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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 848/2012 

av 19. 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 fenylkvikksølvforbindelser(*) 

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 kjemi-

kalier (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 kommi-

sjonsdirektiv 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 sin melding til Rådet og Europaparlamentet med 

hensyn til en fellesskapsstrategi for kvikksølv(2) la 

Kommisjonen vekt på nødvendigheten av å redusere 

kvikksølvnivåene i miljøet og menneskers eksponering 

for kvikksølv, og foreslo som mål blant annet å sørge 

for at mindre mengder kvikksølv kommer i omløp ved 

å redusere tilbud og etterspørsel, redusere kvikksølvut-

slippene og beskytte mot slike utslipp. Denne 

meldingen ble gjennomgått i 2010.(3) 

2)  Rådet har gjentatte ganger stadfestet det overordnede 

målet om å verne menneskers helse og miljøet mot 

utslipp av kvikksølv og kvikksølvforbindelser, ved å 

redusere og om mulig eliminere globale menneske-

skapte utslipp av kvikksølv til luft, vann og grunn. I 

denne sammenheng understreket Rådet at produkter 

tilsatt kvikksølv bør fases ut så raskt og fullstendig 

som mulig der det finnes egnede alternativer, og der 

det endelige målet er at alle produkter tilsatt kvikksølv 

bør fases ut, idet det tas behørig hensyn til de tekniske 

og økonomiske omstendighetene og behovet for 

vitenskapelig forskning og utvikling(4). 

3)  Kvikksølv og kvikksølvforbindelser er svært giftige 

for mennesker, økosystemer og den viltlevende 

dyrebestanden. Høye doser kan være dødelige for 

mennesker, men selv relativt lave doser kan ha 

alvorlige følger for nervesystemets utvikling og er 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 253 av 20.9.2012,  

s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/2014 av 

27. juni 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 27.11.2014, s. 21. 

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

(2) COM(2005) 20 endelig versjon. 

(3) COM(2010) 723 endelig versjon. 

(4) Rådets konklusjon av 15. mars 2011 om «vurdering av felles-

skapsstrategien for kvikksølv», av 4. desember 2008 om «globale 

utfordringer knyttet til kvikksølv» samt av 24. juni 2005 om 

«fellesskapsstrategien for kvikksølv». 

også blitt knyttet til skadelige virkninger på hjerte- og 

karsystemet samt immun- og forplantningssystemene. 

Kvikksølv er et globalt persistent forurensende stoff 

som sirkulerer mellom luft, vann, sedimenter, jord og 

levende organismer i forskjellige former, og kan i 

miljøet endre form til metylkvikksølv, dets giftigste 

form. 

4)  Det fastsettes i forordning (EF) nr. 1907/2006 at 

dersom en medlemsstat 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, skal den utarbeide 

dokumentasjon om dette etter å ha underrettet Det 

europeiske kjemikaliebyrå (heretter kalt «Byrået»). 

5)  Forordning (EF) nr. 1907/2006 er innlemmet i avtalen 

om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde ved 

EØS-komiteens beslutning nr. 25/2008 av  

14. mars 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering)(5). 

6)  Norge har utarbeidet dokumentasjon med hensyn til 

fem fenylkvikksølvforbindelser, nemlig fenylkvikk-

sølvacetat, fenylkvikksølvpropionat, fenylkvikksølv-2-

etylheksanoat, fenylkvikksølvoktanoat og fenylkvikks-

ølvneodekanoat, som viser at det er nødvendig med 

tiltak på unionsplan for å bekjempe den risikoen for 

menneskers helse og miljøet som framstilling, 

omsetning eller bruk av disse stoffene utgjør, alene, i 

stoffblandinger og i produkter. Denne dokumenta-

sjonen ble oversendt til Byrået med henblikk på å 

innlede framgangsmåten for begrensninger. 

7)  De fem fenylkvikksølvforbindelsene anvendes særlig 

som katalysatorer i polyuretansystemer som benyttes 

til overflatebeleggingsprodukter, klebemidler, tetnings-

masse og elastomeranvendelser. Kvikksølvkataly-

satorer inngår i polymerstrukturen og blir værende i 

sluttproduktet, som ikke har tilsiktede utslipp av 

kvikksølv eller fenylkvikksølvforbindelser. Øvrige 

fenylkvikksølvforbindelser er ikke kjent for bruk som 

katalysatorer i polyuretansystemer og ble derfor ikke 

vurdert i dokumentasjonen. 

8)  Livssyklusen til fenylkvikksølvforbindelsene fører til 

betydelige utslipp av kvikksølv til miljøet og bidrar til 

den totale mengden kvikksølvutslipp. I særdeleshet blir 

fenylkvikksølvforbindelsene nedbrutt i miljøet og gir 

nedbrytingsprodukter, herunder metylkvikksølv, som 

  

(5) EUT L 182 av 10.7.2008, s. 11. 
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gir tilsvarende grad av bekymring som persistente, 

bioakkumulerende og giftige stoffer (PBT-er). Det at 

metabolitter av fenylkvikksølvforbindelser kan omdan-

nes til hverandre, gjør at de kan spres over store 

avstander. Etter hvert som omdannings- og ned-

brytingsprodukter med PBT-egenskaper blir dannet, 

må fenylkvikksølvforbindelsene derfor behandles som 

PBT-stoffer når det gjelder utslipp og eksponerings-

kontroll. For dette formål bør menneskers eksponering 

for disse stoffene og utslipp av dem til miljøet 

reduseres i størst mulig grad. 

9)  Den viktigste eksponeringsveien for mennesker via 

miljøet kan være gjennom næringsmidler, der det kan 

forekomme nedbrytingsprodukter av fenylkvikk-

sølvforbindelser, herunder metylkvikksølv. Metyl-

kvikksølv bioforstørres særlig i den marine nærings-

kjeden, noe som innebærer at mennesker og den 

viltlevende dyrebestanden som har et høyt inntak av 

fisk og skalldyr, er særlig utsatt. Metylkvikksølv 

passerer lett både placentabarrieren og blod/hjerne-

barrieren, og kan derfor skade den mentale utviklingen 

allerede hos fosteret, noe som gjør at eksponering av 

kvinner i fertil alder og barn vekker størst bekymring. 

10)  Den 10. juni 2011 vedtok Byråets komité for 

risikovurdering (RAC) sin uttalelse om den foreslåtte 

begrensningen, der det tas hensyn til i hvilken grad 

tiltakene er effektive for å redusere risikoene for 

menneskers helse og miljøet. Komiteen merket seg 

videre at andre organiske kvikksølvforbindelser kan 

benyttes som katalysatorer i polymerproduksjon. Disse 

stoffene var imidlertid ikke omfattet av vurderingen i 

dokumentasjonen. 

11)  Byråets komité for sosioøkonomisk analyse vedtok 

15. september 2011 sin uttalelse om den foreslåtte 

begrensningen, der det tas hensyn til i hvilken grad 

tiltakene er effektive for å bekjempe de påviste 

risikoene med hensyn til forholdet mellom de 

sosioøkonomiske fordelene og de sosioøkonomiske 

kostnadene. 

12)  Byrået har oversendt uttalelsene fra komiteene for 

risikovurdering og sosioøkonomisk analyse til 

Kommisjonen. 

13)  De berørte parter bør gis rimelig tid til å treffe de 

tiltakene som måtte være nødvendig for å overholde 

tiltakene fastsatt i denne forordning. 

14)  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. 

Den får anvendelse fra 10. oktober 2017. 

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

Utferdiget i Brussel, 19. 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 62 lyde: 

«62. 

a)  Fenylkvikksølvacetat 

 EF-nr. 200-532-5 

 CAS-nr. 62-38-4 

b)  Fenylkvikksølvpropionat 

 EF-nr. 203-094-3 

 CAS-nr. 103-27-5 

c)  Fenylkvikksølv-2-etylheksanoat 

 EF-nr. 236-326-7 

 CAS-nr. 13302-00-6 

d)  Fenylkvikksølvoktanoat 

 EF-nr. - 

 CAS-nr. 13864-38-5 

e)  Fenylkvikksølvneodekanoat 

 EF-nr. 247-783-7 

 CAS-nr. 26545-49-3 

1.  Skal ikke framstilles, bringes i omsetning eller benyttes som stoff 

eller i blandinger etter 10. oktober 2017 dersom konsentrasjonen av 

kvikksølv i blandingen er lik eller høyere enn 0,01 vektprosent. 

2.  Produkter eller noen del av slike som inneholder et eller flere av 

disse stoffene, skal ikke bringes i omsetning etter 10. oktober 2017 

dersom konsentrasjonen av kvikksølv i produktene eller noen del av 

disse er lik eller høyere enn 0,01 vektprosent.» 

 


