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KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/999
af 13. juni 2017
om ændring af bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om
registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om
registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk
kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og
Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF,
93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 58 og artikel 131, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Stoffet 1-brompropan (n-propylbromid) opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk
(kategori 1B) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (2) og
opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57,
litra c), i samme forordning.

(2)

Stoffet diisopentylphthalat opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B)
i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til
forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning.

(3)

Stoffet 1,2-benzendicarboxylsyre, di-C6-8-forgrenede alkylestere, C7-rige, opfylder kriterierne for klassificering
som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder
derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c),
i samme forordning.

(4)

Stoffet 1,2-benzendicarboxylsyre, di-C7-11-forgrenede og lineære alkylestere, opfylder kriterierne for klassificering
som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder
derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c),
i samme forordning.

(5)

Stoffet 1,2-benzendicarboxylsyre, dipentylester, forgrenet og lineær, opfylder kriterierne for klassificering som
reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de
kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme
forordning.

(6)

Stoffet bis(2-methoxyethyl)phthalat opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B)
i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til
forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning.

(7)

Stoffet dipentylphthalat opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B)
i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til
forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning.

(1) EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af
stoffer og blandinger (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

L 150/8

DA

Den Europæiske Unions Tidende

14.6.2017

(8)

Stoffet N-pentyl-isopentylphthalat opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B)
i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til
forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning.

(9)

Når stoffet anthracenolie indeholder en vis procentdel benzo[a]pyren, opfylder det kriterierne for klassificering
som kræftfremkaldende (kategori 1 B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor
de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra a), i samme
forordning. Stoffet er også persistent, bioakkumulerende og toksisk samt meget persistent og meget
bioakkumulerende i henhold til kriterierne i bilag XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og opfylder derfor de
kriterier for optagelse i bilag XIV til nævnte forordning fastsat i artikel 57, litra d) og e), i samme forordning.

(10)

Stoffet beg, kultjære, højtemperaturs-, opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1 B)
i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til
forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra a), i samme forordning. Stoffet er også persistent,
bioakkumulerende og toksisk samt meget persistent og meget bioakkumulerende i henhold til kriterierne
i bilag XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til nævnte
forordning fastsat i artikel 57, litra d) og e), i samme forordning.

(11)

Stofgruppen 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxyleret (der omfatter veldefinerede stoffer og stoffer med
ukendt eller variabel sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologiske materialer (i det følgende
benævnt »UVCB-stoffer«), polymerer og homologer) er stoffer, der via deres nedbrydning har hormonforstyrrende
egenskaber, for hvilke der foreligger videnskabelig evidens for sandsynlige alvorlige virkninger for miljøet. De
giver som sådan anledning til en tilsvarende grad af betænkelighed som andre stoffer opført i artikel 57,
litra a)-e), i forordning (EF) nr. 1907/2006 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til
forordningen, der er fastsat i artikel 57, litra f), i samme forordning.

(12)

Stofgruppen 4-nonylphenol, forgrenet og lineær, ethoxyleret (herunder stoffer med en lineær og/eller forgrenet
alkylkæde med et kulstofantal på 9 kovalent bundet i position 4 til phenol, ethoxyleret, der dækker UVCB-stoffer
og veldefinerede stoffer, polymerer og homologer, som indbefatter en hvilken som helst af de individuelle
isomerer og/eller kombinationer heraf) er stoffer, der via deres nedbrydning har hormonforstyrrende egenskaber,
for hvilke der foreligger videnskabelig evidens for sandsynlige alvorlige virkninger for miljøet. De giver som sådan
anledning til en tilsvarende grad af betænkelighed som andre stoffer opført i artikel 57, litra a)-e), i forordning
(EF) nr. 1907/2006 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordningen, der er fastsat
i artikel 57, litra f), i samme forordning.

(13)

Disse stoffer er blevet identificeret og optaget på kandidatlisten i overensstemmelse med artikel 59 i forordning
(EF) nr. 1907/2006. Desuden har Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) i sine anbefalinger af 6. februar
2014 (1) og 1. juli 2015 (2) prioriteret disse stoffer med henblik på optagelse i bilag XIV til forordning (EF)
nr. 1907/2006 i overensstemmelse med artikel 58 i samme forordning. Kommissionen har desuden modtaget
oplysninger om de socioøkonomiske følger i de mange bemærkninger fra interessenter efter modtagelsen af
agenturets femte anbefaling eller via en offentlig høring, der blev gennemført parallelt med agenturets offentlige
høring om dets udkast til sjette anbefaling. Uanset de forelagte oplysninger bør stofferne optages i det
pågældende bilag.

(14)

De datoer, der er omhandlet i artikel 58, stk. 1, litra c), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006, bør
i overensstemmelse med agenturets anbefalinger af 6. februar 2014 og 1. juli 2015 anføres. Disse datoer er blevet
fastsat på grundlag af den tid, som det skønsmæssigt tager at udarbejde en ansøgning om godkendelse, under
hensyntagen til de oplysninger, der foreligger om de forskellige stoffer, herunder de oplysninger, der er modtaget
i løbet af den offentlige høring, jf. artikel 58, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1907/2006. Der er i det øjemed
desuden taget hensyn til agenturets kapacitet til at behandle ansøgningerne inden for den tidsramme, der er
fastsat i forordning (EF) nr. 1907/2006, jf. artikel 58, stk. 3, i samme forordning.

(15)

For hvert af de stoffer, der er opført i bilaget til denne forordning, er der ingen grund til, at den dato, der er
omhandlet i artikel 58, stk. 1, litra c), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006, fastsættes til senere end 18 måneder
efter den dato, der er omhandlet i artikel 58, stk. 1, litra c), nr. ii), i samme forordning.

(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)

Artikel 58, stk. 1, litra e), sammenholdt med artikel 58, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006, foreskriver, at
anvendelser eller kategorier af anvendelse kan undtages fra godkendelseskravet, forudsat at risikoen kontrolleres
på tilfredsstillende vis på grundlag af eksisterende specifik EU-lovgivning, der pålægger mindstekrav vedrørende
beskyttelse af menneskers sundhed eller miljøet. I overensstemmelse med de oplysninger, der er adgang til på
nuværende tidspunkt, bør der ikke fastsættes undtagelser i henhold til nævnte bestemmelser.

(17)

På grundlag af de oplysninger, der er adgang til på nuværende tidspunkt, bør der ikke fastsættes undtagelser for
produkt- og procesorienteret forskning og udvikling.

(18)

På grundlag af de oplysninger, der er adgang til på nuværende tidspunkt, bør der ikke fastsættes undersøgel
sesfrister for bestemte anvendelsesformål. I henhold til artikel 60, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1907/2006 skal
fristen for fornyet vurdering fastlægges i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til bl.a. de risici, som stoffets
anvendelser indebærer, de samfundsøkonomiske fordele ved dets anvendelse og analysen af alternativer eller en
eventuel substitutionsplan fremsendt for de anvendelser, for hvilke der ansøges om tilladelse. I tilfælde, hvor der
ikke findes egnede alternativer, begrænses risiciene ved anvendelsen af passende og effektive risikostyringsforan
staltninger, og når de fordele, der stammer fra anvendelsen, forventes at være store, som det kan være tilfældet
ved anvendelse til fremstilling af lægemidler eller medicinsk udstyr, kan fristerne for fornyet vurdering være lange.

(19)

For at undgå en for tidlig forældelse af produkter, som ikke længere fremstilles efter solnedgangsdatoen, der er
omhandlet i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, skal nogle stoffer (som sådan eller i blandinger), der er
medtaget i nævnte bilag, være til rådighed til produktion af reservedele til reparation af sådanne artikler, hvis
disse artikler ikke kan fungere efter hensigten uden de pågældende reservedele, eller hvis nogle bilag XIV-stoffer
(som sådan eller i blandinger) er nødvendige til reparation af sådanne artikler. Til dette formål bør ansøgninger
om godkendelse til anvendelse af et bilag XIV-stof til fremstilling af sådanne reservedele og til reparation af
sådanne artikler forenkles. De overgangsordninger, der finder anvendelse på de stoffer, der omfattes af disse
anvendelser, bør udvides for at muliggøre vedtagelse af gennemførelsesforanstaltninger for sådanne forenklede
ansøgninger om godkendelse.

(20)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor ændres.

(21)

N,N-dimethylformamid (DMF) opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B)
i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til
forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning. Det er desuden blevet
identificeret og optaget på kandidatlisten i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og
agenturet har i sin anbefaling af 6. februar 2014 prioriteret dette stof med henblik på optagelse i bilag XIV til
forordning (EF) nr. 1907/2006 i overensstemmelse med artikel 58 i samme forordning. DMF har samme iboende
egenskaber som N,N-dimethylacetamid (DMAC) og N-methyl-2-pyrrolidon (NMP), og alle tre stoffer kan betragtes
som potentielle alternativer med henblik på nogle af deres vigtige anvendelsesformål. NMP er omfattet af en
igangværende begrænsningsprocedure i overensstemmelse med artikel 69 i forordning (EF) nr. 1907/2006.
I betragtning af lighederne mellem de tre stoffer, både med hensyn til deres iboende egenskaber og deres
anvendelse i industrien, og for at sikre en konsekvent reguleringstilgang finder Kommissionen det
hensigtsmæssigt at udsætte afgørelsen om optagelse af DMF i bilag XIV, således som det allerede er sket for
DMAC, da Kommissionen behandlede agenturets anbefaling af 17. januar 2013.

(22)

Diazen-1,2-dicarboxamid (C,C′-azodi(formamid)) (ADCA) opfylder kriterierne for klassificering som et
respiratorisk sensibiliserende stof (Resp. Sens.1). Under hensyntagen til alle foreliggende oplysninger om ADCA's
iboende egenskaber samt om dets skadelige virkninger konkluderede agenturet, at det kan anses for et stof, for
hvilket der foreligger videnskabelig evidens for sandsynlige alvorlige virkninger for menneskers sundhed, som
giver anledning til en tilsvarende grad af betænkelighed som andre stoffer opført i artikel 57, litra a)-e),
i artikel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006 og derfor opfylder de kriterier for optagelse i bilag XIV til denne
forordning, der er fastsat i artikel 57, litra f), i samme forordning. Det er desuden blevet identificeret og optaget
på kandidatlisten i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og agenturet har i sin
anbefaling af 6. februar 2014 prioriteret dette stof med henblik på optagelse i bilag XIV til forordning (EF)
nr. 1907/2006 i overensstemmelse med artikel 58 i samme forordning. Anvendelserne af ADCA er meget
forskellige og omfatter en bred vifte af forskellige fremstillingsindustrier, hvilket forventes at føre til meget
komplekse ansøgninger om godkendelse. Da der hidtil kun er begrænsede erfaringer med behandling af
ansøgninger om godkendelse, der omfatter en bred vifte af anvendelser, bør afgørelsen om optagelse af ADCA
i bilag XIV indtil videre udsættes.

(23)

Visse ildfaste keramiske fibre af aluminiumsilikat (Al-RCF) og ildfaste keramiske fibre af zirconiumalumini
umsilikat (Zr-RCF) opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1B) i overensstemmelse
med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF)
nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra a), i samme forordning. De er desuden blevet identificeret og
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optaget på kandidatlisten i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og agenturet har
i sin anbefaling af 6. februar 2014 prioriteret dette stof med henblik på optagelse i bilag XIV til forordning (EF)
nr. 1907/2006 i overensstemmelse med artikel 58 i samme forordning. De faktiske fibre fremstilles på et meget
begrænset antal industrianlæg, og de transformeres generelt direkte inden for samme fremstillingsproces til
artikler, der senere anvendes i en bred vifte af industrielt udstyr til højtemperaturisolering, som potentielt kan
medføre betydelig eksponering af arbejdstagere. Anvendelse af artikler fremstillet af sådanne fibre er dog ikke
betinget af godkendelse i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Med henblik på at træffe afgørelse om den
mest relevante reguleringstilgang finder Kommissionen det hensigtsmæssigt indtil videre at udsætte afgørelsen om
optagelse af Al-RCF og Zr-RCF i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006.
(24)

Borsyre, dinatriumtetraborat (vandfrit), dibortrioxid og tetraborondinatriumheptaoxid (hydrat) opfylder kriterierne
for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008
og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat
i artikel 57, litra c), i samme forordning. De er desuden blevet identificeret og optaget på kandidatlisten
i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og agenturet har i sin anbefaling af 1. juli
2015 prioriteret dette stof med henblik på optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006
i overensstemmelse med artikel 58 i samme forordning. Anvendelserne af disse stoffer er desuden meget
forskellige og omfatter en bred vifte af forskellige fremstillingsindustrier, hvilket forventes at føre til meget
komplekse ansøgninger om godkendelse. Da der hidtil kun er begrænsede erfaringer med behandling af
ansøgninger om godkendelse, der omfatter en bred vifte af anvendelser, bør afgørelsen om optagelse af disse
stoffer i bilag XIV indtil videre udsættes.

(25)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved
artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juni 2017.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
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BILAG

I tabellen i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 foretages følgende ændringer:
1) Følgende løbenumre tilføjes:

Overgangsordninger

Løbenr.

»32.

Stof

1-Brompropan
(n-propylbromid)
EF-nr.:

Iboende egenskab(er) om
handlet i artikel 57

Reproduktionstoksisk
(kategori 1B)

Undtagne
(kategorier
af) anven
delses
formål

Undersø
gelsesfri
ster

Ansøgnings
frist (1)

Solned
gang
sdato (2)

4. januar
2019

4. juli
2020

—

—

4. januar
2019

4. juli
2020

—

—

4. januar
2019

4. juli
2020

—

—

4. januar
2019

4. juli
2020

—

—

4. januar
2019

4. juli
2020

—

—

4. januar
2019

4. juli
2020

—

—

4. januar
2019

4. juli
2020

—

—

203-445-0

CAS-nr.: 106-94-5

33.

Diisopentylphthalat

Reproduktionstoksisk

EF-nr.:

(kategori 1B)

210-088-4

CAS-nr.: 605-50-5

34.

1,2-Benzendicarboxylsyre,
di-C6-8-forgrenede alkyle
stere, C7-rige
EF-nr.:

Reproduktionstoksisk
(kategori 1B)

276-158-1

CAS-nr.: 71888-89-6

35.

1,2-Benzendicarboxylsyre,
di-C7-11-forgrenede og li
neære alkylestere
EF-nr.:

Reproduktionstoksisk
(kategori 1B)

271-084-6

CAS-nr.: 68515-42-4

36.

1,2-Benzendicarboxylsyre,
dipentylester, forgrenet og
lineær
EF-nr.:

Reproduktionstoksisk
(kategori 1B)

284-032-2

CAS-nr.: 84777-06-0

37.

Bis(2-methoxyethyl)phthalat Reproduktionstoksisk
EF-nr.:

204-212-6

(kategori 1B)

CAS-nr.: 117-82-8

38.

Dipentylphthalat

Reproduktionstoksisk

EF-nr.:

(kategori 1B)

205-017-9

CAS-nr.: 131-18-0
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Overgangsordninger

Løbenr.

39.

Stof

Iboende egenskab(er) om
handlet i artikel 57

N-pentyl-isopentylphthalat

Reproduktionstoksisk

EF-nr.:

(kategori 1B)

—

Undtagne
(kategorier
af) anven
delses
formål

Undersø
gelsesfri
ster

Ansøgnings
frist (1)

Solned
gang
sdato (2)

4. januar
2019

4. juli
2020

—

—

4. april
2019

4. oktober
2020

—

—

4. april
2019

4. oktober
2020

—

—

4. juli
2019

4. januar
2021

—

—

4. juli
2019

4. januar
2021

—

—«

CAS-nr.: 776297-69-9

40.

Anthracenolie

Kræftfremkaldende

EF-nr.:

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

292-602-7

CAS-nr.: 90640-80-5

41.

Beg, kultjære, højtempera
tursEF-nr.:

Kræftfremkaldende
(kategori 1B), PBT, vPvB

266-028-2

CAS-nr.: 65996-93-2

42.

4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl) Hormonforstyrrende
phenol, ethoxyleret
egenskaber (artikel 57,
litra f)) — miljøet
[der dækker veldefinerede
stoffer og UVCB-stoffer, po
lymerer og homologer]
EF-nr.:

—

CAS-nr.: —

43.

4-Nonylphenol, forgrenet
og lineær, ethoxyleret
[stoffer med en lineær
og/eller forgrenet alkylkæde
med et kulstofantal på 9 ko
valent bundet i position 4
til phenol, ethoxyleret, der
dækker UVCB-stoffer og
veldefinerede stoffer, poly
merer og homologer, som
indbefatter en hvilken som
helst af de individuelle iso
merer og/eller kombinatio
ner heraf]
EF-nr.:

Hormonforstyrrende
egenskaber (artikel 57,
litra f)) — miljøet

—

CAS-nr.: —
(1) Dato, der er omhandlet i artikel 58, stk. 1, litra c), nr. ii).
(2) Dato, der er omhandlet i artikel 58, stk. 1, litra c), nr. i).

2) Tegnet »(*)« indsættes ved den dato, der er angivet i kolonnen »Ansøgningsfrist«, for følgende løbenumre: 4, 5, 6, 7,
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 og 31.
3) Tegnet »(**)« indsættes ved den dato, der er angivet i kolonnen »Solnedgangsdato«, for følgende løbenumre: 4, 5, 6, 7,
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 og 31.
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4) Efter tabellen indsættes følgende bemærkninger:
»(*) Den 1. september 2019 for anvendelsen af stoffet til produktion af reservedele til reparation af artikler, hvis
produktion ophørte eller vil ophøre før den solnedgangsdato, der er angivet i bilag XIV for dette stof, hvis
dette stof blev anvendt til produktion af sådanne artikler, og sidstnævnte ikke kan fungere efter hensigten uden
den pågældende reservedel, og for anvendelsen af stoffet (som sådan eller i en blanding) til reparation af
sådanne artikler, hvis stoffet som sådan eller i en blanding blev anvendt til produktion af de pågældende
artikler, og sidstnævnte ikke kan repareres på anden måde end ved at anvende det pågældende stof.
(**) Den 1. marts 2021 for anvendelsen af stoffet til produktion af reservedele til reparation af artikler, hvis
produktion ophørte eller vil ophøre før den solnedgangsdato, der er angivet i bilag XIV for dette stof, hvis
dette stof blev anvendt til produktion af sådanne artikler, og sidstnævnte ikke kan fungere efter hensigten uden
de pågældende reservedele, og for anvendelsen af stoffet (som sådan eller i en blanding) til reparation af
sådanne artikler, hvis stoffet blev anvendt til produktion af de pågældende artikler, og sidstnævnte ikke kan
repareres på anden måde end ved at anvende det pågældende stof.
(***) Opfylder ikke kriterierne for identifikation som et kræftfremkaldende stof, hvis det indeholder < 0,005 %
(w/w) benzo[a]pyren (Einecs-nr. 200-028-5).«

