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FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 835/2012
av den 18 september 2012
om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller kadmium
(Text av betydelse för EES)

expertmötet om åtgärder för riskhantering enligt förord
ning (EG) nr 1907/2006 och resultatet av en undersök
ning om de socioekonomiska konsekvenserna av en upp
datering av begränsningen för saluföring och användning
av kadmium i smycken, legeringar för hårdlödning och
PVC som offentliggjordes i januari 2010 (4). Alla aspekter
av begränsningen var även föremål för samråd med de
behöriga myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar
för genomförandet av förordning (EG) nr 1907/2006
och med de berörda parterna.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, änd
ring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förord
ning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr
1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens
direktiv
91/155/EEG,
93/67/EEG,
93/105/EG
och
2000/21/EG (1), särskilt artikel 131, och

(3)

Efter antagandet av förordning (EU) nr 494/2011 infor
merades kommissionen om användningar av kadmium
pigment i vissa typer av plastmaterial som begränsades
för första gången genom förordning (EU) nr 494/2011
och där lämpliga alternativ till kadmiumföreningar inte
förefaller finnas tillgängliga. För dessa användningar är
det lämpligt med ytterligare bedömning, undantagsvis
med begränsat samråd.

(4)

I rådets resolution av den 25 januari 1988 efterlyses en
övergripande strategi för bekämpning av miljöförorening
genom kadmium, bland annat särskilda åtgärder för att
begränsa användningen av kadmium och för att stimu
lera utvecklingen av alternativ till kadmium i pigment,
stabiliseringsmedel och pläteringar, så att användningen
av kadmium begränsas till de fall där lämpliga alternativ
saknas.

(5)

Kommissionen kommer i enlighet med artikel 69 i för
ordning (EG) nr 1907/2006 uppmana Europeiska kemi
kaliemyndigheten att sammanställa en dokumentation
som uppfyller kraven i bilaga XV om användning av
kadmium och kadmiumföreningar i de typer av plast
material som begränsades för första gången genom för
ordning (EU) nr 494/2011, med fullt beaktande av rådets
resolution av den 25 januari 1988.

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 494/2011 av den
20 maj 2011 om ändring av bilaga XVII (kadmium) till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande
och begränsning av kemikalier (Reach) (2) ändrades till
lämpningsområdet för begränsningen för kadmium och
kadmiumföreningar genom införandet av bestämmelser
tillämpliga på hårdlod och smycken i enlighet med risk
bedömningen och strategierna för att begränsa riskerna
med kadmium och kadmiumoxid (3).

(2)

I förordning (EU) nr 494/2011 utvidgades också begräns
ningen för användning av kadmium och kadmiumför
eningar i syntetiska organiska polymerer (plastmaterial)
till att gälla alla plastmaterial, samtidigt som ett undantag
infördes för användning av kadmiumhaltig återvunnen
PVC vid tillverkning av vissa byggprodukter. Undantaget
beviljades med beaktande av diskussionen vid ad hoc-

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

(4) Socio-Economic Impact of a Potential Update of the Restrictions on the
Marketing and Use of Cadmium: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/
chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf
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Till dess att begränsningsförfarandet är slutfört bör be
gränsningen för användning av kadmium och kadmium
föreningar inskränkas till de typer av plastmaterial som
förtecknades i post 23 i bilaga XVII före antagandet av
förordning (EU) nr 494/2011.

(7)

Av rättssäkerhetsskäl bör denna förordning tillämpas från
och med den 10 december 2011.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från den kommitté som inrättats
genom artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

19.9.2012

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i
enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentlig
görs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 10 december 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 september 2012.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

19.9.2012
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BILAGA
I bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska tabellen med beteckning på ämne, ämnesgrupp eller blandning samt
villkor ändras på följande sätt:
1. I post 23 andra kolumnen ska punkt 1 första och andra styckena ersättas med följande:
”1. Får inte användas i blandningar och varor som fram
ställts av följande syntetiska organiska polymerer (ne
dan kallade plastmaterial):
— Polymerer eller sampolymerer av vinylklorid (PVC)
[3904 10] [3904 21]
— Polyuretan (PUR) [3909 50]
— Polyeten med låg densitet (LDPE), utom polyeten
med låg densitet som används för framställning av
färgade förrådsblandningar [3901 10]
— Cellulosaacetat (CA) [3912 11]
— Cellulosaacetatbutyrat (CAB) [3912 11]
— Epoxihartser [3907 30]
— Melaminformaldehydhartser (MF) [3909 20]
— Ureaformaldehydhartser (UF) [3909 10]
— Omättade polyestrar (UP) [3907 91]
— Polyetentereftalat (PET) [3907 60]
— Polybutentereftalat (PBT)
— Genomskinlig polystyren/polystyren för allmän an
vändning [3903 11]
— Akrylnitrilmetylmetakrylat (AMMA)
— Tvärbunden polyeten (VPE)
— Slagtålig polystyren
— Polypropen (PP) [3902 10]
Blandningar och varor som framställts av de plastmaterial
som anges ovan får inte släppas ut på marknaden om
koncentrationen av kadmium (uttryckt som Cd-metall) i
plastmaterialet är lika med eller högre än 0,01 viktprocent.”

2. I post 23 andra kolumnen punkt 1 ska följande stycke läggas till:
”Senast den 19 november 2012 ska kommissionen i enlig
het med artikel 69 uppmana Europeiska kemikaliemyndig
heten att sammanställa en dokumentation som uppfyller
kraven i bilaga XV för bedömning om användning av kad
mium och kadmiumföreningar i andra typer av plastmate
rial än de som nämns i första stycket bör begränsas.”
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