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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 848/2012
ze dne 19. září 2012,
kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci,
hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o sloučeniny fenylrtuti
(Text s významem pro EHP)

tentní znečišťující látku, cirkuluje mezi vzduchem, vodou,
usazeninami, půdou a biotou v různých formách a v
životním prostředí se může přeměnit na methylrtuť,
což je nejtoxičtější forma rtuti.

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,

(4)

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, oznámí Evropské agentuře pro chemické látky
(dále jen „agentura“) svůj záměr připravit dokumentaci
a následně ji připraví.

vzhledem k těmto důvodům:

(5)

Podle rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 25/2008 ze
dne 14. března 2008, kterým se mění příloha II (Tech
nické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody
o EHP (5), bylo nařízení (ES) č. 1907/2006 začleněno
do Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

(6)

Rada několikrát potvrdila svůj závazek k celkovému cíli,
jímž je ochrana lidského zdraví a životního prostředí
před uvolňováním rtuti a jejích sloučenin, a to omezením
globálního uvolňování rtuti způsobeného antropogen
ními vlivy do vzduchu, vody a půdy, a pokud možno,
posléze i tak, že tomuto uvolňování zabrání.V této souvi
slosti Rada zdůraznila, že produkty obsahující rtuť by
měly být v případech, kdy existují vhodné alternativy,
postupně co nejrychleji a v co největší míře odstraněny,
přičemž konečným cílem je, aby byly postupně odstra
něny všechny produkty obsahující rtuť, a zároveň se
zohlední technické a hospodářské podmínky a potřeby
vědeckého výzkumu a vývoje (4).

Norsko připravilo dokumentaci týkající se pěti sloučenin
fenylrtuti,
zejména
fenylrtuť-octanu,
fenylrtuťpropionanu, fenylrtuť-2-ethylhexanoátu, fenylrtuť-okta
noátu a fenylrtuť-neodekanoátu, jež poukazuje na
nezbytnost akce v rámci celé Unie pro odstranění rizik
pro lidské zdraví a životní prostředí způsobených
výrobou, použitím těchto látek a jejich uváděním na
trh, ať už samotných nebo obsažených ve směsích a před
mětech. Uvedená dokumentace byla předložena agentuře
s cílem zahájit řízení o omezení.

(7)

Rtuť a její sloučeniny jsou pro člověka, ekosystémy
a volně žijící živočichy a rostliny vysoce toxické. Vysoké
dávky rtuti mohou být pro člověka smrtelné, ale i rela
tivně nízké dávky mohou velmi vážně poškodit nervový
systém a jeho vývoj, a jsou spojovány také s možnými
škodlivými účinky na kardiovaskulární, imunitní a repro
dukční systém. Rtuť je považována za globální perzis

O výše uvedených pěti sloučeninách fenylrtuti je známo,
že jsou používány zejména jako katalyzátory v polyureta
nových systémech používaných v nátěrových hmotách,
lepidlech, tmelech a elastomerových aplikacích. Rtuťové
katalyzátory jsou začleněny do polymerové struktury
a zůstávají ve finálním předmětu, z něhož se sloučeniny
rtuti nebo fenylrtuti uvolňují samovolně. O jiných slou
čeninách fenylrtuti není známo, že jsou používány jako
katalyzátory v polyuretanových systémech a nebyly proto
zahrnuty v posouzení provedeném v dokumentaci.

(8)

Během životního cyklu sloučenin fenylrtuti dochází
k významnému uvolňování rtuti do životního prostředí,
což zvyšuje celkové emise rtuti. Zejména rozkladem slou
čenin fenylrtuti v životním prostředí vznikají rozkladné
produkty, včetně methylrtuti, které vyvolávají stejné
obavy jako perzistentní, bioakumulativní a toxické látky
(PBT). Vzájemnou konverzí metabolitů sloučenin fenyl
rtuti vznikají vlastnosti umožňující dálkový přenos.
Protože tedy vznikají produkty přeměny nebo rozkladné

(1)

(2)

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Ve svém sdělení Radě a Evropskému parlamentu o stra
tegii Společenství týkající se rtuti (2) Komise nastínila, že
je nutné snížit hladiny rtuti v životním prostředí a vysta
vení člověka účinkům rtuti, a jako cíle mimo jiné navrhla
snížení vstupu rtuti do oběhu ve společnosti zastavením
nabídky a poptávky, snížením emisí rtuti a ochranou
proti emisím rtuti. Toto sdělení bylo přezkoumáno
v roce 2010 (3).

Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
KOM(2005) 20 v konečném znění.
KOM(2010) 723 v konečném znění.
Závěry Rady ze dne 15. března 2011 nazvané „Přezkum strategie
Společenství týkající se rtuti“, ze dne 4. prosince 2008 nazvané
„Řešení celosvětových problémů souvisejících s rtutí“ a ze dne
24. června 2005 nazvané „Strategie Společenství týkající se rtuti“.

(5) Úř. věst. L 182, 10.7.2008, s. 11.
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produkty s vlastnostmi PBT, musí se také ke sloučeninám
fenylrtuti jako takovým přistupovat z hlediska kontroly
emisí a omezování expozice jako k látkám PBT. Za tímto
účelem je nezbytné v co největší míře omezit expozici
člověka a emise do životního prostředí.
(9)

(10)

(11)

K hlavním zdrojům vystavení člověka prostřednictvím
životního prostředí mohou být potraviny, v nichž
mohou být obsaženy produkty rozkladu sloučenin fenyl
rtuti, včetně methylrtuti. K biomagnifikaci methylrtuti
dochází zejména ve vodním potravním řetězci, čímž je
ohroženo zejména obyvatelstvo a volně žijící živočichové
s vysokou spotřebou ryb a mořských plodů. Methylrtuť
lehce proniká jak placentární tak hematoencefalickou
bariérou, čímž brání potenciálnímu duševnímu vývoji
plodu už před narozením, a největším problémem je
proto vystavení účinkům rtuti u žen v reproduktivním
věku a u dětí.
Dne 10. června 2011 přijal Výbor pro posuzování rizik
(RAC) zřízený při agentuře své stanovisko k navrhova
nému omezení, v němž zohlednil účinnost omezení při
snižování rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. RAC
navíc zjistil, že organické sloučeniny rtuti mohou být
použity jako katalyzátory při výrobě polymerů. Tyto
látky však nebyly zahrnuty do posouzení provedeného
v dokumentaci.
Dne 15. září 2011 přijal Výbor pro socioekonomickou
analýzu zřízený při agentuře své stanovisko k navrhova
nému omezení, v němž zohlednil účinnost omezení při

20.9.2012

řešení zjištěných rizik, pokud jde o poměr jeho socio
ekonomických přínosů a nákladů.
(12)

Agentura předložila uvedená stanoviska Výboru pro
posuzování rizik a Výboru pro socioekonomickou
analýzu Komisi.

(13)

Je vhodné poskytnout dotčeným zúčastněným stranám
přiměřenou lhůtu k přijetí opatření, jež by mohla být
nutná k zajištění souladu s opatřeními stanovenými
v tomto nařízení.

(14)

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.
Použije se ode dne 10. října 2017.

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

V Bruselu dne 19. září 2012.
Za Komisi
José Manuel BARROSO
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PŘÍLOHA
V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se doplňuje nová položka 62, která zní:
„62.
a) Fenylrtuť-octan
č. ES 200-532-5
č. CAS: 62-38-4
b) Fenylrtuť-propionát
č. ES 203-094-3
č. CAS: 103-27-5
c) Fenylrtuť-2-ethylhexanoát
č. ES 236-326-7
č. CAS: 13302-00-6
d) Fenylrtuť-oktanoát
č. ES č. CAS: 13864-38-5
e) Fenylrtuť-neodekanoát
č. ES 247-783-7
č. CAS: 26545-49-3

1.
Nesmí se vyrábět nebo používat jako látka nebo ve směsích po
10. říjnu 2017, pokud je koncentrace rtuti ve směsích rovna nebo větší
než 0,01 % hmotnostního.
2.
Předměty nebo jejich libovolné části obsahující jednu nebo více
z těchto látek nesmí být uváděny na trh po 10. říjnu 2017, pokud je
koncentrace rtuti v předmětech nebo v jejich libovolné části rovna nebo
větší než 0,01 % hmotnostního.“
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