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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1272/2013 НА КОМИСИЯТА
от 6 декември 2013 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 многопръстенните ароматни въглеводороди
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

(5)

Заключенията по отношение на риска за потребителите се
основаваха на очакваната експозиция на PAH през
кожата, дължаща се на употребата на някои потреби
телски изделия при реално възможни най-неблагоприятни
условия на употреба. Бе констатирано, че експозицията
надвишава определеното минимално ниво на въздействие
(DMEL) (3) за бензо[a]пирен, който беше използван като
заместител за токсичността на останалите PAH.

(6)

Комисията подложи на оценка предоставената от
Германия информация и стигна до заключението за
наличието на риск за потребителите, породен от
изделия, които съдържат PAH, и посочи, че рискът би
могъл да бъде намален с помощта на ограничение.
Комисията се допита и до промишлеността и други заин
тересовани страни по отношение на въздействието на
ограничаването на съдържанието на PAH в изделия,
които могат да бъдат използвани от потребителите.

(7)

За да се предпази здравето на потребителите от рисковете,
породени от експозицията на PAH при изделията, следва
да се определят гранични стойности за съдържанието на
РАН в достъпните пластмасови или гумени части на изде
лията, а пускането на пазара на изделия, които съдържат
който и да е РАН в концентрация по-висока от 1 mg/kg в
посочените части, следва да се забрани.

(8)

Като се има предвид уязвимостта на децата, следва да се
установи по-ниска гранична стойност. Следователно
пускането на пазара на играчки и продукти за грижа за
детето, съдържащи който и да е РАН в концентрации, повисоки от 0,5 mg/kg в техните достъпни пластмасови или
гумени части, следва да се забрани.

(9)

Това ограничение следва да се прилага само за онези
части от изделията, които влизат в пряк, както и продъл
жителен или повтарящ се краткотраен контакт с
човешката кожа или с устната кухина при нормални
или разумно предвидими условия на употреба. Изделия
или части от тях, които само кратко и рядко влизат в
контакт с кожата или устната кухина, следва да не се
включват в обхвата на ограничението, тъй като
експозицията на РАН при такива контакти би била незна
чителна. В това отношение следва да се разработят понататъшни указания.

(10)

На пазара на Съюза бяха открити алтернативни суровини
с ниско съдържание на РАН. Сред тях има индустриални
сажди и масла, които отговарят на изискванията на
Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари
2011 г. относно материалите и предметите от пластмаси,
предназначени за контакт с храни (4).

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 година относно
регистрацията, 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 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

(4)

Бензо[a]пиренът, бензо[е]пиренът, бенз[a]антраценът,
хризенът, бензо[b]флуорантенът, бензо[j]флуорантенът,
бензо[k]флуорантенът и дибенз[a,h]антраценът, наричани
по-долу „многопръстенни ароматни въглеводороди“
(PAH), са класифицирани като канцерогенни от
категория 1B в съответствие с приложение VI към
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година
относно класифицирането, етикетирането и опаковането
на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на
директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение
на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (2).
Посочените PAH се срещат в пластмасовите и гумените
части на широк кръг потребителски изделия. Те са
налични като онечиствания в някои от суровините,
използвани в производството на такива изделия, поспециално в маслата, прибавяни като пълнител, и в
индустриалните сажди. Те не се добавят целенасочено
към изделията и не изпълняват каквато и да е
конкретна функция като съставки на пластмасовите или
гумените части.
Посочените PAH са забранени за свободна продажба като
вещества или в смеси с вписване 28 от приложение ХVII
към Регламент (ЕО) № 1907/2006. Освен това, с вписване
50 от приложение XVII към посочения регламент се огра
ничава наличието на PAH в маслата, прибавяни като
пълнител, използвани в производството на гуми за
превозни средства.
Информацията, предоставена от Германия на Комисията
показва, че изделия, съдържащи PAH, могат да изложат
на риск здравето на потребителите при поглъщане, кожна
абсорбция и в някои случаи — при вдишване.

(1) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3) http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_
requirements_part_b_bg.pdf
(4) ОВ L 12, 15.1.2011 г., стр. 1.
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(11)

(12)

(13)

(14)

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Комисията следва да преразгледа настоящите гранични
стойности, приети в рамките на посоченото ограничение,
по-специално с оглед на новата научна информация, в
това число информацията за миграцията на РАН от пласт
масовите и гумените материали на обхванатите изделия,
както и за наличието на алтернативни суровини. При това
преразглеждане с оглед на новата научна информация
следва също така да бъдат взети предвид наличието на
методи за изпитване и тяхната надеждност.

Следователно ограничението не следва да се прилага за
изделия, пуснати на пазара за пръв път преди посочената
дата.
(15)

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:

Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва съответно да бъде
изменен.
Целесъобразно е да се предвиди разумен срок, в който
заинтересованите страни да предприемат евентуално необ
ходимите мерки, за да се съобразят с мерките, установени
в настоящия регламент.
Евентуално ограничаване на пускането на пазара на
изделия втора употреба или на изделия, които са във
веригата на доставки към датата, от която се прилага
настоящият регламент, би затруднило правоприлагането.

7.12.2013 г.

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 27 декември 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.

Съставено в Брюксел на 6 декември 2013 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO
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ПРИЛОЖЕНИЕ
В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 в колона 2 на вписване 50 се добавят следните параграфи 5, 6, 7
и 8:
„5.
Забранява се пускането на пазара за масовия потребител на изделия, ако която и да
е от техните части, която влиза в пряк, както и продължителен или повтарящ се крат
котраен контакт с човешката кожа или устната кухина при нормални или разумно
предвидими условия на употреба, съдържа повече от 1 mg/kg (0,0001 тегловни % от
съответната част) от един или повече от изброените РАН.
Такива изделия могат да включват, наред с другото:
— спортни артикули, напр. велосипеди, стикове за голф, ракети,
— домакински прибори, колички, проходилки,
— инструменти за употреба в домашни условия,
— облекло, обувки, ръкавици и спортно облекло,
— каишки за часовници, маншети, маски, ленти за глава.
6.
Забранява се пускането на пазара на играчки, в това число играчки за стимулиране
на определена активност, и продукти за грижа за детето, ако която и да е от техните
части, която влиза в пряк, както и продължителен или повтарящ се краткотраен контакт
с човешката кожа или устната кухина при нормални или разумно предвидими условия на
употреба, съдържа повече от 0,5 mg/kg (0,00005 тегловни % от съответната част) от един
или повече от изброените РАН.
7.
Чрез дерогация от параграфи 5 и 6, посочените параграфи не се прилагат по
отношение на изделия, пуснати на пазара за пръв път преди 27 декември 2015 г.
8.
До 27 декември 2017 г. Комисията преразглежда граничните стойности, посочени в
параграфи 5 и 6, с оглед на новата научна информация, включително тази по отношение
на миграцията на РАН от посочените в него изделия, както и информация относно
алтернативни суровини и, ако е подходящо, съответно изменя посочените параграфи.“
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