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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli 1976
om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer
og preparater(1), sist endret ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 1999/43/EF(2), særlig artikkel 2a, innført ved
rådsdirektiv 89/678/EØF(3), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Bruk av asbest og produkter som inneholder asbest, kan
ved frigjøring av fibrer forårsake asbestose, mesotheliom
og lungekreft. Markedsføring og bruk bør derfor
underlegges så strenge begrensninger som mulig.

2) Rådsdirektiv 83/478/EØF om femte endring (asbest) av
direktiv 76/769/EØF(4) fastsatte at astbestfibrer av
krokidolittypen og produkter som inneholder krokidolitt,
med tre mulige unntak, ikke lenger kan markedsføres
eller brukes. Nevnte direktiv innførte påbudt merking av
alle produkter som inneholder asbestfibrer.

3) Rådsdirektiv 85/610/EØF om sjuende endring av direktiv
76/769/EØF(5) fastsatte at astbestfibrer ikke lenger kan
markedsføres eller brukes i leketøy, materialer og
preparater som skal påføres ved spraying, ferdige
produkter i pulverform, røykeartikler, katalysatorfiltre,
maling og lakk.

4) Kommisjonsdirektiv 91/659/EØF om tilpasning til den
tekniske utvikling av vedlegg I til direktiv 76/769/EØF(6)
fastsatte at alle asbestfibrer av amfiboltypen og produkter
som inneholder disse fibrene, ikke lenger kan
markedsføres eller brukes. Nevnte direktiv fastsatte
dessuten at asbestfibrer av krysotiltypen og produkter
som inneholder krysotil, ikke lenger kan markedsføres og
brukes for 14 produktgrupper.

5) Vitenskapskomiteen for toksisitet, økotoksisitet og miljø
ble rådspurt om de virkninger krysotilasbest og dens
erstatningsstoffer har på helsen.

6) For de fleste gjenværende bruksområdene for
krysotilasbest foreligger det nå erstatningsstoffer eller
alternativer som ikke er klassifisert som kreftfram-
kallende stoffer og er ansett som mindre farlige.

7) Det er ennå ikke påvist noe eksponeringsnivå der
krysotilasbest ikke lenger medfører kreftfare.

8) Den eksponering som arbeidstakere og andre brukere av
asbestholdige produkter utsettes for, er ytterst vanskelig å
kontrollere og kan i perioder i alvorlig grad overskride
eksisterende grenseverdier, og denne kategori
eksponering utgjør nå den alvorligste risiko for utvikling
av asbestrelaterte sykdommer.

9) Å forby bruk av asbestfibrer av krysotiltypen og
produkter som inneholder dem, er en effektiv måte å
verne menneskers helse.

10) Den vitenskapelige kunnskap om asbest og dens
erstatningsstoffer utvikles kontinuerlig. Kommisjonen vil
derfor anmode Vitenskapskomiteen for toksisitet,
økotoksisitet og miljø om å foreta en ny gjennomgåelse
av alle relevante nye vitenskapelige data om
helserisikoene i forbindelse med krysotilasbest og dens
erstatningsstoffer innen 1. januar 2003. Ved denne
gjennomgåelsen vil også andre sider ved dette direktiv bli
vurdert i lys av den tekniske utvikling, særlig unntakene.
Kommisjonen vil eventuelt framlegge forslag til
regelverksendringer.

11) Det er nødvendig med en tilpasningsperiode for å avvikle
markedsføring og bruk av krysotilasbest og produkter
som inneholder krysotilasbest. Denne perioden bør være
lenger for membraner som brukes til elektrolyse i
eksisterende anlegg ettersom eksponeringsfaren er meget
lav og det kreves mer tid for å utvikle egnede alternativer
på dette kritiske bruksområde når det gjelder sikkerhet.
Kommisjonen vil ta dette unntaket opp til ny vurdering
innen 1. januar 2008 etter å ha rådspurt Vitenskaps-
komiteen for toksisitet, økotoksisitet og miljø.

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/77/EF

av 26. juli 1999

om sjette tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg I til rådsdirektiv 76/769/EØF om
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og

bruk av visse farlige stoffer og preparater (asbest)(*)

_______________
(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 207 av 6.8.1999, s. 18, er

nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 77/2000 av 2. oktober 2000 om
endring av vedlegg II til EØS-avtala (Tekniske forskrifter, standardar,
prøving og sertifisering), sjå EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske
fellesskapa nr. 59 av 14.12.2000, s. 15.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 24.
(2) EFT L 166 av 1.7.1999, s. 87.
(3) EFT L 398 av 30.12.1989, s. 24.
(4) EFT L 263 av 24.9.1983, s. 33.
(5) EFT L 375 av 31.12.1985, s. 1.
(6) EFT L 363 av 31.12.1991, s. 36.
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_______________

(1) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
(2) EFT L 196 av 26.7.1990, s. 1.
(3) EFT L 179 av 8.7.1997, s. 4.
(4) EFT L 206 av 29.7.1991, s. 16.
(5) EFT L 81 av 18.3.1998, s. 1.

12) Dette direktiv berører ikke rådsdirektiv 89/391/EØF om
fastsettelse av minimumskrav for vern av arbeidstakere(1)
og dets særdirektiver i henhold til artikkel 16 nr. 1 i
nevnte direktiv, særlig rådsdirektiv 90/394/EØF av 
28. juni 1990 om vern av arbeidstakerne mot fare ved å
være utsatt for kreftframkallende stoffer i arbeidet(2),
som endret ved direktiv 97/42/EF(3).

13) Rådsdirektiv 91/382/EØF(4) om endring av direktiv
83/477/EØF om vern av arbeidstakere mot farer ved å
være utsatt for asbest i arbeidet gir en ramme for kontroll
med virksomhet der arbeidstakere kan bli utsatt for
asbeststøv.

14) Dette direktiv berører ikke kommisjonsdirektiv
98/12/EF(5) om tilpasning til den tekniske utvikling av
rådsdirektiv 71/320/EØF om tilnærming av medlems-
statenes lovgivning om bremseanlegg for visse grupper
av motorvogner og deres tilhengere.

15) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske
utvikling av direktiver om fjerning av tekniske handels-
hindringer på området farlige stoffer og preparater —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF tilpasses til den tekniske
utvikling som angitt i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2005 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette

direktiv, og skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

3. Fra dette direktivs ikrafttredelse til 1. januar 2005 kan
medlemsstatene ikke tillate at det innføres nye bruksområder
for krysotilasbest på deres territorium.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. juli 1999.

For Kommisjonen

Karel VAN MIERT

Medlem avKommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF skal nr. 6 lyde:

«6.1. Krokidolitt, CAS-nr. 12001-28-4
Amositt, CAS-nr. 12172-73-5
Antofyllittasbest, CAS-nr. 77536-67-5
Aktinolittasbest, CAS-nr. 77536-66-4
Tremolittasbest, CAS-nr. 77536-68-6 

6.2. Krysotil, CAS-nr. 12001-29-5 
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6.1. Markedsføring og bruk av disse fibrene og av
produkter som tilsiktet er tilsatt disse fibrene,
skal være forbudt.  

6.2. Krysotil, CAS-nr. 12001-29-5 
Markedsføring og bruk av disse fibrene og av
produkter som tilsiktet er tilsatt disse fibrene,
skal være forbudt.

Medlemsstatene kan imidlertid unnta
membraner for eksisterende elektrolyse-
anlegg ut deres levetid, eller inntil egnede
asbestfrie erstatningsstoffer blir tilgjengelige,
avhengig av hva som først inntreffer.
Kommisjonen vil ta opp dette unntaket til ny
vurdering før 1. januar 2008.  

Bruk av produkter som inneholder
asbestfibrer nevnt i nr. 6.1 og 6.2 og som var
montert og/eller tatt i bruk før gjennom-
føringsdatoen for direktiv 1999/77/EF av
vedkommende medlemsstat, skal fortsatt
være tillatt inntil de disponeres eller når
slutten av sin levetid. Medlemsstatene kan
imidlertid av hensyn til vernet av helsen
forby bruk av slike produkter på sitt
territorium før de disponeres eller når slutten
av sin levetid.  

Med forbehold for anvendelsen av andre
fellesskapsbestemmelser om klassifisering,
emballering og merking av farlige stoffer og
preparater kan markedsføring og bruk av
disse fibrene og av produkter som inneholder
disse fibrene, og som er godkjent i samsvar
med ovennevnte unntaksbestemmelser,
tillates bare dersom produktene er påført en
etikett i samsvar med bestemmelsene i
vedlegg II til direktiv 76/769/EØF.»  


