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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 895/2014 НА КОМИСИЯТА
от 14 август 2014 година
за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и
на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
(REACH)
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по
химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО)
№ 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО,
93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално членове 58 и 131 от него,
като има предвид, че:
(1)

Олигомерните продукти на реакцията на формалдехид с анилин (технически MDA) отговарят на критериите за
класифициране като канцерогенни (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския
парламент и на Съвета (2) и поради това отговарят на критериите за включване в приложение XIV към Регла
мент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква а) от посочения регламент.

(2)

Арсеновата киселина отговаря на критериите за класифициране като канцерогенна (категория 1A) в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към Регла
мент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква а) от посочения регламент.

(3)

Веществото бис(2-метоксиетилов) етер (диглим) отговаря на критериите за класифициране като токсично за репро
дукцията (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за
включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква в) от посочения
регламент.

(4)

Веществото 1,2-дихлороетан (EDC) отговаря на критериите за класифициране като канцерогенно (категория 1B) в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV
към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква а) от посочения регламент.

(5)

Веществото 4,4′-метилен-2,2′-дихлородианилин (МОСА) отговаря на критериите за класифициране като канцеро
генно вещество (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на крите
риите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква а) от посо
чения регламент.

(6)

Веществото дихромен трис(хромат) отговаря на критериите за класифициране като канцерогенно (категория 1B) в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV
към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква а) от посочения регламент.

(7)

Веществото стронциев хромат отговаря на критериите за класифициране като канцерогенно (категория 1B) в съот
ветствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV
към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква а) от посочения регламент.

(8)

Веществото калиев хидроксиоктаоксодицинкатдихромат отговаря на критериите за класифициране като канцеро
генно (категория 1A) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за
включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква а) от посочения
регламент.

(9)

Веществото пентацинков октахидроксид хромат отговаря на критериите за класифициране като канцерогенно (кате
гория 1A) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване в
приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква а) от посочения регламент.

(1) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).
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(10)

Тези вещества са идентифицирани и включени в списъка на веществата кандидати в съответствие с член 59 от
Регламент (ЕО) № 1907/2006. Посочените по-горе вещества са определени за приоритетни за включване в прило
жение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 от Европейската агенция по химикали („Агенцията“) в препоръката ѝ
от 17 януари 2013 г. (1) в съответствие с член 58 от посочения регламент. Следователно е целесъобразно посоче
ните вещества да бъдат включени в посоченото приложение.

(11)

Веществото N,N-диметилацетамид (DMAC) отговаря на критериите за класифициране като токсично за репродук
цията (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за
включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква в) от посочения
регламент. То беше също така идентифицирано и включено в списъка на веществата кандидати в съответствие с
член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 и определено за приоритетно за включване в приложение XIV към посо
чения регламент от Агенцията в препоръката ѝ от 17 януари 2013 г. в съответствие с член 58 от посочения регла
мент. DMAC има характерни свойства, които са сходни с тези на N-метил-2-пиролидон (NMP) и двете вещества
могат да се разглеждат като възможни алтернативи по отношение на някои от основните си видове употреба. Пона
стоящем химичното вещество NMP е предмет на процедура за ограничаване в съответствие с член 69 от Регла
мент (ЕО) № 1907/2006. С оглед на сходствата на двете вещества по отношение на характерните им свойства и на
промишлените им приложения, и с цел да се гарантира, че е осигурен съгласуван регулаторен подход, Комисията
смята, че е подходящо да се отложи решението за включване на DMAC в приложение XIV.

(12)

Целесъобразно е крайните срокове за подаване на заявление, както и датите на забрана, посочени в член 58, пара
граф 1, буква в), подточки i) и ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, да се посочат в приложение XIV към посочения
регламент.

(13)

В препоръката на Агенцията от 17 януари 2013 г. бяха определени датите, посочени в член 58, параграф 1,
буква в), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, до които трябва да бъдат получени заявленията, ако заяви
телят иска да продължи да употребява веществото или да го пуска на пазара за определени употреби, за всяко от
веществата, включени в списъка от приложението към настоящия регламент. Тези крайни срокове са определени
въз основа на очакваното време, което би било необходимо за подготовка на заявлението за разрешение, като се
вземе предвид наличната информация за различните вещества и информацията, получена по време на обществената
консултация, проведена в съответствие с член 58, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. Капацитетът на
Агенцията да разгледа заявленията в сроковете, предвидени в Регламент (ЕО) № 1907/2006, също е взет под
внимание, както е предвидено в член 58, параграф 3 от посочения регламент.

(14)

По отношение на дихромен трис(хромат), стронциев хромат, калиев хидроксиоктаоксодицинкатдихромат и пента
цинков октахидроксид хромат, всички от които са съединения на хром(VI), Агенцията предложи крайният срок за
подаване на заявления да се определи на 24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент. Въпреки това
Комисията смята, че крайният срок за подаване на заявления следва да бъде определен на 35 месеца след влиза
нето в сила на настоящия регламент с цел да се последва подходът, използван при седемте съединения на хром(VI),
които вече са посочени в точки 16 — 22 от приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(15)

За всяко от веществата, посочени в приложението към настоящия регламент, датата, посочена в член 58, пара
граф 1, буква в), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, следва да бъде определена на 18 месеца след датата,
предвидена в член 58, параграф 1, буква в), подточка ii) от посочения регламент.

(16)

В член 58, параграф 1, буква д) във връзка с член 58, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 се предвижда
възможност за освобождаване от изискването за разрешаване на употреби или категории употреби в случаите,
когато съществува специално законодателство на Съюза, с което се налагат минимални изисквания, свързани със
защитата на здравето на човека или опазването на околната среда, като се осигурява подходящ контрол на риско
вете. В съответствие с наличната понастоящем информация не е целесъобразно да бъдат предоставяни освобожда
вания въз основа на тези разпоредби.

(17)

Като се има предвид наличната понастоящем информация, не е целесъобразно да бъдат определяни освобожда
вания от изисквания за научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси.

(18)

Въз основа на наличната понастоящем информация не е целесъобразно да бъдат определяни периоди за преразгле
ждане за определени употреби.

(19)

Поради това Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъде съответно изменен.

(20)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно
член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

(1) http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/4th_a_xiv_recommendation_17jan2013_en.pdf
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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 14 август 2014 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

19.8.2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблицата в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се добавят следните вписвания:
Преходни разпоредби
Вписва
не №

Вещество

Характерно(и) свойство(а),
посочено(и) в член 57

Дата на забрана (**)

Периоди за
преразглеждане
BG

Краен срок за получаване на
заявления (*)

Освободени
(категории)
употреби

Олигомерни продукти на реакцията на формал Канцерогенно
(категория 1B)
дехид с анилин (технически MDA)
EC №: 500-036-1
CAS №: 25214-70-4

22 февруари 2016 г.

22 август 2017 г.

—

—

24.

Арсенова киселина
EC №: 231-901-9
CAS №: 7778-39-4

Канцерогенно
(категория 1A)

22 февруари 2016 г.

22 август 2017 г.

—

—

25.

Бис(2-метоксиетилов) етер (диглим)
EC №: 203-924-4
CAS №: 111-96-6

Токсично за репродукцията
(категория 1B)

22 февруари 2016 г.

22 август 2017 г.

—

—

26.

1,2-дихлороетан (EDC)
EC №: 203-458-1
CAS №: 107-06-2

Канцерогенно
(категория 1B)

22 май 2016 г.

22 ноември 2017 г.

—

—

27.

4,4′-метилен-2,2′-дихлорoдианилин (MOCA)
EC №: 202-918-9
CAS №: 101-14-4

Канцерогенно
(категория 1B)

22 май 2016 г.

22 ноември 2017 г.

—

—

28.

Дихромен трис(хромат)
EC №: 246-356-2
CAS №: 24613-89-6

Канцерогенно
(категория 1B)

22 юли 2017 г.

22 януари 2019 г.

—

—

29.

Стронциев хромат
EC №: 232-142-6
CAS №: 7789-06-2

Канцерогенно
(категория 1B)

22 юли 2017 г.

22 януари 2019 г.

—

—

30.

Калиев хидроксиоктаоксодицинкатдихромат
EC №: 234-329-8
CAS №: 11103-86-9

Канцерогенно
(категория 1A)

22 юли 2017 г.

22 януари 2019 г.

—

—

31.

Пентацинков октахидроксид хромат
EC №: 256-418-0
CAS №: 49663-84-5

Канцерогенно
(категория 1A)

22 юли 2017 г.

22 януари 2019 г.

—

—“
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(*) Датата, посочена в член 58, параграф 1, буква в), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.
(**) Датата, посочена в член 58, параграф 1, буква в), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.
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