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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 835/2012 

av 18. september 2012 

om endring av vedlegg XVII (kadmium) til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 

(REACH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 

(REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om 

endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 

2000/21/EF(1), særlig artikkel 131, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 494/2011  

av 20. mai 2011 om endring av vedlegg XVII 

(kadmium) til europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og 

godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 

(REACH)(2) ble omfanget av begrensningene på kad-

mium og kadmiumforbindelser endret, og det ble innført 

bestemmelser om tilsettmaterialer til hardlodding og 

smykker i samsvar med risikovurderingen og strategiene 

for risikoreduksjon for kadmium og kadmiumoksid(3). 

2)  Ved forordning (EU) nr. 494/2011 ble dessuten den 

eksisterende begrensningen på bruk av kadmium og 

kadmiumforbindelser i syntetiske organiske polymerer 

(plastmaterialer) utvidet til å gjelde alle plastmaterialer, 

unntatt bruk av gjenvunnet PVC med innhold av 

kadmium i framstilling av visse byggevarer. Med dette 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 252 av 19.9.2012,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2013 av  

3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 61 av 31.10.2013, s. 32. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) EUT L 134 av 21.5.2011, s. 2. 

(3) EUT C 149 av 14.6.2008, s. 6. 

unntaket ble det tatt hensyn til drøftingene i et 

ekspertmøte om risikohåndtering i henhold til 

forordning (EF) nr. 1907/2006 samt resultatene av en 

undersøkelse av de sosioøkonomiske virkningene av en 

eventuell ajourføring av begrensningene på omsetning 

og bruk av kadmium i smykker, legeringer til 

hardlodding og PVC som ble offentliggjort  

i januar 2010(4). Alle elementene i begrensningen ble 

også drøftet med medlemsstatenes vedkommende 

myndigheter med ansvar for gjennomføringen av 

forordning (EF) nr. 1907/2006 og med berørte parter. 

3)  Etter at forordning (EU) nr. 494/2011 var vedtatt, ble 

Kommisjonen underrettet om bruksområder for 

kadmiumpigmenter i visse typer plastmaterialer, 

begrenset for første gang ved forordning (EU) 

nr. 494/2011, der det ikke synes å foreligge egnede 

alternativer til bruk av kadmiumforbindelser. På grunn 

av de uvanlige omstendighetene med begrenset samråd, 

bør det nå foretas en ytterligere vurdering. 

4)  Rådsresolusjonen av 25. januar 1988 oppfordrer til en 

samordnet strategi for å bekjempe miljøforurensning fra 

kadmium, herunder særskilte tiltak for å begrense 

bruken av kadmium og stimulere til utvikling av 

alternativer til kadmium i pigmenter, stabilisatorer og 

overflatebehandling, og ber om at bruken av kadmium 

begrenses til tilfeller der det ikke finnes egnede 

alternativer. 

5)  Kommisjonen vil i henhold til REACH-forordningens 

artikkel 69 anmode Det europeiske kjemikaliebyrå om å 

utarbeide dokumentasjon som er i samsvar med kravene 

i vedlegg XV i forbindelse med bruken av kadmium og 

kadmiumforbindelser i de typer plastmaterialer som ble 

begrenset for første gang ved forordning (EU) 

nr. 494/2011, idet det tas fullt hensyn til 

rådsresolusjonen av 25. januar 1988. 

  

(4) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/ 

study-cadmium_en.pdf 
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6)  Inntil framgangsmåten for begrensninger er avsluttet, 

bør begrensningen på bruk av kadmium og 

kadmiumforbindelser begrenses til de typer av 

plastmaterialer som var oppført i post 23 i vedlegg XVII 

før forordning (EU) nr. 494/2011 ble vedtatt. 

7)  Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordning få 

anvendelse fra 10. desember 2011. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den 

europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 10. desember 2011. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 18. september 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006, i tabellen over betegnelser på stoffer, stoffgrupper og stoffblandinger 

samt begrensninger, gjøres følgende endringer: 

1) I post 23 annen kolonne skal nr. 1 første og annet ledd lyde: 

 «1.  Skal ikke brukes i stoffblandinger og produkter 

framstilt av følgende syntetiske organiske 

polymerer (heretter kalt «plastmateriale»): 

— polymerer eller kopolymerer av vinylklorid 

(PVC) [3904 10] [3904 21] 

— polyuretan (PUR) [3909 50] 

— polyetylen med lav tetthet (LDPE), unntatt 

polyetylen med lav tetthet benyttet til 

produksjon av fargekonsentrater [3901 10] 

— celluloseacetat (CA) [3912 11] 

— celluloseacetatbutyrat (CAB) [3912 11] 

— epoksyharpikser [3907 30] 

— harpikser av melaminformaldehyd (MF) [3909 

20] 

— harpikser av ureaformaldehyd (UF) [3909 10] 

— umettede polyestere (UP) [3907 91] 

— polyetylentereftalat (PET) [3907 60] 

— polybutylentereftalat (PBT) 

— gjennomsiktig/alminnelig polystyren [3903 11] 

— akrylnitrilmetylmetakrylat (AMMA) 

— kryssbundet polyetylen (VPE) 

— polystyren med høy slagfasthet 

— polypropylen (PP) [3902 10] 

Stoffblandinger og produkter framstilt av plastmateriale 

som angitt ovenfor skal ikke bringes i omsetning 

dersom konsentrasjonen av kadmium (uttrykt som Cd-

metall) i plastmaterialet er lik eller høyere enn 

0,01 vektprosent.» 

2)  I post 23 annen kolonne nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

 «Senest 19. november 2012 skal Kommisjonen, i 

samsvar med artikkel 69, anmode Det europeiske 

kjemikaliebyrå om å utarbeide dokumentasjon som er i 

samsvar med kravene i vedlegg XV, for å vurdere 

hvorvidt bruken av kadmium og kadmiumforbindelser i 

andre typer plastmaterialer enn de som angis i første 

ledd, bør begrenses.» 

 


