
Nr. 36/108 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1005 

av 22. juni 2016 

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 asbestfibrer (krysotil)(*) 

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 68 

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til post 6 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 er det forbudt å produsere, bringe i omsetning og 

bruke asbestfibrer og produkter og stoffblandinger som inneholder slike fibrer som er bevisst tilsatt. 

2) Medlemsstatene kunne gi unntak for omsetning og bruk av diafragmaer som inneholder krysotilfibrer, for eksisterende 

elektrolyseanlegg. Dette omfattet muligheten til å gi unntak for omsetning av krysotilfibrer til bruk i produksjon eller 

vedlikehold av slike diafragmaer og bruk av krysotilfibrer til disse formålene. 

3) Av fem elektrolyseanlegg som medlemsstatene rapporterte(2) i 2011 at de hadde gitt unntak, er det bare to, i Sverige og 

Tyskland, som fortsatt er i drift. 

4) Den 18. januar 2013 anmodet Kommisjonen i henhold til kravet i post 6 nr. 1 Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») 

om å utarbeide vedlegg XV-dokumentasjon i samsvar med artikkel 69 nr. 1 bokstav a) i REACH med sikte på å forby 

omsetning og bruk av diafragmaer som inneholder krysotil. Den 17. januar 2014 avsluttet Byrået vedlegg XV-

dokumentasjonen, der det foreslås å endre den eksisterende begrensningen ved å begrense varigheten av unntak gitt av 

medlemsstater for omsetning og bruk av diafragmaer som inneholder krysotil, og av krysotilfibrer som utelukkende 

brukes til vedlikehold, til 31. desember 2025, og gjøre det mulig for medlemsstater å innføre rapporteringsplikt for å sikre 

bedre overvåking og håndheving. 

5) Dokumentasjonen ble sendt ut til offentlig høring og framlagt til vurdering i Komiteen for risikovurdering (heretter kalt 

«RAC») og Komiteen for sosioøkonomisk analyse (heretter kalt «SEAC»). 

6) Den 26. november 2014 vedtok RAC en uttalelse der det konkluderes med at det ikke forekommer yrkeseksponering for 

krysotil på det ene anlegget, og at eksponeringen ved det andre anlegget begrenses i størst mulig grad ved hjelp av 

risikohåndteringstiltak som effektivt reduserer mulige risikoer ved bruk av krysotil til et risikonivå som gir liten grunn til 

bekymring. I uttalelsen konkluderes videre med at krysotil ikke slippes ut i miljøet, og at helse- og miljøgevinstene ved 

umiddelbar nedlegging av de to anleggene derfor vil være ubetydelige. På grunn av prosess- og teknologispesifikke 

forhold ved ett av anleggene er det dessuten ingen egnede alternativer. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 23.6.2016, s.4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 177/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

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

(2) Unntak gitt av EU- og EØS-EFTA-stater for asbest i produkter i henhold til post 6 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 

(REACH). http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13170 
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7) For å fremme målet om utfasing av bruk av krysotil i EU og bedre tekstens klarhet og åpenhet i det eksisterende unntaket 

godkjente RAC den foreslåtte endringen fastsatt i vedlegg XV-dokumentasjonen. I uttalelsen konkluderes det også med at 

det må treffes tiltak på unionsplan. 

8) Den 9. mars 2015 vedtok SEAC en uttalelse der det ble bemerket at ved det ene anlegget vil de eksisterende 

asbestholdige cellene bli demontert innen 2025, og ved det andre hevder den driftsansvarlige at pågående prøving på 

produksjonsnivå av krysotilfrie diafragmaer på det eksisterende anlegget vil føre til full utskifting senest i 2025. SEAC 

fastslo også at umiddelbar nedlegging av dette anlegget vil medføre kostnader i form av tapt merverdi og sysselsetting, og 

la vekt på at den driftsansvarlige for sistnevnte anlegg har forpliktet seg til å stoppe all import av krysotil innen utgangen 

av 2017. Med tanke på det overordnede målet om å fase ut bruken av krysotil i EU og bedre tekstens klarhet og åpenhet i 

det eksisterende unntaket uttalte SEAC at varigheten av unntakene gitt av medlemsstater for omsetning av diafragmaer og 

fibrer bør begrenses til utgangen av 2017, og konkluderte med at den foreslåtte endringen av den eksisterende 

begrensningen, som endret av SEAC, er det best egnede tiltaket på unionsplan. 

9) I Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/732/EU(1) om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige 

teknikker (BAT) i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU(2) om industriutslipp er det fastsatt at bruk 

av asbestdiafragmaer ikke er beste tilgjengelige teknikk, og at vilkårene for tillatelse for kloralkalianlegg som er i drift i 

Unionen derfor må ajourføres innen 12. desember 2017 slik at disse anleggene ikke lenger bruker asbestdiafragmaer fra 

nevnte dato. I motsetning til kvikksølvceller som ikke under noen omstendigheter anses som beste tilgjengelige teknikk, 

kan medlemsstatene bestemme at asbestdiafragmaer i særlige og unntaksvise tilfeller kan brukes i et bestemt anlegg i et 

tydelig avgrenset lengre tidsrom og på vilkår som er i samsvar med miljømålene i direktivet om industriutslipp, forutsatt 

at vilkårene for og varigheten av slik bruk er angitt på en rettslig bindende måte. 

10) Siden vedtakelsen av uttalelsen fra SEAC har den driftsansvarlige for anlegget der full utskifting forventes innen 2025, 

inngått en bindende avtale med myndighetene i den berørte medlemsstaten om å sikre en gradvis utskifting av 

diafragmaer som inneholder krysotil, med asbestfrie alternativer fra og med 2014, med full utskifting senest 30. juni 

2025. Det er derfor hensiktsmessig at unntaket gitt av medlemsstatene om å tillate bruk av diafragmaer som inneholder 

krysotil, og av krysotilfibrer som utelukkende brukes til vedlikehold, skal utløpe senest 30. juni 2025. 

11) Selv om den driftsansvarlige gjennom den bindende avtalen påtok seg å slutte å importere krysotilfibrer og diafragmaer 

som inneholder krysotil innen utgangen av 2017, har den driftsansvarlige senere bekreftet at importen allerede har 

opphørt ettersom det er innhentet nok krysotilfibrer til å håndtere overgangen til et alternativt materiale. Det er derfor 

hensiktsmessig å fjerne muligheten medlemsstatene har til å tillate omsetning av diafragmaer som inneholder krysotil, og 

av krysotilfibrer som utelukkende brukes til vedlikehold. 

12) En rapport om mengden krysotil som brukes i diafragmaer i anleggene som unntakene gjelder, bør framlegges for 

Kommisjonen. I Unionens regelverk om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet er det allerede fastsatt at 

arbeidsgivere skal begrense arbeidstakernes eksponering for krysotilfibrer til et minimum og i alle tilfeller under en 

fastsatt grenseverdi. Medlemsstatene kan fastsette strengere grenseverdier for slike fibrer i luft, og kan kreve regelmessig 

måling/overvåking. Resultatene av en slik måling/overvåking bør inngå i rapporten. 

13) Forumet for utveksling av opplysninger om gjennomføring ble rådspurt, og det ble tatt hensyn til dets uttalelse. 

14) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/732/EU av 9. desember 2013 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige 

teknikker (BAT) for kloralkaliproduksjon, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp (EUT L 332 av 

11.12.2013, s. 34). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av 

forurensning) (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17). 
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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. dag 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, 22. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII post 6 kolonne 2 skal nr.1  lyde: 

 «1.  Framstilling, omsetning og bruk av slike fibrer og av produkter og stoffblandinger som 

inneholder slike fibrer som er bevisst tilsatt, er forbudt. 

Dersom bruk av diafragmaer som inneholder krysotil i elektrolyseanlegg som er i drift 13. juli 

2016, omfattes av et unntak gitt av en medlemsstat i samsvar med den versjonen av dette 

nummer som er i kraft fram til nevnte dato, får imidlertid første ledd ikke anvendelse før  

1. juli 2025 på bruk i disse anleggene av slike diafragmaer eller av krysotil som utelukkende 

brukes til vedlikehold av slike diafragmaer, forutsatt at slik bruk skjer i samsvar med 

vilkårene i en tillatelse som er fastsatt i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/75/EU (*). 

Enhver etterfølgende bruker som drar fordel av et slikt unntak, skal innen 31. januar hvert 

kalenderår framlegge en rapport som viser mengden krysotil som er brukt i diafragmaer i 

henhold til unntaket, for medlemsstaten der det berørte elektrolyseanlegget ligger. 

Medlemsstaten skal oversende en kopi til Europakommisjonen. 

Dersom en medlemsstat for å verne arbeidstakernes helse og sikkerhet krever at krysotil i 

luften overvåkes av etterfølgende brukere, skal resultatene inngå i rapporten. 

 __________  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp 

(integrert forebygging og begrensning av forurensning) (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17).» 

 


