
13.10.2016 Nr. 57/923EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, 
leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu 
á tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/
EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB (1), einkum 1. mgr. 68. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í 6. færslu í XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er framleiðsla, setning á markað og notkun asbesttrefja 
og hluta og blandna, sem þessum trefjum er bætt í af ásetningi, bönnuð.

2) Aðildarríki gátu veitt undanþágu fyrir því að setja á markað og nota himnur sem innihalda krýsótíl fyrir 
rafgreiningarstöðvar í rekstri. Þetta fól í sér möguleikann á því að veita undanþágu til þess að setja krýsótíltrefjar á 
markað til notkunar við framleiðslu eða viðhald á slíkum himnum og notkun krýsótíltrefja í þeim tilgangi.

3) Af þeim fimm rafgreiningarstöðvum sem aðildarríkin tilkynntu (2) árið 2011 að þau hefðu veitt undanþágu eru aðeins 
tvær, í Svíþjóð og Þýskalandi, enn í rekstri.

4) Samkvæmt skuldbindingunum í 1. lið 6. færslu fór framkvæmdastjórnin þess á leit við Efnastofnun Evrópu (hér á 
eftir nefnd Efnastofnunin) 18. janúar 2013 að hún tæki saman málsskjöl skv. XV. viðauka, í samræmi við 1. mgr. 69. 
gr. efnareglnanna (REACH), með það fyrir augum að banna setningu himna, sem innihalda krýsótíl, á markað og 
notkun þeirra. Hinn 17. janúar 2014 lauk Efnastofnunin við málsskjölin skv. XV. viðauka þar sem lagt var til að breyta 
gildandi takmörkunum með því að takmarka tímalengd undanþága sem aðildarríkin veita til þess að setja á markað og 
nota himnur sem innihalda krýsótíl og krýsótíltrefjar, sem notaðar eru eingöngu við viðhald á þeim, við 31. desember 
2025 og gera aðildarríkjum kleift að leggja á kröfu um skýrslugjöf til að bæta vöktun og framkvæmd.

5) Málsskjölin voru síðan lögð fram til samráðs við almenning og lögð fyrir nefndina um áhættumat (hér á eftir nefnd 
áhættumatsnefndin) og fyrir nefndina um félagshagfræðilega greiningu til rannsóknar.

6) Hinn 26. nóvember 2014 samþykkti áhættumatsnefndin álit þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að starfsfólk 
verði ekki fyrir neinum váhrifum frá krýsótíli í annarri stöðinni og að í hinni séu váhrif takmörkuð með áhættu-
stjórnunarráðstöfunum sem eru áhrifaríkar við stjórnun mögulegrar áhættu við notkun krýsótíls svo að hættustigið 
valdi litlum áhyggjum. Í álitinu var enn fremur komist að þeirri niðurstöðu að krýsótíli sé ekki sleppt út í umhverfið 
og því væri heilsufarslegur og umhverfislegur ávinningur af tafarlausri lokun stöðvanna tveggja óverulegur. Vegna 
sértækra ferla og tæknilegra þátta í annarri stöðinni er þar að auki enginn fullnægjandi valkostur til staðar.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 165, 23.6.2016, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 177/2016 frá 23. september 
2016 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006 bls. 1.
(2) Undanþágur sem ESB-lönd og EFTA-ríkin innan EES veittu vegna asbests í vörum skv. 6. færslu XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (efna-

reglurnar (REACH)) http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13170
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7) Í því skyni að ná markmiðinu um að hætta notkun krýsótíls innan ESB í áföngum og bæta skýrleika og gagnsæi 
gildandi undanþága samþykkti áhættumatsnefndin tillögu að breytingum sem sett var fram í málsskjölunum skv. 
XV. viðauka. Í álitinu var einnig komist að þeirri niðurstöðu að nauðsynlegt er að grípa til aðgerða á vettvangi 
Sambandsins.

8) Hinn 9. mars 2015 samþykkti nefndin um félagshagfræðilega greiningu álit þar sem fram kemur að í annarri 
stöðinni yrðu ker, sem fyrir eru, sem innihalda asbest tekin í sundur eigi síðar en á árinu 2025 og í hinni stöðinni 
hélt rekstraraðilinn því fram að yfirstandandi framleiðsluprófanir með himnum án krýsótíls í stöðinni myndu leiða 
til fullra útskipta eigi síðar en 2025. Nefndin um félagshagfræðilega greiningu komst einnig að þeirri niðurstöðu að 
tafarlaus lokun þessarar stöðvar myndi leiða til kostnaðar með tilliti til tapaðs virðisauka og starfa og tók tillit til 
skuldbindingar rekstraraðila seinni stöðvarinnar um að hætta öllum innflutningi á krýsótíli fyrir lok árs 2017. Með 
tilliti til heildarmarkmiðsins um að hætta notkun krýsótíls innan ESB í áföngum og til þess að bæta skýrleika og 
gagnsæi gildandi undanþága mælti nefndin um félagshagfræðilega greiningu með því að tímalengd undanþága, sem 
aðildarríkin veittu fyrir því að setja himnur og trefjar á markað, skuli takmörkuð við lok árs 2017 og komst að þeirri 
niðurstöðu að breytingarnar, sem lagðar voru til á gildandi takmörkunum, eins og nefndin um félagshagfræðilega 
greiningu breytti þeim, væru mest viðeigandi ráðstafanirnar á vettvangi Sambandsins.

9) Í framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/732/ESB(3) um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu 
tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði (4), er mælt fyrir um 
að notkun á asbestþindum sé ekki besta, fáanlega tækni og að til samræmis við það skuli uppfæra leyfisskilyrði fyrir 
klóralkalístöðvar, sem starfræktar eru innan Sambandsins, eigi síðar en 12. desember 2017 þannig að þessar stöðvar 
noti ekki lengur asbestþindar frá og með þeirri dagsetningu. Ólíkt því sem gildir um kvikasilfursker, sem teljast 
ekki besta, fáanlega tækni við neinar aðstæður, mega aðildarríki þó ákveða að við tilteknar og sérstakar aðstæður 
megi nota asbestþindar í tilteknum stöðvum í vel skilgreindan lengri tíma og með skilyrðum sem eru í samræmi við 
almenn umhverfismarkmið fyrir losun í iðnaði, að því tilskildu að skilyrði og tímalengd slíkrar notkunar séu tilgreind 
á lagalega bindandi hátt.

10) Eftir að nefndin um félagshagfræðilega greiningu samþykkti álit sitt hefur rekstraraðili stöðvarinnar, þar sem full 
útskipti eru fyrirhuguð eigi síðar en 2025, gert bindandi samkomulag við yfirvöld í hlutaðeigandi aðildarríki í því 
skyni að tryggja að himnum, sem innihalda krýsótíl, sé skipt út í áföngum fyrir staðgönguefni án asbests frá og með 
2014 og að fullum útskiptum sé náð eigi síðar en 30. júní 2025. Því þykir rétt að takmarka tímalengd undanþágunnar, 
sem aðildarríkin veittu til að leyfa notkun himna sem innihalda krýsótíl og krýsótíltrefja sem eingöngu eru notaðar 
við viðhald á þeim, við 30. júní 2025 í síðasta lagi.

11) Enn fremur, þó svo að rekstraraðilinn hafi skuldbundið sig með hinu bindandi samkomulagi til að hætta að flytja inn 
krýsótíltrefjar og himnur sem innihalda krýsótíl fyrir lok árs 2017, staðfesti hann síðar að innflutningur hefur þegar 
stöðvast þar eð hann hefur aflað sér nægilegra krýsótíltrefja til að annast umskipti yfir í staðgönguefni. Því þykir rétt 
að fella úr gildi möguleikann sem gerir aðildarríkjunum kleift að heimila setningu himna, sem innihalda krýsótíl, á 
markað og krýsótíltrefjar sem eingöngu eru notaðar til viðhalds þeirra.

12) Senda ætti skýrslu til framkvæmdastjórnarinnar þar sem magn krýsótíls, sem notað er í himnur í stöðvum sem njóta 
góðs af undanþágunum, er tilgreint. Í löggjöf Sambandsins um verndun heilbrigðis og öryggis starfsmanna er þegar 
kveðið á um að vinnuveitendur skuli halda váhrifum frá krýsótíltrefjum á starfsmenn í lágmarki og í öllum tilvikum 
fyrir neðan fastsett viðmiðunarmörk. Aðildarríki geta sett strangari viðmiðunarmörk fyrir slíkar trefjar í lofti og geta 
krafist reglulegra mælinga/vöktunar á þeim. Taka ætti niðurstöður slíkra mælinga/vöktunar með í skýrslunni.

13) Haft var samráð við gagnaskiptatorg vegna framkvæmdar og var tekið tillit til ráðlegginga þess.

14) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1907/2006 til samræmis við það.

15) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv. 
133. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006.

(3) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/732/ESB frá 9. desember 2013 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), 
samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna klóralkalíframleiðslu (Stjtíð. ESB L 332, 11.12.2013, bls. 34).

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB frá 24. nóvember 2010 um losun í iðnaði (samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun) (Stjtíð. 
ESB L 334, 17.12.2010, bls. 17).
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

 Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

 Gjört í Brussel 22. júní 2016.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Jean-Claude JUNCKER

 forseti.

_________
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VIÐAUKI

Í stað 1. liðar 2. dálks 6. færslu í XVII. viðauka komi eftirfarandi:

„1.  Framleiðsla, setning á markað og notkun þessara trefja og hluta og blandna, sem 
þessum trefjum er bætt í af ásetningi, er bönnuð.

Ef aðildarríki hefur veitt undanþágu fyrir notkun himna, sem innihalda krýsótíl, í 
rafgreiningarstöðvum í rekstri 13. júlí 2016, í samræmi við þá útgáfu þessa liðar 
sem var í gildi fram að þeirri dagsetningu, skal fyrsta undirgrein þó ekki gilda fyrr 
en 1. júlí 2025 um notkun á slíkum himnum í þessum stöðvum eða á krýsótíli, sem 
eingöngu er notað við viðhald á slíkum himnum, að því tilskildu að slík notkun 
sé í samræmi við skilyrði fyrir leyfisveitingu sem sett eru í samræmi við tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB(*).

Eigi síðar en 31. janúar á hverju almanaksári skulu allir eftirnotendur, sem njóta 
góðs af slíkum undanþágum, senda aðildarríkinu, þar sem viðkomandi raf greining-
ar stöð er staðsett, skýrslu þar sem magn krýsótíls sem notað er í himnur samkvæmt 
undanþágunni er tilgreint. Aðildarríkið skal senda afrit til fram kvæmda stjórnar 
Evrópusambandsins.

Ef aðildarríki krefst þess að eftirnotendur vakti krýsótíl í lofti, í því skyni að vernda 
heilbrigði og öryggi starfsmanna, skulu niðurstöðurnar teknar með í skýrslunni.“

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB frá 24. nóvember 2010 um losun í iðnaði 
(samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun ) (Stjtíð. ESB L 334, 17.12.2010, bls. 17).




