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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 836/2012 

av 18. september 2012 

om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med 

hensyn til bly(*) 

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 68 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal en 

medlemsstat som anser at framstilling, omsetning eller 

bruk av et stoff alene, i en stoffblanding eller i et 

produkt utgjør en risiko for menneskers helse eller 

miljøet som ikke er under tilstrekkelig kontroll og derfor 

må tas opp til behandling, utarbeide dokumentasjon om 

dette etter å ha underrettet Det europeiske 

kjemikaliebyrå (heretter kalt «Byrået»). 

2)  Den 15. april 2010 framla Frankrike dokumentasjon for 

Byrået i henhold til artikkel 69 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 for å innlede framgangsmåten for 

begrensning i samsvar med forordningens artikkel 

 69–73. Dokumentasjonen viste at ved å putte 

gjenstander i munnen kan barn, særlig de som er under 

36 måneder, bli utsatt for gjentatt eksponering for bly 

fra smykker. Slik gjentatt eksponering for bly kan føre 

til alvorlige og irreversible nevrologiske atferds- og 

utviklingsproblemer, noe som barn er særlig følsomme 

for ettersom deres sentralnervesystem fortsatt er under 

utvikling. Dokumentasjonen viser at det er nødvendig 

med tiltak på unionsplan utover eventuelle eksisterende 

tiltak for i størst mulig grad å unngå eksponering for bly 

og blyforbindelser i smykker. I dokumentasjonen 

foreslås det derfor et forbud mot å bringe i omsetning og 

bruke bly og blyforbindelser i smykker dersom 

migrasjonen av bly er større enn 0,09 μg/cm2/t. 

3)  I sin uttalelse av 10. mars 2011 anså Komiteen for 

risikovurdering (heretter kalt «RAC») at det mest 

  

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

s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2013 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. 33. 

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

hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for å bekjempe 

den påviste risikoen med henblikk på tiltakenes virkning 

for å redusere denne risikoen vil være forbud mot å 

bringe i omsetning og bruke bly og blyforbindelser i 

metallholdige og ikke-metallholdige deler av smykker 

dersom konsentrasjonen av bly er lik eller høyere enn 

0,05 vektprosent av den enkeltstående delen, så sant det 

kan påvises at blyavgivelsen ikke overstiger grensen på 

0,05 μg/cm2/t (0,05 μg/g/t). 

4)  I sin uttalelse av 15. september 2011 vurderte Komiteen 

for sosioøkonomisk analyse (heretter kalt «SEAC») 

forbudet mot å bringe i omsetning og bruke bly og 

blyforbindelser i smykker dersom konsentrasjonen av 

bly er lik eller høyere enn 0,05 vektprosent av enhver 

enkeltstående del. Tiltaket ble ansett som det mest 

hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for å bekjempe 

den påviste risikoen med tanke på forholdsmessigheten 

mellom sosioøkonomiske fordeler og sosioøkonomiske 

kostnader. Ettersom det for tiden ikke finnes noen 

prøvingsmetode for migrasjon som gjenspeiler at 

gjenstander puttes i munnen, anså SEAC at 

begrensningen burde baseres på blyinnholdet i enhver 

enkeltstående del av smykket og ikke på migrasjonen av 

bly fra slike produkter. I tillegg anbefalte SEAC at det 

blir gitt unntak for krystallglass, glassemaljer, indre 

komponenter i klokker samt ikke-syntetiske eller 

rekonstruerte edelsteiner og halvedelsteiner. 

5)  Den 23. september 2011 oversendte Byrået uttalelsene 

fra RAC og SEAC til Kommisjonen. 

6)  Med tanke på at det mangler opplysninger om frigjøring 

av bly når gjenstander puttes i munnen, og som følge av 

mangelen på egnede alternativer ved alle bruksområder 

som gjelder krystallglass og glassemaljer, unntas de 

sistnevnte fra det aktuelle tiltaket. Videre anbefalte 

SEAC at det bare ble gitt unntak for krystallglass av 

kategori 1 og 2 (henholdsvis høyblykrystall og 

blykrystall) som definert i vedlegg I til rådsdirektiv 

69/493/EØF av 15. desember 1969 om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om krystallglass(2). Imid-

lertid bør krystallglass av kategori 3 og 4 (krystallglass, 

krystallin) som definert i nevnte direktiv også unntas fra 

begrensningen, for å sikre samsvar med unntaket fastsatt 

i vedlegget til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/95/EF av 27. januar 2003 om avgrensing av bruk 

av visse farlege stoff i elektrisk og elektronisk utstyr(3), 

endret ved kommisjonsavgjerd 2010/571/EU( 4 ), og 

  

(2) EFT L 326 av 29.12.1969, s. 36. 

(3) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 19. 

(4) EUT L 251 av 25.9.2010, s. 28. 
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ettersom de har lavere blyinnhold enn kategori 1 og 2. 

7)  Av samme grunner som anført for krystallglass og 

glassemaljer bør ikke-syntetiske eller rekonstruerte 

edelsteiner og halvedelsteiner der bly forekommer som 

en naturlig bestanddel, unntas. 

8)  Indre komponenter i klokker som ikke er tilgjengelige 

for forbrukerne, bør unntas fra begrensningen ettersom 

eksponering overfor bly fra slike komponenter kan 

utelukkes. 

9)  En begrensning av omsetning av brukte og antikke 

smykker ville ha en betydelig sosioøkonomisk virkning, 

ettersom slike gjenstander ville miste sin markedsverdi i 

Unionen, og begrensningen ville også være vanskelig å 

håndheve. Smykker som bringes i omsetning for første 

gang inntil tolv måneder etter at begrensningen trer i 

kraft, samt importerte antikke smykker, bør derfor 

unntas fra begrensningen. 

 

10) Kommisjonen bør gjennomgå unntaket for krystall, 

glassemaljer og edelsteiner og halvedelsteiner i lys av 

ny tilgjengelig vitenskapelig informasjon, herunder 

migrasjon av bly fra disse unntatte bruksområdene, 

tilgjengeligheten av egnede alternativer samt 

utviklingen av prøvingsmetoder for slik migrasjon. 

11)  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 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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 skal ny post 63 lyde: 

«63.  Bly 

 CAS-nr. 7439-92-1 

 EF-nr. 231-100-4 

 og forbindelser av dette 

1.  Skal ikke bringes i omsetning eller benyttes i noen enkeltstående del av 

smykker dersom konsentrasjonen av bly (uttrykt som metall) er lik eller 

høyere enn 0,05 vektprosent. 

2.  I nr. 1 menes med: 

i) «smykker» smykker og bijouteri og hårpynt, herunder: 

a)  armbånd, halskjeder og ringer, 

b)  piercingsmykker, 

c)  armbåndsur og -kjeder, 

d)  brosjer og mansjettknapper. 

ii) «noen enkeltstående del» de materialene smykkene er laget av, samt 

de enkelte bestanddelene av smykkene. 

3.  Nr. 1 får også anvendelse for enkeltstående deler når disse bringes i 

omsetning eller benyttes til smykkeproduksjon. 

4.  Som unntak får nr. 1 ikke anvendelse 

a)  på krystallglass som definert i vedlegg I (kategori 1, 2, 3 og 4) i 

rådsdirektiv 69/493/EØF(*), 

b)  på innvendige komponenter i klokker som ikke er tilgjengelige for 

forbrukerne, 

c)  på ikke-syntetiske eller rekonstruerte edelsteiner og halvedelsteiner 

(CN-kode 7103 som fastsatt ved forordning (EØF) nr. 2658/87), så 

sant de ikke er behandlet med bly eller blyforbindelser eller 

blandinger som inneholder slike stoffer, 

d)  på emaljer, definert som smeltbare blandinger som er produkter av 

fusjon, forglassing eller sintring av mineraler smeltet ved en 

temperatur på minst 500 °C. 

5.  Som unntak får nr. 1 ikke anvendelse på smykker som første gang bringes 

i omsetning før 9. oktober 2013, eller på smykker som er framstilt før 

10. desember 1961. 

6.  Innen 9. oktober 2017 skal Kommisjonen revurdere denne posten i lys av 

nye vitenskapelige opplysninger, herunder om det finnes tilgjengelige 

alternativer samt migrasjonen av bly fra produktene nevnt i nr. 1, og 

dersom det er berettiget, skal tiltakene endres tilsvarende. 

(*) EFT L 326 av 29.12.1969, s. 36.» 

 


