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KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 848/2012
af 19. september 2012
om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om
registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt
angår phenylkviksølvforbindelser
(EØS-relevant tekst)

ninger på hjertekar-, immun- og forplantningssystemet.
Kviksølv anses for en global persistent miljøgift, der
bevæger sig mellem luft, vand, aflejringer, jord og biota
i forskellige former, og det kan i miljøet omdannes til
methylkviksølv, som er dets giftigste form.

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering,
vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
(REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og
om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets
forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning
(EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommis
sionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og
2000/21/EF (1), særlig artikel 68, stk. 1, og

(4)

Det fastsættes i forordning (EF) nr. 1907/2006, at hvis en
medlemsstat mener, at fremstillingen, markedsføringen
eller anvendelsen af et stof som sådan, i en blanding
eller i en artikel udgør en risiko for menneskers
sundhed eller miljøet, der ikke er tilstrækkeligt kontrol
leret, og som det er nødvendigt at imødegå, skal den
meddele Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende
benævnt »agenturet«), at den agter at udarbejde et dossier.

(5)

I henhold til afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg
nr. 25/2008 af 14. marts 2008 om ændring af bilag II
(Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certifice
ring) til EØS-aftalen (5), blev forordning (EF) nr.
1907/2006 indarbejdet i aftalen om Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde.

(6)

Norge har udarbejdet et dossier vedrørende fem
phenylkviksølvforbindelser, nemlig phenylkviksølvacetat,
phenylkviksølvpropionat,
phenylkviksølv-2-ethylhexa
noat, phenylkviksølvoctanoat og phenylkviksølvneodeca
noat, der viser, at det er nødvendigt med en indsats på
EU-plan for at tackle den risiko for menneskers sundhed
og miljøet, der opstår i forbindelse med fremstilling,
anvendelse og markedsføring af disse stoffer som
sådan, i blandinger og i artikler. Dossieret blev forelagt
agenturet med henblik på, at der indføres restriktioner.

(7)

De fem phenylkviksølvforbindelser vides at være anvendt
især som katalysatorer i polyurethan-systemer i forbin
delse med lakker, klæbestoffer, forseglingsstoffer og
elastomer-anvendelser. Kviksølvkatalysatorer indarbejdes
i polymerstrukturen og forbliver i den endelige artikel,
hvorfra kviksølvforbindelser eller phenylkviksølvforbin
delser ikke frigives forsætligt. Andre phenylkviksølvfor
bindelser vides ikke at være anvendt som katalysatorer
i polyurethan-systemer, og de indgik derfor ikke i vurde
ringen i dossieret.

(8)

Phenylkviksølvforbindelsernes livscyklus medfører en
betydelig frigivelse af kviksølv til miljøet og øger de
samlede emissioner af kviksølv. Det gælder navnlig, at
phenylkviksølvforbindelserne nedbrydes i miljøet og
frembringer nedbrydningsprodukter, herunder methyl
kviksølv med tilsvarende grad af problematiske egen
skaber som persistente, bioakkumulerende og toksiske
stoffer (PBT). Omdannelsen (interconversion) af phenyl
kviksølvforbindelsesmetabolitter giver mulighed for lang
trækkende transportegenskaber. Da der således genereres

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I sin meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om en
fællesskabsstrategi for kviksølv (2) anførte Kommissionen,
at det er nødvendigt at mindske niveauerne af kviksølv i
miljøet og menneskers eksponering for kviksølv, og fore
slog som mål bl.a. at formindske kviksølvomsætningen i
samfundet ved at nedskære udbud og efterspørgsel, at
formindske kviksølvemissionerne og at beskytte mod
udsættelse for kviksølv. Denne meddelelse blev revideret
i 2010 (3).
Rådet har flere gange bekræftet sin tilslutning til det
overordnede mål om beskyttelse af menneskers
sundhed og miljøet mod udledning af kviksølv og kvik
sølvforbindelser ved at minimere og, hvor det er muligt, i
sidste ende fjerne global menneskeskabt udledning af
kviksølv til luft, vand og jord. I den forbindelse under
stregede Rådet, at produkter, der er tilsat kviksølv, bør
udfases så hurtigt og så fuldstændigt som muligt, hvis der
findes bæredygtige alternativer, og at det endelige mål er,
at alle produkter, der er tilsat kviksølv, udfases, idet der
tages passende hensyn til de tekniske og økonomiske
omstændigheder og behovet for videnskabelig forskning
og udvikling (4).

(3)

Kviksølv og kviksølvforbindelser er stærkt giftige for
mennesker, økosystemer og dyreliv. Store doser kan
være dødbringende for mennesker, men selv forholdsvis
små doser kan påføre nervesystemet alvorlige skader og
er også blevet sat i forbindelse med mulige skadevirk

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

EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.
KOM(2005) 20 endelig.
KOM(2010) 723 endelig.
Rådets konklusioner af 15. marts 2011 om »vurdering af fælles
skabsstrategien for kviksølv«, af 4. december 2008 om »tackling af
de globale udfordringer vedrørende kviksølv« og af 24. juni 2005
om »en fællesskabsstrategi for kviksølv«.

(5) EUT L 182 af 10.7.2008, s. 11.

L 253/6

DA

Den Europæiske Unions Tidende

omdannelses-/nedbrydningsprodukter med PBT-egenska
ber, skal selve phenylkviksølvforbindelserne således også
behandles som PBT-stoffer for så vidt angår emissionsog eksponeringskontrol. Derfor bør eksponeringen af
mennesker og miljø og emissioner hertil begrænses så
meget som muligt.
(9)

(10)

(11)

Den vigtigste eksponering af mennesker via miljøet kan
foregå gennem fødevarer, hvor der kan forekomme
nedbrydningsprodukter fra phenylkviksølvforbindelser,
herunder methylkviksølv. Methylkviksølv bioforstørres,
især i den akvatiske fødekæde, og gør populationer af
mennesker og vildtlevende dyr, hvis kost i stort
omfang består af fisk og skaldyr, særlig sårbare. Methyl
kviksølv trænger let gennem både placenta-barrieren og
blod-hjerne-barrieren og hæmmer den potentielle
mentale udvikling endnu før fødslen, hvilket betyder, at
eksponering af kvinder i den fødedygtige alder og børn i
højeste grad kan være et problem.
Den 10. juni 2011 vedtog Agenturets udvalg for risiko
vurdering sin udtalelse om den foreslåede begrænsning,
idet der blev taget hensyn til dens effektivitet med hensyn
til at mindske risikoen for menneskers sundhed og
miljøet. Udvalget pegede endvidere på, at andre organiske
kviksølvforbinderser måske anvendes som katalysatorer i
polymerproduktionen. Disse stoffer indgik dog ikke i
vurderingen i dossieret.
Den 15. september 2011 vedtog Agenturets udvalg for
socioøkonomisk analyse sin udtalelse om den foreslåede
begrænsning, idet der blev taget hensyn til dens effekti
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vitet med hensyn til at afhjælpe de identificerede risici for
så vidt angik forholdet mellem de socioøkonomiske
fordele og de socioøkonomiske omkostninger.
(12)

Agenturet har forelagt Kommissionen udtalelserne fra
Udvalget for Risikovurdering og Udvalget for Socioøko
nomisk Analyse.

(13)

Der bør indrømmes de berørte parter en rimelig frist til
at træffe de nødvendige foranstaltninger for at overholde
de foranstaltninger, der er fastlagt i denne forordning.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat
i henhold til artikel 133 i forordning (EF) nr.
1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som
angivet i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 10. oktober 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. september 2012.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO
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BILAG
I bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 indsættes følgende som nr. 62:
»62.
a) phenylkviksølvacetat
EF-nr. 200-532-5
CAS-nr. 62-38-4
b) phenylkviksølvpropionat
EF-nr. 203-094-3
CAS-nr. 103-27-5
c) phenylkviksølv-2-ethylhexanoat
EF-nr. 236-326-7
CAS-nr. 13302-00-6
d) phenylkviksølvoctanoat
EF-nr. —
CAS-nr. 13864-38-5
e) phenylkviksølvneodecanoat
EF-nr. 247-783-7
CAS-nr. 26545-49-3

1.
Må ikke fremstilles, markedsføres eller anvendes som stoffer eller i
blandinger efter den 10. oktober 2017, hvis kviksølvkoncentrationen i
blandingerne er på 0,01 vægtprocent eller derover.
2.
Artikler eller dele heraf, der indeholder et eller flere af disse stoffer,
må ikke markedsføres efter den 10. oktober 2017, hvis kviksølvkoncen
trationen i artiklerne eller en del heraf er på 0,01 vægtprocent eller
derover.«
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