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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 848/2012 НА КОМИСИЯТА
от 19 септември 2012 година
за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и
на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
(„REACH“) по отношение на фенилживачните съединения
(текст от значение за ЕИП)

Живакът се смята за устойчив замърсител в световен
мащаб, който под различни форми се намира в
обращение между въздуха, водата, седиментите, почвата
и живите организми, а в околната среда може да се
превърне в метилживак, най-токсичната форма, под
която се среща живакът.

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 регист
рацията, 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 член 68, параграф 1 от него,

(4)

В Регламент (ЕО) № 1907/2006 се предвижда, че ако
държава-членка счита, че производството, пускането на
пазара или употребата на вещество в самостоятелен вид,
в смес или в изделие представлява риск за здравето на
човека или околната среда, който не е адекватно
контролиран и по отношение на който трябва да бъдат
предприети действия, тя подготвя досие, след като е
уведомила за намерението си Европейската агенция по
химикали (наричана по-долу „Агенцията“).

(5)

В съответствие с Решение на Съвместния комитет на ЕИП
№ 25/2008 от 14 март 2008 г. за изменение на
приложение II (Технически наредби, стандарти,
изпитвания и сертифициране) към Споразумението за
ЕИП (5) Регламент (ЕО) № 1907/2006 бе включен в
Споразумението
за
европейското
икономическо
пространство.

(6)

Норвегия е подготвила досие по отношение на пет фенил
живачни съединения, а именно фенилживачен ацетат,
фенилживачен пропионат, фенилживачен 2-етилхексаноат,
фенилживачен октаноат и фенилживачен неодеканоат, в
което се доказва, че са необходими действия на
равнището на Съюза за справяне с рисковете за
човешкото здраве и околната среда, произтичащи от
производството, употребата и пускането на пазара на
посочените вещества в самостоятелен вид, в смеси или в
изделия. Досието бе предоставено на Агенцията с цел
започване на процеса на ограничаване.

(7)

Известно е, че петте фенилживачни съединения се упот
ребяват по-специално като катализатори в полиуретанови
системи, използвани в покрития, лепила, уплътняващи и
еластомерни материали. Съдържащите живак катали
затори се включват в структурата на полимера и остават
в крайното изделие, от което не се освобождават пред
намерено живак или фенилживачни съединения. Не е
известно други фенилживачни съединения да се
използват като катализатори в полиуретанови системи и
поради това те не са били включени в оценката,
извършена при подготовката на досието.

(8)

Цикълът на производство и употреба на фенилживачните
съединения води до значително освобождаване на живак
в околната среда и увеличава общите емисии на живак.
По-специално фенилживачните съединения се разграждат
в околната среда, при което се получават продукти от
разграждането, в това число метилживак, по отношение
на които степента на безпокойство е същата както спрямо

като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

В съобщението си до Съвета и Европейския парламент за
стратегия на Общността относно живака (2) Комисията
подчерта, че е необходимо да бъдат намалени съдър
жанието на живак в околната среда и експозицията на
човека на живак, и наред с други мерки предложи като
цели намаляването на въвеждането в обращение на живак
в обществото чрез ограничаване на предлагането и
търсенето на живак, намаляване на емисиите на живак
и защита от емисиите на живак. Посоченото съобщение
бе преразгледано през 2010 г. (3)
Съветът неколкократно потвърди ангажираността си с
общата цел за защита на човешкото здраве и на
околната среда от освобождаване на живак и живачни
съединения чрез свеждане до минимум и, където е
възможно, окончателно прекратяване в световен мащаб
на причиненото от човека освобождаване на живак във
въздуха, водата и почвата. В този контекст Съветът
подчерта, че при наличие на друго надеждно решение
употребата на съдържащите живак продукти следва да
бъде прекратена възможно най-бързо и пълно, като
крайната цел е преустановяването на употребата на
всички съдържащи живак продукти, като се вземат
предвид техническите и икономическите обстоятелства и
необходимостта от научни изследвания и разработки (4).
Живакът и неговите съединения са силно токсични за
хората, екосистемите, флората и фауната. Високите дози
живак могат да бъдат смъртоносни за хората, но дори
относително ниски дози могат да окажат значително
вредно въздействие върху развитието на нервната
система, а освен това е възможно да съществува връзка
между такива дози и вредно въздействие върху
сърдечно-съдовата, имунната и репродуктивната система.
ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
СОМ(2005) 20 окончателен.
COM(2010) 723 окончателен.
Заключения на Съвета от 15 март 2011 г. — „Преглед на стратегията
на Общността относно живака“, от 4 декември 2008 г. — „Пос
рещане на предизвикателствата във връзка с живака в световен
мащаб“, и от 24 юни 2005 г. — „За стратегията на Общността
относно живака“.

(5) ОВ L 182, 10.7.2008 г., стр. 11.
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устойчиви, биоакумулиращи се и токсични вещества
(УБТВ). Взаимното преобразуване на метаболитите на
фенилживачните съединения придава на последните
свойства, позволяващи пренасянето им на големи
разстояния. Поради това, че се пораждат продукти от
преобразуването/разграждането, притежаващи свойства на
УБТВ, фенилживачните съединения трябва да се
разглеждат също като УБТВ от гледна точка на контрола
на емисиите и експозицията. За тази цел емисиите и
експозицията на хората и околната среда следва да се
сведат до възможния минимум.
(9)

(10)

При хората основната експозиция е с произход от
околната среда и може да се осъществи чрез храната, в
която е възможно наличието на продукти от разграж
дането на фенилживачните съединения, в това число и
метилживак. Метилживакът може да се биомултиплицира
по-специално в хранителната верига във водна среда,
което представлява особена опасност за хората и
фауната, чийто хранителен режим съдържа голямо коли
чество риба и морска храна. Метилживакът лесно
преминава през плацентната бариера и кръвно-мозъчната
бариера, като потиска умственото развитие дори преди
раждането, което означава, че експозицията на жените в
детеродна възраст и на децата поражда особено
безпокойство.
На 10 юни 2011 г. Комитетът за оценка на риска (КОР)
към Агенцията прие становището си по предложеното
ограничаване, като взе предвид неговата ефективност при
ограничаването на рисковете за човешкото здраве и
околната среда. Освен това КОР установи, че и други
органични съединения на живака могат да бъдат
използвани като катализатори при производството на
полимери. Тези вещества обаче не са били включени в
оценката, извършена при подготовката на досието.

20.9.2012 г.

(11)

На 15 септември 2011 г. Комитетът за социално-иконо
мически анализи към Агенцията прие становището си по
предложеното ограничаване, като взе предвид неговата
ефективност по отношение на справянето с установените
рискове от гледна точка на съотношението между свър
заните с него социално-икономически ползи и социалноикономически разходи.

(12)

Агенцията е представила на Комисията становищата на
Комитета за оценка на риска и на Комитета за
социално-икономически анализи.

(13)

Целесъобразно е да се предвиди разумен срок, в който
засегнатите заинтересовани страни да предприемат
мерките, които биха били необходими, за да се
съобразят с мерките, установени в настоящия регламент.

(14)

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в
съответствие с приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Той се прилага от 10 октомври 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 19 септември 2012 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO
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ПРИЛОЖЕНИЕ
В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се добавя следното вписване 62:
„62.
а) фенилживачен ацетат
ЕО №: 200-532-5
CAS №: 62-38-4
б) фенилживачен пропионат
ЕО №: 203-094-3
CAS №: 103-27-5
в) фенилживачен 2-етилхексаноат
ЕО №: 236-326-7
CAS №: 13302-00-6
г) фенилживачен октаноат
ЕО №: CAS №: 13864-38-5
д) фенилживачен неодеканоат
ЕО №: 247-783-7
CAS №: 26545-49-3

1.
Забранява се производството, пускането на пазара или употребата
им като вещества или в смеси след 10 октомври 2017 г., ако концен
трацията на живак в смесите е равна или по-висока от 0,01 тегловни
процента.
2.
След 10 октомври 2017 г. не се пускат на пазара изделия или
части от тях, които съдържат едно или няколко от посочените вещества,
ако концентрацията на живак в изделията или във всякакви части от тях
е равна или по-висока от 0,01 тегловни процента.“
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