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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EU) Nr. 847/2012 VAN DE COMMISSIE
van 19 september 2012
tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de
Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van
chemische stoffen (Reach) wat betreft kwik
(Voor de EER relevante tekst)

in het bijzonder sfygmomanometers, en tot ander pro
fessioneel en industrieel gebruik.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

(3)

De Raad heeft herhaaldelijk zijn engagement bevestigd
voor het algemene doel de volksgezondheid en het milieu
te beschermen tegen het vrijkomen van kwik en kwik
verbindingen door het vrijkomen in lucht, water, bodem
van door de mens geloosd kwik tot een minimum te
beperken en, waar mogelijk, uiteindelijk wereldwijd te
elimineren. De Raad onderstreept in dit verband dat het
gebruik van producten waaraan kwik is toegevoegd in
gevallen waarin er geschikte alternatieven bestaan zo
snel en zo volledig mogelijk moet worden afgebouwd,
met als uiteindelijk doel dat er geen producten waaraan
kwik is toegevoegd meer worden gebruikt, waarbij naar
behoren rekening wordt gehouden met de technische en
economische omstandigheden en de behoeften aan we
tenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (4).

(4)

Kwik en kwikverbindingen zijn zeer giftig voor de mens,
voor ecosystemen en voor dieren en planten in de na
tuur. Hoge doses kunnen voor de mens dodelijk zijn,
maar zelfs betrekkelijk lage doses kunnen ernstige scha
delijke effecten op de ontwikkeling van het zenuwstelsel
hebben en zijn eveneens in verband gebracht met moge
lijke schadelijke effecten op het hart- en vaatstelsel, het
immuunsysteem en de voortplantingsorganen. Kwik
wordt beschouwd als een mondiale persistente vervui
lende stof die in diverse vormen tussen lucht, water,
sedimenten, bodem en biota circuleert. In het milieu
kan het omgezet worden in methylkwik, de meest giftige
vorm. Methylkwik biomagnificeert met name in de aqua
tische voedselketen, zodat vooral de bevolkingsgroepen
en in het wild levende dieren met een hoge consumptie
van vis en schaal- en schelpdieren kwetsbaar zijn. Methyl
kwik passeert gemakkelijk zowel de placentabarrière als
de bloed-hersenbarrière, zodat de potentiële geestelijke
ontwikkeling al vóór de geboorte wordt geremd, wat

Gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Par
lement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie
en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aan
zien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een
Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijzi
ging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van
Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening
(EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn
76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG,
93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (1),
en met name artikel 68, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Commissie heeft in haar mededeling aan de Raad en
het Europees Parlement betreffende een strategie van de
Gemeenschap voor kwik (2) aangegeven dat het nood
zakelijk is om de kwikconcentraties in het milieu en de
blootstelling van de mens te verlagen en heeft als doel
stelling onder meer de beperking van de hoeveelheid
kwik die in gebruik wordt genomen door vraag en aan
bod terug te dringen, de verlaging van de emissie van
kwik, en bescherming tegen de blootstelling aan kwik
voorgesteld.

(2)

De strategie is in 2010 herzien in de mededeling van de
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad be
treffende de herziening van de strategie van de Gemeen
schap voor kwik (3), waarin de Commissie stelt dat er
verder gewerkt wordt aan de uitbreiding van de be
staande beperkingen voor het op de markt brengen
voor bepaalde kwikhoudende meettoestellen tot andere
toestellen die in de gezondheidszorg worden gebruikt,

(1) PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.
(2) COM(2005) 20 final.
(3) COM(2010) 723 final.

(4) Conclusies van de Raad van 15 maart 2011 „Herziening van de
communautaire strategie voor kwik”, van 4 december 2008 „Aanpak
van mondiale uitdagingen inzake kwik”, en van 24 juni 2005 „Stra
tegie van de Gemeenschap voor kwik”.
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de blootstelling van vrouwen van vruchtbare leeftijd en
kinderen het zorgwekkendst maakt. Kwik en de afbraak
producten ervan, en met name methylkwik, zijn even
onrustwekkend als persistente, bioaccumulerende en toxi
sche stoffen (PBT’s) en kunnen zich over grote afstand
verspreiden.
(5)

(6)

Het gebruik van kwikhoudende meettoestellen is wijdver
breid in Europa; dit leidt in alle fasen van hun levens
cyclus mogelijk tot het vrijkomen van kwik in het milieu
en draagt bij tot de totale kwikemissie en op die manier
via het milieu ook tot de blootstelling van mensen en
andere levende wezens.
Vermelding 18 bis van bijlage XVII bij Verordening (EG)
nr. 1907/2006 voorziet in een verbod op het in de
handel brengen van kwikhoudende koortsthermometers
en van andere kwikhoudende meettoestellen voor het
grote publiek en verzoekt de Commissie de beschikbaar
heid te onderzoeken van betrouwbare veiligere en tech
nisch en economisch haalbare alternatieven voor kwik
houdende sfygmomanometers en andere meettoestellen
in de gezondheidszorg en voor ander professioneel of
industrieel gebruik. Op basis van die evaluatie of zodra
nieuwe informatie over betrouwbare veiligere alternatie
ven voor sfygmomanometers en andere kwikhoudende
meettoestellen beschikbaar is, moet de Commissie zo
nodig een wetgevingsvoorstel indienen om de reeds in
die vermelding opgenomen beperkingen uit te breiden
tot sfygmomanometers en andere meettoestellen in de
gezondheidszorg en voor ander professioneel of industri
eel gebruik, zodat kwik in meettoestellen geleidelijk ge
ëlimineerd wordt overal waar dit technisch en eco
nomisch uitvoerbaar is.
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(10)

Voor lopend epidemiologisch onderzoek waarbij kwik
houdende sfygomanometers worden gebruikt, dient de
meetmethode niet te worden aangepast en moet daarom
een afwijking worden toegestaan tot dit onderzoek is
afgerond. Voor sfygmomanometers die worden gebruikt
als referentiestandaard voor de validering van kwikvrije
toestellen was het niet mogelijk te bepalen hoeveel tijd
nodig is om kwikvrije alternatieven te ontwikkelen en als
referentiestandaard te erkennen; daarom mag voor de
afwijking voor deze toestellen geen tijdsbeperking gelden.

(11)

Voor thermometers die uitsluitend bedoeld zijn om proe
ven uit te voeren volgens normen die het gebruik van
kwikthermometers vereisen, is er tijd nodig om deze
normen aan te passen; daarom moet een afwijking wor
den toegestaan voor een periode van vijf jaar. Aangezien
kwik noodzakelijk is als referentiepunt in de internatio
nale temperatuurschaal van 1990 moet tevens een afwij
king van onbeperkte duur worden toegestaan voor kwik
houdende tripelpuntcellen die worden gebruikt voor de
kalibratie van platinaweerstandsthermometers.

(12)

Voor poreusheidsmeters, bij voltammetrie gebruikte
kwikelektroden en kwikprobes voor capaciteit-spannings
meting zijn nog geen technisch haalbare alternatieven
beschikbaar; derhalve wordt voor deze meettoestellen
geen beperking voorgesteld.

(13)

Een afwijking moet worden toegestaan voor de algemene
aan- en verkoop van oude, historisch waardevolle kwik
houdende meettoestellen die kunnen worden beschouwd
als antiquiteiten of cultuurgoederen. Vermelding 18 bis
van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006
staat het in de handel brengen van andere kwikhoudende
meettoestellen dan koortsthermometers voor verkoop
aan het grote publiek toe, indien deze op 3 oktober
2007 meer dan 50 jaar oud waren. Voor de duidelijkheid
dienen dezelfde leeftijdsbepalingen te worden gehanteerd
voor de uitzondering bij oude meettoestellen voor toe
passingen van industrieel en professioneel gebruik, met
inbegrip van toepassingen in de gezondheidszorg.

(7)

Op basis van de significante hoeveelheid nieuwe infor
matie die is verzameld, heeft de Commissie het Europees
Agentschap voor chemische stoffen, hierna „het Agent
schap” genoemd, haar verslag toegestuurd, en heeft zij
het Agentschap verzocht om een dossier samen te stellen
dat voldoet aan de eisen van bijlage XV bij Verordening
(EG) nr. 1907/2006 overeenkomstig artikel 69 van die
verordening.

(8)

Het Agentschap heeft een dossier samengesteld waarin
wordt voorgesteld kwik te beperken in volgende meet
toestellen voor gebruik in industriële en professionele
toepassingen, met inbegrip van toepassingen in de ge
zondheidszorg: kwikhoudende barometers, hygrometers,
manometers, sfygmomanometers, bij plethysmografen
gebruikte rekstrookjes, tensiometers, thermometers en
andere niet-elektrische thermometrische toepassingen,
kwikhoudende meetinrichtingen voor het bepalen van
het verwekingspunt en kwikhoudende pyknometers. Het
dossier toont aan dat maatregelen voor de hele Unie
noodzakelijk zijn om het door het gebruik van kwik in
deze meettoestellen gevormde risico voor de volks
gezondheid en voor het milieu aan te pakken.

(14)

Tevens moet een afwijking worden toegestaan voor
meettoestellen die om culturele en historische redenen
op tentoonstellingen worden geëxposeerd, met inbegrip
van toestellen die op 3 oktober 2007 minder dan 50 jaar
oud waren maar niettemin historische en culturele
waarde hebben.

(15)

Het Comité risicobeoordeling van het Agentschap heeft
op 8 juni 2011 zijn advies uitgebracht over de voor
gestelde beperking, waarmee naar zijn mening de vast
gestelde risico’s uit het oogpunt van doeltreffende risico
beperking in de hele Unie het best kunnen worden aan
gepakt.

Er zijn alternatieve meettoestellen zonder kwik beschik
baar gekomen die significant minder risico’s vertonen
dan de met kwikhoudende meettoestellen gepaard gaande
risico’s voor de volksgezondheid en het milieu.

(16)

Het Comité sociaaleconomische analyse van het Agent
schap heeft op 15 september 2011 zijn advies uit
gebracht over de voorgestelde beperking, waarmee naar
zijn mening de vastgestelde risico’s bij afweging van de

(9)
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sociaaleconomische baten tegen de sociaaleconomische
kosten in de hele Unie het best kunnen worden aange
pakt.

(20)

L 253/3

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het bij artikel 133 van
Verordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
(17)

(18)

(19)

Het Agentschap heeft de adviezen van het Comité risico
beoordeling en het Comité sociaaleconomische analyse
bij de Commissie ingediend.
Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet derhalve dien
overeenkomstig worden gewijzigd.
De belanghebbenden moet een redelijke termijn worden
geboden om eventuele maatregelen te nemen om aan de
in deze verordening vastgestelde maatregelen te voldoen.

Artikel 1
Bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt gewij
zigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 10 april 2014.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 19 september 2012.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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BIJLAGE
In bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt de vermelding 18 bis als volgt gewijzigd:
1) Punt 4 wordt geschrapt.
2) De volgende punten 5 tot en met 8 worden toegevoegd:
„5.
De volgende kwikhoudende meettoestellen voor industrieel en professioneel ge
bruik worden niet meer in de handel gebracht na 10 april 2014:
a) barometers;
b) hygrometers;
c) manometers;
d) sfygmomanometers;
e) rekstrookjes voor gebruik bij plethysmografen;
f) tensiometers;
g) thermometers en andere niet-elektrische thermometrische toepassingen.
Deze beperking is eveneens van toepassing op onder a) tot en met g) genoemde meet
toestellen die leeg in de handel worden gebracht, indien het de bedoeling is dat zij met
kwik worden gevuld.
6.

De beperking in punt 5 is niet van toepassing op:

a) sfygmomanometers bedoeld voor:
i) epidemiologische studies die al lopen op 10 oktober 2012,
ii) gebruik als referentiestandaard voor klinische valideringsstudies van kwikvrije
sfygmomanometers;
b) thermometers die uitsluitend bedoeld zijn om proeven uit te voeren volgens normen
die het gebruik van kwikthermometers vereisen tot 10 oktober 2017;
c) kwikhoudende tripelpuntcellen voor kalibratie van platinaweerstandsthermometers.
7.
De volgende kwikgebruikende meettoestellen voor professioneel en industrieel
gebruik worden niet meer in de handel gebracht na 10 april 2014:
a) kwikhoudende pyknometers;
b) kwikhoudende meetinrichtingen voor het bepalen van het verwekingspunt.
8.

De beperkingen in de punten 5 en 7 zijn niet van toepassing op:

a) meettoestellen die op 3 oktober 2007 meer dan 50 jaar oud zijn;
b) meettoestellen die om culturele en historische redenen op openbare tentoonstellingen
worden geëxposeerd.”
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