
II 

(Nezakonodajni akti) 

UREDBE 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1017 

z dne 23. junija 2016 

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o 
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede anorganskih amonijevih 

soli 

(Besedilo velja za EGP) 

EVROPSKA KOMISIJA JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi 
Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive 
Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti člena 68(1) 
Uredbe, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1)  Francoska republika je 14. avgusta 2013 v skladu z zaščitno klavzulo iz člena 129(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 
Komisijo, Evropsko agencijo za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in druge države članice obvestila, da 
je 21. junija 2013 (2) sprejela začasni ukrep za zaščito javnosti pred izpostavljenostjo amoniaku, ki se sprošča iz 
izolacijskih materialov iz celulozne vate z amonijevimi solmi, ki se uporablja v zgradbah. 

(2)  Začasni ukrep je bil odobren do 14. oktobra 2016 z Izvedbenim sklepom Komisije 2013/505/EU (3), sprejetim v 
skladu s členom 129(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006. 

(3)  Francoska republika je v skladu s členom 129(3) Uredbe (ES) št. 1907/2006 sprožila postopek za sprejetje 
omejitev tako, da je Agenciji 18. junija 2014 predložila dokumentacijo iz Priloge XV. 

(4)  V dokumentaciji iz Priloge XV (4) je predlagana omejitev anorganskih amonijevih soli, dodanih celuloznim 
izolacijskim materialom kot zaviralci gorenja, saj pod nekaterimi pogoji povzročajo emisije amoniaka. V 
dokumentaciji je predlagana mejna vrednost 3 ppm za emisije amoniaka iz celuloznih izolacijskih materialov, 
tretiranih z anorganskimi amonijevimi solmi, ni pa določena mejna vrednost za vsebnost amonijevih soli v 
celuloznih izolacijskih materialih. Iz dokumentacije je razvidno, da so potrebni ukrepi na ravni celotne Unije. 
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(1) UL L 396, 30.12.2006, str. 1. 
(2) Journal Officiel de la République Française (Uradni list Francoske republike), 3. julij 2013, „Order of 21 June 2013 on the prohibition to 

place on the market, import, sell, distribute or manufacture cellulose wadding insulation materials with ammonium salts additives“ 
(Sklep z dne 21. junija 2013 o prepovedi dajanja na trg, uvoza, prodaje, distribucije ali proizvodnje izolacijskih materialov iz celulozne 
vate, ki kot dodatek vsebujejo amonijeve soli). Osnutek sklepa je bil najprej predložen Komisiji v okviru Direktive 98/34/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih 
predpisov. 

(3) Izvedbeni sklep Komisije 2013/505/EU z dne 14. oktobra 2013 o odobritvi začasnega ukrepa, ki ga je Francija sprejela v skladu s 
členom 129 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij 
(REACH), da bi omejila uporabo amonijevih soli v izolacijskih materialih iz celulozne vate (UL L 275, 16.10.2013, str. 52). 

(4) http://echa.europa.eu/documents/10162/999a106c-6baf-48c7-8764-0c55576a2517. 

http://echa.europa.eu/documents/10162/999a106c-6baf-48c7-8764-0c55576a2517


(5)  Odbor Agencije za oceno tveganja (v nadaljnjem besedilu: RAC) je 3. marca 2015 sprejel mnenje o omejitvi, 
predlagani v dokumentaciji iz Priloge XV, v katerem je sklenil, da obstaja tveganje za zdravje ljudi zaradi 
sproščanja amoniaka iz celuloznih izolacijskih zmesi in izdelkov, ki ga je treba obravnavati. RAC je nadalje 
navedel, da je predlagana omejitev, kot jo je spremenil RAC, najprimernejši ukrep na ravni celotne Unije za 
obravnavo ugotovljenih tveganj v smislu učinkovitosti pri zmanjšanju navedenih tveganj. 

(6)  RAC je predlagal, naj omejitev zajema dajanje na trg celuloznih izolacijskih materialov, ki vsebujejo anorganske 
amonijeve soli, tako v obliki zmesi kot v obliki izdelkov. RAC priporoča, naj omejitev zavezuje dobavitelje 
celuloznih izolacijskih zmesi, da vse osebe po celotni dobavni verigi in nenazadnje tudi končne uporabnike 
(poklicne uporabnike in potrošnike) obvestijo o najvišji dovoljeni stopnji obremenitve (1) za celulozne izolacijske 
zmesi, uporabljene pri testu pred trženjem, da se dokaže skladnost z zahtevami, na primer z dokumentacijo, 
priloženo zmesem, ali z označbami. V okviru omejitve bi bilo treba tudi zahtevati, da se najvišje dovoljene 
stopnje obremenitve, ki jo je sporočil dobavitelj, ne preseže, ko celulozne izolacijske zmesi uporabljajo nadaljnji 
uporabniki, tako da emisije amoniaka ne presežejo ravni, določene v testu pred dajanjem na trg. RAC priporoča 
tudi, da izjemoma ni nujno, da celulozne izolacijske zmesi, ki se uporabljajo samo za proizvodnjo celuloznih 
izolacijskih izdelkov, izpolnjujejo mejne vrednosti za emisije amoniaka, ker mora mejne vrednosti za emisije ob 
dajanju na trg ali ob uporabi izpolnjevati tudi končni izdelek. 

(7)  Odbor Agencije za socialno-ekonomsko analizo (v nadaljnjem besedilu: SEAC) je 10. junija 2015 sprejel mnenje 
o omejitvi, predlagani v dokumentaciji iz Priloge XV, v katerem je navedel, da je predlagana omejitev, kot jo je 
spremenil SEAC, najprimernejši ukrep na ravni celotne Unije za obravnavo ugotovljenih tveganj v smislu 
sorazmernosti socialno-ekonomskih koristi in socialno-ekonomskih stroškov. 

(8)  SEAC je ugotovil, da bi bilo treba gospodarskim subjektom namesto enega leta, predlaganega v dokumentaciji iz 
Priloge XV, nameniti dve leti, da se jim omogoči dovolj časa za zagotovitev, da so emisije amoniaka iz celuloznih 
izolacijskih materialov, ki vsebujejo anorganske amonijeve soli, pod določeno mejno vrednostjo emisij. 

(9)  RAC in SEAC sta se strinjala s Francosko republiko, da izvzetje za celulozne izolacijske materiale, tretirane 
z anorganskimi amonijevimi solmi za zunanjo uporabo, ne bi smelo biti odobreno. 

(10)  Med postopkom za sprejetje omejitev je potekalo posvetovanje s Forumom Agencije za izmenjavo informacij o 
izvrševanju, katerega priporočila so bila upoštevana. 

(11)  Agencija je Komisiji 25. junija 2015 predložila mnenji RAC in SEAC (2). Na podlagi teh mnenj je Komisija 
sklenila, da iz celuloznih izolacijskih materialov, tretiranih z anorganskimi amonijevimi solmi, izhaja nespre
jemljivo tveganje za zdravje ljudi, kadar emisije amoniaka pod določenimi testnimi pogoji dosežejo ali presežejo 
koncentracijo 3 ppm. 

(12)  Trenutno ni na voljo nobene posebne metode za merjenje emisij amoniaka iz celuloznih izolacijskih materialov, 
tretiranih z anorganskimi amonijevimi solmi. Zato bi bilo treba obstoječo testno metodo (tehnična specifikacija 
CEN/TS 16516) prilagoditi za uporabo pri ugotavljanju skladnosti z omejitvijo anorganskih amonijevih soli, 
dokler se ne pripravi temu namenjena posebna metoda. 

(13)  Deležnikom bi bilo treba omogočiti dovolj časa, da sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da emisije 
amoniaka ne presegajo določene mejne vrednosti, če se v celuloznih izolacijskih materialih uporabljajo 
anorganske amonijeve soli. Začetek uporabe omejitve anorganskih amonijevih soli bi bilo zato treba preložiti. 
Vendar pa bi bilo treba omejitev v interesu kontinuitete in pravne varnosti začeti uporabljati takoj ob začetku 
veljavnosti te uredbe v državi članici, ki je že vzpostavila nacionalne ukrepe, ki omejujejo amonijeve soli v 
celuloznih izolacijskih materialih in ki jih je odobrila Komisija v okviru zaščitnega postopka na podlagi REACH. 

(14)  Uredbo (ES) št. 1907/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti. 

(15)  Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) 
št. 1907/2006 – 
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(1) Stopnja obremenitve za celulozne izolacijske materiale (npr. v kg/m2) se izrazi z debelino (npr. v m) in gostoto (npr. v kg/m3). 
(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/522a9f94-058a-4bef-9818-f265a1d2d64d. 

http://echa.europa.eu/documents/10162/522a9f94-058a-4bef-9818-f265a1d2d64d


SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 

Člen 1 

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi. 

Člen 2 

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 

V Bruslju, 23. junija 2016 

Za Komisijo 

Predsednik 
Jean-Claude JUNCKER  
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PRILOGA 

V Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se doda naslednji vnos: 

„65.  Anorganske amonijeve soli 1. Se ne dajejo na trg ali uporabljajo v celuloznih izolacijskih mešanicah ali ce
luloznih izolacijskih izdelkih po 14. juliju 2018, razen če je koncentracija 
emisij amoniaka iz navedenih zmesi ali izdelkov manjša od 3 ppm glede na 
prostornino (2,12 mg/m3) pod testnimi pogoji iz odstavka 4. 

Dobavitelj celuloznih izolacijskih zmesi, ki vsebujejo anorganske amonijeve 
soli, prejemnika ali potrošnika obvesti o največji dovoljeni stopnji obreme
nitve za celulozne izolacijske zmesi, izraženi z debelino in gostoto. 

Nadaljnji uporabnik celuloznih izolacijskih zmesi, ki vsebujejo anorganske 
amonijeve soli, zagotovi, da najvišja dovoljena stopnja obremenitve, o kateri 
ga je obvestil dobavitelj, ni presežena. 

2. Odstavek 1 se izjemoma ne uporablja za dajanje na trg celuloznih izolacij
skih zmesi, namenjenih uporabi izključno za proizvodnjo celuloznih izola
cijskih izdelkov, ali za uporabo navedenih zmesi pri proizvodnji celuloznih 
izolacijskih izdelkov. 

3. V primeru države članice, ki ima 14. julija 2016 uvedene nacionalne za
časne ukrepe, ki jih je Komisija odobrila v skladu s členom 129(2)(a), se od 
navedenega datuma uporabljajo določbe iz odstavkov 1 in 2. 

4. Skladnost z mejnimi vrednostmi iz prvega pododstavka odstavka 1 se do
kaže v skladu s tehnično specifikacijo CEN/TS 16516, prilagojeno na na
slednji način: 

(a)  test traja vsaj 14 dni namesto 28 dni; 

(b)  emisije amoniaka se merijo vsaj enkrat na dan med testom; 

(c)  mejna vrednost emisije se ne doseže ali preseže v kateri koli meritvi 
med testom; 

(d)  relativna vlažnost je 90 % namesto 50 %; 

(e)  uporablja se ustrezna metoda za merjenje emisij amoniaka; 

(f)  stopnja obremenitve, izražena z debelino in gostoto, se evidentira v času 
vzorčenja celuloznih izolacijskih zmesi ali izdelkov, ki se testirajo.“   
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