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UREDBA KOMISIJE (EU) št. 757/2010
z dne 24. avgusta 2010
o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih
onesnaževalih glede prilog I in III
(Besedilo velja za EGP)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 850/2004 je treba spremeniti,
da se upošteva dejstvo, da se lahko snovi navedejo samo
v Konvenciji.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
(4)

Na COP4 je bilo odločeno, da se osem od teh snovi
navede v Prilogi A (odprava) h Konvenciji. Deveta snov,
perfluorooktan sulfonska kislina in njeni derivati (v
nadaljnjem besedilu: PFOS), se po vsem svetu še vedno
veliko uporabljajo, zato je bilo na COP4 odločeno, da se
navedejo v Prilogi B (omejitev) z vrsto izjem. Uredba (ES)
št. 850/2004 je strukturirana podobno s Prilogo I
(prepoved) in Prilogo II (omejitev). Konvencija vsebuje
obveznosti za prepoved ali omejitev proizvodnje,
uporabe, uvoza in izvoza snovi iz njenih prilog A in B.
S tem ko je snov, ki jo zajemajo sklepi COP4, navedena v
Uredbi (ES) št. 850/2004, se obseg omejitve uskladi s
sklepom COP4, saj Uredba (ES) št. 850/2004 poleg
omejevanja dajanja na trg zajema tudi pogoje za proiz
vodnjo, uporabo in ravnanje z odpadki.

(5)

Dajanje na trg in uporaba PFOS je v Uniji omejena na
podlagi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evrop
skega Parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtori
zaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (4). Obstoječa
omejitev PFOS v Uniji zajema v primerjavi s tistimi iz
sklepa COP4 le nekaj izjem. PFOS je bila navedena tudi v
Prilogi I k spremenjenemu Protokolu, ki je bil sprejet
18. decembra 2009. Zato je treba PFOS skupaj z drugimi
osmimi snovmi navesti v Prilogi I k Uredbi (ES)
št. 850/2004. Odstopanja, ki so se uporabljala za
PFOS, ko je bila ta navedena v Prilogi XVII, se prenesejo
in navedejo v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 850/2004 samo z
nekaj spremembami. Odstopanja so po potrebi odvisna
od uporabe najboljše tehnike, ki je na voljo. Posebno
odstopanje za uporabo PFOS kot omočil za uporabo v
nadzorovanih sistemih galvanizacije je v skladu z
odločbo COP4 časovno omejeno. Če je to tehnično upra
vičeno, se lahko rok podaljša pod pogojem, da to odobri
Konferenca pogodbenic Konvencije. Države članice
morajo vsaka štiri leta poročati o uporabi dovoljenih
odstopanj. Evropska unija mora kot podpisnica Konve
ncije na podlagi poročil držav članic poročati Konferenci
pogodbenic Konvencije. Komisija mora še naprej
pregledovati preostala odstopanja in razpoložljivost
varnejših alternativnih snovi ali tehnologij.

(6)

Določbe člena 4(1)(b) Uredbe (ES) št. 850/2004 v zvezi s
snovmi, ki se pojavljajo kot nenamerna sled

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 850/2004 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih
onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (1) ter zlasti
člena 14(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 850/2004 v pravo Unije prenaša zaveze
iz Stockholmske konvencije o obstojnih organskih ones
naževalih (v nadaljnjem besedilu: Konvencija), ki je bila
potrjena s Sklepom Sveta 2006/507/ES z dne
14. oktobra 2004 o sklenitvi, v imenu Evropske skup
nosti, Stockholmske konvencije o obstojnih organskih
onesnaževalih (2), in iz Protokola o obstojnih organskih
onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju
zraka na velike razdalje prek meja (v nadaljnjem besedilu:
Protokol), ki je bil potrjen s Sklepom Sveta 2004/259/ES
z dne 19. februarja 2004 o sklenitvi Protokola o
obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta
1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko
meja (3) v imenu Evropske skupnosti.

(2)

Odbor za pregled obstojnih organskih onesnaževal, ki je
bil ustanovljen v okviru Konvencije, je po tem, ko je od
Evropske unije in njenih držav članic, Norveške ter
Mehike prejel predloge o snoveh, zaključil obravnavanje
devetih predlaganih snovi, za katere se je ugotovilo, da
izpolnjujejo merila Konvencije. Na četrtem zasedanju
Konference pogodbenic Konvencije od 4. do 8. maja
2009 (v nadaljnjem besedilu: COP4) je bilo sklenjeno,
da se vseh devet snovi vključi v priloge h Konvenciji.

(3)

Ob upoštevanju odločitev, sprejetih na COP4, je treba
prilogi I in III k Uredbi (ES) št. 850/2004 dopolniti.

(1) UL L 158, 30.4.2004, str. 7.
(2) UL L 209, 31.7.2006, str. 1.
(3) UL L 81, 19.3.2004, str. 35.

(4) UL L 396, 30.12.2006, str. 1.
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onesnaževala, je treba opredeliti za PFOS, da se zagoto
vita usklajeno izvrševanje in nadzor navedene uredbe ob
hkratnem zagotavljanju skladnosti s Konvencijo. Na
podlagi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 je
bilo dovoljeno, da se PFOS uporablja v količinah, nižjih
od določenih omejitev. Dokler niso na voljo dodatne
informacije, so zgornje meje za PFOS iz Priloge XVII k
Uredbi (ES) št. 1907/2006 enake ravnem, pod katerimi
smiselna uporaba PFOS v izdelkih ni mogoča ob zagota
vljanju nadzora in izvrševanja z obstoječimi metodami.
Zgornje meje naj bi torej omejile uporabo PFOS na
raven, ki je enaka nenamerni sledi onesnaževala. Ta
uredba mora za PFOS kot snovi ali v pripravkih določiti
zgornjo omejitev na podobni ravni. Ta raven mora biti
nižja kot raven iz Uredbe (ES) št. 1907/2006, da se
izključi namerna uporaba.

(7)

(8)

Dajanje na trg in uporaba pentabromodifenil etra in
oktabromodifenil etra je v Uniji omejena na podlagi
Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006, ki določa
zgornjo mejo koncentracije 0,1 masnega %, pod katero
spojina ni omejena. Na COP4 je bila sprejeta odločitev,
da se navedejo sorodne snovi v tržnih oblikah pentabro
modifenil etrov in oktabromodifenil etrov, ki imajo
značilnosti obstojnih organskih onesnaževal. Zaradi
usklajenosti se mora navajanje v Uredbi (ES)
št. 850/2004 zgledovati po pristopu v Prilogi XVII k
Uredbi (ES) št. 1907/2006 za tiste derivate, za katere je
bilo na COP4 ugotovljeno, da imajo značilnosti obstojnih
organskih onesnaževal; zato je treba derivate heksabro
modifenil etra, heptabromodifenil etra, tetrabromodifenil
etra in pentabromodifenil etra navesti v Prilogi I k Uredbi
(ES) št. 850/2004.

Določbe člena 4(1)(b) Uredbe (ES) št. 850/2004 v zvezi s
snovmi, ki se pojavljajo kot nenamerna sled onesnaževala
je treba opredeliti za polibromirane difenil etre (poliBDE),
da se zagotovita usklajeno izvrševanje in nadzor
navedene uredbe ob hkratnem zagotavljanju skladnosti
s Konvencijo. Ta uredba mora določiti trdno zgornjo
mejo za določanje nenamernih sledi onesnaževal glede
poliBDE v snoveh, pripravkih in izdelkih. Dokler niso
na voljo dodatne informacije in pregled Komisije v skladu
s cilji te uredbe, morajo zgornje meje za poliBDE iz
Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v izdelkih,
proizvedenih iz recikliranih materialov, omejiti uporabo
poliBDE na raven nenamernih sledi onesnaževal, pod
katero smiselna uporaba poliBDE ni mogoča ob zagota
vljanju nadzora in izvrševanja z obstoječimi metodami.
Ta uredba mora za poliBDE kot snovi, v pripravkih ali
izdelkih določiti zgornjo omejitev na podobni ravni.
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in PFOS, ki so že v uporabi na datum začetka veljavnosti
te uredbe.

(10)

DDT in heksaklorocikloheksan (HCH), vključno z
lindanom, je treba navesti brez odstopanj. Del A Priloge
I k Uredbi (ES) št. 850/2004 državam članicam dovoljuje,
da obdržijo obstoječo proizvodnjo in uporabo DDT za
proizvodnjo dikofola. Trenutno nobena država članica ne
uporablja tega odstopanja. Poleg tega je bila vključitev
dikofola v Prilogo I k Direktivi 98/8/ES Evropskega parla
menta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju
biocidnih pripravkov v promet (1) ter v Direktivo Sveta
91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofar
macevtskih sredstev v promet (2) zavrnjena. To odsto
panje je zato treba črtati. HCH, vključno z lindanom, je
naveden v delu B Priloge I Uredbe (ES) št. 850/2004 z
dvema posebnima odstopanjema za nekatere posebne
uporabe. Odstopanji sta prenehali veljati 1. septembra
2006 in 31. decembra 2007 ter ju je zato treba črtati.

(11)

V skladu s odločitvami COP4 je treba pentaklorobenzen
dodati v prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 850/2004, tako
da začnejo zanj veljati splošna prepoved in določbe o
zmanjšanju izpustov iz Uredbe. Klordekon in heksabro
mobifenil je treba prestaviti v del A Priloge I, saj sta zdaj
navedena v obeh mednarodnih instrumentih.

(12)

V skladu s členom 22 Konvencije začnejo spremembe
prilog A, B in C h Konvenciji veljati eno leto po datumu,
ko depozitar seznani pogodbenice s sprejetjem spre
memb, torej 26. avgusta 2010. Zato in zaradi usklaje
nosti se mora ta uredba uporabljati od istega datuma. Ta
uredba mora torej začeti veljati nemudoma.

(13)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
odbora, ustanovljenega z Direktivo 67/548/EGS –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Prilogi I in III k Uredbi (ES) št. 850/2004 se spremenita v skladu
s Prilogo k tej uredbi.
(9)

Treba je navesti, da se prepoved iz člena 3 Uredbe (ES)
št. 850/2004 ne uporablja za člene, ki zajemajo poliBDE

(1) UL L 123, 24.4.1998, str. 1.
(2) UL L 230, 19.8.1991, str. 1.
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Člen 2
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se od 26. avgusta 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 24. avgusta 2010
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO
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PRILOGA
1. Priloga I k Uredbi (ES) št. 850/2004 se nadomesti z besedilom:
„PRILOGA I
Del A – Snovi, navedene v Konvenciji in Protokolu, ter snovi, navedene samo v Konvenciji

Snov

Tetrabromodifenil eter

C12H6Br4O

Št. CAS

Št. ES

Posebna izjema v zvezi s proizvodi za vmesno
uporabo ali druga specifikacija

1. Za namene tega vnosa se člen 4(1)(b)
uporablja za koncentracije tetrabro
modifenil etra, enake ali nižje od
10 mg/kg (0,001 masnega %), kadar
se pojavlja v snoveh, pripravkih,
izdelkih ali kot sestavina ognjeodpornih
delov izdelkov.

2. Z odstopanjem se dovoli proizvodnja,
dajanje na trg in uporaba:

(a) brez poseganja v pododstavek (b),
izdelkov in pripravkov, ki vsebujejo
koncentracije
tetrabromodifenil
etra, nižje od 0,1 masnega %,
kadar se delno ali v celoti proiz
vedejo iz recikliranih materialov ali
materialov iz odpadkov, pripra
vljenih za ponovno uporabo;

(b) električne in elektronske opreme s
področja
uporabe
Direktive
2002/95/ES Evropskega parlamenta
in Sveta (*).

3. Uporaba izdelkov, ki so v Uniji že v
uporabi pred 25. avgustom 2010 in
vsebujejo kot sestavino tetrabromodi
fenil eter, se dovoli. Za te izdelke se
uporabljata tretji in četrti pododstavek
člena 4(2).
Pentabromodifenil eter

C12H5Br5O

1. Za namene tega vnosa se člen 4(1)(b)
uporablja za koncentracije pentabro
modifenil etra, enake ali nižje od
10 mg/kg (0,001 masnega %), kadar
se pojavlja v snoveh, izdelkih,
pripravkih ali kot sestavina ognjeod
pornih delov izdelkov.

2. Z odstopanjem se dovoli proizvodnja,
dajanje na trg in uporaba:

(a) brez poseganja v pododstavek (b),
izdelkov in pripravkov, ki vsebujejo
koncentracije
pentabromodifenil
etra, nižje od 0,1 masnega %,
kadar se delno ali v celoti proiz
vedejo iz recikliranih materialov ali
materialov iz odpadkov, pripra
vljenih za ponovno uporabo;
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Snov

Št. CAS

Št. ES
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Posebna izjema v zvezi s proizvodi za vmesno
uporabo ali druga specifikacija

(b) električne in elektronske opreme s
področja
uporabe
Direktive
2002/95/ES.
3. Uporaba izdelkov, ki so v Uniji že v
uporabi pred 25. avgustom 2010 in
vsebujejo kot sestavino pentabromodi
fenil eter, se dovoli. Za te izdelke se
uporabljata tretji in četrti pododstavek
člena 4(2).
Heksabromodifenil eter
C12H4Br6O

1. Za namene tega vnosa se člen 4(1)(b)
uporablja za koncentracije heksabro
modifenil etra, enake ali nižje od
10 mg/kg (0,001 masnega %), kadar
se pojavlja v snoveh, izdelkih,
pripravkih ali kot sestavina ognjeod
pornih delov izdelkov.
2. Z odstopanjem se dovoli proizvodnja,
dajanje na trg in uporaba:
(a) brez poseganja v pododstavek (b),
izdelkov in pripravkov, ki vsebujejo
koncentracije
heksabromodifenil
etra, nižje od 0,1 masnega %,
kadar se delno ali v celoti proiz
vedejo iz recikliranih materialov ali
materialov iz odpadkov, pripra
vljenih za ponovno uporabo;
(b) električne in elektronske opreme s
področja
uporabe
Direktive
2002/95/ES.
3. Uporaba izdelkov, ki so v Uniji že v
uporabi pred 25. avgustom 2010 in
vsebujejo kot sestavino heksabromodi
fenil eter, se dovoli. Za te izdelke se
uporabljata tretji in četrti pododstavek
člena 4(2).

Heptabromodifenil eter
C12H3Br7O

1. Za namene tega vnosa se člen 4(1)(b)
uporablja za koncentracije heptabro
modifenil etra, enake ali nižje od
10 mg/kg (0,001 masnega %), kadar
se pojavlja v snoveh, pripravkih,
izdelkih ali kot sestavina ognjeodpornih
delov izdelkov.
2. Z odstopanjem se dovoli proizvodnja,
dajanje na trg in uporaba:
(a) brez poseganja v pododstavek (b),
izdelkov in pripravkov, ki vsebujejo
koncentracije
heptabromodifenil
etra, nižje od 0,1 masnega %,
kadar se delno ali v celoti proiz
vedejo iz recikliranih materialov ali
materialov iz odpadkov, pripra
vljenih za ponovno uporabo;
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Snov

Št. CAS

Št. ES

25.8.2010

Posebna izjema v zvezi s proizvodi za vmesno
uporabo ali druga specifikacija

(b) električne in elektronske opreme s
področja
uporabe
Direktive
2002/95/ES.

3. Uporaba izdelkov, ki so v Uniji že v
uporabi pred 25. avgustom 2010 in
vsebujejo kot sestavino heptabromodi
fenil eter, se dovoli. Za te izdelke se
uporabljata tretji in četrti pododstavek
člena 4(2).
Perfluorooktan sulfonska
njeni derivati (PFOS)

kislina

in

C8F17SO2X

(X = OH, kovinska sol (O-M+), halo
genid, amid in drugi derivati, vključno
s polimeri)

1. Za namene tega vnosa se člen 4(1)(b)
uporablja za koncentracije PFOS, enake
ali nižje od 10 mg/kg (0,001 masnega
%), kadar se pojavlja v snoveh ali
pripravkih.

2. Za potrebe tega vnosa se člen 4(1)(b)
uporablja za koncentracije PFOS v poli
zdelkih ali izdelkih ali njihovih delih, če
je koncentracija PFOS nižja od 0,1
masnega %, izračunano glede na maso
strukturno ali mikrostrukturno ločenih
delov, ki vsebujejo PFOS, ali pri tekstilu
ali drugih prevlečenih materialih, če je
količina PFOS nižja od 1 μg/m2 prevlečenega materiala.

3. Uporaba izdelkov, ki so v Uniji že v
uporabi pred 25. avgustom 2010 in
vsebujejo kot sestavino PFOS, se dovoli.
Za te izdelke se uporabljata tretji in
četrti pododstavek člena 4(2).

4. Pene za gašenje požarov, ki so bile
dane na trg pred 27. decembrom
2006, se lahko uporabljajo do
27. junija 2011.

5. Če je količina izpusta v okolje minimi
zirana, se proizvodnja in dajanje na trg
dovolita za naslednje posebne uporabe,
če države članice vsaka štiri leta Komi
siji poročajo o napredku pri odpra
vljanju PFOS:

(a) do 26. avgusta 2015 kot omočila
za uporabo v nadzorovanih
sistemih galvanizacije;

(b) svetlobno obstojni ali antirefleksni
premazi
v
fotolitografskem
postopku;

(c) fotografski premazi za filme, papir
ali tiskarske plošče;
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Snov

Št. CAS

Št. ES
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Posebna izjema v zvezi s proizvodi za vmesno
uporabo ali druga specifikacija

(d) snovi, ki preprečujejo rosenje na
nedekorativnih oblogah iz trdega
kroma (VI) v zaprtih sistemih;
(e) hidravlične tekočine, ki se uporab
ljajo v letalstvu.
Kadar odstopanja v točkah (a) do (e)
zadevajo proizvodnjo ali uporabo v
obratu v okviru področja uporabe Dire
ktive 2008/1/ES (**), se uporabljajo
ustrezne najboljše razpoložljive tehnike
za preprečevanje in minimizacijo izpu
stov PFOS, opisane v informacijah, ki
jih je v skladu z drugim odstavkom
člena 17(2) Direktive 2008/1/ES obja
vila Komisija.
Kakor hitro so na voljo nove infor
macije o podrobnostih uporabe in
varnejše nadomestne snovi ali tehnolo
gije za uporabe iz točk (b) do (e),
Komisija ponovno pregleda odstopanja
iz drugega odstavka, tako da:
(i) se opusti uporaba PFOS, kakor
hitro je uporaba varnejših alternativ
tehnično in ekonomsko izvedljiva;
(ii) odstopanje lahko še naprej velja le
za nujne uporabe, za katere
varnejše možnosti ne obstajajo in
glede katerih se poroča o prizade
vanjih
za
iskanje
varnejših
možnosti;
(iii) se z uporabo najboljših razpolo
žljivih tehnik sproščanje PFOS v
okolje kar najbolj zmanjša.
6. Ko Evropski odbor za standardizacijo
(CEN) sprejme standarde, se ti uporab
ljajo kot analitične testne metode za
ugotavljanje
skladnosti
snovi,
pripravkov in izdelkov z odstavkoma
1 in 2.
DDT
(1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-kloro
fenil) etan)

50-29-3

200-024-3

—

Klordan

57-74-9

200-349-0

—

58-89-9

200-401-2

—

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Heksaklorocikloheksani,
lindanom

vključno

z
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Snov
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Št. ES
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Posebna izjema v zvezi s proizvodi za vmesno
uporabo ali druga specifikacija

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

—

Endrin

72-20-8

200-775-7

—

Heptaklor

76-44-8

200-962-3

—

Heksaklorobenzen

118-74-1

200-273-9

—

Klordekon

143-50-0

205-601-3

—

Aldrin

309-00-2

206-215-8

—

Pentaklorobenzen

608-93-5

210-172-5

—

Poliklorirani bifenili (PCB)

1336-36-3 in
druge

215-648-1 in
druge

Brez poseganja v Direktivo 96/59/ES se
dovoli uporaba izdelkov, ki so že v
uporabi ob začetku veljavnosti te uredbe.

Mireks

2385-85-5

219-196-6

—

Toksafen

8001-35-2

232-283-3

—

Heksabromobifenil

36355-01-8

252-994-2

—

(*) UL L 37, 13.2.2003, str. 19.
(**) UL L 24, 29.1.2008, str. 8.

Del B – Snovi, ki so navedene samo v Protokolu
Snov

—“
2. V Prilogi III se doda naslednja snov:
„Pentaklorobenzen (št. CAS 608-93-5)“

Št. CAS

Št. ES

Posebna izjema v zvezi s proizvodi za vmesno
uporabo ali druga specifikacija

