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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópu-
sambandsins,

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 131. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í I. viðauka við tilskipun ráðsins 76/769/EBE frá 
27. júlí 1976 um samræmingu ákvæða í lögum og 
stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi 
takmörkun á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og 
efnablandna (2) var mælt fyrir um takmarkanir að því er 
varðar tiltekin hættuleg efni og efnablöndur. Reglugerð 
(EB) nr. 1907/2006 felldi tilskipun 76/769/EBE úr gildi 
og kom í hennar stað frá og með 1. júní 2009. Ákvæði 
XVII. viðauka við þá reglugerð koma í stað ákvæða I. 
viðauka við tilskipun 76/769/EBE.

2) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins 455/2009/EB um 
breytingu á tilskipun ráðsins 76/769/EBE að því er varðar 
takmarkanir á setningu díklórmetans á markað og notkun 
þess (3) var samþykkt 6. maí 2009.

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/424/EB um 
breytingu á I. viðauka við tilskipun ráðsins 76/769/EBE, 

að því er varðar takmarkanir á setningu lampaolía og 
grillvökva á markað og notkun þeirra, í því skyni að laga 
hann að tækniframförum (4) var samþykkt 28. maí 2009.

4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/425/EB um 
breytingu á tilskipun ráðsins 76/769/EBE, að því er 
varðar takmarkanir á setningu lífrænna tinsambanda á 
markað og notkun þeirra, í því skyni að laga I. viðauka 
við hana að tækniframförum (5) var samþykkt 28. maí 
2009.

5) Samkvæmt ákvæðum 137. gr. efnareglnanna (REACH) 
um bráðabirgðaráðstafanir er rétt að breyta XVII. viðauka 
við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 til að taka upp í hann 
takmarkanir sem kveðið er á um í ákvörðunum 455/2009/
EB, 2009/424/EB og 2009/425/EB.

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

7) Brýnt er að þessi reglugerð öðlist gildi sem fyrst til 
að þessar takmarkanir komi inn í XVII. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 1907/2006 eins fljótt og auðið er.

8) 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.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

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

REGLUGERÐ	FRAmKvæmdASTjóRNARINNAR	(ESB)	nr.	276/2010

frá	31.	mars	2010

um	breytingu	á	reglugerð	Evrópuþingsins	og	ráðsins	(EB)	nr.	1907/2006	um	skráningu,	mat,	
leyfisveitingu	og	takmarkanir,	að	því	er	varðar	efni	(efnareglurnar	(REACH)),	með	tilliti	til	
XvII.	viðauka	(díklórmetan,	lampaolíur	og	grillvökvar	og	lífræn	tinsambönd)	(*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 86, 1.4.2010, bls. 7. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 74/2011 frá 1. júlí 
2011 um breytingu á II viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 54, 6.10.2011, bls. 42. 

(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 201.
(3) Stjtíð. ESB L 137, 3.6.2009, bls. 3.

(4) Stjtíð. ESB L 138, 4.6.2009, bls. 8.
(5) Stjtíð. ESB L 138, 4.6.2009, bls. 11.

2011/EES/55/41
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2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn 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 31. mars 2010.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 José Manuel BARROSO

 forseti

______
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VIÐAUKI

Í XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er töflunni með heitum efna, efnaflokka og blandna og 
takmörkunum breytt á eftirfarandi hátt:

1. Eftirfarandi komi í stað 3. færslu:
‚3. Fljótandi efni eða blöndur sem 

eru taldar hættulegar samkvæmt 
skilgreiningum í tilskipun 67/548/
EBE og tilskipun 1999/45/EB.

1.	 Ekki leyfð til notkunar í:

— skrautmuni, sem ætlaðir eru til að framleiða ljós eða litbrigði 
með hjálp mismunandi fasa, t.d. í skrautlampa eða öskubakka,

— hluti sem eru notaðir við hrekkja- og töfrabrögð,

— spil fyrir einn eða fleiri þátttakendur eða aðra hluti til slíkrar 
notkunar, ekki heldur hluti sem eru notaðir til skrauts.

2. Ekki skal setja hluti, sem samræmast ekki 1. lið, á markað.

3. Ekki leyft að setja þau á markað ef þau innihalda litunarefni, 
nema nauðsyn krefji vegna skattalegra ástæðna, eða ilmefni eða 
bæði ef:

— nota má þau sem eldsneyti á olíulampa til skrauts sem seldir eru 
almenningi og

— þau fela í sér ásvelgingarhættu og eru merkt með 
hættusetningunni H65 eða H304,

4. Olíulampar til skrauts, sem ætlaðir eru til sölu til almennings, 
skulu ekki settir á markað nema þeir séu í samræmi við Evrópustaðal 
um olíulampa til skrauts (EN 14059) sem Staðlasamtök Evrópu hafa 
samþykkt.

5. Með fyrirvara um beitingu annarra ákvæða Bandalagsins um 
flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna og blandna skulu 
birgjar sjá til þess, áður en setning á markað fer fram, að eftirfarandi 
kröfur hafi verið uppfylltar:

a)  lampaolíur, sem eru merktar með hættusetningunni H65 eða 
H304 og ætlaðar til sölu til almennings, skulu merktar með 
sýnilegu, læsilegu og óafmáanlegu letri: „Geymið lampa, sem 
innihalda þennan vökva, þar sem börn ná ekki til“ og, eigi 
síðar en 1. desember 2010: „Smásopi af lampaolíu eða jafnvel 
það eitt að sjúga lampakveik getur valdið lífshættulegum 
lungnaskaða“,

b)  grillvökvar, sem eru merktir með hættusetningunni H65 eða 
H304 og ætlaðir til sölu til almennings, skulu merktir, eigi síðar 
en 1. desember 2010, með sýnilegu, læsilegu og óafmáanlegu 
letri: „Smásopi af grillvökva getur valdið lífshættulegum 
lungnaskaða“,

c)  lampaolíum og grillvökvum, sem eru merkt með 
hættusetningunni H65 eða H304 og ætluð til sölu til almennings, 
skal eigi síðar en 1. desember 2010 pakkað í svört, ógagnsæ ílát 
sem rúma að hámarki 1 lítra.

6. Eigi síðar en 1. júní 2014 skal framkvæmdastjórnin fara 
þess á leit við Efnastofnun Evrópu að hún taki saman málsskjöl 
í samræmi við 69. gr. þessarar reglugerðar með það í huga að 
banna, ef við á, grillvökva og eldsneyti fyrir skrautlampa sem eru 
merkt með hættusetningunni H65 eða H304 og ætluð til sölu til 
almennings.

7. Einstaklingar eða lögaðilar, sem setja í fyrsta skipti á markað 
lampaolíur og grillvökva sem eru merkt með hættusetningunni H65 
eða H304, skulu, eigi síðar en 1. desember 2011 og árlega eftir það, 
veita lögbæru yfirvaldi í hlutaðeigandi aðildarríki upplýsingar um 
valkosti sem geta komið í stað lampaolía og grillvökva sem eru 
merkt með hættusetningunni H65 eða H304. Aðildarríkin skulu gera 
þessar upplýsingar aðgengilegar framkvæmdastjórninni.‘
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2. Í 20. færslu er eftirfarandi 4., 5. og 6. lið bætt við annan dálk:

‚4 Þrísetin lífræn tinsambönd:

a) Þrísetin lífræn tinsambönd, s.s. tríbútýltinsambönd (TBT) og 
trífenýltinsambönd (TPT), skulu ekki notuð eftir 1. júlí 2010 í 
hlutum ef styrkur þeirra í hlutnum eða hluta hans er meiri en 
jafngildi 0,1% af tini miðað við þyngd.

b) Hlutir, sem ekki samræmast a-lið, skulu ekki settir á markað eftir 
1. júlí 2010, að undanteknum hlutum sem voru þegar í notkun í 
Bandalaginu fyrir þann dag.

5. Díbútýltinsambönd (DBT):

a) Díbútýltinsambönd skulu ekki notuð eftir 1. janúar 2012 í 
blöndur og hluti til sölu til almennings ef styrkur þeirra í 
blöndunni eða hlutnum eða hluta hans er meiri en jafngildi 0,1% 
af tini miðað við þyngd.

b) Hlutir og blöndur, sem ekki samræmast a-lið, skulu ekki sett á 
markað eftir 1. janúar 2012, að undanteknum hlutum sem voru 
þegar í notkun í Bandalaginu fyrir þá dagsetningu.

c) Ákvæði a- og b-liðar gilda þó ekki um eftirfarandi hluti og 
blöndur til sölu til almennings fyrr en 1. janúar 2015:

— einþátta og tvíþátta kítti og lím sem gúmstorkna við 
stofuhita (RTV1- og RTV2-kítti),

— málningu og önnur húðunarefni sem innihalda 
díbútýltinsambönd sem hvata, ef þau eru borin á hluti,

— mjúka prófíla úr pólývínylklóríði (PVC), hvort sem er eina 
og sér eða útsprautumótaða saman með (e. coextruded) 
hörðu pólývínylklóríði,

— vefnað sem er húðaður með pólývínylklóríði sem inniheldur 
díbútýltinsambönd sem stöðgara, ef hann er ætlaður til 
notkunar utandyra,

— rör utanhúss fyrir regnvatn; þakrennur og tengi ásamt 
klæðningu fyrir þök og útveggi,

d) Ákvæði a- og b-liðar gilda ekki um efni og hluti sem reglur voru 
settar um með reglugerð (EB) nr. 1935/2004.

6. Díoktýltinsambönd (DOT):

a) Díoktýltinsambönd skulu ekki notuð eftir 1. janúar 2012 í 
eftirfarandi hluti til sölu til almennings eða notkunar meðal 
almennings ef styrkur þeirra í hlutnum eða hluta hans er meiri 
en jafngildi 0,1% af tini miðað við þyngd:

— textílvörur sem ætlað er að komast í snertingu við húðina,

— hanska,

— skófatnað eða hluta skófatnaðar sem ætlað er að komast í 
snertingu við húðina,

— vegg- og gólfefni,

— hluti til umönnunar barna,

— hreinlætisvörur fyrir konur,
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— bleyjur,

— tvíþátta mótunarbúnað með gúmstorknun (e. 
vulcanisation) við stofuhita (RTV2-mótunarbúnaður)

b) Hlutir, sem ekki samræmast a-lið, skulu ekki settir á markað 
eftir 1. janúar 2012, að undanteknum hlutum sem voru þegar 
í notkun í Bandalaginu fyrir þann dag.‘

3. Eftirfarandi 59. færsla bætist við:

‚59. Díklórmetan

CAS-nr. 75-09-2

EB-nr.: 200-838-9

1. Málningaruppleysar, sem innihalda díklórmetan í styrk 
sem er 0,1% eða meira miðað við þyngd, skulu ekki:

a) settir á markað í fyrsta skipti til sölu til almennings eða 
fagaðila eftir 6. desember 2010,

b) settir á markað til sölu til almennings eða fagaðila eftir  
6. desember 2011,

c) notaðir af fagaðilum eftir 6. júní 2012.

Í þessari færslu er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir:

i) „fagaðili“: einstaklingur eða lögaðili, þ.m.t. starfsmenn 
og sjálfstætt starfandi starfsmenn, sem tekur að sér að 
fjarlægja málningu sem hluta af atvinnustarfsemi sinni 
utan iðnaðarstarfsstöðva,

ii) „iðnaðarstarfsstöð“: starfsstöð þar sem málning er 
fjarlægð.

2. Þrátt fyrir 1. lið geta aðildarríkin heimilað á yfirráðasvæðum 
sínum og til tiltekinnar starfsemi að sérstaklega þjálfaðir 
fagaðilar noti málningaruppleysa sem innihalda díklórmetan 
og að slíkir málningaruppleysar séu settir á markað til sölu til 
þessara fagaðila. Aðildarríki, sem nýta sér þessa undanþágu, 
skulu skilgreina viðeigandi ákvæði til að vernda heilsu og öryggi 
fagaðila sem nota málningaruppleysa sem innihalda díklórmetan 
og skulu þau tilkynna framkvæmdastjórninni um það.

Í þeim ákvæðum skal vera krafa um að fagaðili hafi vottorð, 
sem er viðurkennt af aðildarríkinu þar sem hann starfar, eða 
leggi fram önnur skrifleg sönnunargögn þar að lútandi eða 
hafi hlotið annars konar samþykki þess aðildarríkis til að 
sýna fram á að hann búi yfir réttri þjálfun og hæfni til að nota 
málningaruppleysa, sem innihalda díklórmetan, á öruggan hátt.

Framkvæmdastjórnin skal útbúa skrá yfir aðildarríkin, sem hafa 
nýtt sé undanþáguna í þessum lið, og gera hana aðgengilega 
öllum á Netinu.

3. Fagaðili, sem nýtur góðs af undanþágunni sem um getur 
í 2. lið, skal einungis starfa í aðildarríkjum sem hafa nýtt sér 
undanþáguna. Þjálfunin, sem um getur í 2. lið, skal að lágmarki 
ná yfir:

a) vitneskju um heilbrigðisáhættur og mat og stjórn á þeim, 
þ.m.t. upplýsingar um fyrirliggjandi staðgönguefni eða ferli 
sem við notkunarskilyrðin eru hættuminni fyrir heilbrigði 
og öryggi starfsmanna,

b) notkun á nægjanlegri loftræstingu,

c) notkun á viðeigandi persónuhlífum sem samræmast 
tilskipun 89/686/EBE.
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Ákjósanlegt er að atvinnurekendur og sjálfstætt starfandi 
starfsmenn skipti út díklórmetani fyrir efni eða ferli sem við 
notkunarskilyrðin eru hættulaus eða hættuminni fyrir heilsu og 
öryggi starfsmanna.

Fagaðilar skulu beita öllum viðeigandi öryggisráðstöfunum, 
þ.m.t. notkun á persónuhlífum.

4. Með fyrirvara um aðra löggjöf Bandalagsins um 
verndun starfsmanna má í iðnaðarstarfsstöðvum einungis 
nota málningaruppleysa sem innihalda díklórmetan í styrk 
sem er 0,1% eða meiri, miðað við þyngd, ef eftirfarandi 
lágmarksskilyrði hafa verið uppfyllt:

a) skilvirk loftræsting skal vera á öllum vinnslusvæðum, 
sérstaklega þar sem fram fer blautvinnsla og þurrkun hluta 
sem málningin hefur verið leyst af: staðbundið útsog skal 
vera við málningaruppleysikör og að auki knúin loftræsting 
á þeim vinnslusvæðum, til að lágmarka váhrif og tryggja að 
viðeigandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi séu virt þar 
sem það er tæknilega mögulegt,

b) ráðstafanir skulu gerðar til að lágmarka uppgufun úr 
málningaruppleysikörum: lok skulu höfð á þeim nema 
þegar verið er að setja í þau eða taka úr þeim og viðeigandi 
fyrirkomulag á ísetningu eða úrtöku skal vera fyrir hendi 
ásamt þvottakörum með vatni eða saltvatni til að fjarlægja 
umframmagn af leysiefni eftir úrtöku,

c) ráðstafanir skulu gerðar til öruggrar meðhöndlunar 
díklórmetans í málningaruppleysikörum: dælur og pípur til 
að flytja málningaruppleysi í og úr málningaruppleysikörum 
og viðeigandi fyrirkomulag skal vera fyrir hendi til öruggrar 
hreinsunar á körum og fjarlægingar á eðju,

d) persónuhlífar skulu vera fyrir hendi sem samræmast 
tilskipun 89/686/EBE, þ.m.t.: viðeigandi hlífðarhanskar, 
öryggisgleraugu og hlífðarfatnaður; einnig viðeigandi 
öndunargrímur þegar ekki er með öðru móti hægt að virða 
viðeigandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi,

e) fullnægjandi upplýsingar, leiðbeiningar og þjálfun fyrir 
notendur slíks búnaðar skulu vera fyrir hendi.

5. Með fyrirvara um önnur ákvæði Bandalagsins um flokkun, 
merkingu og pökkun efna og blandna skulu málningaruppleysar, 
sem innihalda díklórmetan í styrk sem er 0,1% eða meiri, miðað 
við þyngd, vera merktir með sýnilegu, læsilegu og óafmáanlegu 
letri eigi síðar en 6. desember 2011:

„Notist eingöngu í iðnaði og af fagaðilum sem hlotið hafa 
samþykki í tilteknum aðildarríkjum ESB — sannreynið hvar 
notkun er leyfð.“‘


