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NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 835/2012
ze dne 18. září 2012,
kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (kadmium)
(Text s významem pro EHP)

udělení této odchylky se přihlíželo k diskuzím v rámci ad
hoc setkání odborníků, které se týkalo činností v oblasti
řízení rizik podle nařízení (ES) č. 1907/2006, a k
výsledkům studie o sociálně-ekonomickém dopadu
možné aktualizace omezení uvádění kadmia na trh
a jeho používání ve špercích, slitinách pro tvrdé pájení
a PVC, jež byla zveřejněna v lednu 2010 (4). Všechny
prvky omezení byly konzultovány s příslušnými orgány
členských států odpovědnými za provádění nařízení (ES)
č. 1907/2006 a se zúčastněnými stranami.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodno
cení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení
Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení
Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic
Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1),
a zejména na článek 131 uvedeného nařízení,

(3)

Po přijetí nařízení (EU) č. 494/2011 byla Komise infor
mována o používání kadmiových pigmentů v určitých
druzích plastového materiálu poprvé podléhajících
omezení na základě nařízení (EU) č. 494/2011, kde se
zdá, že nejsou dostupné vhodné alternativy k použití
sloučenin kadmia, a u nichž je vzhledem k výjimečným
okolnostem omezené konzultace nyní žádoucí provést
další posouzení.

(4)

Usnesení Rady ze dne 25. ledna 1988 vybízí k přijetí
obecné strategie pro boj proti znečištění životního
prostředí kadmiem, včetně zvláštních opatření k omezení
používání kadmia a na podporu vývoje dalších alternativ
k používání kadmia v pigmentech, ve stabilizátorech
a při pokovování, a požaduje, aby se používání kadmia
omezilo na případy, kde neexistují vhodné alternativy.

(5)

Komise v souladu s článkem 69 nařízení REACH požádá
Evropskou agenturu pro chemické látky, aby připravila
dokumentaci v souladu s požadavky přílohy XV týkající
se použití kadmia a sloučenin kadmia v těch druzích
plastového materiálu, jejichž použití bylo poprvé
omezeno nařízením (EU) č. 494/2011, přičemž plně
zohlední usnesení Rady ze dne 25. ledna 1988.

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Nařízení Komise (EU) č. 494/2011 ze dne 20. května
2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povo
lování a omezování chemických látek (REACH), pokud
jde o přílohu XVII (kadmium) (2), změnilo na základě
hodnocení rizik a strategií omezování rizik pro kadmium
a oxid kademnatý (3) rozsah omezení, pokud jde
o kadmium a sloučeniny kadmia, a to prostřednictvím
ustanovení týkajících se pájek pro tvrdé pájení a šperků.

Nařízení (EU) č. 494/2011 dále rozšířilo stávající
omezení používání kadmia a sloučenin kadmia v syntetic
kých organických polymerech (plastovém materiálu) na
všechny plastové materiály, přičemž byla přiznána
výjimka pro použití recyklovaného PVC s obsahem
kadmia při výrobě určitých stavebních výrobků. Při

(1) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 134, 21.5.2011, s. 2.
(3) Úř. věst. C 149, 14.6.2008, s. 6.

(4) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/studycadmium_en.pdf
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Dokud nebude řízení o omezení ukončeno, mělo by se
omezení používání kadmia a jeho sloučenin týkat pouze
těch druhů plastového materiálu, které byly uvedeny
v položce 23 přílohy XVII před přijetím nařízení (EU)
č. 494/2011.

(7)

Z důvodu právní jistoty by se toto nařízení mělo použít
ode dne 10. prosince 2011.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení
(ES) č. 1907/2006,

19.9.2012

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu
s přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 10. prosince 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 18. září 2012.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda

19.9.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

PŘÍLOHA
V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se tabulka, která stanoví název látek, skupin látek a směsí a omezující
podmínky, mění takto:
1) V položce 23 druhém sloupci odstavci 1 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:
„1. Nesmí se používat ve směsích a předmětech vyrobe
ných z následujících syntetických organických poly
merů (dále jen „plastový materiál“):
— polymery či kopolymery vinylchloridu (PVC)
[3904 10] [3904 21],
— polyurethan (PUR) [3909 50],
— polyethylen o nízké hustotě (LDPE) s výjimkou
polyethylenu o nízké hustotě pro výrobu barevné
předsměsi [3901 10],
— acetylcelulosa (CA) [3912 11],
— acetylbutyrcelulosa (CAB) [3912 11],
— epoxidové pryskyřice [3907 30],
— melaminoformaldehydové (MF) pryskyřice [3909
20],
— močovinoformaldehydové (UF) pryskyřice
[3909 10],
— nenasycené polyestery (UP) [3907 91],
— poly(ethylentereftalát) (PET) [3907 60],
— poly(butylentereftalát) (PBT),
— průsvitný/univerzální polystyren [3903 11],
— akrylonitrilmethylmetakrylát (AMMA),
— síťovaný polyethylen (VPE),
— polystyren odolný proti nárazu,
— polypropylen (PP) [3902 10].
Směsi a předměty vyráběné z výše uvedeného plastového
materiálu nesmějí být uváděny na trh, jestliže koncentrace
kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) je rovna nebo vyšší než
0,01 % hmotnostních plastového materiálu.“

2) V položce 23 druhém sloupci odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
„Do 19. listopadu 2012 Komise v souladu s článkem 69
požádá Evropskou agenturu pro chemické látky, aby
připravila dokumentaci v souladu s požadavky přílohy
XV s cílem posoudit, zda by mělo být omezeno použití
kadmia a jeho sloučenin i v jiném plastovém materiálu, než
je materiál uvedený v prvním pododstavci.“
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