inclusiv săruri).

(a) 4 iulie 2022 pentru:
(i) echipamentele utilizate pentru fabricarea de se
miconductori;
(ii) cerneluri pentru imprimare pe bază de latex.
(b) 4 iulie 2023 pentru:
(i)

materialele textile pentru protecția lucrătorilor
de riscurile pentru sănătatea și siguranța aces
tora;

(ii) membranele destinate utilizării în materiale tex
tile medicale, pentru filtrare în tratarea apei, în
procesele de producție și în tratarea efluenților;
(iii) în acoperirile nano plasmatice.
(c) 4 iulie 2032 pentru dispozitivele medicale altele de
cât dispozitivele medicale implantabile din dome
niul de aplicare al Directivei 93/42/CEE.
4. Punctele 1 și 2 nu se aplică în cazul următoarelor:
(a) acidul perfluoroctan sulfonic și derivații săi, enume
rați în partea A din anexa I la Regulamentul (CE)
nr. 850/2004;
(b) producerea unei substanțe în cazul în care acest lu
cru are loc ca un subprodus inevitabil al fabricării
de substanțe fluorurate cu un lanț de carbon mai
mic sau egal cu 6 atomi;
(c) o substanță care urmează a fi utilizată, sau este utili
zată ca intermediar izolat transportat, cu condiția
îndeplinirii condițiilor de la literele (a)-(f) din artico
lul 18 punctul 4 din prezentul regulament;
(d) o substanță care este element constitutiv al unei alte
substanțe sau al unui amestec care urmează a fi uti
lizat(ă), sau este utilizat(ă):
(i)

în producția de dispozitive medicale implanta
bile din domeniul de aplicare al Directivei
93/42/CEE;
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(ii) în acoperirile fotografice aplicate pe filme, hâr
tie sau forme de tipar;
(iii) în procedee de fotolitografie pentru semicon
ductori sau în procese de gravare pentru semi
conductori compuși;
(e) în amestecuri concentrate de spume pentru stinge
rea incendiilor care au fost introduse pe piață
înainte de 4 iulie 2020 și sunt destinate a fi utili
zate, sau sunt utilizate în producția altor amestecuri
de spume pentru stingerea incendiilor.
5. Punctul 2 litera (b) nu se aplică în cazul amestecurilor
de spume pentru stingerea incendiilor care au fost:
(a) introduse pe piață înainte de 4 iulie 2020, sau
(b) produse în conformitate cu punctul 4 litera (e), cu
condiția ca, în cazul în care acestea sunt utilizate în
scopuri de formare, emisiile în mediu să fie reduse
la minimum și efluenții colectați să fie eliminați în
condiții de siguranță.
6. Punctul 2 litera (c) nu se aplică:
(a) articolelor introduse pe piață înainte de 4 iulie
2020;
(b) dispozitivelor medicale implantabile fabricate în
conformitate cu punctul 4 litera (d) punctul (i);
(c) articolelor acoperite cu acoperirile fotografice men
ționate la de la punctul 4 litera (d) punctul (ii);
(d) semiconductorilor sau semiconductorilor compuși
menționați la punctul 4 litera (d) punctul (iii).”
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RECTIFICĂRI
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1821 al Comisiei din 6 octombrie
2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind
Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294 din 28 octombrie 2016)
La pagina 607, în anexă, în textul de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, partea a II-a secțiunea XVI
capitolul 85, în rândul pentru codul 8538, în coloana 2:
în loc de:

„Părți destinate ltraviol sau în principal aparatelor de la pozițiile 8535, 8536 sau 8537:”,

se citește:

„Părți destinate exclusiv sau în principal aparatelor de la poziția 8535, 8536 sau 8537:”.

La pagina 607, în anexă, în textul de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, partea a II-a secțiunea XVI
capitolul 85, în rândul pentru codul 8539, în coloana 2:
în loc de:

„Lămpi și tuburi electrice cu incandescență sau cu descărcare, ltraviol articole numite «faruri și proiectoare
etanșe» și lămpi și tuburi cu raze ltraviolet sau infraroșii; lămpi cu arc; lămpi cu diode electroluminiscente
(LED)”,

se citește:

„Lămpi și tuburi electrice cu incandescență sau cu descărcare, articole numite «faruri și proiectoare etanșe» și
lămpi și tuburi cu raze ultraviolete sau infraroșii; lămpi cu arc; lămpi (becuri) cu diode electroluminiscente
(LED)”.

La pagina 607, în anexă, în textul de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, partea a II-a secțiunea XVI
capitolul 85, în rândul pentru codul 8539 10 00, în coloana 2, al doilea rând:
în loc de:

„Alte lămpi și tuburi cu incandescență, cu excepția celor cu raze ltraviolet sau infraroșii:”,

se citește:

„Alte lămpi și tuburi cu incandescență, cu excepția celor cu raze ultraviolete sau infraroșii:”.

La pagina 608, în anexă, în textul de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, partea a II-a secțiunea XVI
capitolul 85, în rândul pentru codul 8539 50 00, în coloana 2:
în loc de:

„Lămpi cu diode electroluminiscente (LED)”,

se citește:

„Lămpi (becuri) cu diode electroluminiscente (LED)”.
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