Early Warning
คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศแกไขบัญชีแนบทาย (Annex XIV)
ของกฎระเบียบสารเคมี REACH
(Notification G/TBT/N/EU/643)
มาตรการที่แจง
ภายใต ความตกลงว าด วยอุ ป สรรคทางเทคนิ คต อการค า (Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT)
สหภาพยุโรป (European Union: EU) แจงเอกสารประกาศกฎระเบียบ หมายเลข G/TBT/N/EU/643 เรื่อง “Draft
Commission Regulation amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European
Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals (REACH)” ตอองคการการคาโลก (WTO)
วันที่แจง: 15 กุมภาพันธ 2562
วันที่มีผลบังคับใช: 20 วันหลังจากตีพิมพเผยแพรใน Official Journal of the European Union
วันที่กําหนดรับขอคิดเห็น/ขอคัดคาน: 6 เมษายน 2562
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
สารเคมี (Chemical substances)
สาระโดยสรุป
EU ไดป ระกาศรางกฎระเบี ยบแกไขบั ญ ชี แนบทาย (ภาคผนวก 14) ของกฎระเบียบ REACH โดยการเพิ่ มเติ ม
รายชื่อสารเคมี จํานวน 12 รายการ ใน Candidate List ซึ่งตองขออนุญาตตามขอกําหนด เนื่องจากเปนสารเคมีที่
ถู กจํ าแนกว า เป น พิ ษ ต อระบบสื บ พั น ธุ (Toxic for reproduction) เป น สารเคมี ที่ต กคางยาวนาน สะสมได ใน
สิ่งมีชีวิต (Persistent and bioaccumulative) รวมถึงกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจ (Respiratory
sensitiser) ประกอบดวย
• 1,2-benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear
• dihexyl phthalate
• 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2-benzenedicarboxylic acid, mixed
decyl and hexyl and octyl diesters with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate
• trixylyl phosphate
• sodium perborate, perboric acid, sodium salt
• sodium peroxometaborate
• 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2] (covering any of the individual
stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof) ('karanal group')
• 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)
• 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327)
• 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350)
• 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320)
• diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA)

อยางไรก็ตาม เมื่อกฎระเบียบนี้ประกาศและบังคับใชแลว ผูประกอบการที่ไดรับอนุญาต หรือยื่นคําขอไปแลวเพื่อ
ขออนุ ญ าตใช ห รื อจํ า หน ายสารเคมี กอน Latest application date จะสามารถใช ห รื อจํ าหน ายสารนั้ น ต อ ไป
ภายหลังจากวัน Sunset date ได จนกวาจะมีคําวินิจฉัยคําขออนุญาตนั้น (ภายหลังจากวันที่ไดรับอนุญาตสําหรับ
สารแตล ะชนิ ด ) นอกจากนี้ ร างกฎระเบี ย บนี้ ยั งเสนอให ขยายระยะเวลาเปลี่ ย นผ าน (Transitional period)
ออกไปอีกระยะหนึ่งในกรณีที่สารเคมีนั้นใชสําหรับการผลิตชิ้นสวนอะไหลที่ใชสําหรับการซอมผลิตภัณฑที่ผลิต
กอน Sunset date
วัตถุประสงค
เพื่อระบุรายชื่ อสาร 12 รายการเป น สารที่ ตองระมั ด ระวังอย างสู ง (Substances of very high concern) ซึ่ง
จะต องขออนุ ญ าตการใช ส ารเคมี และเสนอการขยายระยะเวลาเปลี่ ย นผ าน (Transitional period) สํ าหรับ
สารเคมีดังกลาว
ทานผูสนใจสามารถขอรับเอกสารฉบับสมบูรณไดที่ กลุมพันธกรณีความตกลงดานอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา
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