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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
2. mgr. 12. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Framkvæmdastjórnin þarfnast viðeigandi upplýsinga um tiltekin
efni til að unnt verði að hefja endurskoðun samkvæmt 69., 84. og
112. gr. aðildarsáttmálans á þeim ákvæðum sem hafa enn ekki
öðlast gildi í nýju aðildarríkjunum; þessar upplýsingar þurfa að
liggja fyrir áður en upplýsingarnar sem krafist er samkvæmt 3. og
4. gr. reglugerðar (EBE) nr. 793/93 eru lagðar fram.

Samkvæmt 12. gr. er heimilt að skylda framleiðendur og
innflytjendur efna, sem grunur leikur á að geti haft í för með sér
alvarlega áhættu fyrir menn og umhverfi, til að leggja fram
upplýsingar um þessi efni.

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 1488/94 (2) er
lýst meginreglum um mat á áhættu fyrir menn og umhverfi af
völdum skráðra efna samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 793/93.

Ákvæði þessarar reglugerðar eru í samræmi við álit nefndarinnar
sem var komið á fót samkvæmt 15. gr. reglugerðar (EBE)
nr. 793/93.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Framleiðendur og innflytjendur efnanna, sem talin eru upp í
viðaukanum við þessa reglugerð, skulu afhenda framkvæmda-
stjórninni allar viðeigandi og fyrirliggjandi upplýsingar um áhrif
þessara efna á menn og umhverfi innan fjögurra mánaða frá því að
þessi reglugerð öðlast gildi.

Upplýsingar sem varða áreitun eru upplýsingar um losun hins
kemíska efnis eða áhrif þess á hópa manna eða umhverfissvið á
ýmsum stigum á endingartíma efnisins samkvæmt 3. mgr. 3. gr. og
A-hluta 1. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1488/94, þar sem:

- viðkomandi hópar manna eru launþegar, neytendur og
almenningur sem verður fyrir áreitun gegnum umhverfið;

- umhverfissviðin eru láð, lögur og loft; þá skulu koma fram
upplýsingar um það hvað verður um efnið í
skólphreinsunarstöðvum og um uppsöfnun þess í
fæðukeðjunni;

- litið er svo á að endingartími efnisins nái yfir framleiðslu,
flutning, geymslu, notkun í blöndum eða aðra meðferð,
notkun og förgun eða endurheimt.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi um leið og hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

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

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 25, 28. 1. 1997, bls. 11, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 15/97 frá 26. mars
1997 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. L 84, 5. 4. 1993, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 161, 29. 6. 1994, bls. 3.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 142/97

frá 27. janúar 1997

varðandi skil á upplýsingum um tiltekin skráð efni eins og mælt er fyrir
um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93(*)

(Texti sem varðar EES)

Gjört í Brussel 27. janúar 1997.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ritt BJERREGAARD

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

EINECS-nr. CAS-nr. Efnaheiti

1 200-268-0 56-35-9 Bis(tríbútýltín)oxíð
2 215-147-8 1306-23-6 Kadmíumsúlfíð
3 215-717-6 1345-09-1 Kadmíumkvikasilfurssúlfíð
4 218-743-6 2223-93-0 Kadmíumdísterat
5 220-017-9 2605-44-9 Kadmíumdílárat
6 231-901-9 7778-39-4 Arsensýra
7 232-466-8 8048-07-5 Kadmíumsinksúlfíð-gult
8 235-758-3 12656-57-4 Kadmíumsúlfóseleníð-appelsínugult
9 261-218-1 58339-34-7 Kadmíumsúlfóseleníð-rautt


