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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1488/94

frá 28. júní 1994

um meginreglur um mat á áhættu sem mönnum og umhverfi stafar af skráðum efnum í
samræmi við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93(*)

(Texti sem varðar EES)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 frá 23. mars
1993 um mat og eftirlit með áhættu skráðra efna (1), einkum
4. mgr. 10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í reglugerð (EBE) nr. 793/93 er gert ráð fyrir skipulögðu mati á
og eftirliti með áhættu samfara skráðum efnum og samkvæmt
ákvæðum 10. gr. hennar er gerð krafa um að aðildarríkin láti slíkt
áhættumat á skráðum forgangsefnum fara fram.

Þó gert sé ráð fyrir að aðildarríkin ábyrgist áhættumatið er samt
sem áður við hæfi að meginreglur um slíkt mat séu samþykktar á
vettvangi bandalagsins til að unnt sé að koma í veg fyrir misræmi
milli aðildarríkjanna, sem ekki aðeins myndi hafa áhrif á starfsemi
innri markaðarins, heldur og koma í veg fyrir að vernd manna og
umhverfis sé tryggð með sama hætti.

Byggja ber áhættumat á samanburði hugsanlegra skaðlegra áhrifa
tiltekins efnis og þekktrar áreitunar eða áreitunar sem nokkurn
veginn er unnt er að sjá fyrir og menn og umhverfi verða fyrir af
völdum efnisins.

Byggja ber mat áhættu sem mönnum stafar af tilteknu efni á eðlis-
og efnafræðilegum og eiturefnafræðilegum eiginleikum þess með
tilliti til flokkunar efnisins samkvæmt tilskipun ráðsins
67/548/EBE frá 27. júní 1967 um samræmingu ákvæða í lögum
og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu
hættulegra efna (2), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
framkvæmdastjórnarinnar 93/105/EB (3).

(1) Stjtíð. EB nr. L 84, 5. 4. 1993, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. 196, 16. 8. 1967, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB nr. L 294, 30. 11. 1993, bls. 21.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 161, 29. 6. 1994, bls. 3, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 15/95 frá 24. febrúar 1995
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

Byggja ber mat á áhættu sem umhverfi stafar af tilteknu efni á
umhverfisáhrifum þess með tilliti til flokkunar efnisins
samkvæmt tilskipun 67/548/EBE.

Byggja ber ákvarðanir sem eru teknar í samræmi við viðeigandi
löggjöf og miða að því að draga úr áhættu samfara framleiðslu,
flutningi, geymslu, efnagerð eða annarri vinnslu, notkun, förgun
eða endurvinnslu skráðra efna fyrst og fremst á niðurstöðum
áhættumats.

Halda ber fjölda tilraunadýra í lágmarki í samræmi við tilskipun
ráðsins 86/609/EBE frá 24. nóvember 1986 um samræmingu á
ákvæðum í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um
verndun dýra sem notuð eru í tilrauna- og vísindaskyni (4).

Ákvæði þessarar reglugerðar eru með fyrirvara um sérstaka
löggjöf bandalagsins um öryggi og heilsuvernd starfsmanna á
vinnustöðum, einkum tilskipun ráðsins 89/391/EBE (5), sem
leggur vinnuveitendum þá skyldur á herðar að meta áhættu fyrir
heilbrigði og öryggi starfsmanna samfara notkun nýrra og
skráðra kemískra efna og, ef nauðsyn krefur, að grípa til
viðeigandi ráðstafana til að vernda starfsmenn.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð eru í
samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót samkvæmt
15. gr. reglugerðar (EBE) nr. 793/93.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Markmið

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um almennar meginreglur um
mat á áhættu sem mönnum og umhverfi stafar af skráðum efnum
í samræmi við 10. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 793/93.

(4) Stjtíð. EB nr. L 358, 18. 12. 1986, bls. 1.

(5) Stjtíð. EB nr. L 183, 29. 6. 1989, bls. 1.
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4. Ef efni sem þegar hefur verið metið með tilliti til áhættu í
samræmi við 10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 793/93 er fært á
ný í forgangsskrá ber við áhættumat sem fer fram í kjölfarið
að taka mið af fyrra áhættumati.

4. gr.
Áhættumat: heilbrigði manna

Fyrir hvert efni sem birt er í forgangsskránni í samræmi við ákvæði
8. gr. reglugerðar (EBE) nr. 793/93 ber skýrslugjafa að láta fara
fram áhættumat með tilliti til áhrifa efnisins á heilbrigði manna, en
fyrsta þrep slíks mats skal vera áhættugreining sem skal að minnsta
kosti taka til eiginleika og hugsanlegra skaðlegra áhrifa sem tilgreind
eru í I. viðauka A og II. viðauka A. Að áhættugreiningu lokinni
skal skýrslugjafi framkvæma eftirfarandi aðgerðir í samræmi við
leiðbeiningarnar í I. viðauka B og II viðauka B:

i) mat á skammti (styrk) - svörun (áhrifum), ef við á;

ii) mat á áreitun fyrir þá hópa manna (þ.e. launþega,
neytendur eða menn sem verða fyrir óbeinum áhrifum úr
umhverfinu) sem verða fyrir áhrifum eða líklegt er að
verði fyrir áhrifum af efninu;

b) áhættulýsingu.

5. gr.
Áhættumat: umhverfi

Fyrir hvert efni sem birt er í forgangsskránni í samræmi við ákvæði
8. gr. reglugerðar (EBE) nr. 793/93 ber skýrslugjafa að láta fara
fram áhættumat með tilliti til áhrifa efnisins á umhverfið, en fyrsta
þrep slíks mats skal vera áhættugreining. Að áhættugreiningu lokinni
skal skýrslugjafi framkvæma eftirfarandi aðgerðir í samræmi við
leiðbeiningarnar í III. viðauka;

i) mat á skammti (styrk) - svörun (áhrifum), ef við á;

ii) mat á áreitun fyrir þau umhverfissvið sem verða fyrir
áhrifum eða líklegt er að verði fyrir áhrifum af efninu;

b) áhættulýsingu.

6. gr.
Skýrsla um áhættumat

Að afloknu áhættumati í samræmi við ákvæði 4. og 5. gr. ber
skýrslugjafa að taka saman skýrslu sem inniheldur að minnsta kosti
þær upplýsingar sem koma fram í V. viðauka og allar upplýsingar
sem varða áhættumatið. Senda ber framkvæmdastjórninni þessa
skýrslu ásamt útdrætti úr henni í samræmi við ákvæði 3. mgr. 10.
gr. reglugerðar (EBE) nr. 793/93.
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2. gr.
Skilgreiningar

1. Skilgreiningarnar í 2. gr. reglugerðar (EBE) nr. 793/93
gilda fyrir þessa reglugerð.

2. Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem
hér segir:

a) ,,áhættugreining“: greining skaðlegra áhrifa sem
eiginleikar efnis geta framkallað;

b) ,,mat á skammti (styrk) - svörun (áhrifum)“: mat á
sambandi milli skammts, eða áreitunarstigs af völdum
efnis, og þess hve tíð og alvarleg áhrifin eru;

c) ,,mat á áreitun“: ákvörðun um hversu mikið af efninu er
hleypt út, leiðir þess og flutningshraði og ummyndun
eða niðurbrot til að unnt sé að meta styrkleika/skammta
sem hópar manna eða umhverfissvið (vatn, jarðvegur
og loft) verða eða geta orðið fyrir;

d) ,,áhættulýsing“: mat á tíðni skaðlegra áhrifa sem hópar
manna eða umhverfissvið kunna að verða fyrir í kjölfar
raunverulegrar eða fyrirséðrar áreitunar og hve alvarleg
þau eru; getur falið í sér ,,útreikning áhættu“, þ.e.
mælingu á líkum þess arna.

3. gr.
Meginreglur um áhættumat

1. Í áhættumati felst áhættugreining og, eftir atvikum, mat
á skammti (styrk) - svörun (áhrifum), mat á áreitun og
áhættulýsing. Áhættumat byggist á upplýsingum um
efnið sem lagðar eru fram í samræmi við ákvæði 3., 4.,
7. (1. og 2. mgr.), 9. (1. og 2. mgr.) og 10. (2. mgr.) gr.
reglugerðar (EBE) nr. 793/93 og á öðrum fyrirliggjandi
upplýsingum og skal við venjulegar aðstæður fara fram
í samræmi við þær aðferðir sem kveðið er á um í 4. og 5.
gr. þessarar reglugerðar.

2. Með tilliti til sérstakra áhrifa, t.d. eyðingar ósónlagsins,
þar sem ekki er unnt að beita aðferðunum sem settar eru
fram í 4. og 5. gr. ber að að meta áhættu samfara slíkum
áhrifum, þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., í hverju einstöku
tilviki og í skriflegri skýrslu til framkvæmdastjórnarinnar
í samræmi við ákvæði 6. gr. ber skýrslugjafa að leggja
fram nákvæma lýsingu á og röksemdir fyrir slíku mati.

3. Þegar mat á áreitun fer fram ber skýrslugjafa að taka
mið af þeim hópum manna eða umhverfissviðum sem
áreitun efnisins er þekkt fyrir eða nokkurn veginn
fyrirsjáanleg í ljósi fyrirliggjandi upplýsinga um efnið,
einkum með tilliti til framleiðslu, flutninga, geymslu,
efnagerðar eða annarrar vinnslu, notkunar, förgunar eða
endurvinnslu.

a)

a)
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Gjört í Brussel 28. júní 1994.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

René STEICHEN

framkvæmdastjóri.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum
aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

7. gr.
Lokaákvæði

Reglugerð þessi öðlast gildi á sextugasta degi frá því að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins.
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I. VIÐAUKI

ÁHÆTTUMAT: HEILBRIGÐI MANNA (EITURHRIF)

A-hluti

Í áhættumatinu sem fer fram í samræmi við 4. gr. skal tekið mið af eftirfarandi hugsanlegum eiturhrifum
og hópum manna sem verða fyrir eða hætta er á að verði fyrir áhrifum:

ÁHRIF

1. Bráð eiturhrif

2. Ertandi áhrif

3. Ætandi áhrif

4. Næmi

5. Eiturhrif við endurtekna skammta

6. Stökkbreytivaldandi áhrif

7. Krabbameinsvaldandi áhrif

8. Eiturhrif á æxlun

HÓPAR MANNA

1. Launþegar

2. Neytendur

3. Menn sem verða fyrir óbeinni áreitun úr umhverfinu.

B-hluti

1. ÁHÆTTUGREINING

Áhættugreining felst í því að ákvarða þau áhrif sem um er að ræða og endurskoða þá (bráðabirgða) flokkun
í ljósi fyrirliggjandi upplýsinga.

2. MAT Á SKAMMTI (STYRK) - SVÖRUN (ÁHRIFUM)

2.1. Að því er varðar endurtekinn eiturhrifaskammt og eiturhrif á æxlun ber að meta samband skammts
og svörunar og ákvarða, ef hægt er, mörk þar sem engin skaðleg áhrif (NOAEL) finnast. Ef ekki er
unnt að ákvarða þessi mörk ber að skilgreina minnsta samband skammts og svörunar, þ.e. mörkin
þar sem minnstu skaðleg áhrif (LOAEL) finnast.

2.2. Að því er varðar bráð eiturhrif, ætandi og ertandi áhrif er að öllu jöfnu ekki unnt að ákvarða mörk þar
sem engin skaðleg áhrif finnast eða mörkin þar sem minnstu skaðleg áhrif finnast á grundvelli
niðurstaðna prófa sem eru gerð í samræmi við kröfur tilskipunar 67/548/EBE. Þegar um er að ræða
bráð eiturhrif ber að ákvarða LD50- eða LC50-gildið eða ef skammtaaðferðin er notuð skal finna
hinn sundurgreinandi skammt. Að því er varðar önnur áhrif er nægilegt að ákvarða hvort efnið sjálft
geti framkallað þau.
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2.3. Að því er varðar stökkbreyti- og krabbameinsvaldandi áhrif er nægilegt að ákveða hvort efnið

sjálft geti framkallað slík áhrif. Ef hægt er að sýna fram á að efni sem er greint sem krabbameinsvaldur
hafi ekki eiturhrif á erfðaefni ber að ákveða hlutfallið milli marka þar sem engin skaðleg áhrif
finnast og marka þar sem minnstu skaðleg áhrif finnast eins og lýst er í lið 2.1.

2.4. Að því er varðar næmi húðar og öndunarfæra er nægilegt að meta hvort efnið sjálft geti framkallað
slík áhrif, ef ekki hefur náðst samkomulag um ákvörðun skammts/styrks sem ólíklegt er að valdi
skaðlegum áhrifum, á viðfangi sem þegar hefur sýnt næmi gagnvart tilteknu efni.

2.5. Ef upplýsingar um eiturhrif úr athugunum á áreitun sem menn verða fyrir, t.d. upplýsingar frá
eiturefnaupplýsingamiðstöðvum eða úr faraldursfræðilegum rannsóknum, eru aðgengilegar ber
að kanna slíkar upplýsingar sérstaklega þegar áhættumat fer fram.

3. MAT Á ÁREITUN

3.1. Meta ber áreitun af völdum efnis fyrir hvern hóp manna (launþega, neytendur og menn sem verða
fyrir óbeinni áreitun úr umhverfinu) sem er þekkt eða nokkurn veginn fyrirsjáanleg. Markmiðið
með matinu er að greina efnislega og tölulega samband skammts/styrks efnisins sem hópur verður
eða kann að verða fyrir áreitun af. Í slíku mati skal tekið tillit til breytinga í umhverfi og tíma að
því er varðar áreitunarmynstur.

3.2. Þegar mat á áreitun fer fram ber sérstaklega að taka tilliti til:

i) nákvæmra mæligagna um áreitun;

ii) framleiðslumagns efnisins og/eða innflutningsmagns;

iii) ástands efnisins eins og það er framleitt og/eða innflutt og/eða notað (t.d. efnið eitt sér eða
sem efnisþáttur í blöndu);

iv) notkunarflokks og hömlunarstigs;

v) upplýsinga um vinnslu, ef við á;

vi) eðlisefnafræðilegra eiginleika efnisins, þar með taldir eiginleikar sem koma upp við vinnslu,
ef við á, (t.d. úðamyndun);

vii) niðurbrotsefna og/eða ummyndunarefna;

viii) líklegs áreitunarmáta og möguleika á ísogi;

ix) tíðni og lengd áreitunar;

x) samsetningar og fjölda tiltekinna hópa manna sem verða fyrir áreitun ef slíkar upplýsingar
liggja fyrir.

3.3. Ef nákvæm dæmigerð gögn um áreitun liggja fyrir skal taka sérstaklega mið af þeim þegar mat á
áreitun fer fram. Nota ber viðeigandi líkön þegar beita á reikningsaðferðum til að meta styrk
áreitunar. Þá ber og, ef við á, að taka í hverju tilviki um sig mið af viðeigandi eftirlitsgögnum
varðandi efni sem eru notuð á sambærilegan hátt og hafa sambærilegt áreitunarmynstur eða
áreitunareiginleika.

3.4. Ef efni er hluti af efnablöndu er einungis þörf á að taka tillit til áreitunar af völdum efnisins í
þessari efnablöndu ef hún er flokkuð á grundvelli eiturefnafræðilegra eiginleika efnisins í samræmi
við tilskipun ráðsins 88/379/EBE(1), nema ætla megi að efnið hafi skaðleg áhrif.

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

4.1. Ef mörk þar sem engin skaðleg áhrif finnast eða mörk þar sem minnstu skaðleg áhrif finnast hafa
verið ákvörðuð, að því er varðar áhrifin sem um getur í I. viðauka A, skal áhættulýsing, að því er
varðar þessi áhrif hver um sig, fela í sér samanburð marka þar sem engin skaðleg áhrif finnast eða
marka þar sem minnstu skaðleg áhrif finnast og áætlaðs skammts/styrks efnisins sem hópur kann
að verða fyrir áreitun af. Ef vitað er um áætlaðan styrk áreitunar ber að leiða hlutfallið milli
áreitunarstigs og marka þar sem engin skaðleg áhrif finnast eða marka þar sem minnstu skaðleg
áhrif finnast af því. Skýrslugjafa ber, á grundvelli samanburðar á mati á styrk og gerð áreitunar og
marka þar sem engin skaðleg áhrif finnast eða marka þar sem minnstu skaðleg áhrif finnast, að
greina frá áhættulýsingunni með hliðsjón af þessum áhrifum.

4.2. Ef mörk þar sem engin skaðleg áhrif finnast eða mörk þar sem minnstu skaðleg áhrif finnast hafa
ekki verið ákvörðuð að því er varðar áhrifin í I. viðauka A skal áhættulýsing, að því er varðar þessi
áhrif hver um sig, fela í sér mat á því hvaða líkur eru á að áhrifin komi fram, á grundvelli upplýsinga
um styrk og/eða gerð áreitunar sem hópur manna sem verið er að athuga verður fyrir(2). Þegar
skýrslugjafi hefur lokið við matið skal hann greina frá áhættulýsingunni með hliðsjón af þessum
áhrifum.

4.3. Við gerð áhættulýsingar skal skýrslugjafi meðal annars taka mið af:

i) þeirri óvissu sem meðal annarra þátta stafar af breytilegum tilraunagögnum og fjölbreytni
dýra og dýrategunda;

ii) eðli áhrifanna og hversu alvarleg þau eru;

iii) hvaða hópa manna upplýsingar um styrk og/eða gerð áreitunar eiga við.

5. SAMÞÆTTING

Í samræmi við ákvæði 4. gr. má gera áhættulýsingu fyrir fleiri en ein hugsanleg skaðleg áhrif eða fleiri
en einn hóp manna. Skýrslugjafi skal meta niðurstöður áhættulýsingar fyrir hver áhrif um sig. Þegar
skýrslugjafi hefur lokið við áhættumatið skal hann á ný fara yfir niðurstöðurnar og ganga frá samþættum
niðurstöðum með hliðsjón af heildareiturhrifum efnisins.

(2) Ef prófniðurstöður sýna að samband er milli skammts/styrks og hversu alvarleg skaðleg áhrif eru, þrátt fyrir að mörk
þar sem engin skaðleg áhrif finnast eða mörk þar sem minnstu skaðleg áhrif finnast hafi ekki verið ákveðin eða ef unnt
er að meta hversu alvarleg áhrifin eru, í tengslum við prófunaraðferð sem felur í sér notkun á fleiri en einum skammti
eða styrkleika, ber einnig að taka slíkar upplýsingar til greina þegar meta á hvaða líkur eru á að áhrifin komi fram.
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II. VIÐAUKI

ÁHÆTTUMAT: HEILBRIGÐI MANNA (EÐLIS-
EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR)

A-hluti

Í áhættumatinu sem fer fram í samræmi við 4. gr. skal tekið mið af hugsanlegum skaðlegum áhrifum
sem geta komið fram í eftirfarandi hópum manna sem verða eða eiga á hættu að verða fyrir áreitun af
völdum efna með eftirfarandi eiginleika.

EIGINLEIKAR

1. Sprengifimi

2. Eldfimi

3. Eldnærandi eiginleikar

HÓPAR MANNA

1. Launþegar

2. Neytendur

3. Menn sem verða fyrir óbeinni áreitun úr umhverfinu

B-Hluti

1. ÁHÆTTUGREINING

Áhættugreining felst í því að ákvarða þau áhrif sem um er að ræða og endurskoða (bráðabirgða) flokkunina
í ljósi fyrirliggjandi upplýsinga.

2. MAT Á ÁREITUN

Ef áhættulýsing skal samin í samræmi við ákvæði 4. gr. er nauðsynlegt að ákvarða þekkt notkunarskilyrði
eða notkunarskilyrði sem eru nokkurn vegin fyrirsjáanleg.

3. ÁHÆTTULÝSING

Í áhættulýsingunni skal felast mat á því hvaða líkur eru á að efnið valdi skaðlegum áhrifum við þekkt
notkunarskilyrði eða notkunarskilyrði sem eru nokkurn vegin fyrirsjáanleg. Skýrslugjafi skal greina frá
niðurstöðum áhættulýsingarinnar.

4. SAMÞÆTTING

Í samræmi við ákvæði 4. gr. getur áhættulýsing varðað fleiri en ein hugsanleg skaðleg áhrif eða fleiri en
einn hóp manna. Skýrslugjafi skal meta niðurstöður áhættulýsingar fyrir hver áhrif um sig. Þegar
skýrslugjafi hefur lokið við áhættumatið skal hann á ný fara yfir niðurstöðurnar og ganga frá samþættum
niðurstöðum.
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III. VIÐAUKI

ÁHÆTTUMAT: UMHVERFI

1. ÁHÆTTUGREINING

Áhættugreining felst í því að ákvarða þau áhrif og/eða eiginleika semum er að ræða og endurskoða
(bráðabirgða) flokkunina í ljósi fyrirliggjandi upplýsinga.

2. MAT Á SKAMMTI (STYRK) - SVÖRUN (ÁHRIFUM)

2.1. Markmiðið er að spá fyrir um magn efnisins sem talið er vera undir þeim mörkum sem valda skaðlegum
áhrifum á umhverfisþættina sem um ræðir. Þessi styrkur er þekktur sem styrkur þar sem engin áhrif
eru fyrirsjáanleg (PNEC). Í sumum tilvikum kann hins vegar að vera ógerningur að ákvarða þennan
styrk og því getur reynst nauðsynlegt að meta tengsl milli skammts (styrks) og svörunar (áhrifa).

2.2. Reikna skal út PNEC með því að nota matsstuðul við útreikning á niðurstöðum úr prófum á lífverum,
t.d. LD50 (miðgildi banvæns skammts), LC50 (miðgildi banvæns styrks), EC50 (miðgildi skaðlegs
styrks), IC50 (styrkur sem veldur 50% hindrun tiltekins þáttar, t.d. vaxtar), NOEL(C) (engin áhrif
(styrkur)) eða LOEL(C) (minnstu áhrif (styrkur)) eða aðrar hentugar aðferðir.

2.3. Matsstuðullinn er tákn fyrir óvissu þegar niðurstöður úr prófunum fyrir afmarkaðan fjölda af
dýrategundum eru framreiknaðar fyrir raunverulegt umhverfi. Þetta þýðir að yfirleitt minnkar óvissan
og þar með matsstuðullinn eftir því sem gögnin verða umfangsmeiri og prófin vara lengur(1).

3. MAT Á ÁREITUN

3.1. Markmiðið með mati á áreitun er að spá fyrir um styrk efnisins sem finnst í umhverfinu. Þessi styrkur
er þekktur sem styrkur sem ætla má að finnist í umhverfinu (PEC). Í sumum tilvikum reynist ekki
unnt að ákvarða þennan styrk og ber þá að meta hvers eðlis áreitunin er.

3.2. Aðeins þarf að ákvarða styrk sem ætla má að finnist í umhverfinu eða, ef nauðsyn ber, eðli áreitunar
fyrir þá umhverfisþætti sem vitað er eða nokkurn veginn fyrirsjáanlegt að verði fyrir útgeislun frá
efninu eða þar sem efnið er losað, því fargað eða dreift.

3.3. Þegar ákvarða ber styrk sem ætla má að finnist í umhverfinu eða eðli áreitunar ber sérstaklega að taka
tilliti til, ef við á:

i) nákvæmra gagna um áreitun;

ii) framleiðslumagns efnisins og/eða innflutningsmagns;

iii) ástands efnisins eins og það er framleitt og/eða innflutt og/eða notað (t.d. efnið eitt sér eða sem
efnisþáttur í blöndu);

iv) notkunarflokks og hömlunarstigs;

v) upplýsinga um vinnslu, ef við á;

vi) eðlisefnafræðilegra eiginleika efnisins, einkum bráðnunarmarks, suðumarks, gufuþrýstings,
yfirborðsspennu, vatnsleysanleika, deilistuðuls n-oktanól/vatn;

(1) Venjulega er matsstuðull af stærðargráðunni 1 000 notaður fyrir gildið L(E)C50 sem fæst við niðurstöður prófa á
bráðum eiturhrifum en lækka má þennan stuðul í ljósi annarra upplýsinga sem máli skipta. Venjulega er lægri
matsstuðull notaður fyrir NOEC sem fæst við niðurstöður prófa á langvinnum eiturhrifum.
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vii) niðurbrotsefna og/eða ummyndunarefna;

viii) líklegra leiða að umhverfisþáttum og möguleika á ísogi/afsogi og niðurbroti;

ix) tíðni og lengd áreitunar.

3.4. Ef nákvæm dæmigerð gögn um áreitun liggja fyrir skal taka sérstaklega mið af þeim þegar mat á
áreitun fer fram. Nota ber viðeigandi líkön þegar beita á reikningsaðferðum til að meta styrk
áreitunar. Þá ber og, ef við á, að taka í hverju tilviki um sig mið af viðeigandi eftirlitsgögnum
varðandi efni sem eru notuð á sambærilegan hátt og hafa sambærilegt áreitunarmynstur eða
áreitunareiginleika.

4. ÁHÆTTULÝSING

4.1. Í áhættulýsingunni skal gerður samanburður á styrk sem ætla má að finnist í umhverfinu (PEC) og
styrk þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg (PNEC) fyrir hvern viðkomandi umhverfisþátt, eftir því
sem tök eru á, til að fá fram hlutfallið PEC/PNEC. Ef það hlutfall er einn eða minna er niðurstaða
áhættulýsingarinnar að eins og er sé ekki þörf frekari upplýsinga og/eða rannsókna og ei síður
aðgerða til að draga úr áhættu umfram þær sem þegar hefur verið gripið til. Efhlutfallið er yfir
einum ber skýrslugjafa að dæma, á grundvelli hlutfallsstærðar og annarra þátta sem máli skipta,
t.d.:

i) vísbendinga um hugsanlega uppsöfnun í lífverum;

ii) lögunar eiturhrifa-/tímakúrfu við umhverfiseiturefnarannsóknir;

iii) vísbendinga um önnur skaðleg áhrif á grundvelli eiturhrifarannsókna, t.d. flokkunar sem
krabbameinsvaldur, eitrað eða mjög eitrað eða sem skaðlegt með hættusetningunni H 40 (,,Getur
valdið varanlegu heilsutjóni“) eða H 48 (,,Hætta á alvarlegu heilsutjóni við langvarandi
notkun“);

iv) gagna um efni sem hafa sambærilega byggingarformúlu;

hvort frekari upplýsinga og/eða prófana er þörf til að skýra viðfangsefnið eða hvort aðgerðir til að
draga úr áhættu séu nauðsynlegar.

4.2. Ef ekki reynist unnt að reikna út hlutfallið PEC/PNEC skal í áhættulýsingunni felast eðlislægt mat
á því hvaða líkur eru á að efni hafi áhrif við núverandi áreitunarskilyrði eða muni hafa við fyrirhuguð
áreitunarskilyrði. Þegar slíkt mat hefur farið fram og að teknu tilliti til viðkomandi þátta, eins og
þeirra sem taldir eru upp í lið 4.1, ber skýrslugjafa að greina frá niðurstöðum áhættulýsingarinnar
með hliðsjón af þessum áhrifum.

5. SAMÞÆTTING

Í samræmi við ákvæði 5. gr. má semja áhættulýsingu í tengslum við fleiri en einn umhverfisþátt.
Skýrslugjafi skal meta niðurstöður áhættulýsingar fyrir hvern þátt um sig. Þegar skýrslugjafi hefur lokið
við áhættumatið skal hann á ný fara yfir niðurstöðurnar og ganga frá samþættum niðurstöðum með
hliðsjón af heildarumhverfisáhrifum efnisins.
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IV. VIÐAUKI

HEILDARSAMÞÆTTING NIÐURSTAÐNA

1. Skýrslugjafa ber að endurskoða niðurstöðurnar sem fást í samræmi við 5. lið I. viðauka B, 4. lið II.
viðauka B og 5. lið III. viðauka og samþætta þær með hliðsjón af öllum áhættuþáttum sem koma
fram í áhættumatinu.

2. Ef óskað er frekari upplýsinga/rannsókna eða tilmæli um aðgerðir til að draga úr áhættu koma
fram ber að rökstyðja slíkar óskir og tilmæli.

V. VIÐAUKI

UPPLÝSINGAR SEM KOMA SKULU FRAM Í SKÝRSLU UM
ÁHÆTTUMAT

1. Eftirfarandi atriði skulu koma fram í skriflegri skýrslu sem er send framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna í samræmi við ákvæði 6. gr.:

i) niðurstöður áhættumatsins unnar í samræmi við ákvæði IV. viðauka;

ii) ef þörf er á frekari upplýsingum og/eða rannsóknum varðandi ýmiss konar skaðleg áhrif sem
um getur verið að ræða, hóp eða hópa manna eða umhverfisþætti ber að leggja fram lýsingu
á og rökstuðning fyrir frekari upplýsingum og/eða rannsóknum sem óskað er eftir og einnig
tillögu um frest til að skila slíkum upplýsingum og/eða niðurstöðum rannsókna;

iii) ef hvorki er þörf frekari upplýsinga og/eða rannsókna eins og er né aðgerða til að draga úr
áhættu umfram þær sem þegar hefur verið gripið til með hliðsjón af öllum hugsanlegum
skaðlegum áhrifum, hópum manna og umhverfisþáttum, yfirlýsing þess efnis að á grundvelli
fyrirliggjandi upplýsinga sé um þessar mundir ekki þörf frekari upplýsinga um og/eða
rannsókna á efninu og að eins og er séu aðgerðir til að draga úr áhættu umfram þær sem þegar
hefur verið gripið til ónauðsynlegar;

iv) ef þörf er á að draga úr áhættu og aðgerðum til að draga úr áhættu með hliðsjón af eins konar
eða margs konar skaðlegum áhrifum sem um getur verið að ræða, hópi eða hópum manna eða
umhverfisþætti eða þáttum, yfirlýsing um þau áhrif, þann hóp eða hópa manna eða
umhverfisþátt eða þætti sem draga þarf úr áhættu vegna og skýring á þörf fyrir aðgerðir til að
draga úr áhættu. Taka ber mið af aðgerðum til að draga úr áhættu sem þegar hefur verið gripið
til. Semja ber áætlun um hvernig draga megi úr áhættu í samræmi við ákvæði 3. mgr. 10. gr.
reglugerðar (EBE) nr. 793/93 og senda framkvæmdastjórninni ásamt áhættumati í samræmi
við ákvæði þessarar reglugerðar.

2. Ef áhættulýsingin felur í sér hlutfall áreitunar/áhrifa eins og lýst er í 4. lið I. viðauka B og 4. lið III.
viðauka, eða notkun matsstuðuls eins og lýst er í 2. lið III. viðauka, ber að lýsa þessum hlutföllum
eða stuðlum og gera grein fyrir þeim reikningsaðferðum sem voru notaðar.

3. Senda ber framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna, og nota til þess viðeigandi tölvuforrit, þær
upplýsingar sem taldar eru skipta máli og skýrslugjafi velur þar af leiðandi sem grunn að áhættumati
á hverjum áhrifum um sig eða eiginleikum og hverjum einstökum hópi manna sem verður fyrir
áreitun, samanber I. viðauka A og II. viðauka A, og að hverjum umhverfiseiginleika og
umhverfisþætti um sig.


