
Nr. 58/448  23.11.2006EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

                       TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 98/98/EB                          2006/EES/58/31 

frá 15. desember 1998 

um tuttugustu og fimmtu aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 67/548/EBE um 
samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu 

hættulegra efna (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 67/548/EBE frá 27. júní 
1967 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslu-
fyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra 
efna (1), eins og henni var síðast breytt með tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 98/73/EB (2), einkum 28. gr., 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

Í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE er skrá yfir hættuleg 
efni ásamt upplýsingum um flokkun og merkingu hvers 
efnis. Í ljósi vísinda- og tækniþekkingar skal aðlaga skrána 
um hættuleg efni í viðaukanum. Þess vegna er nauðsynlegt 
að breyta inngangsorðum I. viðauka þannig að þau nái yfir 
breytingar á flokkunarkerfi, framsetningu færslna, 
athugasemdum um sanngreiningu, flokkun og merkingu efna 
og athugasemdum um merkingu efnablandna.  Í skránni yfir 
hættuleg efni í I. viðauka eru efni sem Austurríki og Svíþjóð 
hafa fengið sérstakar bráðabirgðaundanþágur fyrir, að því er 
varðar flokkun og merkingu, með aðildarlögunum fyrir 
Austurríki, Finnland og Svíþjóð. Í aðildarlögunum er kveðið 
á um að kröfur um flokkun og merkingu þessara efna verði 
endurskoðaðar. Slík endurskoðun hefur í för með sér 
breytingu á flokkun nokkurra þessara efna. 

 

Í III. viðauka við tilskipun 67/548/EBE er skrá yfir setningar 
sem gefa til kynna eðli hinnar sérstöku hættu sem er eignuð 
hættulegum efnum og efnablöndum. Nauðsynlegt er að taka  
 
 

 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 355, 30.12.1998, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2004 frá  
26. apríl 2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 43, 26.8.2004, bls. 25. 

(1) Stjtíð. EB L 196, 16.8.1967, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 305, 16.11.1998, bls.1. 

upp nýjar setningar sem gefa til kynna heilsufarshættu af 
völdum tiltekinna efna og efnablandna. 
 
 
Í IV. viðauka við tilskipun 67/548/EBE er skrá yfir setningar 
með viðvörunarorðum um hættuleg efni og efnablöndur. 
Nauðsynlegt er að endurskoða tilteknar varnaðarsetningar 
sem tengjast heilsufars- og umhverfishættu. Nauðsynlegt er 
að taka upp tilteknar varnaðarsetningar sem tengjast 
heilsufarshættu. Einnig er nauðsynlegt að taka upp tilteknar 
samtengdar setningar sem tengjast notkun hættulegra efna og 
efnablandna. 

Í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eru leiðbeiningar um 
flokkun og merkingu hættulegra efna og efnablandna. 
Nauðsynlegt er að breyta þessum leiðbeiningum. 

Ákvæði þessarar tilskipunar eru í samræmi við álit nefndar 
um aðlögun að tækniframförum á tilskipunum um að ryðja 
úr vegi tæknilegum hindrunum í viðskiptum með hættuleg 
efni og efnablöndur. 

 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

 

1. gr. 

Tilskipun 67/548/EBE er breytt sem hér segir: 

1. I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) textinn í I. viðauka A við þessa tilskipun komi í stað 
samsvarandi texta í inngangsorðunum; 

b) færslurnar í I. viðauka B við þessa tilskipun komi í 
stað samsvarandi færslna; 

c) færslurnar í I. viðauka C við þessa tilskipun séu 
felldar inn í hann; 

d) færslurnar í I. viðauka D við þessa tilskipun séu 
felldar brott. 
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2. Ákvæðum 2. viðauka við þessa tilskipun er bætt inn í 
III. viðauka. 

 
3. Ákvæðum IV. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) færslurnar í 3. viðauka A við þessa tilskipun komi í 
stað samsvarandi færslna; 

b) færslurnar í 3. viðauka B við þessa tilskipun séu 
felldar inn í hann; 

c) samtengdar setningar í 3. viðauka C við þessa 
tilskipun séu felldar inn í hann. 

 
4. Ákvæðum VI. viðauka er breytt eins og fram kemur í 

4. viðauka við þessa tilskipun. 
 

2. gr. 
 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
1. júlí 2000. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni 
þegar í stað. 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum, sem þau hafa samþykkt eða verða 
samþykkt um málefni sem tilskipun þessi nær til, og 
samanburðartöflu á milli þessarar tilskipunar og ákvæða 
landslaga sem samþykkt hafa verið. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 15. desember 1998. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ritt BJERREGAARD 

framkvæmdastjóri. 
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1. VIÐAUKI A 
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INNGANGSORÐ I. VIÐAUKA 
 

Inngangur 

 

I. viðauki er skrá yfir hættuleg efni sem felld hafa verið undir samhæfða flokkun og merkingu í bandalaginu í 
samræmi við aðferðina sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar. 

 

Tölusetning færslna 

 

Í I. viðauka eru færslurnar skráðar eftir sætistölu þess frumefnis sem er mest einkennandi fyrir eiginleika efnanna. 
Skrá um frumefnin, eftir sætistölu, er að finna í töflu A. Vegna fjölbreytileika lífrænna efna hafa þau verið flokkuð 
með venjulegum hætti eins og sýnt er í töflu B. 

 

Skrárnúmer hvers efnis um sig er í mynd tölustafarunu af eftirfarandi gerð: ABC-RST-VW-Y, þar sem: 

 

― ABC er annaðhvort sætistala þess frumefnis sem er mest einkennandi fyrir eiginleika efnisins (með einu eða 
tveimur núllum fyrir framan til uppfyllingar) eða venjulegt flokksnúmer lífrænna efna, 

― RST er raðtala efnisins í röðinni ABC, 

― VW gefur til kynna á hvaða formi efnið er framleitt eða markaðssett, 

― Y er vartala sem er reiknuð í samræmi við ISBN (International Standard Book Number). 

 

Til dæmis er skrárnúmer natríumklórats 017-005-00-9. 

 

Þegar um er að ræða hættuleg efni úr EINECS-skránni (European Inventory of Existing Commercial Chemical 
Substances, Stjtíð. EB C 146 A, 15.6.1990) er EINECS-númerið látið fylgja. Sú tala er sjö tölustafa runa af gerðinni 
XXX-XXX-X og hefst á 200-001-8. 

 

Þegar um er að ræða hættuleg efni sem tilkynnt hefur verið um samkvæmt ákvæðum þessarar tilskipunar er númer 
efnisins í ELINCS-skránni (European List of Notified Substances) látið fylgja. Sú tala er sjö tölustafa runa af gerðinni 
XXX-XXX-X og hefst á 400-010-9. 

 

Þegar um er að ræða hættuleg efni í skránni yfir „ekki lengur fjölliður“ (No-longer polymers) (skjal frá skrifstofu 
opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna, 1997, ISBN 92-827-8995-0) er númerið fyrir „ekki lengur fjölliða“ 
látið fylgja. Sú tala er sjö tölustafa runa af gerðinni XXX-XXX-X og hefst á 500-001-0. 

 

Einnig fylgir númer í CAS-skránni (Chemical Abstracts Service) til að auðveldara sé að sanngreina efnið. Rétt er að 
veita því athygli að EINECS-númerið nær yfir bæði vatnsfríar og vatnaðar myndir hvers efnis en iðulega eru CAS-
númer fyrir vatnsfríar og vatnaðar myndir mismunandi. CAS-númerið, sem hér er tilgreint, á við vatnsfríar myndir 
eingöngu og því lýsir CAS-númerið efninu ekki alltaf með sömu nákvæmni og EINECS-númerið. 

 

Yfirleitt eru EINECS-, ELINCS- eða CAS-númer eða númer fyrir „ekki lengur fjölliða“ ekki tekin með í færslum sem 
ná til fleiri en fjögurra mismunandi efna. 

 

Flokkunarkerfi 

 

Þar sem unnt er eru hættuleg efni auðkennd með viðeigandi EINECS-, ELINCS- eða „ekki lengur fjölliða“-heitum. Ef 
efni eru ekki skráð í Evrópuskrá yfir markaðssett kemísk efni (EINECS) eða Evrópuskrá yfir tilkynnt efni (ELINCS) 
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eða skránni yfir „ekki lengur fjölliður“ eru þau auðkennd með efnaheiti sem hlotið hefur alþjóðlega viðurkenningu 
(t.d. ISO, IUPAC). Í sumum tilvikum er bætt við almennu heiti efnisins. 

Óhreinindi, aukefni og smávægilegir efnisþættir eru venjulega ekki nefndir nema þeir ráði miklu um flokkun efnisins. 

 

Fyrir sum efnanna er gefin lýsingin „blanda af A og B“. Þessar færslur vísa til eins tiltekins samsetts efnis. Í sumum 
tilvikum, þ.e. þegar nauðsynlegt er að lýsa sérstaklega efninu, sem er markaðssett, eru tilgreind hlutföll helstu efna í 
blöndunni. 

 

Fyrir sum efni er tilgreindur tiltekinn hreinleiki. Efni, sem hafa að geyma hærra hlutfall af virku efni (t.d. lífrænu 
peroxíði), eru ekki tekin með í I. viðauka og kunna að hafa aðra varasama eiginleika (t.d. sprengifimi). Þegar ákveðin 
styrkmörk eru nefnd eiga þau við efnið eða efnin sem um getur í færslunni. Þegar um er að ræða færslur sem eiga við 
blöndur eða efni, sem er lýst með tilteknum hreinleika, eiga mörkin við efnið eins og því er lýst í I. viðauka en ekki 
við hreint efni. 

 

Í a-lið 2. mgr. 23. gr. er þess krafist, þegar um er að ræða efni sem skráð eru í I. viðauka, að heiti efnisins á 
merkimiðanum sé eitt þeirra heita sem tilgreind eru í þessum viðauka. Fyrir tiltekin efni hefur verið bætt við 
upplýsingum í hornklofum til að auðveldara verði að sanngreina þau. Þessar viðbótarupplýsingar þurfa ekki að koma 
fram á merkimiðanum. 

 

Í ákveðnum færslum er vísað til óhreininda. Dæmi um það er efni með númer 607-190-00-X: 
metýlakrýlamíðómetoxýasetat (sem inniheldur ≥ 0,1% akrýlamíð). Í slíkum tilvikum er tilvísunin í sviganum hluti af 
heitinu og skal hún koma fram á merkimiðanum. 

 

Í ákveðnum færslum er vísað til efnaflokka. Dæmi um það er efni með númer 006-007-00-5: „blásýra (sölt af ... ) 
nema flókin sýaníð eins og ferrósýaníð, ferrísýaníð og kvikasilfursoxýsýaníð“. Fyrir einstök efni, sem heyra undir 
þessar færslur, skal nota EINECS-heitið eða annað heiti sem hlotið hefur alþjóðlega viðurkenningu. 

 

Snið færslna 

 

Eftirtaldar upplýsingar fylgja hverju efni í I. viðauka: 

 

a) Flokkun efnisins: 

 

i) flokkun er í því fólgin að setja efni í einn eða fleiri hættuflokka (samkvæmt skilgreiningum í 2. mgr. 2. gr. 
tilskipunar 92/32/EBE) og úthluta því viðeigandi hættusetningu eða -setningum. Flokkunin ræður ekki aðeins 
miklu um merkingu efnisins heldur einnig um aðrar ráðstafanir samkvæmt lögum og reglugerðum um 
hættuleg efni; 

 

ii) flokkun í hverjum hættuflokki er sýnd í afmörkuðum reit. Flokkunin er venjulega sett fram sem 
auðkennistafir sem segja til um hættuflokkinn ásamt viðeigandi hættusetningu eða -setningum. Í sumum 
tilvikum (þ.e. þegar um er að ræða efni sem eru flokkuð sem eldfim eða ofnæmisvaldandi og sum efni sem 
eru flokkuð sem hættuleg umhverfinu) kemur þó hættusetningin ein fram; 

 

iii) hér að aftan eru auðkennisstafir fyrir hvern hættuflokk: 

― sprengifimt: E 

― eldnærandi: O 

― afar eldfimt: F+ 

― mjög eldfimt: F 

― eldfimt: H 10 

― mjög eitrað: T+ 
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― eitrað: T 
― hættulegt heilsu: Xn 
― ætandi: C 
― ertandi: Xi 
― ofnæmisvaldandi: H 42 og/eða H 43 
― krabbameinsvaldandi: flokkur krabbameinsvalda (1) 
― stökkbreytandi: flokkur stökkbreytivalda (1) 
― skaðleg áhrif á æxlun: flokkur æxlunarskaðvalda (1) 
― hættulegt umhverfinu: N og/eða H 52, H 53, H 59; 

 
iv) viðbótarhættusetningar, sem úthlutað hefur verið til að lýsa öðrum eiginleikum (sjá liði 2.2.6 og 3.2.8 í 

merkingarleiðbeiningunum) koma fram í sérstökum reitum í sömu línu, jafnvel þótt þær séu formlega ekki 
hluti af flokkuninni. 

 
b) Merkimiðinn, en á honum skulu vera: 
 

i) bókstafur sem efninu er úthlutað í samræmi við II. viðauka (sjá c-lið 2. mgr. 23. gr.). Þetta myndar 
auðkennisstafi fyrir táknið (ef úthlutað) og hættuábendinguna; 

 

ii) hættusetningar, sem eru tilgreindar með tölum á eftir bókstafnum H og gefa til kynna eðli hinnar sérstöku 
áhættu í samræmi við III. viðauka (sjá d-lið 2. mgr. 23. gr.). Á milli talnanna kemur annaðhvort: 

 
― bandstrik (-) til að tilgreina sjálfstæðar hættusetningar varðandi sérstaka áhættu; eða 
― skástrik (/) til að mynda samtengdar hættusetningar, í einni setningu, um sérstaka áhættu sem sett er fram 

í III. viðauka; 
 

iii) varnaðarsetningar, sem eru tilgreindar með tölum á eftir bókstafnum V og gefa til kynna æskilegar 
varúðarráðstafanir í samræmi við IV. viðauka (sjá e-lið 2. mgr. 23. gr.). Á milli talnanna kemur á sama hátt 
annaðhvort bandstrik eða skástrik en merking æskilegra varúðarráðstafana kemur fram í IV. viðauka. 
Varnaðarsetningarnar, sem tilgreindar eru, eiga eingöngu við efni; þegar um efnablöndur er að ræða eru 
setningar valdar í samræmi við venjubundnar reglur. 

 
Athugið að sumar varnaðarsetningar er skylt að nota fyrir tiltekin hættuleg efni og efnablöndur sem seld eru 
almenningi. 

 
Skylt er að nota V 1, V 2 og V 45 fyrir öll mjög eitruð, eitruð og ætandi efni og efnablöndur sem seld eru 
almenningi. 

 
Skylt er að nota V 2 og V 46 fyrir öll önnur hættuleg efni og efnablöndur sem eru seld almenningi, nema þau 
sem aðeins hafa verið flokkuð sem hættuleg umhverfinu. 

 
Varnaðarsetningarnar V 1 og V 2 eru sýndar í svigum í I. viðauka og þær má því aðeins vanta á merkimiðann 
að efnið eða efnablandan sé seld til iðnaðarnota eingöngu. 

 
c) Styrkmörk og tilheyrandi flokkun sem er nauðsynleg til að unnt sé að flokka hættulegar efnablöndur sem 

innihalda efnið í samræmi við tilskipun 88/379/EBE. 
 

Ef annað er ekki tekið fram eru styrkmörkin hundraðshlutar af þyngd hvers efnis og reiknuð út frá heildarþyngd 
efnablöndunnar. 

 
Ef beitt er hefðbundinni aðferð við að meta heilsufarshættu, en engin styrkmörk eru gefin upp, skal notast við 
styrkmörkin í I. viðauka við tilskipun 88/379/EBE. 

 

 
(1) Flokkur krabbameinsvalda, stökkbreytivalda og æxlunarskaðvalda (þ.e. 1., 2. eða 3.) er tekinn fram eftir því sem við á. 
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Almenn skýringaratriði 

 

Efnaflokkar 

 

Í I. viðauka er að finna nokkurn fjölda færslna fyrir efnaflokka. Í slíkum tilvikum eiga kröfur um flokkun og merkingu 
við öll efni sem lýsingin tekur til ef þau eru markaðssett enda standi þau í EINECS- eða ELINCS-skránni. Ef efni, 
sem er fært undir tilteknum efnaflokki, er að finna sem óhreinindi í öðru efni skal taka tillit til þeirra krafna um 
flokkun og merkingu sem er lýst í þeirri færslu þegar efnið er merkt. 

 

Í sumum tilvikum eru gerðar kröfur um flokkun og merkingu tiltekinna efna sem færsla fyrir efnaflokk myndi ná til. 
Þá er í I. viðauka sérstök færsla fyrir efnið og færslunni fyrir efnaflokkinn fylgir athugasemdin „nema efnanna sé 
getið annars staðar í þessum viðauka“. 

 

Í sumum tilvikum getur fleiri en ein færsla fyrir efnaflokk tekið til einstakra efna. Færslan fyrir blýsambönd 
(skrárnúmer 082-001-00-6) tekur til dæmis til blýoxalats (EINECS-númer 212-413-5) og einnig til salts af oxalsýru 
(607-007-00-3). Í þessum tilvikum endurspeglar merking efnisins merkingu færslnanna fyrir báða efnaflokkana. Í 
tilvikum, þar sem tilgreindar eru mismunandi flokkanir fyrir sömu hættuna, er flokkunin, sem felur í sér alvarlegustu 
flokkunina, notuð á merkimiða tiltekna efnisins (sjá liðinn „Athugasemd A“ hér á eftir). 

 

Þær færslur í I. viðauka, sem eiga við sölt (hverju nafni sem þau nefnast), taka til bæði vatnsfrírra og vatnaðra mynda 
hvers efnis, nema annað sé skýrt tekið fram. 

 

Efni sem bera ELINCS-númer 

 

Þau efni í I. viðauka, sem bera ELINCS-númer, hafa verið tilkynnt í samræmi við ákvæði þessarar tilskipunar. 
Framleiðandi eða innflytjandi, sem hefur ekki tilkynnt þessi efni áður, verður að vísa til ákvæða þessarar tilskipunar 
ætli hann sér að markaðssetja efnin. 

 

Skýring á athugasemdum um sanngreiningu, flokkun og merkingu efna 

 

Athugasemd A: 

 

Heiti efnisins verður að koma fram á merkimiðanum og skal nota eitt þeirra heita sem tilgreind eru í I. viðauka (sjá a-
 lið 2. mgr. 23. gr.). 

 

Í I. viðauka eru stundum notaðar almennar lýsingar á borð við „…sambönd“ eða „…sölt“. Í þeim tilvikum ber 
framleiðanda eða hverjum þeim sem markaðssetur slíkt efni að skrá rétt efnaheiti á merkimiðann þar sem tilhlýðilegt 
tillit er tekið til kaflans sem ber yfirskriftina „Flokkunarkerfi“ í inngangsorðunum: 

 

Dæmi: fyrir BeCl2: (EINECS-númer: 232-116-4) beryllíumklóríð. 

 

Í tilskipuninni er þess einnig krafist að tákn, hættuábendingar og H- og V-setningar, sem eru notuð fyrir sérhvert efni, 
séu þau sem tilgreind eru í viðeigandi færslu í I. viðauka. 

 

Þegar efni tilheyra einum tilteknum efnaflokki í I. viðauka skulu tákn, hættuábendingar og H- og V-setningar, sem eru 
notuð fyrir sérhvert efni, vera þau sem eru tilgreind í viðeigandi færslum í I. viðauka. 

 

Þegar efni tilheyra fleiri en einum efnaflokki í I. viðauka skulu tákn, hættuábendingar og H- og V-setningar, sem eru 
notuð fyrir sérhvert efni, vera þau sem eru tilgreind í báðum viðeigandi færslum í I. viðauka. Ef flokkunin er 
mismunandi fyrir færslurnar tvær er flokkunin, sem endurspeglar alvarlegustu hættuflokkunina, notuð. 
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Dæmi: 

Fl. æxlunarskaðvalda 1;  
H 61 

Fl. æxlunarskaðvalda 3;  
H 62 

Xn; H 20/22 
Flokkun efnaflokks 1: 

R 33 N; H 50-53  
 

Flokkun efnaflokks 2: Fl. krabbameinsvalda 1;  
H 45 T; H 23/25 N; H 51-53 

 
Fl. krabbameinsvalda 1;  
H 45 

Fl. æxlunarskaðvalda 1;  
H 61 

Fl. æxlunarskaðvalda 3;  
H 62 Flokkun efnisins: 

T; H 23/25 H 33 N; H 50-53 

Athugasemd B: 

Sum efni (sýrur, basar o.s.frv.) eru markaðssett sem vatnslausnir í mismunandi styrk og þarf því að merkja þau með 
öðrum hætti þar eð hættan er breytileg eftir styrk efnisins. 

Í færslum með athugasemd B í I. viðauka er almennt heiti efnisins af þeirri gerð sem hér er sýnd: 
„… % saltpéturssýra“. 

Í slíkum tilvikum verður framleiðandi, eða hver sá sem markaðssetur efnið, að tiltaka styrk lausnarinnar í 
hundraðshlutum á merkimiðanum. 

Dæmi : 45% saltpéturssýra. 

Ef annað er ekki tekið fram er miðað við að styrkurinn sé reiknaður sem hundraðshluti af þyngd. 

Heimilt er að nota viðbótarupplýsingar (t.d. eðlisþyngd, Baumé-gráður) eða lýsandi orð (t.d. rjúkandi eða ís-). 

Athugasemd C: 

Sum lífræn efni má markaðssetja annaðhvort sem tiltekið myndbrigði eða sem blöndu myndbrigða. 

Í I. viðauka er stundum notað almennt heiti, t.d.: „xýlenól“. 

Í slíkum tilvikum verður framleiðandi, eða hver sá sem markaðssetur efnið, að tiltaka á merkimiðanum hvort efnið er 
tiltekið myndbrigði (a) eða blanda myndbrigða (b). 

Dæmi: a) 2,4-dímetýlfenól 

b) xýlenól (blanda myndbrigða). 

Athugasemd D: 

Ákveðin efni, sem hafa tilhneigingu til sjálfkrafa fjölliðunar eða niðurbrots, eru yfirleitt markaðssett í stöðugu formi. Í 
I. viðauka við þessa tilskipun eru þau skráð sem slík.  

Slík efni eru þó stundum markaðssett í óstöðugu formi. Þá verður framleiðandi, eða hver sá sem markaðssetur efnið, 
að tiltaka á merkimiðanum heiti efnisins ásamt orðinu „óstöðugur“. 

Dæmi : metakrýlsýra (óstöðug). 
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Athugasemd E: 
 

Efni, sem hafa sérstök áhrif á heilbrigði manna (sbr. 4. kafla VI. viðauka) og eru flokkuð sem krabbameinsvaldandi, 
stökkbreytandi og/eða efni sem hafa skaðleg áhrif á æxlun, 1. eða 2. flokkur, fá athugasemd E ef þau eru einnig 
flokkuð sem mjög eitruð (T+), eitruð (T) eða hættuleg heilsu (Xn). Þegar um þessi efni er að ræða skal orðið „einnig“ 
standa á undan hættusetningunum H 20, H 21, H 22, H 23, H 24, H 25, H 26, H 27, H 28, H 39, H 40, H 48 og H 65 
og öllum samtengingum þessara hættusetninga. 
 

Dæmi: H 45-23 „Getur valdið krabbameini. Einnig eitrað við innöndun“ 
 

H 46-27/28 „Getur valdið arfgengum skaða. Einnig mjög eitrað í snertingu við húð og við inntöku.“ 

 

Athugasemd F: 
 

Þetta efni getur innihaldið stöðgara. Ef stöðgarinn breytir hættulegum eiginleikum efnisins, eins og þeir eru tilgreindir 
á merkimiðanum í I. viðauka, skal láta fylgja merkimiða í samræmi við reglur um merkingu hættulegra efnablandna. 
 

Athugasemd G: 
 

Þetta efni kann að vera markaðssett í sprengifimu ástandi og verður þá að meta það með viðeigandi prófunaraðferðum 
og láta fylgja merkimiða sem lýsir sprengifimi þess. 

 

Athugasemd H: 
 

Flokkun og merkimiði fyrir þetta efni gildir um þann eða þá hættulegu eiginleika sem tilgreindir eru í 
hættusetningunni eða -setningunum ásamt þeim hættuflokki eða -flokkum sem tilgreindir eru. Kröfurnar í 6. gr. 
þessarar tilskipunar um framleiðendur, dreifingaraðila og innflytjendur þessa efnis gilda um alla aðra þætti flokkunar 
og merkingar. Endanlegi merkimiðinn skal vera í samræmi við kröfurnar í 7. þætti VI. viðauka við þessa tilskipun. 
 

Þessi athugasemd á aðeins við um tiltekin efni sem eru unnin úr kolum eða olíu og tiltekna efnaflokka í I. viðauka. 

 

Athugasemd J: 
 

Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvaldandi ef unnt er að sýna fram á að í því sé minna en 0,1% af 
benseni (EINECS-númer 200-753-7), miðað við þyngd. Þessi athugasemd á aðeins við tiltekin flókin efni í I. viðauka 
sem eru unnin úr kolum og olíu. 
 

Athugasemd K: 
 

Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvaldandi ef unnt er að sýna fram á að í því sé minna en 0,1% af 
1,3-bútadíeni (EINECS-númer 203-450-8), miðað við þyngd. Ef efnið er ekki flokkað sem krabbameinsvaldandi skal 
nota að minnsta kosti V (2-)9-16. Þessi athugasemd á aðeins við tiltekin flókin efni í I. viðauka sem eru unnin úr olíu. 
 

Athugasemd L: 
 

Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvaldandi ef unnt er að sýna fram á að í því sé minna en 3% af 
dímetýlsúlfoxíðútdrætti, miðað við þyngd, þegar mælt er samkvæmt aðferðinni IP 346. Þessi athugasemd á aðeins við 
tiltekin flókin efni í I. viðauka sem eru unnin úr olíu. 

 

Athugasemd M: 
 

Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvaldandi ef unnt er að sýna fram á að í því sé minna en 0,005% 
af bensó[a]pýreni (EINECS-númer 200-028-5), miðað við þyngd. Þessi athugasemd á aðeins við tiltekin flókin efni í 
I. viðauka sem eru unnin úr kolum. 
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Athugasemd N: 

 

Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvaldandi ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna 
fram á að efnið, sem það er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldandi. Þessi athugasemd á aðeins við tiltekin flókin efni í 
I. viðauka sem eru unnin úr olíu. 

 

Athugasemd P: 

 

Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvaldandi ef unnt er að sýna fram á að í því sé minna en 0,1% af 
benseni (EINECS-númer 200-753-7), miðað við þyngd. 

 

Ef efnið er flokkað sem krabbameinsvaldandi skal einnig nota athugasemd E. 

 

Ef efnið er ekki flokkað sem krabbameinsvaldandi skal nota að minnsta kosti V (2-)23-24-62. 

 

Þessi athugasemd á aðeins við tiltekin flókin efni í I. viðauka sem eru unnin úr olíu. 

 

Athugasemd Q: 

 

Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvaldandi ef unnt er að sýna fram á að efnið uppfylli eitt af 
eftirfarandi skilyrðum: 

 

― stutt prófun á lífniðurbroti við innöndun hefur sýnt fram á að trefjar, sem eru lengri en 20 µm, hafa veginn 
helmingunartíma sem er styttri en 10 dagar, eða  

― skammtímaprófun á lífniðurbroti með ídreypingu í barka hefur sýnt fram á að trefjar, sem eru lengri en 20 µm, 
hafa veginn helmingunartíma sem er styttri en 40 dagar, eða  

― viðeigandi próf í kviðarholi hefur ekki leitt í ljós aukna krabbameinsvaldandi virkni, eða  

― hæfilega langvinn prófun við innöndun hefur ekki sýnt fram á viðeigandi meinvirkni eða breytingar í nýmyndun 
vefja. 

 

Athugasemd R: 

 

Efnið þarf ekki að flokkast sem krabbameinsvaldandi efni ef trefjarnar hafa lengdarvegið faldmeðaltal þvermáls að 
frádregnum tveimur staðalskekkjum sem eru meira en 6 µm. 

 

Athugasemd S: 

 

Ekki er endilega þörf á að setja merkimiða á þetta efni samkvæmt 23. gr. (sjá lið 8 í VI. viðauka). 

 

Skýring á athugasemdum um merkingu efnablandna 

 

Merking athugasemda, sem birtast hægra megin við styrkmörkin, er sem hér segir: 

 

Athugasemd 1: 

 

Styrkurinn, sem gefinn er upp, eða almennu styrkmörkin í tilskipun 88/379/EBE, ef enginn styrkur er gefinn upp, er 
hundraðshluti þyngdar málmfrumefnis, miðað við heildarþyngd efnablöndunnar. 
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Athugasemd 2: 
 
Styrkur ísósýanata, sem gefinn er upp, er hundraðshluti þyngdar óbundinnar einliðu, miðað við heildarþyngd 
efnablöndunnar. 
 
Athugasemd 3: 
 
Styrkurinn, sem gefinn er upp, er hundraðshluti þyngdar krómatjóna, leystra í vatni, miðað við heildarþyngd 
efnablöndunnar. 
 
Athugasemd 4: 
 
Flokka skal efnablöndurnar, sem innihalda þessi efni, sem heilsuspillandi með H 65 ef þær uppfylla viðmiðanirnar í 
lið 3.2.3 í VI. viðauka. 
 
Athugasemd 5: 
 
Styrkmörk fyrir loftkenndar efnablöndur eru gefin sem hundraðshluti rúmmáls. 
 
Athugasemd 6: 
 
Úthluta skal efnablöndum, sem innihalda þessi efni, H 67 ef þær uppfylla viðmiðanirnar í lið 3.2.8 í VI. viðauka. 

 
 



Hægt er að nálgast viðauka IB, IC, ID, 2, 3A, 3B 
og 3C (bls. 461 - 1061) í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins með því að smella hér.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0098&from=EN#page=13
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„1.6. Hægt er að afla gagna, sem krafist er fyrir flokkun og merkingu tiltekinna efna, á eftirfarandi hátt: 

 

a) að því er varðar efni, þar sem krafist er upplýsinga sem eru tilgreindar í VII. viðauka, eru flest gögn 
um flokkun og merkingu í grunngögnunum. Endurskoða skal þessa flokkun og merkingu, ef nauðsyn 
krefur, þegar frekari upplýsingar liggja fyrir (VIII. viðauki); 

 

b) að því er varðar önnur efni (t.d. þau sem um getur í lið 1.5 hér að framan) er hægt að fá gögnin, sem 
krafist er fyrir flokkun og merkingu, ef nauðsyn krefur, úr nokkrum mismunandi heimildum, til 
dæmis úr niðurstöðum fyrri prófana, upplýsingum sem krafist er vegna reglna um millilandaflutninga 
á hættulegum efnum, upplýsingum úr uppsláttarritum og fræðiritum eða gögnum um fengna reynslu. 
Einnig má taka tillit til fullgildra vensla efnabyggingar og virkni og álits sérfræðings eftir því sem við 
á. 

 

Hægt er að afla gagna, sem krafist er fyrir flokkun og merkingu tiltekinna efnablandna, á eftirfarandi hátt: 

 

a) ef um er að ræða eðlisefnafræðileg gögn, með því að nota aðferðirnar sem eru tilgreindar í 
V. viðauka. Að því er varðar loftkenndar efnablöndur má nota reikniaðferð fyrir eldfima og oxandi 
eiginleika (sjá 9. kafla);  

 

b) ef um er að ræða gögn um áhrif á heilbrigði: 

 

― með því að nota aðferðirnar sem eru tilgreindar í V. viðauka og/eða með því að nota hefðbundnu 
aðferðina sem um getur í a- til i-liðar 5. mgr. 3. gr. tilskipunar 88/379/EBE eða, ef um er að ræða 
H 65, með því að nota reglurnar samkvæmt lið 3.2.3,  

 

― ef hins vegar um er að ræða mat á krabbameinsvaldandi eða stökkbreytandi eiginleikum eða 
eiginleikum er varða æxlun, með því að nota hefðbundnu aðferðina sem um getur í j- til q-liðar 
5. mgr. 3. gr. tilskipunar 88/379/EBE.  

 

Athugasemd um framkvæmd dýraprófana 

 

Framkvæmd dýraprófana til að staðfesta tilraunagögn falla undir ákvæði tilskipunar 86/609/EBE um 
verndun dýra sem notuð eru í tilraunaskyni.“ 

 

„1.7.2. Notkun leiðbeinandi viðmiðana fyrir efni 

 

Viðmiðanir til leiðbeiningar í þessum viðauka gilda án frekari lögfestingar þegar gögnin, sem um ræðir, 
hafa fengist úr prófunaraðferðunum sem eru samsvarandi þeim sem lýst er í V. viðauka. Í öðrum tilvikum 
skulu fyrirliggjandi gögn metin með því að bera saman prófunaraðferðirnar, sem eru notaðar með þeim 
sem um getur í V. viðauka, og reglurnar í þessum viðauka til að ákvarða viðeigandi flokkun og merkingu. 

 

Í sumum tilvikum leikur vafi á notkun viðeigandi viðmiðana, einkum þegar krafist er álits sérfræðings. Í 
slíkum tilvikum skulu framleiðandinn, dreifingaraðilinn eða innflytjandinn flokka og merkja efnið til 
bráðabirgða á grundvelli mats lögbærra yfirvalda á gögnunum.  

 

Hægt er að leggja fram tillögu um að færa inn flokkun til bráðabirgða í I. viðauka, með fyrirvara um 
6. gr., þar sem framangreindri málsmeðferð hefur verið fylgt en þar sem hætta er á ósamræmi. Tillagan 
skal lögð fram í einu af aðildarríkjunum og henni skulu fylgja viðeigandi vísindagögn (sjá einnig lið 4.1).   

 

Beita má samsvarandi málsmeðferð þegar upplýsingar sem liggja fyrir benda til ónákvæmni í 
fyrirliggjandi færslu í I. viðauka.“  
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„2.2.2.1. A thugasemdi r  va rðand i  pe rox íð  

 

Að því er varðar sprengifimi er lífrænt peroxíð eða efnablanda þess, í því formi sem þau eru markaðssett, 
flokkuð samkvæmt viðmiðunum í lið 2.2.1, á grundvelli prófana sem voru framkvæmdar samkvæmt 
aðferðunum í V. viðauka. 

 

Að því er varðar oxandi eiginleika er ekki hægt að nota aðferðirnar í V. viðauka fyrir lífræn peroxíð. 

 

Lífræn peroxíð, sem hafa ekki enn verið flokkuð sem sprengifim, eru flokkuð sem hættuleg á grundvelli 
formgerðar sinnar (t.d. R-O-O-H; R1-O-O-R2). 

 

Efnablöndur, sem hafa ekki enn verið flokkaðar sem sprengifimar, skulu flokkaðar með því að nota 
reikniaðferð sem grundvallast á hundraðshluta virks súrefnis í lið 9.5.  

 

Hvaða lífrænt peroxíð eða efnablanda þess sem er, sem hafa ekki enn verið flokkuð sem spengifim, eru 
flokkuð sem oxandi ef peroxíðið eða blanda þess inniheldur: 

 

― meira en 5% af lífrænum peroxíðum eða, 

― meira en 0,5% af fyrirliggjandi súrefni úr lífrænum peroxíðum og meira en 5% af vetnisperoxíði.“ 

 

„3.2.3. Heilsuspillandi 

 

H 65 Heilsuspillandi: getur valdið lungnaskaða við inntöku. 

 

Fljótandi efni og efnablöndur sem mönnum getur stafað hætta af við innöndun vegna þess hve 
þunnfjótandi þau eru. 

 

a) Efni og efnablöndur sem í er samanlagt 10% eða meira af alifatískum, alisýklískum og arómatískum 
vetniskolefnum og hafa: 

 

― styttri rennslistíma en 30 sek. í 3 mm ISO-bikarglasi samkvæmt EN 2431, eða 

― minni eðlisseigju en 7 × 10–6 m2/sek. við 40 °C þegar mælt er með kvörðuðum 
glerpípuseigjumæli samkvæmt ISO-staðli 3104/3105, eða 

― minni eðlisseigju en 7 × 10–6 m2/sek. við 40 °C þegar mælt er með snúningsmæli samkvæmt 
ISO-staðli 3129. 

 

Athugið að efni og efnablöndur, sem fullnægja þessum viðmiðunum, þarf ekki að flokka ef 
meðalyfirborðsspenna þeirra er meiri en 33 mN/m við 25 °C, mæld með Nouy-spennumæli eða með 
prófunaraðferðunum sem eru tilgreindar í 5. lið A-hluta í V. viðauka. 

 

b) Önnur efni og efnablöndur sem reynsla hefur sýnt að eru skaðleg mönnum. 

 

3.2.3.1. A thugasemdi r  va rðand i  rokg jö rn  e fn i  

 

Til kunna að vera gögn sem benda til þess að tiltekin efni með háan gufumettunarstyrk hafi áhrif sem 
ástæða er til að hafa áhyggjur af. Hugsanlegt er að slík efni verði ekki flokkuð samkvæmt viðmiðunum 
um áhrif á heilbrigði manna í þessum leiðbeiningum (3.2.3) eða heyri ekki undir lið 3.2.8. Liggi fyrir 
viðeigandi vísbendingar um að hætta geti stafað af slíkum efnum við venjulega meðhöndlun og notkun 
kann að vera nauðsynlegt að flokka þau,  á grundvelli hvers einstaks tilviks, í I. viðauka.“ 
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„3.2.6.1. Bó lga  í  húð  
 

Eftirfarandi hættusetning skal valin í samræmi við tilgreindar viðmiðanir: 
 

H 38 Ertir húð 
 

― Efni og efnablöndur sem valda verulegri bólgu í húð, sem varir í að minnsta kosti 24 klukkustundir, 
eftir að hafa verið í snertingu við húð kanínu í allt að fjórar klukkustundir í samræmi við 
húðertingarprófunina sem um getur í V. viðauka. 

 
Bólga í húð telst veruleg: 

 
a) ef meðalgildi niðurstöðutalnanna er 2 eða hærra, annaðhvort fyrir hörundsroða og 

brunaskorpumyndun eða bjúgmyndun, þegar reiknað er fyrir öll dýrin sem voru prófuð, 
 

b) eða, hafi prófanirnar í V. viðauka verið gerðar á þremur dýrum, ef meðalgildi niðurstöðutalnanna 
er jafnt og 2 eða hærra hjá tveimur eða fleiri dýrum, annaðhvort fyrir hörundsroða og 
brunaskorpumyndun eða bjúgmyndun, þegar reiknað er fyrir hvert dýr fyrir sig. 

 
Í báðum tilvikum ber að nota allar niðurstöðutölurnar úr hverjum aflestri (24, 48 og 72 klst.) þegar 
meðalgildi eru reiknuð út. 

 
Bólga í húð telst einnig veruleg ef hún greinist hjá að minnsta kosti tveimur dýrum við lok 
athugunartímabilsins.  Taka skal tillit til sérstakra áhrifa, hvort sem þau eru ofvöxtur, hreistrun, 
upplitun, sprungumyndun, hrúðurmyndun eða hárlos. 
 
Einnig geta legið fyrir viðeigandi gögn úr dýrarannsóknum á váhrifum sem eru ekki bráð (sjá 
athugasemdir um H 48, d- lið 2. liðar). Þessi gögn skipta máli ef hægt er að bera áhrifin sem koma 
fram við þau sem lýst er hér að framan. 

 
― Efni og efnablöndur sem valda verulegri bólgu í húð samkvæmt raunathugunum á mönnum eða við 

snögga, langvarandi eða endurtekna snertingu. 
 

― Lífræn peroxíð, nema heimildir um hið gagnstæða liggi fyrir. 
 

Tilfinningarglöp: 
 

Ekki er litið á tilfinningarglöp hjá mönnum af völdum snertingar pýretróíðvarnarefna við húð sem ertandi 
áhrif sem réttlætir flokkunina Xi; H 38. Nota skal varnaðarsetninguna V 24 með efnum sem vitað er að 
valda þessum áhrifum.“ 

 
„3.2.8. Aðrir eiturefnafræðilegir eiginleikar 
 

Efni og efnablöndur, sem eru flokkuð samkvæmt liðum 2.2.1 til 3.2.7 að framan og/eða 4. og 5. kafla, 
skulu merktar með viðbótarhættusetningum í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir (sem byggjast á 
reynslu við samantekt I. viðauka): 

 
H 66 Endurtekin váhrif geta valdið þurrki eða sprungum í húð. 

 
Fyrir efni og efnablöndur sem geta valdið óæskilegum þurrki, flögnun eða sprungum í húð en sem 
uppfylla ekki viðmiðanirnar fyrir H 38: 
 
byggist annaðhvort á: 

 
― raunathugun eftir hefðbundna meðhöndlun og notkun, eða  

 
― viðeigandi vísbendingum varðandi áætluð áhrif þeirra á húð. 

 
Sjá einnig liði 1.6 og 1.7. 
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H 67 Gufur geta valdið syfju og svima  

 

Fyrir rokgjörn efni og efnablöndur sem innihalda slík efni og draga greinilega úr starfsemi 
miðtaugakerfisins við innöndun og sem hafa ekki þegar verið flokkuð með tilliti til bráðra eiturhrifa við 
innöndun (H 20, H 23, H 26, H 40/20, R 39/23 eða H 39/26).  

 

Styðjast má við eftirfarandi vísbendingar: 

 

a) Gögn úr rannsóknum á dýrum sem sýna greinileg merki um skerta starfsemi miðtaugakerfisins, eins 
og sljóleika, sinnuleysi, skort á samhæfingu (þar með talið skort á viðbragðinu til að fá dýrið aftur í 
upprétta stöðu) og hreyfiglöp annaðhvort: 

 

― við styrkleika-/váhrifatíma sem er ekki meiri en 20 mg/1/4 úr klst. eða, 

― þar sem hlutfallið milli styrks með merkjanleg áhrif í = 4 klst. miðað við gufumettunarstyrk við 
20°C er = 1/10. 

 

b) Raunathugun á mönnum (þ.e. sljóleiki, syfja, skert árvekni, viðbragðsskortur, skortur á samhæfingu, 
svimi) úr vel skráðum skýrslum við samsvarandi váhrifaskilyrði og áhrifin sem eru tilgreind að 
framan fyrir dýr.  

 

Sjá einnig liði 1.6 og 1.7. 

 

Aðrar viðbótarhættusetningar er að finna í lið 2.2.6.“ 

 

„4.1.2. Ef framleiðandi, dreifingaraðili eða innflytjandi hefur upplýsingar á reiðum höndum sem sýna að flokka 
og merkja beri efni í samræmi við viðmiðanirnar í liðum 4.2.1, 4.2.2 eða 4.2.3 ber honum að merkja efnið 
til bráðabirgða í samræmi við þessar viðmiðanir á grundvelli mats lögbærra yfirvalda á vísbendingunum. 

 

4.1.3. Framleiðandanum, dreifingaraðilanum eða innflytjandanum ber að senda, eins fljótt og auðið er, 
samantekt yfir öll gögn, sem málið varðar, til eins aðildarríkis þar sem efnið er markaðssett.  Þessi 
samantekt skal innihalda heimildaskrá með öllum tilvísunum, sem máli skipta, ásamt öllum óútgefnum 
gögnum sem málið varðar. 

 

4.1.4. Ef framleiðandinn, dreifingaraðilinn eða innflytjandinn hafa ný gögn sem varða flokkun og merkingu 
efnis í samræmi við viðmiðanirnar í liðum 4.2.1, 4.2.2 eða 4.2.3 ber honum enn fremur að senda þau eins 
fljótt og auðið er til eins aðildarríkis þar sem efnið er markaðssett.“ 

 

„5.2.2. Vistkerfi, önnur en vatnavistkerfi 

 

5.2.2.1. Efni og efnablöndur skal flokka sem hættuleg umhverfinu og tákna með „N“ og viðeigandi 
hættuábendingu ásamt hættusetningum í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir: 

 

H 54 Eitrað plöntum 

H 55 Eitrað dýrum 

H 56 Eitrað lífverum í jarðvegi 

H 57 Eitrað býflugum 

H 58 Getur valdið skaðlegum langtímaáhrifum í umhverfinu 

 

Efni sem geta, samkvæmt fyrirliggjandi heimildum um eiginleika þeirra, þrávirkni, hugsanlega 
uppsöfnun og fyrirsjáanleg eða greinanleg afdrif þeirra og hegðun í umhverfinu, haft í för með sér 
tafarlausa hættu, langvinna hættu og/eða tafða hættu fyrir gerð og/eða starfsemi náttúrlegra vistkerfa, að 
undanskildum þeim sem falla undir lið 5.2.1 að framan.  Nákvæmari viðmiðanir verða útfærðar síðar. 
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5.2.2.2. Efni og efnablöndur skal flokka sem hættulegar umhverfinu og tákna með „N“ og viðeigandi 
hættuábendingu ásamt hættusetningum í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir: 

 

H 59 Hættulegt ósonlaginu 

 

Efni sem geta, samkvæmt fyrirliggjandi heimildum um eiginleika þeirra og fyrirsjáanleg eða greinanleg 
afdrif þeirra og hegðun í umhverfinu, haft í för með sér hættu fyrir gerð og/eða starfsemi ósonlagsins í 
heiðhvolfinu.  Hér teljast með efni sem skráð eru í I. viðauka við reglugerð ráðsins (EB) nr. 3093/94 um 
efni sem eyða ósonlaginu (Stjtíð. EB L 333, 22.12.1994, bls. 1) og síðari breytingar hennar.“ 

 

„6.2. Varnaðarsetningar fyrir efni og efnablöndur 

 

V 24 Varist snertingu við húð 

 

― Notkun: 

― öll efni og efnablöndur sem eru hættuleg heilsu manna. 

― Notkunarviðmiðanir: 

― skyldubundið fyrir efni og efnablöndur sem eru merktar með H 43 nema V 36 hafi einnig verið 
notuð, 

― æskilegt að nota þegar vekja þarf athygli notandans á hættu samfara snertingu við húð sem ekki 
er minnst á í hættusetningunum (t.d. tilfinningarglöp) sem mælt er fyrir um.  Má þó einnig nota 
til að leggja áherslu á slíkar hættusetningar. 

 

V 25 Varist snertingu við augu 

 

― Notkun: 

― öll efni og efnablöndur sem eru hættuleg heilsu manna. 

― Notkunarviðmiðanir: 

― æskilegt að nota þegar vekja þarf athygli notandans á hættu samfara snertingu við augu sem ekki 
er minnst á í hættusetningunum sem mælt er fyrir um.  Má þó einnig nota til að leggja áherslu á 
slíkar hættusetningar, 

― æskilegt fyrir efni sem eru merkt með H 34, H 35, H 36 eða H 41 og sem líklegt er að 
almenningur noti. 

 

V 27 Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu 

 

― Notkun: 

― mjög eitruð, eitruð eða ætandi efni og efnablöndur. 

― Notkunarviðmiðanir: 

― skyldubundið fyrir mjög eitruð efni og efnablöndur sem eru merkt með H 27 og sem líklegt er að 
almenningur noti, 

― æskilegt fyrir mjög eitruð efni og efnablöndur sem eru merkt með H 27 og notuð í iðnaði.  Þó 
skal ekki nota þessa hættusetningu ef merkt hefur verið með V 36, 

― æskilegt fyrir eitruð efni og efnablöndur sem eru merkt með H 24 og fyrir ætandi efni og 
efnablöndur sem líklegt er að almenningur noti. 

 

V 28 Berist efnið á húð, skal þvo strax með miklu ... (efni tilgreint af framleiðanda) 

 

―  Notkun: 

― mjög eitruð, eitruð eða ætandi efni og efnablöndur. 
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― Notkunarviðmiðanir: 

― skyldubundið fyrir mjög eitruð efni og efnablöndur, 

― æskilegt fyrir önnur framangreind efni og efnablöndur, einkum þegar vatn er ekki ákjósanlegasti 
hreinsivökvinn, 

― æskilegt fyrir ætandi efni og efnablöndur sem líklegt er að almenningur noti. 

 

V 29 Má ekki losa í niðurfall 

 

― Notkun: 

― afar eldfimir eða mjög eldfimir vökvar sem blandast ekki vatni, 

― mjög eitruð og eitruð efni og efnablöndur, 

― efni sem eru hættuleg umhverfinu. 

― Notkunarviðmiðanir: 

― skyldubundið fyrir efni sem eru hættuleg umhverfinu og merkt með „N“ og sem líklegt er að 
almenningur noti, nema þetta sé fyrirhuguð notkun, 

― æskilegt fyrir önnur framangreind efni og efnablöndur sem líklegt er að almenningur noti, nema 
þetta sé fyrirhuguð notkun. 

 

V 35 Vörunni og umbúðum hennar skal farga á tryggilegan hátt 

 

― Notkun: 

― öll hættuleg efni og efnablöndur. 

― Notkunarviðmiðanir: 

― æskilegt fyrir efni og efnablöndur þar sem þörf er á sérleiðbeiningum til að tryggja rétta förgun. 

 

V 37 Notið viðeigandi hlífðarhanska 

 

― Notkun: 

― mjög eitruð, eitruð, heilsuspillandi eða ætandi efni og efnablöndur, 

― lífræn peroxíð, 

― efni og efnablöndur sem erta húð eða valda næmingu samfara snertingu við húð. 

― Notkunarviðmiðanir: 

― skyldubundið fyrir mjög eitruð og ætandi efni og efnablöndur, 

― skyldubundið fyrir þau efni og efnablöndur sem merkt hafa verið með H 21, H 24 eða H 43, 

― skyldubundið fyrir krabbameinsvaldandi og stökkbreytandi efni og efni sem hafa skaðleg áhrif á 
æxlun, nema áhrifin komi eingöngu fram við innöndun efnanna eða efnablandnanna,  

― skyldubundið fyrir lífræn peroxíð, 

― æskilegt fyrir eitruð efni og efnablöndur ef LD50-húðgildið er óþekkt en líklegt er að efnið eða 
efnablandan séu skaðleg samfara snertingu við húð, 

― æskilegt fyrir efni og efnablöndur sem erta húð. 
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V 45 Leitið umsvifalaust læknis ef slys ber að höndum eða ef lasleika verður vart (sýnið 
umbúðamerkingarnar ef unnt er) 

 
― Notkun: 

― mjög eitruð efni og efnablöndur, 
― eitruð og tærandi efni og efnablöndur, 
― efni og efnablöndur sem valda næmingu við innöndun. 

― Notkunarviðmiðanir: 
― skyldubundið fyrir framangreind efni og efnablöndur. 

 
V 56 Skilið efni og umbúðum á móttökustöð fyrir spilliefni  

 
― Notkun: 

― öll hættuleg efni og efnablöndur. 
― Notkunarviðmiðanir: 

― æskilegt fyrir öll hættuleg efni og efnablöndur sem líklegt er að almenningur noti og þar sem 
sérstakrar förgunar er krafist. 

 
V 59 Leitið til framleiðanda/birgis um upplýsingar varðandi endurnýtingu/endurvinnslu 

 
― Notkun: 

― öll hættuleg efni og efnablöndur. 
― Notkunarviðmiðanir: 

― skyldubundið fyrir efni sem eru hættuleg ósonlaginu, 
― æskilegt fyrir önnur efni og efnablöndur sem mælt er með að séu endurnýtt/endurunnin. 

 
V 60 Þessu efni og umbúðum þess skal fargað sem spilliefnum 

 
― Notkun: 

― öll hættuleg efni og efnablöndur. 
― Notkunarviðmiðanir: 

― æskilegt fyrir efni og efnablöndur sem hafa ekki verið merkt með V 35 og ólíklegt er að 
almenningur noti. 

 
V 62 Varist að framkalla uppköst eftir inntöku. Leitið umsvifalaust læknis og sýnið umbúðir eða 

umbúðamerkingar 
 

― Notkun: 
― efni og efnablöndur sem eru flokkuð sem heilsuspillandi með H 65 í samræmi við viðmiðanir í 

lið 3.2.3, 
― gildir ekki um efni og efnablöndur sem eru markaðssett á úðabrúsum (eða í ílátum með áföstum 

úðabúnaði), sjá 8. og 9. lið. 
― Notkunarviðmiðanir: 

― skyldubundið fyrir framangreind efni og efnablöndur ef þau eru seld almenningi eða líklegt er að 
hann noti þau, nema þegar V 45 eða V 46 eru skyldubundin, 

― æskilegt fyrir framangreind efni og efnablöndur þegar þau eru notuð í iðnaði, nema þegar V 45 
eða V 46 eru skyldubundin. 

 
V 63 Ef slys verður við innöndun skal færa hinn slasaða í ferskt loft og láta hann hvílast 

 
― Notkun: 

― mjög eitruð og eitruð efni og efnablöndur (lofttegundir, gufur, agnir, rokgjarnir vökvar),  
― efni og efnablöndur sem valda næmingu við innöndun. 
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― Notkunarviðmiðanir: 
― skyldubundið fyrir efni og efnablöndur sem hafa verið merkt með H 26, H 23 eða H 42 sem 

líklegt er að almenningur noti á þann hátt að þau geti borist í líkamann við innöndun. 
 

V 64 Skolið munninn með vatni eftir inntöku (einungis ef viðkomandi er með meðvitund) 
 

― Notkun: 
― tærandi eða ertandi efni og efnablöndur. 

― Notkunarviðmiðanir: 
― skyldubundið fyrir framangreind efni og efnablöndur sem líklegt er að almenningur noti og þar 

sem framangreind meðferð er ákjósanleg.“ 
 
„7.5.2. Val á varnaðarsetningum 
 

Við endanlegt val á varnaðarsetningum skal taka tillit til hættusetninga, sem koma fram á merkimiðanum, 
og fyrirhugaðrar notkunar efnisins eða efnablöndunnar: 

 
― að jafnaði telst nægilegt að nota mest fjórar varnaðarsetningar til að tilgreina mikilvægustu 

viðvörunarorðin; að því er þetta varðar á að telja samtengdar setningar í IV. viðauka sem einstakar 
setningar, 

― ef um er að ræða varnaðarsetningar um förgun skal nota eina varnaðarsetningu, nema ljóst sé að 
förgun efnisins og umbúða þess stofni heilbrigði manna eða umhverfi ekki í hættu. Einkum er 
mikilvægt að setja ráðleggingar um örugga förgun á efni og efnablöndur sem eru seld almenningi,  

― ef valið á varnaðarsetningu er vandað verða sumar hættusetningar óþarfar og öfugt. 
Varnaðarsetningar, sem augljóslega samsvara hættusetningum, eiga einungis að koma fram á 
merkimiðanum ef ætlunin er að leggja áherslu á tiltekna viðvörun, 

― við val á varnaðarsetningum verður að veita fyrirsjáanlegum aðstæðum við notkun tiltekinna efna og 
efnablandna sérstaka athygli, t.d. þeim sem skapast við notkun úðaefna. Setningar þarf að velja með 
hliðsjón af fyrirhugaðri notkun, 

― varnaðarsetningarnar V 1, V 2 og V 45 eru skyldubundnar fyrir öll mjög eitruð, eitruð og ætandi efni 
og efnablöndur sem seld eru almenningi. 

― varnaðarsetningarnar V 2 og V 46 eru skyldubundnar fyrir öll önnur hættuleg efni og efnablöndur 
sem seld eru almenningi (nema þau sem aðeins hafa verið flokkuð sem hættuleg umhverfinu). 

 
Fella má niður nokkrar setningar ef setningar, sem eru valdar í samræmi við ströngu viðmiðanirnar í 6.2, 
hafa í för með sér tvítekningu eða tvíræðni eða eru greinilega óþarfar að teknu tilliti til hinna sérstöku 
vara/umbúða.“ 

 
„8. SÉRTILVIK: Efni 
 
8.3. Gegnheilir málmar 
 

Þessi efni eru flokkuð í I. viðauka eða skulu flokkuð í samræmi við 6. gr. Sum þessara efna, þótt flokkuð 
séu í samræmi við 2. gr., hafa ekki í för með sér hættu fyrir heilsu manna við innöndun, við inntöku eða 
samfara snertingu við húð eða fyrir vistkerfi í vatni í því formi sem þau eru markaðssett. Ekki er krafist 
merkimiða fyrir slík efni í samræmi við 23. gr. Sá sem ber ábyrgð á markaðssetningu efnisins skal þó láta 
þeim sem nota efnin í starfi sínu í té allar þær upplýsingar um áhrif á heilbrigði manna, sem hefðu átt að 
koma fram á merkimiðanum, með því sniði sem tilgreint er í 27. gr. tilskipunarinnar.“ 
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