
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB13.6.1996 Nr.25/00

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 100.
gr. a, með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),

í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 189. gr. b í
sáttmálanum (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Samþykkja ber ráðstafanir til að koma á fót innri markaði. Innri
markaðurinn er svæði án innri landamæra þar sem frjálsir
vöruflutningar, fólksflutningar, þjónustustarfsemi og fjármagns-
flutningar eru tryggðir.

Starfsemi hins innri markaðar ætti einnig smám saman að bæta
lífsgæði, heilsuvernd og öryggi neytenda. Ráðstafanirnar sem
eru lagðar til í þessari tilskipun eru í samræmi við ályktun ráðsins
frá 9. nóvember 1989 um mikilvægustu framtíðarverkefni við
mótun stefnu um neytendavernd (4).

Ráðið og fulltrúar ríkisstjórna aðildarríkjanna, sem komu saman
á vegum ráðsins, samþykktu ákvörðun 90/238/KBE, KSE, EBE
(5) um framkvæmdaáætlun fyrir 1990 til 1994 í tengslum við
áætlunina ,,Evrópa gegn krabbameini.“

Efnin sem eru tilgreind í I. viðauka við tilskipun ráðsins
67/548/EBE (6) og flokkuð sem krabbameinsvaldar í 1. eða 2.
flokki geta valdið krabbameini. Til að efla heilsuvernd ætti ekki
að markaðssetja slík efni eða efnablöndur til nota fyrir almenning.

Efnin sem eru tilgreind í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE og
flokkuð sem stökkbreytivaldar í 1. eða 2. flokki geta valdið
arfgengum skaða á erfðaefni. Til að efla heilsuvernd ætti ekki að
markaðssetja slík efni eða efnablöndur til nota fyrir almenning.

Efnin sem eru tilgreind í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE og
flokkuð sem eituráhrifavaldar á æxlun í 1. eða 2. flokki geta
valdið fæðingargöllum. Til að efla heilsuvernd ætti ekki að
markaðssetja slík efni eða efnablöndur til nota fyrir almenning.

Til að tryggja gagnsæi og nákvæmni skal vísa til slíkra efna með
því að nota viðurkennt flokkunarkerfi, öðru fremur IUPAC-
nafnakerfið (International Union of Pure and Applied Chemis-
try). I. viðauki við tilskipun 67/548/EBE (,,Skrá yfir hættuleg
efni“) er uppfærður reglulega með því að laga hann að
tækniframförum. Framkvæmdastjórnin leggur fyrir
Evrópuþingið, eigi síðar en sex mánuðum eftir að slík aðlögun
að tækniframförum er birt í Stjórnartíðindum Evrópu-
bandalagsins, tillögu að tilskipun sem tekur til efnanna sem nýlega
hafa verið flokkuð sem krabbameinsvaldar í 1. og 2. flokki,
stökkbreytivaldar í 1. og 2. flokki og eituráhrifavaldar í 1. og 2.
flokki þannig að þessi tilskipun sé uppfærð.

Í fyrrnefndri tillögu framkvæmdastjórnarinnar mun verða höfð
hliðsjón af áhættuþáttum og kostum sem fylgja efnunum, sem
nýlega hafa verið flokkuð, sem og lagaákvæðum bandalagsins
um áhættugreiningu.

Í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE er kveðið á um tiltekin
styrkleikamörk fyrir slík efni og, ef engin slík mörk eru fyrir
hendi, er kveðið á um almenn styrkleikamörk sem gilda um slík
efni í efnablöndum í VI. töflu í I. viðauka við tilskipun ráðsins
88/379/EBE (7).

Kreósót, sem er skilgreint í viðaukanum við þessa tilskipun, getur
verið óheilsusamlegt vegna þess að það inniheldur þekkta
krabbameinsvalda. Af þessum sökum ætti að takmarka notkun
kreósóts í viðarvarnarefnum og markaðssetningu og notkun viðar
sem hlotið hefur kreósótmeðferð.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 365, 31. 12. 1994, bls. 1, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/95 frá 22. júní
1995 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 157, 24. 6. 1992, bls. 6.

(2) Stjtíð. EB nr. C 332, 16. 12. 1992, bls. 8.

(3) Álit Evrópuþingsins frá 19. janúar 1994 (Stjtíð. EB nr. C 44, 14. 2. 1994,
bls. 2), sameiginleg afstaða ráðsins frá 16. júní 1994 (Stjtíð. EB nr. C
244, 31. 8. 1994, bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 26. október
1994 (Stjtíð. EB nr. C 323, 21. 11. 1994).

(4) Stjtíð. EB nr. C 294, 23. 11. 1989, bls. 1.

(5) Stjtíð. EB nr. L 137, 30. 5. 1990, bls. 31.

(6) Stjtíð. EB nr. L 196, 16. 8. 1967, bls. 1/67. Tilskipuninni var síðast breytt
með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 91/632/EBE (Stjtíð. EB nr. L
338, 10. 12. 1991, bls. 23).

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 94/60/EB

frá 20. desember 1994

um 14. breytingu á tilskipun 76/769/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og
stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi takmörkun á sölu og notkun tiltekinna

skaðlegra efna og efnablandna(*)

(7) Stjtíð. EB nr. L 187, 16. 7. 1988, bls. 14. Tilskipuninni var síðast breytt
með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 93/18/EBE (Stjtíð. EB nr.
L 104, 29. 4. 1993, bls. 46).
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Sumir efnisþættir kreósóts brotna illa niður og eru skaðlegir
tilteknum lífverum í umhverfinu. Þessir efnisþættir geta komist
út í umhverfið í kjölfar notkunar viðarvarnarefna.

Sum klóruð leysiefni eru óheilsusamleg og ætti ekki að setja þau
á markað fyrir almenning í efnum eða efnablöndum.

Takmarkanirnar á notkun kreósóts í viðarvarnarefnum, á
markaðssetningu og notkun viðar sem hlotið hefur
kreósótmeðferð og á markaðssetningu og notkun klóraðra
leysiefna, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, taka mið af
þeirri þekkingu og tækni sem nú er fyrir hendi varðandi öruggari
aðferðir.

Takmarkanir sem þegar hafa verið samþykktar í tilteknum
aðildarríkjum að því er varðar markaðssetningu og notkun
framangreindra efna hafa bein áhrif á stofnun og starfsemi innri
markaðarins. Nauðsynlegt er því að samræma núgildandi löggjöf
aðildarríkjanna á þessu sviði og breyta I. viðauka við tilskipun
ráðsins 76/769/EBE (1) í samræmi við það.

Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á löggjöf bandalagsins þar sem
kveðið er á um lágmarkskröfur um vernd starfsmanna sem fjallað
er um í tilskipun ráðsins 89/391/EBE (2) og í sérstökum
tilskipunum sem byggðar eru á henni, einkum tilskipun
90/394/EBE (3).

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

(1) Stjtíð. EB nr. L 262, 27. 9. 1976, bls. 201. Tilskipuninni var síðast breytt
með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 91/659/EBE (Stjtíð. EB nr.
L 363, 31. 12. 1991, bls. 36).

(2) Stjtíð. EB nr. L 183, 29. 6. 1989, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB nr. L 196, 26. 7. 1990, bls. 1.

1. gr.
I. viðauka við tilskipun 76/769/EBE er hér með breytt í samræmi
við viðaukann við þessa tilskipun.

2. gr.
1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta lög og stjórnsýslu-
fyrirmæli sem nauðsynleg eru til að fara að þessari tilskipun eigi
síðar en einu ári eftir samþykki hennar. Þau skulu tilkynna það
framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Þessi ákvæði skulu koma til framkvæmda eigi síðar en 20. júní
1995.

2. Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim skal fylgja slík tilvísun
þegar þær verða birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja
nánari reglur um slíka tilvísun.

3. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 20. desember 1994.
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Fyrir hönd Evrópuþingsins

K. HÄNSCH

forseti.

 Fyrir hönd ráðsins,

 K. KINKEL

 forseti.
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Eftirfarandi bætist við I. viðauka við tilskipun
76/769/EBE:

,,Heiti efnisins, efnahópanna eða efnablöndu-
hópanna

29. Efni sem eru tilgreind í I. viðauka við
tilskipun 67/548/EBE og flokkuð sem
krabbameinsvaldar samkvæmt 1. eða 2.
flokki og að minnsta kosti merkt sem
,,Eitrað (T)“ fá hættusetninguna H 45
,,getur valdið krabbameini“ eða
hættusetninguna H 49 ,,getur valdið
krabbameini við innöndun“ og eru flokkuð
á eftirfarandi hátt:

Krabbameinsvaldar samkvæmt 1. flokki
Sjá 1. skrá í viðbætinum

Krabbameinsvaldar samkvæmt 2. flokki
Sjá 2. skrá í viðbætinum

30. Efni sem eru tilgreind í I. viðauka við
tilskipun 67/548/EBE og flokkuð sem
stökkbreytivaldar samkvæmt 1. flokki eða
stökkbreytivaldar samkvæmt 2. flokki og
merkt með hættusetningunni H 46:

VIÐAUKI

Takmarkanir

Má ekki nota í efni og efnablöndur sem á að markaðssetja og
selja almenningi í styrk sem er jafn eða meiri en:

- annaðhvort styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við
tilskipun 67/548/EBE, eða

- styrkurinn sem er tilgreindur í 6. lið VI. töflu í I. viðauka
við tilskipun 88/379/EBE ef engin styrkleikamörk eru
tilgreind í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE.

Með fyrirvara um beitingu annarra bandalagsákvæða um flokkun,
pökkun og merkingu hættulegra efna og efnablandna skal á
umbúðum slíkra efnablandna vera eftirfarandi með læsilegu og
óafmáanlegu letri: ,,Einungis til faglegra nota. Athugið: Forðist
áreitun - leitið sérstakra leiðbeininga fyrir notkun.“

Þetta ákvæði gildir þó ekki um:

a) lyf og dýralyf sem skilgreind eru í tilskipun
65/65/EBE (1);

b) snyrtivörur sem skilgreindar eru í tilskipun
76/768/EBE (2);

- vélaeldsneyti sem fjallað er um í tilskipun
85/210/EBE (3),

- jarðolíuafurðir ætlaðar til notkunar sem eldsneyti í
færanlegum eða föstum brennsluverum,

- eldsneyti selt í lokuðum kerfum (t.d. hylkjum fyrir
fljótandi gas);

d) önnur efni og efnablöndur sem tilgreindar eru í I. viðauka
við þessa tilskipun undir öðrum liðum en 30. og 31. lið;

e) málningu til listmálunar sem fjallað er um í tilskipun
88/379/EBE (4).

Óheimilt að nota í efni og efnablöndur sem á að markaðssetja og
selja almenningi í styrk sem er jafn eða meiri en:

(1) Stjtíð. EB nr. L 22, 9. 2. 1965, bls. 369/65. Tilskipuninni var síðast breytt
með tilskipun 93/39/EBE (Stjtíð. EB nr. L 214, 24. 8. 1993, bls. 22).

(2) Stjtíð. EB nr. L 262, 27. 9. 1976, bls. 169. Tilskipuninni var síðast breytt
með tilskipun 93/35/EBE (Stjtíð. EB nr. L 151, 23. 6. 1993, bls. 32).

(3) Stjtíð. EB nr. L 96, 3. 4. 1985, bls. 25.

(4) Stjtíð. EB nr. L 187, 16. 7. 1988, bls. 14.

67

c)



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.25/ 13.6.1996

 00

ÍS
LE

N
S

K
 ú

tg
áf

a
- annaðhvort styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við

tilskipun 67/548/EBE, eða

- styrkurinn sem er tilgreindur í 6. lið VI. töflu I. viðauka
við tilskipun 88/379/EBE ef engin styrkleikamörk eru
tilgreind í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE.

Með fyrirvara um beitingu annarra bandalagsákvæða um
flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna og efnablandna
skal á umbúðum slíkra efnablandna vera eftirfarandi með
læsilegu og óafmáanlegu letri: ,,Einungis til faglegra nota.
Athugið: Forðist áreitun - leitið sérstakra leiðbeininga fyrir
notkun.“

Þetta ákvæði gildir þó ekki um:

a) lyf og dýralyf sem skilgreind eru í tilskipun 65/65/EBE;

b) snyrtivörur sem skilgreindar eru í tilskipun 76/768/EBE;

c) - vélaeldsneyti sem fjallað er um í tilskipun
        85/210/EBE,

- jarðolíuafurðir ætlaðar til notkunar sem eldsneyti í
færanlegum eða föstum brennsluverum,

- eldsneyti selt í lokuðum kerfum (t.d. hylkjum fyrir
fljótandi gas);

d) önnur efni og efnablöndur sem tilgreindar eru í I. viðauka
við þessa tilskipun undir öðrum liðum en 29. og 31. lið;

e) málningu til listmálunar sem fjallað er um í tilskipun
88/379/EBE.

Má ekki nota í efni og efnablöndur sem á að markaðssetja og
selja almenningi í styrk sem er jafn eða meiri en:

- annaðhvort styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við
tilskipun 67/548/EBE, eða

- styrkurinn sem er tilgreindur í 6. lið VI. töflu í I. viðauka
við tilskipun 88/379/EBE ef engin styrkleikamörk eru
tilgreind í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE.

Með fyrirvara um beitingu annarra bandalagsákvæða um
flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna og efnablandna
skal á umbúðum slíkra efnablandna vera eftirfarandi með
læsilegu og óafmáanlegu letri: ,,Einungis til faglegra nota.
Athugið: Forðist áreitun - leitið sérstakra leiðbeininga fyrir
notkun.“

Þetta ákvæði gildir þó ekki um:

a) lyf og dýralyf sem skilgreind eru í tilskipun 65/65/EBE;

,,Getur valdið arfgengum skaða á erfðaefni“
og skráð sem hér segir:

Stökkbreytivaldur samkvæmt 1. flokki
Sjá 3. skrá í viðbætinum

Stökkbreytivaldar samkvæmt 2. flokki
Sjá 4. skrá í viðbætinum

31. Efni sem eru tilgreind í I. viðauka við
tilskipun 67/548/EBE og flokkuð sem
eituráhrifavaldar við æxlun samkvæmt 1.
flokki eða stökkbreytivaldar samkvæmt 2.
flokki og merkt með hættusetningunni
H 60: ,,Getur dregið úr frjósemi“ og/eða
H 61: ,,Getur haft skaðleg áhrif á fóstur“
og eru flokkuð á eftirfarandi hátt:

Eituráhrifavaldar samkvæmt 1. flokki
Sjá 5. skrá í viðbætinum

Eituráhrifavaldar samkvæmt 2. flokki
Sjá 6. skrá í viðbætinum
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32. Efni og efnablöndur sem innihalda eitt eða
fleiri eftirtalinna efna:

a) Kreósót EINECS nr. 232-287-5
CAS nr. 8001-58-9

b) Kreósótolíu EINECS nr. 263-047-8
CAS nr. 61789-28-4

c) Eimingarafurðir (kol, tjara) naftalín-
olíur EINECS nr. 283-484-8
CAS nr. 84650-04-4

d) Kreósótolíu, asenaftínþáttur EINECS
nr. 292-605-3
CAS nr. 90640-84-9

e) Eimingarafurðir (kol, tjara), efri
E I N E C S n r . 2 6 6 - 0 2 6 - 1 C A S
nr. 65996-91-0

f) Anþrasínolíu EINECS nr. 292-602-7
CAS nr. 90640-80-5

g) Tjörusýru, kol, hrá EINECS nr.
266-019-3 CAS nr. 65996-85-2

h) Kreósót, viður EINECS
nr. 232-419-1 CAS nr. 8021-39-4

j) Lághitatjöruolíu, alkalí EINECS
nr. 310-191-5
CAS nr. 122384-78-5

b) snyrtivörur sem skilgreindar eru í tilskipun 76/768/EBE;

c) - vélaeldsneyti sem fjallað er um í tilskipun 85/210/EBE,

- jarðolíuafurðir ætlaðar til notkunar sem eldsneyti í
færanlegum eða föstum brennsluverum,

- eldsneyti selt í lokuðum kerfum (t.d. hylkjum fyrir
fljótandi gas);

d) önnur efni og efnablöndur sem tilgreindar eru í I. viðauka
við þessa tilskipun undir öðrum liðum en 29. og 30. lið;

e) málningu til listmálunar sem fjallað er um í tilskipun
88/379/EBE.

32.1 Má ekki nota til meðferðar á viði innihaldi þau:

a) bensó-a-pýrín í meiri styrk en 0,005% miðað við
massa; eða

b) fenól sem hægt er að draga út í vatni í meiri styrk en
3% miðað við massa eða bæði ákvæði a- og b-liðar.

Enn fremur má ekki markaðssetja við sem meðhöndlaður
hefur verið með þessum efnum.

Undantekningar:

i) Þessi efni og efnablöndur má nota sem viðarvarnarefni við
iðnaðarframleiðslu ef þau innihalda:

a) bensó-a-pýrín í minni styrk en 0,05% miðað við
massa; og

b) fenól sem hægt er að draga út í vatni í minni styrk en
3% miðað við massa.

Slík efni og efnablöndur:

- má aðeins markaðssetja í 200 lítra pakkningum eða
stærri,

- má ekki selja almenningi.

Með fyrirvara um beitingu annarra bandalagsákvæða um
flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna og
efnablandna skal á umbúðum slíkra efnablandna vera
eftirfarandi með læsilegu og óafmáanlegu letri: ,,Einungis
til nota í iðnaðarmannvirkjum“.

ii) Að því er varðar við sem er meðhöndlaður samkvæmt i-lið
og markaðssettur er í fyrsta skipti má einungis nota hann í
faglegum tilgangi og í atvinnuskyni, t.d. í járnbrautir, í
tengslum við raforkuflutninga og fjarskiptakerfi, girðingar
og til nota í hafnargerð og mannvirki á vatnaleiðum.
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Þó má ekki nota slíkan við:

- innanstokks í byggingum hvort sem er til skreytinga
eða ekki, án tillits til notkunar þeirra (í íbúðir,
vinnustaði eða frístundasvæði),

- til framleiðslu íláta undir ræktun eða endurvinnslu
og til framleiðslu umbúða sem geta komist í snertingu
við hráefni, hálfunnar og/eða fullunnar vörur sem
eru ætlaðar til manneldis eða dýraeldis, eða til
framleiðslu annarra efna sem geta mengað þau, og
hvers konar endurvinnslu,

- á leikvöllum og annars staðar utanhúss á
skemmtisvæðum fyrir almenning eða annars staðar
þar sem hætta er á að hann komist í snertingu við
húð.

iii) Að því er varðar gamlan við sem meðhöndlaður hefur verið
gildir bannið ekki ef hann er settur á endursölumarkað. Þó
má ekki nota slíkan við:

- innanstokks í byggingum hvort sem er til skreytinga
eða ekki, án tillits til notkunar þeirra (í íbúðir,
vinnustaði eða frístundasvæði),

- til framleiðslu íláta undir ræktun eða endurvinnslu
og til framleiðslu umbúða sem geta komist í snertingu
við hráefni, hálfunnar og/eða fullunnar vörur sem
eru ætlaðar til manneldis eða dýraeldis, eða til
framleiðslu annarra efna sem geta mengað þau, og
hvers konar endurvinnslu,

- á leikvöllum og annars staðar utanhúss á skemmti-
svæðum fyrir almenning eða annars staðar þar sem
hætta er á að hann komist í snertingu við húð.

Má ekki nota í styrkleika sem er jafn eða meiri en 0,1% miðað
við þyngd í efni og efnablöndur sem á að markaðssetja og selja
almenningi.

Með fyrirvara um beitingu annarra bandalags-ákvæða um
flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna og efnablandna
skal á umbúðum slíkra efnablandna sem innihalda þau í meiri
styrk en 0,1% vera eftirfarandi með læsilegu og óafmáanlegu
letri: ,,Einungis til faglegra nota.“

Þetta ákvæði gildir þó ekki um:

a) lyf og dýralyf sem skilgreind eru í tilskipun 65/65/EBE,
eins og henni var síðast breytt með tilskipun 89/381/EBE;

b) snyrtivörur sem skilgreindar eru í tilskipun 76/768/EBE
eins og henni var síðast breytt með tilskipun 89/679/EBE.

33. Klóróform CAS 67-66-3

34. Koltetraklóríð CAS nr. 56-23-5

35. 1,1,2 Tríklóróetan CAS nr. 79-00-5

36. 1,1,2,2, Tetraklóretan CAS nr. 79-34-5

37. 1,1,1,2 Tetraklóretan CAS nr. 630-20-6

38. Pentaklóretan CAS nr. 76-01-7

39. 1,1 Díklóretetýlen CAS nr. 75-35-4

40. 1,1,1 Tríklóretan CAS nr. 71-55-6
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29. liður - Krabbameinsvaldar

1. skrá, 1. flokkur

2-naftýlamín; ß-naftýlamín CAS nr. 91-5999-8
bífenýl-4-ýlamín; xenýlamín; 4-amínóbífenýl CAS nr. 92-67-1
bensidín; 4,4'-díamínóbífenýl; bífenýl-4,4'-ýlendíamín CAS nr. 92-87-5
krómíumtríoxíð CAS nr. 1333-82-0
arsensýra og sölt hennar CAS nr. —
arsenpentoxíð; arsenoxíð CAS nr. 1303-28-2
díarsentríoxíð; arsentríoxíð CAS nr. 1327-53-3
asbest CAS nr. 132207-33-1

132207-32-0
12172-73-5
77536-66-4
77536-68-6
77536-67-5

bensen CAS nr. 71-43-2
bis (klórmetýl) eter CAS nr. 542-88-1
klórmetýl metýleter, klórdímetýleter CAS nr. 107-30-2
dínikkeltríoxíð CAS nr. 1314-06-3
eríónít CAS nr. 12510-42-8
nikkeldíoxíð CAS nr. 12035-36-8
nikkelmónoxíð CAS nr. 1313-99-1
nikkelsúbsúlfíð CAS nr. 12035-72-2
nikkelsúlfíð CAS nr. 16812-54-7
sölt 2-naftýlamíns CAS nr. —
sölt bífenýl-4-ýlamíns; sölt xenýlamíns; sölt 4-amínóbífenýls CAS nr. —
sölt bensidíns CAS nr. —
vinýlklóríð; klóretýl CAS nr. 75-01-4
sinkkrómöt, þar með talið kalíumkrómat CAS nr. —

2. skrá, 2. flokkur

1-metýl-3-nítró-1-nítrósogúanidín CAS nr. 70-25-7
1,2-díbróm-3-klórprópan CAS nr. 96-12-8
1,2-dímetýlhýdrasín CAS nr. 540-73-8
1,3-bútadíen, búta-1,3-díen CAS nr. 106-99-0
1,3-díklór-2-própanól CAS nr. 96-23-1
1,3-própansúltón CAS nr. 1120-71-4
3-própanólíð; 1,3-própíólaktón CAS nr. 57-57-8
1,4-díklórbút-2-en CAS nr. 764-41-0
2-nítrónaftalín CAS nr. 581-89-5
2-nítróprópan CAS nr. 79-46-9
2,2'-díklór-4,4'-metýlendíanilín; 4,4'-metýlenbis(2-klóranilín) CAS nr. 101-14-4
2,2'-(nítrósómínó)bisetanól CAS nr. 1116-54-7
3,3'-díklórbensidín; 3,3'-díklórbífenýl-4,4'-ýlendíamín CAS nr. 91-94-1
3,3'-dímetoxýbensidín; o-díanísidín CAS nr. 119-90-4
3,3'-dímetýlbensidín; o-tólidín CAS nr. 119-93-7
4-amínóasóbensen CAS nr. 60-09-3
4-amínó-3-flúorfenól CAS nr. 399-95-1
4-metýl-m-fenýlendíamín CAS nr. 95-80-7
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4-nítróbífenýl CAS nr. 92-93-3
4,4'-metýlendí-o-tólúidín CAS nr. 838-88-0
4,4'-díamínódífenýlmetan; 4,4'-metýlendíanilín CAS nr. 101-77-9
5-nítróasenaften CAS nr. 602-87-9
4-o-tólýlasó-o-tólúidín; 4-amínó-2', 3-dímetýlasóbensen; CAS nr. 97-56-3
  ,,fast gamet GBC base“; AAT o-amínóasótólúen; dínatríum-
{5[(4'-((2,6-hýdroxý-3-((2-hýdroxý-5-súlfófenýl) CAS nr. 16071-86-6
  asó)fenýl)asó)(1,1'-bífenýl)-4-ýl)asó]salísýlató(4-)}kúprat(2-);
  Cl Direct Brown 95
kadmíumoxíð CAS nr. 1306-19-0
Útdráttur (jarðolía), þungt naftaneimað leysiefni CAS nr. 64742-11-6
Útdráttur (jarðolía), þungt paraffíneimað leysiefni CAS nr. 64742-04-7
Útdráttur (jarðolía), létt naftaneimað leysiefni CAS nr. 64742-03-6
Útdráttur (jarðolía), létt paraffíneimað leysiefni CAS nr. 64742-05-8
Útdráttur (jarðolía), létt vakúmgasolíu-leysiefni CAS nr. 91995-78-7
Vetniskolefni, C26-55-, arómatrík CAS nr. 97722-04-8
N,N-dímetýlhýdrasín CAS nr. 57-14-7
akrýlamíð CAS nr. 79-06-1
akrýlónítríl CAS nr. 107-13-1
a ,a,a - tríklórtólúen; bensótríklóríð CAS nr. 98-07-7
bensó[a]anþrasín CAS nr. 56-55-3
bensó[a]pýrín; bensó[d,e,f]krýsen CAS nr. 50-32-8
bensó[b]flúoranþen; bensó[e]asefenþrýlen CAS nr. 205-99-2
bensó[j]flúoranþen CAS nr. 205-82-3
bensó[k]flúoranþen CAS nr. 207-08-9
beryllíum CAS nr. 7440-41-7
beryllíumsambönd að undanskildum álberyllíumsilikötum CAS nr. -
kadmíumklóríð CAS nr. 10108-64-2
kadmíumsúlfat CAS nr. 10124-36-4
kadmíumkrómat CAS nr. 13765-19-0
kaptafól (ISO); CAS nr. 2425-06-1
  1,2,3,6-tetrahýdró-N-(1,1,2,2-tetraklóretýlþíó)þalamíd
karbadox (INN); metýl-3-(kínoxalín-2-ýlmetýlen)karbasat CAS nr. 6804-07-5
  1,4-díoxíð; 2-(metoxýkarbónýlhýdasónmetýl)kínoxalín
  1,4-díoxíð
króm III krómat; krómkrómat CAS nr. 24613-89-6
díasómetan CAS nr. 334-88-3
díbens[a,h]anþrakan CAS nr. 53-70-3
díetýlsúlfat CAS nr. 64-67-5
dímetýlsúlfat CAS nr. 77-78-1
dímetýlkarbamóýlklóríð CAS nr. 79-44-7
N-nítrósódímetýlamín; dímetýlnítrósamín CAS nr. 62-75-9
dímetýlsúlfamóýlklóríð CAS nr. 13360-57-1
1-klór-2,3-epoxýprópan; epíklórþýdrín CAS nr. 106-89-8
1,2-díklóretan; etýlendíklóríð CAS nr. 107-06-2
etýlenoxíð; oxíran CAS nr. 75-21-8
etýlenimín; asírdín CAS nr. 151-56-4
hexaklórbensen CAS nr. 118-74-1
hexametýlfosfórtríamíð; hexametýlfosfóramíð CAS nr. 680-31-9
hýdrasín CAS nr. 302-01-2
hýdrasóbensen; 1,2-dífenýlhýdrasín CAS nr. 122-66-7
metýlakrýlamíðómetoxýasetat (inniheldur ³  0,1% akrýlamíð) CAS nr. 77402-03-0
metýl-ONN-asoxýmetýlasetat; metýlasoxýmetýlasetat CAS nr. 592-62-1
nítrófen (ISO); 2,4-díklórfenýl 4-nítrófenýleter CAS nr. 1836-75-5
nítrósódíprópýlamín CAS nr. 621-64-7
2-metoxýanilín; o-anisidín CAS nr. 90-04-0
natríumbrómat CAS nr. 7758-01-2
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própýlenoxíð; 1,2-epoxýprópan; metýloxíran CAS nr. 75-56-9
o-tólúidín CAS nr. 95-53-4
2-metýlasiridín; própýlenímín CAS nr. 75-55-8
sölt 2,2'-díklór-4,4'-metýlendíanilíns; sölt 4,4'-metýlenbis CAS nr. —
(2-klóranilíns)
sölt 3,3'-díklórbensidíns; sölt 3,3'-díklórbífenýl-4,4'-ýlendíamíns CAS nr. —
sölt 3,3'-dímetoxýbensidíns; sölt o-díanísidíns CAS nr. —
sölt 3,3'-dímetýlbensidíns; sölt o-tólidín CAS nr. —
strontíumkrómat CAS nr. 7789-06-2
stýrenoxíð; (epoxýetýl)bensen; fenýloxíran CAS nr. 96-09-3
súlfallat (ISO); 2-klórallýldíetýldíþíókarbamat CAS nr. 95-06-7
þíóketamíð CAS nr. 62-55-5
úretan (INN); etýlkarbamat CAS nr. 51-79-6

30. liður - Stökkbreytivaldar

3. skrá, 1. flokkur

Engin efni eru í þessum flokki

4. skrá, 2. flokkur

1,2-díbrómó-3-klórprópan CAS nr. 96-12-8
akrýlamíð CAS nr. 79-06-1
bensó[a]pýren; bensó[d,e,f]krýsen CAS nr. 50-32-8
díetýlsúlfat CAS nr. 64-67-5
etýlenoxíð; oxíran CAS nr. 75-21-8
etýlenimín, asírdín CAS nr. 151-56-4
hexametýlfosfórtríamíð; hexametýlfosfóramíð CAS nr. 680-31-9
metýlakrýlamíðómetoxýasetat (inniheldur ³  0,1% akrýlamíð) CAS nr. 77402-03-0

31. liður - Eituráhrifavaldar á æxlun

5. skrá, 1. flokkur

blýhexaflúorsilíkat CAS nr. 25808-74-6
blýasetat CAS nr. 1335-32-6
blýalkýl CAS nr. —
blýasíð CAS nr. 13424-46-9
blýkrómat CAS nr. 7758-97-6
blýsambönd að undanskildum þeim sem eru tilgreind annars CAS nr. —
  staðar í þessum viðauka blýdí(asetat) CAS nr. 301-04-2
blý 2,4,6-trínítróresorsinoxíð; blýstýfnat CAS nr. 15245-44-0
blý(II)metansúlfónat CAS nr. 17570-76-2
tríblýbis(ortófosfat) CAS nr. 7446-27-7
varfarín (*); 4-hýdroxý-3-(3-oxó-1-fenýlbútýl)kúmarín CAS nr. 81-81-2

6. skrá, 2. flokkur

2-etoxýetanól; etýlenglýkólmónetýleter CAS nr. 110-80-5
2-etýlhexýl 3,5-bis(1,1-dímetýletýl)-4-hýdroxýfenýlmetýlþíóasetat CAS nr. 80387-97-9 2-
metoxýetanól, etýlenglýkólmónómetýleter CAS nr. 109-86-4
bensó[a]pýren; bensó[d,e,f]krýsen CAS nr. 50-32-8
bínapakrýl (ISO); 2-sek-bútýl-4,6-dínítrófenýl-3-metýlkrótónat CAS nr. 485-31-4
N,N-dímetýlformamíð; dímetýlformamíð CAS nr. 68-12-2
dínóseb; 6-sek-bútýl-2,4-dínítrófenól CAS nr. 88-85-7
dínóterb; 2-tert-bútýl-4,6-dínítrófenól CAS nr. 1420-07-1
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etýlenþíóþvagefni; imídasólidín-2-þíón; 2-imídsólín-2-þíól CAS nr. 96-45-7 2-
etoxýetýlasetat; etýlglýkólasetat CAS nr. 111-15-9
metýl-ONN-asoxýmetýlasetat; metýlasoxýmetýlasetat CAS nr. 592-62-1
2-metoxýetýlasetat; metýlglýkólasetat CAS nr. 110-49-6
nikkeltetrakarbónýl CAS nr. 13463-39-3
nítrófen (ISO); 2,4-díklórfenýl 4-nítrófenýleter CAS nr. 1836-75-6
sölt og esterar dínósebs, að undanskildum þeim sem eru tilgreind
  annars staðar í þessum viðauka CAS nr. —
sölt og esterar dínóterbs CAS nr. —

(*) Heitið ,,varfarín“ er ekki heimilað í Frakklandi.
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