
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 836/2012 

ze dne 18. září 2012, 

kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o olovo 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodno
cení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení 
Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení 
Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic 
Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES ( 1 ), 
a zejména na čl. 68 odst. 1 uvedeného nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví, že má-li členský stát 
za to, že výroba, uvedení na trh nebo použití látky 
samotné nebo obsažené ve směsi nebo v předmětu před
stavuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí, 
které není náležitě kontrolováno a jímž je nutné se 
zabývat, připraví dokumentaci poté, co svůj záměr 
oznámil Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen 
„agentura“). 

(2) Dne 15. dubna 2010 předložila Francie agentuře 
dokumentaci podle čl. 69 odst. 4 nařízení (ES) 
č. 1907/2006 s cílem zahájit řízení o omezení v souladu 
s články 69 až 73 uvedeného nařízení. V uvedené 
dokumentaci bylo prokázáno, že děti, a to zejména 
mladší 36 měsíců, mohou být díky sklonu k častému 
vkládání předmětů do úst opakovaně vystaveny olovu, 
jež se uvolňuje ze šperků. Tato opakovaná expozice 
olovu může mít vážné a nevratné účinky na nervovou 
soustavou podmíněné chování a na vývoj nervové 
soustavy, vůči kterým jsou děti obzvláště citlivé, neboť 
jejich centrální nervová soustava se ještě vyvíjí. Uvedená 
dokumentace uvádí, že ve snaze co nejvíce zabránit 
expozici olovu a jeho sloučeninám ve špercích je 
kromě již zavedených opatření nezbytné přijmout 
opatření na úrovni Unie. V dokumentaci se proto navr
huje, aby bylo uvádění na trh a používání olova a jeho 
sloučenin ve špercích zakázáno, pokud je míra migrace 
olova vyšší než 0,09 μg/cm 2 /h. 

(3) Výbor pro posuzování rizik (dále jen „RAC“) dospěl ve 
svém stanovisku ze dne 10. března 2011 k závěru, že 
nejvhodnějším opatřením na úrovni Unie k řešení zjiště
ných rizik, pokud jde o účinnost snižování rizik, je 
zakázat uvádění na trh a používání olova a jeho slou 
čenin v kovových a nekovových částech šperků, jestliže je 
koncentrace olova rovna nebo vyšší než 0,05 % hmot
nostních v každé jednotlivé části, nelze-li prokázat, že 
míra uvolněného olova nepřekročí limit 0,05 μg/cm 2 /h 
(0,05 μg/g/h). 

(4) Výbor pro socioekonomickou analýzu (dále jen „SEAC“) 
ve svém stanovisku ze dne 15. září 2011 zvažoval zákaz 
uvádění na trh a používání olova a jeho sloučenin ve 
špercích, jestliže je koncentrace olova rovna nebo vyšší 
než 0,05 % hmotnostních v každé jednotlivé části. Dané 
opatření považoval za nejvhodnější opatření na úrovni 
Unie k řešení zjištěných rizik, pokud jde o přiměřenost 
jeho socioekonomických přínosů a nákladů. Vzhledem 
k tomu, že v současné době není k dispozici zkušební 
metoda pro migraci, která by napodobovala podmínky 
při vložení do úst, dospěl SEAC k závěru, že omezení by 
mělo být založeno na obsahu olova v každé jednotlivé 
části šperků a nikoli na míře migrace olova uvolněného 
z těchto předmětů. SEAC rovněž doporučil, aby byly 
povoleny výjimky pro křišťálové sklo, sklotvorné smalty, 
vnitřní součásti hodinek a nesyntetické nebo rekonstitu
ované drahokamy a polodrahokamy. 

(5) Dne 23. září 2011 předala agentura stanoviska RAC 
a SEAC Komisi. 

(6) Vzhledem k tomu, že chybějí informace o uvolňování 
olova při vložení do úst a že nejsou k dispozici vhodné 
alternativy pro všechna užití v křišťálovém skle a sklotvor
ných smaltech, jsou tyto materiály z tohoto opatření 
vyjmuty. SEAC kromě toho doporučil, aby byla výjimka 
stanovena pouze pro kategorie 1 a 2 křišťálového skla 
(„vysoce olovnaté křišťálové sklo“ a „olovnaté křišťálové 
sklo“) vymezené v příloze I směrnice Rady 69/493/EHS 
ze dne 15. prosince 1969 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se křišťálového skla ( 2 ). Kate
gorie 3 a 4 křišťálového skla („křišťálové sklo“ a „křišťá
lové sklo krystalin“) vymezené v uvedené směrnici by 
však měly z omezerní být rovněž vyjmuty, aby byl 
zajištěn soulad s výjimkou stanovenou v příloze směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne
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27. ledna 2003 o omezení používání některých nebez
pečných látek v elektrických a elektronických zaříze
ních ( 1 ), ve znění rozhodnutí Komise 2010/571/EU ( 2 ), 
a protože mají v porovnání s kategoriemi 1 a 2 nižší 
obsah olova. 

(7) Ze stejných důvodů, jaké platí pro křišťálové sklo a sklo
tvorné smalty, by měly být vyloučeny nesyntetické nebo 
rekonstituované drahokamy a polodrahokamy, ve kterých 
je olovo přirozeně se vyskytující složkou. 

(8) Vnitřní součásti hodinek, se kterými spotřebitel nepři
chází do styku, by z omezení měly být vyloučeny, 
neboť expozice olovu z těchto součástí je vyloučena. 

(9) Omezené uvádění na trh v případě starožitných šperků 
by mělo značné socioekonomické dopady, protože tyto 
předměty by ztratily v Unii svou tržní hodnotu, 
a vymáhání tohoto zákazu by bylo obtížné. Proto by 
z omezení měly být vyjmuty šperky, které byly na trh 
poprvé uvedeny do dvanácti měsíců od data platnosti 
omezení, jakož i dovezené starožitné šperky. 

(10) Komise by měla přezkoumat výjimky poskytované 
v případě křišťálového skla a sklotvorných smaltů 
a drahokamů a polodrahokamů s ohledem na nové 
vědecké informace, včetně migrace olova v případě 
těchto užití, pro která byla stanovena výjimka, dostup
nost vhodných alternativ a rozvoj zkušebních metod pro 
migraci. 

(11) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se 
stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení 
(ES) č. 1907/2006, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu 
s přílohou tohoto nařízení. 

Článek 2 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 18. září 2012. 

Za Komisi 
José Manuel BARROSO 

předseda
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PŘÍLOHA 

V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se doplňuje nový záznam 63, který zní: 

„63. Olovo 
č. CAS 7439-92-1 

č. ES 231-100-4 
a jeho sloučeniny 

1. Nesmí se uvádět na trh nebo používat v každé jednotlivé části šperků, 
jestliže je koncentrace olova (vyjádřeného jako kov) v dané části rovna 
nebo vyšší než 0,05 % hmotnostních. 

2. Pro účely odstavce 1 se: 

i) „šperky“ rozumí šperky, bižuterie a vlasové doplňky, včetně: 

a) náramků, náhrdelníků a prstenů; 

b) piercingových šperků; 

c) náramkových hodinek a ozdob nošených kolem zápěstí; 

d) broží a manžetových knoflíků, 

ii) „každou jednotlivou částí“ rozumí materiály, ze kterých jsou šperky 
zhotoveny, i jednotlivé součásti šperků. 

3. Odstavec 1 se rovněž vztahuje na jednotlivé části, které jsou uváděny na 
trh nebo používány za účelem výroby šperků. 

4. Na základě výjimky se odstavec 1 nevztahuje na: 

a) křišťálové sklo podle přílohy I (kategorie 1, 2, 3 a 4) směrnice Rady 
69/493/EHS (*); 

b) vnitřní součásti hodinek, se kterými spotřebitel nepřichází do styku; 

c) nesyntetické nebo rekonstituované drahokamy a polodrahokamy (kód 
KN 7103 podle nařízení (EHS) č. 2658/87), pokud nebyly ošetřeny 
olovem nebo jeho sloučeninami nebo směsmi, které tyto látky obsa
hují; 

d) smalty, definované jako sklotvorné směsi, které jsou získány tavením, 
vitrifikováním nebo slinováním minerálů, které jsou taveny při teplotě 
nejméně 500 °C. 

5. Na základě výjimky se odstavec 1 nevztahuje na šperky, které byly na trh 
poprvé uvedeny před 9. říjnem 2013 a šperky vyrobené před 
10. prosincem 1961. 

6. Komise do 9. října 2017 přehodnotí tento záznam na základě nových 
vědeckých informací, včetně dostupnosti alternativ a migrace olova 
z předmětů uvedených v odstavci 1 a případně tento záznam odpovída
jícím způsobem změní. 

(*) Úř. věst. L 326, 29.12.1969, s. 36.“
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