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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1494 

av 4. september 2015 

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 benzen(*) 

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 kjemikalier (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 kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 131, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I post 5 nr. 3 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 forbys omsetning eller bruk av benzen som stoff eller 

som bestanddel i andre stoffer eller i blandinger, i konsentrasjoner lik eller høyere enn 0,1 vektprosent. 

2) På grunn av særlige geologiske forhold inneholder naturgass fra visse reservoarer mer benzen enn 0,1 vektprosent, men 

mindre enn 0,1 volumprosent. 

3) De tilgjengelige teknikker for å redusere konsentrasjonen av benzen i denne naturgassen til mindre enn 0,1 vektprosent 

ville innebære investeringsutgifter nær 1 milliard euro og driftsutgifter på omkring 60 millioner euro per år. 

4) En risikovurdering foretatt i 2013 av Dutch Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (riksinstituttet for folkehelse 

og miljø) konkluderte med at naturgass som bringes i omsetning til privat bruk, og som har en konsentrasjon av benzen 

høyere enn 0,1 vektprosent, men mindre enn 0,1 volumprosent, ikke innebærer en uakseptabel helserisiko. 

5) Komiteen for risikovurdering (RAC) i Det europeiske kjemikaliebyrå bekreftet i sin uttalelse(2) av 28. november 2014 at 

forbrukernes eksponering for konsentrasjoner av benzen i naturgass som er høyere enn 0,1 vektprosent, men lavere enn 

0,1 volumprosent, ikke utgjør en risiko for forbrukernes helse som ikke er under tilstrekkelig kontroll. 

6) Den høye kostnaden ved å redusere konsentrasjonen av benzen i naturgass til mindre enn 0,1 vektprosent vil ikke stå i 

forhold til gevinsten og vil i lys av RACs uttalelse være unødvendig fra et risikohåndteringssynspunkt. Forordning (EF) 

nr. 1907/2006 bør derfor endres for å muliggjøre omsetning og bruk av naturgass med en konsentrasjon av benzen på 

under 0,1 volumprosent. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 233 av 5.9.2015, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 257/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 39. 

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

(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rac_opinion_adopted_benzene_in_natural_gas_en.pdf 
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7) 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. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 4. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal ny bokstav c) i nr. 4 i post 5 kolonne 2 lyde: 

«c) naturgass brakt i omsetning til privat bruk, forutsatt at konsentrasjonen av benzen er lavere enn 0,1 volumprosent.» 

 __________  


