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                          TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 1999/45/EB                     2006/EES/58/32 

frá 31. maí 1999 

um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um flokkun, 
pökkun og merkingu hættulegra efnablandna (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr.,  

 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefnd-
arinnar (2), 

 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3), 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Tilskipun ráðsins 88/379/EBE frá 7. júní 1988 um 
samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrir-
mælum aðildarríkjanna um flokkun, pökkun og 
merkingu hættulegra efnablandna (4) hefur oft verið 
breytt. Í tengslum við frekari breytingar ber að 
endursemja alla tilskipunina til frekari glöggvunar. 

 

2) Þrátt fyrir ákvæði bandalagsins er umtalsverður munur 
á reglum aðildarríkjanna um hættulegar efnablöndur 
að því er varðar flokkun, pökkun og merkingu. Þessi 
munur skapar viðskiptahindrun, leiðir til ójafnra 
samkeppnisskilyrða og hefur bein áhrif á starfsemi 
innri markaðarins. Því er nauðsynlegt að ryðja þessari 
hindrun úr vegi með því að samræma viðeigandi 
löggjöf aðildarríkjanna. 

 

 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 200, 30.7.1999, 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 C 283, 26.9.1996, bls. 1 
 og Stjtíð. EB C 337, 7.11.1997, bls. 45. 
(2) Stjtíð. EB C 158, 26.5.1997, bls. 76. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 26. júní 1997 (Stjtíð. EB C 222, 21.7.1997, bls. 

26), sameiginleg afstaða ráðsins frá 24. september 1998 (Stjtíð. EB C 
360, 23.11.1998, bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 10. febrúar 
1999 (Stjtíð. EB C 150, 28.5.1999). Ákvörðun ráðsins frá 11. maí 1999. 

(4) Stjtíð. EB L 187, 16.7.1988, bls. 14. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/65/EB (Stjtíð. EB L 265, 
18.10.1996, bls. 15). 

3) Ráðstafanir til að samræma þau ákvæði 
aðildarríkjanna sem hafa áhrif á stofnun og starfsemi 
innri markaðarins skulu, að því leyti sem þær varða 
heilsu og öryggi og vernd manna og umhverfis, 
byggjast á sem víðtækastri vernd.  Ákvæði þessarar 
tilskipunar skulu, á sama tíma, tryggja vernd 
almennings, einkum þeirra sem komast í snertingu við 
hættulegar efnablöndur við vinnu sína eða 
tómstundaiðkun, og vernd neytenda og umhverfis. 

4) Ílát, sem innihalda hættulegar efnablöndur úr 
tilteknum flokkum sem eru boðnar eða seldar 
almenningi, skulu vera með barnheldum öryggislokum 
og/eða með áþreifanlega viðvörun um hættu. Tilteknar 
efnablöndur, sem falla ekki í þessa hættuflokka, geta 
þó verið hættulegar börnum vegna samsetningar 
sinnar. Því skulu umbúðir þessara efnablandna vera 
með barnheldum öryggislokum. 

5) Kveða þarf á um styrkleikamörk, sem eru gefin upp 
sem rúmmálshlutfall, þegar um er að ræða efnablöndur 
sem eru markaðssettar sem loftkenndar efnablöndur. 

6) Í þessari tilskipun eru sérákvæði um merkingar 
tiltekinna efnablandna. Til að tryggja nægilega vernd 
fyrir menn og umhverfið skal einnig lögleiða 
sérákvæði um merkingu tiltekinna efnablandna sem 
geta reynst hættulegar notendum þótt þær séu ekki 
hættulegar í skilningi þessarar tilskipunar. 

7) Hinn 30. apríl 1992 samþykkti ráðið tilskipun 
92/32/EBE um sjöundu breytingu á tilskipun 
67/548/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og 
stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og 
merkingu hættulegra efna (5). Hinn 27. apríl 1993 
samþykkti framkvæmdastjórnin tilskipun 
93/21/EBE (6) um átjándu aðlögun að tækniframförum 
á tilskipun ráðsins 67/548/EBE. Með þessum 
tilskipunum voru teknar upp nýjar viðmiðanir um 
flokkun og merkingu efna, sem eru hættuleg 
umhverfinu, ásamt viðeigandi táknum, hættu-
ábendingum, hættusetningum og varnaðarorðum sem 
nota skal við merkingar. Samþykkja ber ákvæði, á 

 

 

(5) Stjtíð. EB L 154, 5. 6. 1992, bls. 1. 
(6) Stjtíð. EB L 110, 4.5.1993, bls. 20. 
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vettvangi bandalagsins, um flokkun og merkingar 
efnablandna þar sem tekið er mið af áhrifum þeirra á 
umhverfið. Því er nauðsynlegt að móta aðferð til að 
meta hversu hættuleg tiltekin efnablanda er 
umhverfinu, annaðhvort með útreikningum eða með 
því að ákvarða visteiturefnafræðilega eiginleika hennar 
með prófunaraðferðum sem beitt er við tiltekin 
skilyrði. 

8) Í samræmi við ákvæði tilskipunar 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 (1) skal ekki nota fleiri dýr í tilraunum en 
nauðsyn krefur. Í 2. mgr. 7. gr. þeirrar sömu 
tilskipunar er kveðið á um að ekki skuli gera tilraun ef 
beita má annarri hagkvæmri og hentugri aðferð, sem 
fullnægir vísindalegum kröfum og útheimtir ekki 
notkun dýra, til að ná tilætluðum árangri. Í þessari 
tilskipun er því aðeins stuðst við niðurstöður úr mati á 
eiginleikum, með tilliti til eiturefnafræði og 
visteiturefnafræði, ef þessir eiginleikar eru þegar 
þekktir og hafa ekki í för með sér kvaðir um fleiri 
tilraunir á dýrum.  

9) Skilgreina þarf hvaða reynslu manna af tiltekinni 
efnablöndu má nýta við mat á heilsuspillandi áhrifum 
hennar. Ef klínískar rannsóknir fást samþykktar er 
gengið að því sem vísu að slíkar rannsóknir séu í 
samræmi við Helsinkiyfirlýsinguna og viðmiðunar-
reglur Efnahags- og framfarastofnunarinnar um góðar, 
klínískar starfsvenjur. 

10) Einkenni málmblandna eru þau að ekki er unnt að 
ákvarða eiginleika þeirra nákvæmlega með þeim 
hefðbundnu aðferðum sem nú eru í boði. Því verður að 
búa til sérstaka flokkunaraðferð þar sem tekið er tillit 
til efnafræðilegra séreiginleika þeirra. Framkvæmda-
stjórnin mun kanna þessa þörf, í samráði við 
aðildarríkin, og leggja fram tillögu, ef við á, áður en 
tilskipun þessi kemur til framkvæmda. 

11) Endurskoða þarf flokkun, pökkun og merkingu 
plöntuvarnarefna, sem heyra undir tilskipun ráðsins 
78/631/EBE frá 26. júní 1978 um samræmingu laga 
aðildarríkjanna varðandi flokkun, pökkun og merkingu 
varnings sem inniheldur eiturefni eða hættuleg efni 
(varnarefni) (2), með hliðsjón af framförum í tækni og 

 

 

(1) Stjtíð. EB L 358, 18.12.1986, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 206, 29.7.1978, bls. 13. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun ráðsins 92/32/EBE. 

vísindum og breytingum á reglum í kjölfarið á 
framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/414/EBE 15. júlí 
1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna (3). 

12) Í tilskipun 91/414/EBE og tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um 
markaðssetningu sæfiefna (4) er, öfugt við ákvæðin um 
efnablöndur sem heyra undir þessa tilskipun, kveðið á 
um málsmeðferð við leyfisveitingu fyrir hverja 
einstaka vöru á grundvelli skjala, sem umsækjandi 
leggur fram, og mats sem lögbært yfirvald í hverju 
aðildarríki annast. Þessi málsmeðferð við 
leyfisveitingu felur í sér eftirlit, einkum með flokkun, 
pökkun og merkingu hverrar vöru áður en hún er 
markaðssett. Nauðsynlegt er, sem liður í skýru og 
gagnsæju upplýsingaferli, að flokka og merkja 
plöntuvarnarefni í samræmi við ákvæði þessarar 
tilskipunar, að leggja til notkunarleiðbeiningar í 
samræmi við niðurstöður matsins sem fer fram innan 
ramma tilskipunar 91/414/EBE og að sjá til þess að 
merkingar fullnægi ákvæðum um þá víðtæku vernd 
sem stefnt er að með þessari tilskipun sem og tilskipun 
91/414/EBE. Auk þess verður að semja 
öryggisleiðbeiningar fyrir plöntuvarnarefni í samræmi 
við þessa tilskipun.  

13) Það er við hæfi að kveða á um, í tengslum við 
umhverfismerkingar, að veita megi tilteknar 
undanþágur eða setja tiltekin ákvæði í sérstökum 
tilvikum þar sem unnt er að sýna fram á að 
heildarumhverfisáhrif viðkomandi vörutegunda eru 
minni en samsvarandi vörutegunda.  

14) Þótt skotfæri heyri ekki undir þessa tilskipun geta 
sprengiefni, sem eru markaðssett með það fyrir augum 
að framkalla áhrif með sprengingum eða skoteldum, 
verið heilsuspillandi vegna efnasamsetningar sinnar. 
Því er nauðsynlegt, sem liður í gagnsæu 
upplýsingaferli, að flokka þau og semja öryggis-
leiðbeiningar um þau, í samræmi við ákvæði þessarar 
tilskipunar, og einnig að merkja þau í samræmi við 
alþjóðlegar reglur um flutning á hættulegum varningi. 

15) Til að tekið sé mið af ákveðnum efnablöndum sem 
geta reynst hættulegar notendum, þótt þær teljist ekki 
hættulegar samkvæmt þessari tilskipun, er nauðsynlegt 
að víkka út gildissvið tiltekinna ákvæða í þessari 
tilskipun þannig að þau nái yfir þessar efnablöndur. 

 

 

(3) Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/68/EB (Stjtíð. EB L 277, 
30.10.1996, bls. 25). 

(4) Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1. 
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16) Merkimiðar eru undirstöðutæki fyrir notendur 
hættulegra efnablandna til að fá mikilvægar og 
gagnorðar frumupplýsingar. Engu að síður þarf einnig 
að fylgja þeim tvöfalt kerfi ítarlegri upplýsinga sem 
byggist annars vegar á öryggisleiðbeiningum, sem 
ætlaðar eru aðilum sem nota efnablöndurnar í 
atvinnuskyni eins og skilgreint er í tilskipun fram-
kvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE frá 5. mars 1991 þar 
sem mælt er fyrir um sérstök upplýsingakerfi er varða 
hættulegar efnablöndur við framkvæmd 10. gr. 
tilskipunar 88/379/EBE (1), og hins vegar á aðilum 
sem aðildarríkin skipa og bera ábyrgð á að veita 
upplýsingar eingöngu til læknisfræðilegra nota, bæði í 
forvarnar- og lækningaskyni. 

 
17) Á grundvelli upplýsinga frá aðildarríkjunum og 

ýmsum aðilum, sem hlut eiga að máli, leggur 
framkvæmdastjórnin skýrslu fyrir Evrópuþingið og 
ráðið innan tveggja ára frá gildistöku þessarar 
tilskipunar um reynsluna af núverandi heildarstefnu í 
merkingum hættulegra efnablandna og einkum hvernig 
notendur skilja hana og beita henni og um reynsluna af 
kynningarherferðum og fræðslu- og þjálfunar-
áætlunum. Á grundvelli þessarar skýrslu leggur 
framkvæmdastjórnin fram nauðsynlegar tillögur ef við 
á. 

 
18) Nauðsynlegt er að krefjast öryggisleiðbeininga þar 

sem fram koma upplýsingar um hættuna sem mönnum 
og umhverfinu stafar af efnablöndum sem flokkast 
ekki sem hættulegar í skilningi þessarar tilskipunar en 
innihalda efni sem flokkast sem hættuleg eða heyra 
undir viðmiðunarmörk bandalagsins fyrir váhrif.  
Framkvæmdastjórnin mun endurskoða tilskipun 
91/155/EBE, á grundvelli upplýsinga frá aðildar-
ríkjunum, og leggja fram tillögur, ef við á, áður en 
tilskipun þessi kemur til framkvæmda. 

 
19) Þegar um er að ræða efnablöndu sem flokkast sem 

hættuleg í skilningi þessarar tilskipunar er rétt að 
heimila aðildarríkjunum að leyfa tilteknar undanþágur 
með tilliti til merkingar ef umbúðirnar eru of litlar eða 
á annan hátt ekki hentugar fyrir merkingu eða ef um er 
að ræða svo litlar umbúðir eða svo lítið magn að engin 
ástæða er til að óttast að mönnum eða umhverfi sé 
hætta búin.  Í slíkum tilvikum ber einnig að huga að 
samræmingu viðeigandi ákvæða á vettvangi 
bandalagsins. Framkvæmdastjórnin mun því kanna 
þörfina fyrir samræmingu og, ef við á, leggja fram 
tillögur. 

 
20) Tryggja skal þagnarskyldu viðvíkjandi ákveðnum 

efnum í efnablöndunum og því er nauðsynlegt að 
koma á kerfi sem gerir þeim sem ber ábyrgð á 

 

 

(1) Stjtíð. EB L 76, 22.3.1991, bls. 35. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 93/112/EBE (Stjtíð. EB L 314, 
16.12.1993, bls. 38). 

markaðssetningu efnablöndunnar kleift að óska eftir 
þagnarskyldu viðvíkjandi þessum efnum. 

 

21) Ákvæði þessarar tilskipunar taka mið af þeim 
skuldbindingum, sem bandalagið og aðildarríkin hafa 
gengist undir í samræmi við markmiðin fyrir sjálfbæra 
þróun sem sett voru í 19. kafla Dagskrár 21 á ráðstefnu 
Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun sem 
haldin var í júní 1922 í Ríó, um að stefna að 
samræmingu flokkunarkerfa fyrir hættuleg efni og 
efnablöndur. 

 

22) Veita ber framkvæmdastjórninni nauðsynlegar 
heimildir til að aðlaga alla viðaukana við þessa 
tilskipun að tækniframförum. 

 

23) Samþykkt þessarar tilskipunar skal ekki hafa áhrif á 
skuldbindingar aðildarríkjanna varðandi fresti til að 
setja innlend lög og beita þeim tilskipunum sem 
tilgreindar eru í VIII. viðauka.  

 

24) Tilskipanirnar, sem nefndar eru í VIII. viðauka, skulu 
felldar úr gildi með ákveðnum skilyrðum. Skilyrðin 
fyrir að fella úr gildi tilskipanirnar, sem nefndar eru í 
VIII. viðauka, skulu tilgreind fyrir Austurríki, 
Finnland og Svíþjóð til að mið sé tekið af núverandi 
löggjöf þeirra, einkum að því er varðar heilsuvernd og 
umhverfisvernd. 

 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

 

1. gr. 

 

Markmið og gildissvið 

 

1. Markmiðið með þessari tilskipun er að samræma lög og 
stjórnsýslufyrirmæli aðildarríkjanna um: 

 

 flokkun, pökkun og merkingu á hættulegum 
efnablöndum, og  

 

 samræmingu sérákvæða um tilteknar efnablöndur sem 
hætta kann að stafa af, hvort sem þær eru flokkaðar sem 
hættulegar í skilningi þessarar tilskipunar eða ekki, 

 

þegar þessar efnablöndur eru markaðssettar í 
aðildarríkjunum. 
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2. Þessi tilskipun gildir um efnablöndur sem: 

 innihalda a.m.k. eitt hættulegt efni í skilningi 2. gr., 

og 

 teljast hættulegar í skilningi 5., 6. eða 7. gr. 

3. Sérákvæðin, sem sett eru: 

 í 9. gr. og skilgreind í IV. viðauka, 

 í 10. gr. og skilgreind í V. viðauka, og 

 í 14. gr., 

skulu einnig gilda um efnablöndur sem teljast ekki 
hættulegar í skilningi 5., 6. eða 7. gr. en kunna þó að hafa 
tiltekna hættu í för með sér. 

4. Með fyrirvara um tilskipun 91/414/EBE skulu greinar 
þessarar tilskipunar um flokkun, pökkun, merkingu og 
öryggisleiðbeiningar gilda um plöntuvarnarefni. 

5. Tilskipunin skal ekki gilda um eftirfarandi efnablöndur í 
endanlegri mynd og fyrir endanlegan notanda: 

a) lyf handa mönnum og dýrum eins og þau eru skilgreind í 
tilskipun 65/65/EBE (1); 

b) snyrtivörur eins og þær eru skilgreindar í tilskipun 
76/768/EBE (2); 

c) blöndur efna, í formi úrgangs, sem heyra undir 
tilskipanir 75/442/EBE (3) og 78/319/EBE (4); 

d) matvæli; 

e) fóður; 

 

 

(1) Stjtíð. EB L 22, 9.2.1965, bls. 369. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 93/39/EBE (Stjtíð. EB L 214, 24.8.1993, bls. 22). 

(2) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 169. Tilskipuninni var síðast breytt 
með tilskipun 97/18/EB (Stjtíð. EB L 114, 1.5.1997, bls. 43). 

(3) Stjtíð. EB L 194, 25.7.1975, bls. 39. Tilskipuninni var síðast breytt með 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/350/EB (Stjtíð. EB L 135, 
6.6.1996, bls. 32). 

(4) Stjtíð. EB L 84, 31.3.1978, bls. 43. 

f) efnablöndur sem innihalda geislavirk efni eins og þau 
eru skilgreind í tilskipun 80/836/KBE (5); 

 

g) lækningatæki sem eru inngripstæki eða notuð í beinni 
snertingu við mannslíkamann, að svo miklu leyti sem 
sett eru ákvæði í löggjöf bandalagsins um flokkun og 
merkingu hættulegra efna og efnablandna sem tryggja 
sama umfang upplýsinga og verndar og kveðið er á um í 
þessari tilskipun. 

 

6. Þessi tilskipun gildir ekki um: 

 

 flutninga á hættulegum efnum á járnbrautum, vegum, 
skipgengum vatnaleiðum, sjó eða í lofti, 

 

 efnablöndur í umflutningi sem eru undir tollaeftirliti, að 
því tilskildu að þær sæti hvorki meðhöndlun né vinnslu. 

 

2. gr. 

 

Skilgreiningar 

 

1. Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem 
hér segir: 

 

a) „efni“: frumefni og efnasambönd þeirra, náttúruleg eða 
framleidd, þ.m.t. öll aukefni sem nauðsynleg eru til að 
viðhalda stöðugleika varanna og óhreinindi sem verða til 
í vinnslunni, en þó ekki leysiefni sem hægt er að skilja 
frá án þess að það hafi áhrif á stöðuleika efnisins eða 
breyti samsetningu þess: 

 

b) „efnablöndur“: blöndur eða lausnir sem samsettar eru úr 
tveimur eða fleiri efnum; 

 

c) „fjölliða“: efni sem samanstendur að meirihluta miðað 
við þyngd úr sameindum sem gerðar eru úr keðjum 
einnar eða fleiri tegunda einliða þar sem minnst þrjár 
einliðueiningar eru bundnar með samgildum tengjum við 
a.m.k. eina einliðu til viðbótar eða annað hvarfefni en 
samanstendur að minnihluta miðað við þyngd úr 
sameindum sem hafa sama mólmassa. Mólmassi slíkra 
sameinda er dreifður yfir ákveðið þyngdarbil vegna 
mismunandi fjölda einliðueininga í hverri sameind. Í 
þessari skilgreiningu merkir „einliðueining“ einliðu sem 
hvarfast hefur í fjölliðu; 

 

 

(5) Stjtíð. EB L 246, 17.9.1980, bls. 1. Tilskipuninni var breytt með 
tilskipun  84/467/KBE (Stjtíð. EB L 265, 5.10.1984, bls. 4). 
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d) (………); 

 

e) „markaðssetning“: það að bjóða fram vöru til þriðja 
aðila. Innflutningur inn á tollsvæði bandalagsins telst 
vera markaðssetning í skilningi þessarar tilskipunar; 

 

f) „vísindaleg rannsókn og þróunarstarf“: vísindatilraun, 
greining eða efnarannsókn sem fer fram við staðlaðar 
aðstæður. Í þessu felst m.a. ákvörðun á eiginleikum sjálfs 
efnisins, áhrifamætti þess og virkni ásamt 
vísindarannsókn í tengslum við vöruþróun; 

 

 

g) „rannsókn og þróunarstarf sem miða að vinnsluferli“: 
frekari þróun efnis þar sem fram fara rannsóknir í 
tilraunaverksmiðju eða framleiðslutilraunir til að kanna 
notkunarsvið efnisins; 

 

h) „EINECS“: Evrópuskrá yfir markaðssett íðefni. Í henni 
er endanleg skrá yfir öll efni sem talið er að hafi verið á 
markaðinum 18. september 1981. 

 

2. Eftirfarandi er „hættulegt“ í skilningi þessarar 
tilskipunar: 

 

a) „sprengifim efni og efnablöndur“: föst, fljótandi, deig- 
eða hlaupkennd efni og efnablöndur sem geta, einnig án 
súrefnis andrúmsloftsins, hvarfast á útverminn hátt og 
þannig myndað lofttegundir á skömmum tíma og sem 
við skilgreind prófunarskilyrði hvellspringa, fuðra upp 
eða springa við upphitun í hálflokuðu rými; 

 

b) „eldnærandi efni og efnablöndur“: efni og efnablöndur 
sem koma af stað mjög útvermnum efnahvörfum þegar 
þau komast í snertingu við önnur efni, einkum eldfim 
efni; 

 

c) „afar eldfim efni og efnablöndur“: fljótandi efni og 
efnablöndur sem hafa mjög lágt kveikju- og suðumark 
og loftkennd efni og efnablöndur sem eru eldfim í 
snertingu við andrúmsloft við umhverfishita og 
venjulegan þrýsting; 

d) mjög eldfim efni og efnablöndur: 
 

 efni og efnablöndur sem geta hitnað og getur að 
lokum kviknað í, án þess að notaður sé orkugjafi, ef 
þau komast í snertingu við andrúmsloft við 
umhverfishita, eða 

 
 föst efni og efnablöndur sem auðveldlega kviknar í 

eftir stutta snertingu við íkveikjuvald og sem halda 
áfram að brenna eða eyðast eftir að íkveikjuvaldurinn 
hefur verið fjarlægður, eða 

 
 fljótandi efni og efnablöndur með mjög lágt 

kveikjumark, eða 
 

 efni og efnablöndur sem, í snertingu við vatn eða rakt 
loft, mynda afar eldfimar lofttegundir í hættulega 
miklu magni; 

 
e) eldfim efni og efnablöndur: fljótandi efni og efnablöndur 

með lágt kveikjumark; 
 
f) „mjög eitruð efni og efnablöndur“: efni og efnablöndur 

sem í mjög litlu magni valda dauða eða bráðu eða 
varanlegu tjóni á heilsu við innöndun eða inntöku eða 
við upptöku í gegnum húð; 

 
g) „eitruð efni og efnablöndur“: efni og efnablöndur sem í 

litlu magni valda dauða eða bráðu eða varanlegu tjóni á 
heilsu við innöndun eða inntöku eða við upptöku í 
gegnum húð; 

 
h) „heilsuspillandi efni og efnablöndur“: efni og 

efnablöndur sem geta valdið dauða eða bráðu eða 
varanlegu tjóni á heilsu við inntöku eða innöndun eða 
við upptöku í gegnum húð; 

 
i) ætandi efni og efnablöndur: efni og efnablöndur sem 

geta eyðilagt lifandi vefi ef þau komast í snertingu við 
þá; 

 
j) „ertandi efni og efnablöndur“: efni og efnablöndur sem 

eru ekki tærandi en geta valdið bólgu þegar þær komast í 
beina, langvarandi eða endurtekna snertingu við húð eða 
slímhimnu; 

 
k) „ofnæmisvaldandi efni og efnablöndur“: efni og 

efnablöndur sem við innöndun eða ef þau smjúga í 
gegnum húð geta valdið ofnæmi þannig að frekari váhrif 
frá efninu eða efnablöndunni valda sérstökum skaðlegum 
áhrifum; 

 
l) „krabbameinsvaldandi efni og efnablöndur“: efni og 

efnablöndur sem geta valdið krabbameini í mönnum eða 
aukið tíðni þess við innöndun eða inntöku eða við 
upptöku í gegnum húð; 
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m) „stökkbreytandi efni og efnablöndur“: efni og 
efnablöndur sem geta valdið arfgengum galla á  erfðaefni 
eða aukið tíðni gallans við innöndun eða inntöku eða  við 
upptöku í gegnum húð; 

n) „efni og efnablöndur sem hafa skaðleg áhrif á æxlun“: 
efnablöndur og efni sem geta valdið eða aukið tíðni á 
óarfgengum, skaðlegum áhrifum á afkvæmi og/eða skaða 
á æxlunarfærum karla og kvenna að því er varðar 
starfsemi og getu; 

o) „efni og efnablöndur sem eru hættuleg umhverfinu“: efni 
og efnablöndur sem geta haft í för með sér tafarlausa eða 
tafða hættu fyrir einn eða fleiri þætti umhverfisins. 

3. gr. 

Ákvörðun hættulegra eiginleika efnablandna 

1. Mat á hversu hættuleg tiltekin efnablanda er skal 
byggjast á ákvörðun: 

 eðlisefnafræðilegra eiginleika, 

 eiginleika sem hafa áhrif á heilsu, 

 eiginleika sem varða umhverfið. 

Þessir mismunandi eiginleikar skulu ákvarðaðir í samræmi 
við ákvæði 5., 6. og 7. gr. 

Ef prófanir eru gerðar á efnablöndunni á rannsóknarstofu 
skal efnablandan vera eins og hún er þegar hún er 
markaðssett. 

2. Ef hættulegir eiginleikar eru ákvarðaðir í samræmi við 
ákvæði 5., 6. og 7. gr. skal tekið tillit til allra hættulegra efna 
í skilningi 2. gr., einkum þeirra: 

 sem eru skráð í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE, 

 sem eru skráð í ELINCS-skrána (Evrópuskrá yfir 
tilkynnt efni) í samræmi við 21. gr. tilskipunar 
67/548/EBE, 

 sem sá sem ber ábyrgð á markaðssetningunni í samræmi 
við 6. gr. tilskipunar 67/548/EEB hefur flokkað og merkt 
til bráðabirgða, 

 sem eru flokkuð og merkt í samræmi við 7. gr. 
tilskipunar 67/548/EBE og hafa enn ekki verið tekin inn í 
ELINCS-skrána, 

 sem heyra undir 8. gr. tilskipunar 67/548/EBE, 

 sem eru flokkuð og merkt í samræmi við 13. gr. 
tilskipunar 67/548/EBE, 

í samræmi við ákvæðin sem mælt er fyrir um í þeirri aðferð 
sem er notuð. 

3. Þegar um er að ræða efnablöndur sem heyra undir þessa 
tilskipun skal taka tillit til hættulegra efna, sem um getur í 
2. gr. og eru flokkuð sem hættuleg vegna áhrifa sinna á 
heilsu og/eða umhverfi, hvort sem þau eru til staðar sem 
óhreinindi eða aukefni, ef styrkur þeirra er jafn og eða meiri 
en styrkurinn sem er skilgreindur í eftirfarandi töflu nema 
lægri gildi séu gefin í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE, í 
B-hluta II. viðauka við þessa tilskipun eða í B-hluta 
III. viðauka við hana, nema kveðið sé á um annað í 
V. viðauka við þessa tilskipun. 

 
Styrkur sem taka þarf tillit til: 

Hættuflokkur efnisins fyrir loftkenndar 
efnablöndur, 

rúmmálshlutfall 

fyrir aðrar 
efnablöndur, 

þyngdarhlutfall 

Mjög eitrað  0,02  0,1 

Eitrað  0,02  0,1 

Krabbameinsvaldandi 
1. eða 2. flokkur  0,02  0,1 

Stökkbreytandi 
1. eða 2. flokkur  0,02  0,1 

Skaðleg áhrif á æxlun 
1. eða 2. flokkur  0,02  0,1 

Hættulegt heilsu  0,2  1 

Ætandi  0,02  1 

Ertandi  0,2  1 

Ofnæmisvaldandi  0,2  1 

Krabbameinsvaldandi 
3. flokkur  0,2  1 
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Styrkur sem taka þarf tillit til: 

Hættuflokkur efnisins fyrir loftkenndar 
efnablöndur, 

rúmmálshlutfall 

fyrir aðrar 
efnablöndur, 

þyngdarhlutfall 

Stökkbreytivaldandi 
3. flokkur  0,2  1 

Skaðleg áhrif á æxlun 
3. flokkur  0,2  1 

Hættulegt umhverfinu, N   0,1 

Hættulegt umhverfinu, óson  0,1  0,1 

Hættulegt umhverfinu   1 

4. gr. 

Almennar meginreglur um flokkun og merkingar 

1. Flokkun hættulegra efnablandna í samræmi við umfang 
og eðli hættunnar, sem um er að ræða, skal byggð á 
skilgreiningunum á hættuflokkum sem mælt er fyrir um í 
2. gr. 

2. Beita ber almennum meginreglum um flokkun og 
merkingu efnablandna í samræmi við viðmiðanirnar sem 
mælt er fyrir um í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE 
nema þegar notast er við aðrar viðmiðanir sem um getur í 5., 
6., 7. eða 10. gr. og í viðeigandi viðaukum við þessa 
tilskipun. 

5. gr. 

Mat á hættu vegna eðlisefnafræðilegra eiginleika 

1. Meta skal hættu vegna eðlisefnafræðilegra eiginleika 
efnablöndu með því að ákvarða, með aðferðunum sem eru 
tilgreindar í A-hluta V. viðauka við tilskipun 67/548/EBE, 
þá eðlisefnafræðilegu eiginleika efnablöndunnar sem eru 
nauðsynlegir fyrir rétta flokkun hennar í samræmi við 
viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í VI. viðauka við þá 
tilskipun. 

2. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr.: 

er ekki nauðsynlegt að ákvarða hvort efnablanda sé 
sprengifim, eldnærandi, afar eldfim, mjög eldfim eða eldfim, 
að því tilskildu: 

 að enginn efnisþáttur hennar hafi slíka eiginleika og 
ólíklegt sé að efnablandan hafi slíka hættu í för með sér 
miðað við þær upplýsingar sem framleiðandi hefur,  

 að vísindarannsóknir sýni, þegar efnasamsetningu 
efnablöndu með þekktri samsetningu er breytt, að 
endurmat á hættunni leiði ekki til þess að flokkun hennar 
verði breytt, 

 að efnablöndur, sem eru markaðssettar sem úðaefni, 
fullnægi ákvæðum 9. gr. a í tilskipun 75/324/EBE (1). 

3. Mælt er fyrir um aðrar reikniaðferðir í B-hluta I. viðauka 
við þessa tilskipun fyrir ákveðin tilvik þar sem aðferðirnar, 
sem mælt er fyrir um í A-hluta V. viðauka við tilskipun 
67/548/EBE, henta ekki. 

4. Í A-hluta I. viðauka við þessa tilskipun er vísað til 
ákveðinna undanþágna frá beitingu aðferðanna sem mælt er 
fyrir um í A-hluta V. viðauka við tilskipun 67/548/EBE. 

5. Meta skal hættu vegna eðlisefnafræðilegra eiginleika 
efnablöndu, sem heyrir undir tilskipun 91/141/EBE, með því 
að ákvarða þá eðlisefnafræðilegu eiginleika efnablöndunnar 
sem eru nauðsynlegir fyrir rétta flokkun hennar í samræmi 
við viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í VI. viðauka við 
tilskipun 67/548/EBE. Þessir eiginleikar skulu ákvarðaðir 
með aðferðunum sem mælt er fyrir um í A-hluta V. viðauka 
við tilskipun 67/548/EBE nema aðrar alþjóðlega 
viðurkenndar aðferðir séu leyfilegar samkvæmt ákvæðum II. 
og III. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. 

6. gr. 

Mat á heilsufarshættu 

1. Heilsufarshætta efnablöndu skal metin með einni eða 
fleiri eftirfarandi aðferðum: 

a) með hefðbundnu aðferðinni sem er lýst í II. viðauka; 

b) með því að ákvarða þá eiturefnafræðilega eiginleika 
efnablöndunnar sem eru nauðsynlegir fyrir rétta flokkun 
í samræmi við viðmiðanirnar í VI. viðauka við tilskipun 
67/548/EBE. Þessir eiginleikar skulu ákvarðaðir með 
aðferðunum sem mælt er fyrir um í B-hluta V. viðauka 
við tilskipun 67/548/EBE nema aðrar alþjóðlega 
viðurkenndar aðferðir séu leyfilegar, þegar um er að 
ræða plöntuvarnarefni, í samræmi við ákvæði II. og 
III. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. 

 

 

(1) Stjtíð. EB L 147, 9.6.1975, bls. 40. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 94/1/EB (Stjtíð. EB L 23, 28.1.1994, bls. 28). 
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2. Með fyrirvara um ákvæði tilskipunar 91/414/EBE er 
einungis heimilt að nota aðferðirnar, sem tilgreindar eru í b-
lið 1. mgr., ef sá sem ber ábyrgð á markaðssetningu 
efnablöndunnar getur á vísindalegan  hátt fært sönnur á að 
hvorki sé hægt að ákvarða eiturefnafræðilega eiginleika 
efnablöndunnar rétt með aðferðinni sem tilgreind er í a-
lið 1. mgr. né á grundvelli fyrirliggjandi niðurstaðna úr 
prófunum á dýrum og að því tilskildu að þær séu 
réttlætanlegar eða leyfðar sérstaklega skv. 12. gr. tilskipunar 
86/609/EBE. 

Þegar eiturefnafræðilegur eiginleiki hefur verið staðfestur 
með aðferðunum, sem tilgreindar eru í b-lið 1. mgr., í því 
skyni að afla nýrra gagna skal prófunin fara fram í samræmi 
við meginreglur um góðar starfsvenjur við rannsóknir sem 
kveðið er á um í tilskipun 87/18/EBE frá 18. desember 1986 
um samhæfingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum 
um beitingu meginreglna varðandi góðar starfsvenjur við 
rannsóknir og sannprófun á beitingu þeirra vegna prófana á 
efnum (1) og í samræmi við ákvæði tilskipunar 86/609/EBE, 
einkum 7. og 12. gr. 

Með fyrirvara um ákvæði 3. mgr. skal, ef staðfest hefur verið 
með báðum aðferðunum sem eru tilgreindar í a- og b-lið 
1. mgr. að um eiturefnafræðilega eiginleika sé að ræða, nota 
niðurstöður aðferðanna, sem eru tilgreindar í b-lið 1. mgr., til 
að flokka efnablönduna nema um sé að ræða 
krabbameinsvaldandi eða stökkbreytandi áhrif eða skaðleg 
áhrif á æxlun en þá má aðeins nota aðferðina sem er tilgreind 
í a-lið 1. mgr. 

Eiturefnafræðilegir eiginleikar efnablöndunnar, sem eru ekki 
metnir með aðferðinni sem er tilgreind í b-lið 1. mgr., skulu 
metnir í samræmi við aðferðina sem er tilgreind í al-lið 
1. mgr. 

3. Enn fremur, ef unnt er að færa sönnur á: 

 með faraldsfræðilegum rannsóknum, með vísindalega 
gildum og rökstuddum raundæmum eins og tilgreint er í 
VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða með vísun til 
tölfræðilega marktækrar reynslu, svo sem mats á 
gögnum frá eiturupplýsingastöðvum eða gögnum um 
atvinnusjúkdóma, að eiturefnafræðileg áhrif á menn séu 
önnur en þau sem beiting aðferðanna, sem eru tilgreindar 
í 1. mgr, bendir til skal flokka efnablönduna í samræmi 
við áhrif hennar á menn,  

 að við hefðbundið mat sé hætta á, vegna áhrifa eins og 
virknisaukningar, að eiturefnafræðileg hætta sé vanmetin 
og skulu þessi áhrif tekin með í reikninginn við flokkun 
efnablöndunnar, 

 að við hefðbundið mat sé hætta á, vegna áhrifa eins og 
gagnverkunar, að eiturefnafræðileg hætta sé vanmetin og 

 

 

(1)   Stjtíð. EB L 15, 17.1.1987, bls. 29. 

skulu þessi áhrif tekin með í reikninginn við flokkun 
efnablöndunnar. 

4. Að því er varðar efnablöndur með þekktri samsetningu, 
að undanskildum þeim sem falla undir tilskipun 
91/141/EBE, sem eru flokkaðar í samræmi við b-lið 1. mgr. 
skal að nýju meta heilsufarshættu, annaðhvort með 
aðferðinni sem er tilgreind í a-lið eða aðferðinni sem er 
tilgreind í b-lið 1. mgr.: 

  ef framleiðandi breytir upphafsstyrk, sem er gefinn upp 
sem þyngdar- eða rúmmálshlutfall, eins eða fleiri 
hættulegra efnisþátta í samsetningunni í samræmi við 
eftirfarandi töflu: 

 

 
Upphafsstyrksvið efnisþáttarins 

 
Leyfð vikmörk upphafsstyrks 

efnisþáttarins 

 2,5% ± 30% 

> 2,5  10% ± 20% 

> 10  25% ± 10% 

> 25  100% ± 5% 

 ef framleiðandi breytir samsetningu með því að skipta út 
eða bæta við einum eða fleiri efnisþáttum, hvort sem þeir 
kunna að vera hættulegir eða ekki samkvæmt 
skilgreiningunum í 2. gr. 

Nýtt mat skal fara fram nema gild, vísindaleg rök séu fyrir 
því að ætla að nýtt hættumat muni ekki leiða til breyttrar 
flokkunar. 

7. gr. 

Mat á hættu fyrir umhverfið 

1. Meta skal með einni eða fleiri eftirfarandi aðferðum 
hvaða hættu tiltekin efnablanda hefur í för með sér fyrir 
umhverfið: 

a) með hefðbundnu aðferðinni sem er lýst í III. viðauka við 
þessa tilskipun; 

b) með því að ákvarða þá eiginleika efnablöndunnar sem 
eru hættulegir umhverfinu í þeim tilgangi að flokka hana 
rétt í samræmi við viðmiðanirnar í VI. viðauka við 
tilskipun 67/548/EBE. Þessir eiginleikar skulu 
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ákvarðaðir með aðferðunum sem mælt er fyrir um í 
C-hluta V. viðauka við tilskipun 67/548/EBE nema aðrar 
alþjóðlega viðurkenndar aðferðir séu leyfilegar, þegar 
um er að ræða plöntuvarnarefni, í samræmi við ákvæði 
II. og III. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Með 
fyrirvara um prófunarkröfur samkvæmt tilskipun 
91/414/EBE er skilyrðunum fyrir beitingu 
prófunaraðferðanna lýst í C-hluta III. viðauka við þessa 
tilskipun. 

2. Þegar visteiturefnafræðilegur eiginleiki hefur verið 
staðfestur með einni af aðferðunum, sem eru tilgreindar í b-
lið 1. mgr., í því skyni að afla nýrra gagna skal prófunin fara 
fram í samræmi við meginreglur um góðar starfsvenjur við 
rannsóknir sem kveðið er á um í tilskipun 87/18/EBE og í 
samræmi við ákvæði tilskipunar 86/609/EBE.  

Þegar hætta fyrir umhverfið hefur verið metin eftir báðum 
framangreindum leiðum skal nota niðurstöður aðferðanna, 
sem um getur í b-lið 1. mgr., til að flokka efnablönduna. 

3. Að því er varðar efnablöndur með þekktri samsetningu, 
að undanskildum þeim sem falla undir tilskipun 
91/141/EBE, sem eru flokkaðar í samræmi við b-lið 1. mgr. 
skal að nýju meta hættu fyrir umhverfið, annaðhvort með 
aðferðinni sem er tilgreind í a-lið 1. mgr. eða aðferðinni sem 
er tilgreind í b-lið 1. mgr.: 

 ef framleiðandi breytir upphafsstyrk, sem er gefinn upp 
sem þyngdar- eða rúmmálshlutfall, eins eða fleiri 
hættulegra efnisþátta í samsetningunni í samræmi við 
eftirfarandi töflu: 

 

Upphafsstyrksvið efnisþáttarins 

 

Leyfð vikmörk upphafsstyrks 
efnisþáttarins 

 2,5% ± 30% 

> 2,5 10% ± 20% 

> 10  25% ± 10% 

> 25  100% ± 5% 

 ef framleiðandi breytir samsetningu með því að skipta út 
eða bæta við einum eða fleiri efnisþáttum án tillits til 
þess hvort þeir eru hættulegir samkvæmt skilgrein-
ingunum í 2. gr. 

Nýja matið gildir nema traust, vísindaleg rök séu fyrir því að 
ætla að nýtt hættumat muni ekki leiða til breyttrar flokkunar. 

8. gr. 
 

Skyldur og verkefni aðildarríkjanna 
 
1. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til 
að tryggja að ekki sé unnt að markaðssetja efnablöndur sem 
þessi tilskipun tekur til nema þær séu í samræmi við hana. 
 
2. Til að tryggja samræmi við þessa tilskipun geta yfirvöld 
aðildarríkjanna óskað eftir upplýsingum um samsetningu 
efnablöndunnar ásamt öðrum viðeigandi upplýsingum, sem 
kunna að skipta máli, frá hverjum þeim sem ber ábyrgð á 
markaðssetningu efnablöndunnar. 
 
3. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til 
að tryggja að þeir sem bera ábyrgð á markaðssetningu 
efnablöndunnar hafi á reiðum höndum fyrir yfirvöld 
aðildarríkjanna: 
 

 gögnin sem eru notuð til að flokka og merkja 
efnablönduna, 

 
 allar viðeigandi upplýsingar sem varða kröfur vegna 

umbúða í samræmi við lið 1.3 í 9. gr., þar á meðal 
prófunarvottorðið sem gefið er út í samræmi við A-lið 
IX. viðauka við tilskipun 67/548/EBE, 

 
 gögnin sem eru notuð til að semja 

öryggisleiðbeiningarnar í samræmi við 14. gr. 
 
4. Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin skulu skiptast á 
upplýsingum um heiti og fullt heimilisfang innlenda 
yfirvaldsins eða yfirvaldanna sem bera ábyrgð á miðlun og 
skiptum á upplýsingum sem varða eiginlega beitingu 
þessarar tilskipunar. 
 

9. gr. 
 

Umbúðir 
 
1. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir 

til að tryggja: 
 
1.1. að ekki sé hægt að markaðssetja efnablöndur, í 

skilningi 2. mgr. 1. gr., og efnablöndur, sem heyra 
undir IV. viðauka skv. 3. mgr. 1. gr., nema umbúðir 
þeirra uppfylli eftirfarandi kröfur: 

 
— umbúðirnar skulu vera þannig hannaðar og 

gerðar að innihaldið leki ekki út úr þeim. Þetta á 
þó ekki við þar sem mælt er fyrir um sérstakan 
öryggisbúnað, 
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— efnið í umbúðunum og lokunarbúnaðinum má 
hvorki vera þannig að hætta sé á því að innihaldið 
leysi það upp né vera líklegt til að mynda skaðleg 
eða hættuleg efnasambönd með innihaldinu, 

 
— umbúðir og lokunarbúnaður þurfa að vera svo 

sterk og traust að ekki losni um þau og þau 
standist örugglega það álag sem þau verða fyrir 
við venjulega meðhöndlun, 

 
— ílát búin margnota lokunarbúnaði skulu hönnuð 

þannig að hægt sé að loka umbúðunum aftur og 
aftur án þess að innihaldið sleppi út; 

 
1.2. að ílát, sem innihalda efnablöndur, í skilningi 2. mgr. 

1. gr., og efnablöndur, sem heyra undir IV. viðauka 
skv. 3. mgr. 1. gr., sem eru boðnar eða seldar 
almenningi: 

 
— séu hvorki þannig löguð og/eða skreytt að þau 

laði að sér eða veki forvitni barna eða villi um 
fyrir neytendum, eða 

 
— séu ekki með sama útlit og/eða heiti og notuð eru 

fyrir matvæli, fóður, lyf eða snyrtivörur. 
 
1.3. að ílát, sem innihalda tilteknar efnablöndur sem eru 

boðnar eða seldar almenningi og heyra undir 
IV. viðauka við þessa tilskipun: 

 
— séu með barnheldum öryggislokum, 

 
og/eða 

 
— séu með áþreifanlegri viðvörun um hættu. 

 
Búnaðurinn skal vera í samræmi við 
tækniforskriftirnar í A- og B-hluta IX. viðauka við 
tilskipun 67/548/EBE. 

 
2. Líta ber svo á að umbúðir efnablandna uppfylli 

ákvæði fyrsta, annars og þriðja undirliðar liðar 1.1 ef 
þær eru í samræmi við ákvæði um flutning 
hættulegra efna á járnbrautum, vegum, skipgengum 
vatnaleiðum og sjó eða í lofti. 

 
10. gr. 

 
Merking 

 
1.1. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir 

til að tryggja: 

a) að ekki sé unnt að markaðssetja efnablöndur í 
skilningi 2. mgr. 1. gr. nema merkingar á 
umbúðum þeirra fullnægi öllum kröfum 
samkvæmt þessari grein og sérákvæðunum í 
A-og B-hluta V. viðauka; 

 
b) að ekki sé unnt að markaðssetja efnablöndur í 

skilningi 3. mgr. 1. gr., eins og þær eru 
skilgreindar í B- og C-hluta í V. viðauka, nema 
merkingar á umbúðum þeirra fullnægi öllum 
kröfum samkvæmt liðum 2.1 og 2.2 og 
sérákvæðunum í B- og C-hluta V. viðauka. 

 
1.2. Að því er varðar plöntuvarnarefni, sem falla undir 

tilskipun 91/414/EBE, skal eftirfarandi málsliður 
fylgja kröfum um merkingar samkvæmt þessari 
tilskipun: 

 
„Fylgið notkunarleiðbeiningum til að varast hættu 
fyrir menn og umhverfi.“ 

 
Þessi merking hefur ekki áhrif á kröfur um 
upplýsingar skv. 16. gr. tilskipunar 91/414/EBE og 
V. viðauka við hana. 

 
2. Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram með 

greinilegu og óafmáanlegu letri á umbúðum: 
 
2.1.  viðskiptaheiti eða táknun efnablöndunnar, 
 
2.2. nafn og fullt heimilisfang ásamt símanúmeri þess 

einstaklings sem hefur staðfestu í bandalaginu og ber 
ábyrgð á markaðssetningu efnablöndunnar, hvort 
sem það er framleiðandinn, innflytjandinn eða 
dreifingaraðilinn. 

 
2.3. efnaheiti efnisins eða efnanna í efnablöndunni í 

samræmi við eftirfarandi reglur: 
 
2.3.1. ef um er að ræða efnablöndur sem eru flokkaðar sem 

mjög eitraðar (T+), eitraðar (T) eða hættulegar heilsu 
(Xn) í samræmi við 6. gr. skal aðeins taka tillit til 
efna sem eru mjög eitruð, eitruð, eða hættuleg heilsu 
og eru til staðar í styrk sem er við eða yfir lægstu 
mörkunum (Xn-mörkunum) fyrir hvert þeirra sem 
mælt er fyrir um í I. viðauka við tilskipun 
67/548/EBE eða, ef svo er ekki, B-hluta II. viðauka 
við þessa tilskipun; 

 
2.3.2. ef um er að ræða efnablöndur sem eru flokkaðar sem 

ætandi (C) í samræmi við 6. gr. skal aðeins taka tillit 
til ætandi efna sem eru til staðar í styrk sem er við 
eða yfir lægstu mörkunum (Xi-mörkunum) sem mælt 
er fyrir um í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða, 
ef svo er ekki, B-hluta II. viðauka við þessa tilskipun; 

 
2.3.3. heiti efna sem lögð eru til grundvallar við flokkun 

efnablöndunnar í einn eða fleiri eftirfarandi 
hættuflokka: 
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— krabbameinsvaldandi, 1., 2. eða 3. flokk, 
 

— stökkbreytandi, 1., 2. eða 3. flokk, 
 

— skaðleg áhrif á æxlun, 1., 2. eða 3. flokk, 
 

— mjög eitruð, eitruð eða hættuleg heilsu vegna 
verkunar, sem er þó ekki banvæn, eftir váhrif í 
eitt skipti, 

 
— eitruð eða hættuleg heilsu vegna alvarlegrar 

verkunar eftir endurtekin eða langvarandi váhrif, 
 

— ofnæmisvaldandi; 
 

skulu tilgreind á merkimiðanum. 
 

Efnaheitið skal vera eitt heitanna sem eru skráð í 
I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða heiti 
samkvæmt alþjóðlega viðurkenndu nafnakerfi í 
efnafræði ef efnið hefur enn ekki verið skráð í þann 
viðauka. 

 
2.3.4. Vegna framangreindra ákvæða er ekki nauðsynlegt 

að heiti efna, sem lögð eru til grundvallar við flokkun 
efnablöndunnar í einn eða fleiri eftirfarandi 
hættuflokka: 

 
— sprengifim, 

 
— eldnærandi, 

 
— afar eldfim, 

 
— mjög eldfim, 

 
— eldfim, 

 
— ertandi, 

 
— hættuleg umhverfinu, 

 
séu tilgreind á merkimiðanum nema tilgreina þurfi 
efnið samkvæmt ákvæðum liða 2.3.1, 2.3.2 eða 2.3.3. 

 
2.3.5. Að jafnaði nægja fjögur efnaheiti til að auðkenna 

efnin sem einkum orsaka þá alvarlegu 
heilsufarshættu sem liggur til grundvallar flokkun 
efnanna og vali á viðeigandi hættusetningum. Í 
sumum tilvikum kann að vera þörf fyrir fleiri en 
fjögur efnaheiti. 

2.4. Hættutákn og hættuábending eða -ábendingar 

 

Hættutákn, ef þau eru tilgreind í þessari tilskipun, og 
ábendingar um hættu vegna notkunar efnablöndu 
skulu vera í samræmi við orðalagið í II. og 
VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE og skal beitt í 
samræmi við hættumatið sem fram fer í samræmi við 
I., II., og III. viðauka við þessa tilskipun.  

 

Þegar áskilið er að efnablanda sé merkt með fleiri en 
einu hættutákni:  

 

— gerir skyldumerking með tákninu T táknin X og 
C valfrjáls nema kveðið sé á um annað í 
I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE, 

 

— gerir skyldumerking með tákninu C táknið X 
valfrjálst, 

 

— gerir skyldumerking með tákninu E táknin F og 
O valfrjáls, 

 

— gerir skyldumerking með tákninu Xn táknið Xi 
valfrjálst. 

 

Táknið eða táknin skulu prentuð með svörtu letri á 
appelsínugulum grunni. 

 

2.5. Hættusetningar (H-setningar) 

 

Ábendingar um sérstaka áhættu (H-setningar) skulu 
vera í samræmi við orðalagið í III.  og VI. viðauka 
við tilskipun 67/548/EBE og skulu ákvarðaðar í 
samræmi við niðurstöður hættumatsins sem fram fer í 
samræmi við I., II., og III. viðauka við þessa 
tilskipun.  

 

Að jafnaði nægir að nota sex hættusetningar til að 
lýsa áhættu. Í þessu skyni skal litið á samtengdar 
setningar í III. viðauka við tilskipun 67/548/EBE sem 
einstakar setningar. Teljist efnablandan hins vegar til 
fleiri en eins hættuflokks skulu þessar stöðluðu 
setningar ná til allrar meginhættu sem efnablandan 
hefur í för með sér. Í sumum tilvikum kann að vera 
þörf fyrir fleiri en sex hættusetningar. 

 

Ekki er nauðsynlegt að nota stöðluðu setningarnar 
„afar eldfimt“ eða „mjög eldfimt“ ef það hefur í för 
með sér endurtekningu á hættuábendingu sem er 
notuð í samræmi við lið 2.4. 
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2.6. Varnaðarorð (V-setningar) 

Ábendingar um varnaðarorð (varnaðarsetningar) 
skulu vera í samræmi við orðalagið í IV.  og 
VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE og skulu 
ákvarðaðar í samræmi við niðurstöður hættumatsins 
sem fram fer í samræmi við I., II., og III. viðauka við 
þessa tilskipun.  

Að jafnaði nægir að nota sex varnaðarsetningar til að 
setja fram þau varnaðarorð sem helst eiga við. Í 
þessu skyni skal litið á samtengdar setningar í 
IV. viðauka við tilskipun 67/548/EBE sem stakar 
setningar. Í sumum tilvikum kann að vera þörf fyrir 
fleiri en sex varnaðarsetningar. 

Ef ekki er í raun hægt að koma varnaðarorðum fyrir á 
merkimiða eða umbúðunum sjálfum skulu 
varnaðarorð um notkun efnablöndunnar fylgja 
umbúðunum. 

2.7. Tilgreint magn (tilgreindur massi eða rúmmál) 
innihalds ef um er að ræða efnablöndur sem eru 
boðnar eða seldar almenningi. 

3. Ef um er að ræða tilteknar efnablöndur, sem eru 
flokkaðar sem hættulegar í skilningi 7. gr., er heimilt, 
þrátt fyrir ákvæði liða 2.4, 2.5 og 2.6 í þessari grein, 
að veita undanþágur frá tilteknum ákvæðum um 
umhverfismerkingar eða sérákvæðum í tengslum við 
umhverfismerkingar, í samræmi við málsmeðferðina 
sem um getur í 20. gr., ef unnt er að sýna fram á að 
með því megi draga úr umhverfisáhrifum. Þessar 
undanþágur eða sérákvæði eru skilgreind og sett fram 
í A- eða B-hluta V. viðauka. 

4. Ef innihald umbúðanna er ekki yfir 125 ml: 

— er ekki nauðsynlegt að tilgreina H-setningar eða 
V-setningar ef um er að ræða efnablöndur sem 
eru flokkaðar sem mjög eldfimar, eldnærandi eða 
ertandi, nema þær sem eru merktar H 41, eða 
flokkaðar sem hættulegar umhverfinu og merktar 
með tákninu N, 

— er nauðsynlegt að tilgreina H-setningar en ekki 
V-setningar ef um er að ræða efnablöndur sem 
eru flokkaðar sem eldfimar eða hættulegar 
umhverfinu en ekki merktar með tákninu N. 

5. Ábendingar, eins og „ekki eitrað“, „ekki mengandi“, 
„óskaðlegt“, „vistvænt“, eða aðrar fullyrðingar, sem 
gefa til kynna að efnablanda sé hættulaus og sem 
líklegt er að leiði til vanmats á hættunni sem fylgir 
viðkomandi efnablöndu, skulu ekki birtar á 

umbúðum eða merkimiðum efnablandna sem heyra 
undir þessa tilskipun, sbr. þó ákvæði 4. mgr. 16. gr. 
tilskipunar 91/414/EBE. 

11. gr. 

Fullnæging krafna um merkingu 

1. Merkimiði, þar sem atriðin sem krafist er í 10. gr. koma 
fram, verður að vera tryggilega festur á eina eða fleiri hliðar 
umbúðanna svo að hægt sé að lesa upplýsingarnar lárétt 
þegar umbúðirnar eru lagðar niður á eðlilegan hátt. Mælt er 
fyrir um stærð merkimiðans í VI. viðauka við tilskipun 
67/548/EBE og merkimiðinn er eingöngu ætlaður fyrir þær 
upplýsingar sem krafist er samkvæmt þessari tilskipun og, ef 
nauðsyn krefur, allar viðbótarupplýsingar sem varða heilsu 
eða öryggi. 

2. Ekki skal krefjast merkimiða ef upplýsingarnar koma 
greinilega fram á umbúðunum sjálfum, eins og tilgreint er í 
1. mgr. 

3. Litur og annað útlit merkimiðans eða, í tilviki 2. mgr., 
umbúðanna skal vera þannig að hættutáknið og grunnur þess 
séu greinileg á umbúðunum. 

4. Upplýsingarnar, sem krafist er á merkimiðanum skv. 
10. gr., skulu skera sig greinilega frá grunninum og stærð 
leturs og bil á milli orða vera þannig að auðlæsilegt sé. 

Í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE er mælt fyrir um 
sérákvæði um útlit og framsetningu á þessum upplýsingum. 

5. Aðildarríkin geta bundið markaðssetningu efnablandna, 
sem heyra undir þessa tilskipun, á yfirráðasvæðum sínum 
því skilyrði að opinbert eða opinber tungumál þeirra séu 
notuð við merkingu efnablandnanna. 

6. Í þessari tilskipun er litið svo á að kröfum um merkingu 
sé fullnægt: 

a) ef undir ytri umbúðum eru einar eða fleiri innri umbúðir, 
ef ytri umbúðirnar eru merktar í samræmi við alþjóðlegar 
reglur um flutning á hættulegum varningi og innri 
umbúðirnar eru merktar í samræmi við þessa tilskipun;  

b) ef um er að ræða einfaldar umbúðir: 

— ef slíkar umbúðir eru merktar í samræmi við 
alþjóðlegar reglur um flutning á hættulegum varningi 
og í samræmi við liði 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 og 2.6 í 
10. gr.; fyrir efnablöndur, sem eru flokkaðar í 
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samræmi við 7. gr., skulu ákvæði liðar 2.4 í 10. gr. að 
auki gilda um viðkomandi eiginleika hafi hann ekki 
verið tilgreindur sem slíkur á merkimiðanum, eða 

— ef við á fyrir sérstakar gerðir af umbúðum, t.d. 
færanleg gashylki, ef þær eru merktar samkvæmt 
sérkröfunum sem um getur í VI. viðauka við 
tilskipun 67/548/EBE. 

Ef hættulegar efnablöndur eru ekki fluttar af 
yfirráðasvæði aðildarríkis er heimilt að leyfa merkingu 
sem uppfyllir innanlandsreglur í stað alþjóðlegra reglna 
um flutning hættulegra efna. 

12. gr. 

Undanþága frá kröfum um merkingu og umbúðir 

1. Ákvæði 9., 10. og 11. gr. gilda ekki um sprengiefni sem 
eru markaðssett í því skyni að framkalla áhrif með 
sprengingum eða skoteldum. 

2. Ákvæði 9., 10. og 11. gr. gilda ekki um tilteknar 
efnablöndur, sem eru hættulegar í skilningi 5., 6. eða 7. gr. 
og skilgreindar í VII. viðauka, ef þær hafa enga 
eðlisefnafræðilega hættu í för með sér eða hættu fyrir heilsu 
eða umhverfið í því formi sem þær eru markaðsettar í. 

3. Auk þessa er aðildarríkjunum heimilt: 

a) að leyfa að umbúðir, sem annaðhvort eru of litlar eða á 
annan hátt ekki hentugar fyrir merkingu í samræmi við 
1. og 2. mgr. 11. gr., séu merktar á einhvern annan hátt 
en kveðið er á um í 10. gr.; 

b) að víkja frá 10. og 11. gr. og leyfa að umbúðir hættulegra 
efnablandna, sem eru flokkaðar sem hættulegar heilsu, 
afar sprengifimar, mjög sprengifimar, sprengifimar, 
ertandi eða eldnærandi, séu annaðhvort ómerktar eða 
merktar á einhvern annan hátt ef innihald þeirra er svo 
lítið að engin ástæða er til að óttast að þeim sem 
meðhöndla slíkar efnablöndur eða öðrum stafi hætta af 
þeim; 

c) að víkja frá 10. og 11. gr. fyrir efnablöndur, sem eru 
flokkaðar í samræmi við 7. gr., og leyfa að umbúðir 
hættulegra efnablandna séu annaðhvort ómerktar eða 
merktar á einhvern annan hátt ef innihald þeirra er svo 
lítið að engin ástæða er til að óttast að umhverfinu stafi 
hætta af þeim; 

d) að víkja frá 10. og 11. gr. og leyfa að umbúðir hættulegra 
efnablandna, sem eru ekki tilgreindar í b- og c-lið hér að 
framan, séu merktar á einhvern annan viðeigandi hátt ef 
umbúðirnar eru of litlar fyrir merkinguna sem kveðið er 
á um í 10. og 11. gr. og engin ástæða er til að óttast að 
þeim sem meðhöndla slíkar efnablöndur eða öðrum stafi 
hætta af þeim. 

Beiting ákvæða þessarar málsgreinar felur ekki í sér heimild 
til að nota önnur tákn, hættuábendingar, hættusetningar (H-
setningar) eða varnaðarsetningar (V-setningar) en mælt er 
fyrir um í þessari tilskipun. 

4. Ef aðildarríki notfærir sér möguleikana sem kveðið er á 
um í 3. mgr. skal það tilkynna það framkvæmdastjórninni og 
aðildarríkjunum þegar í stað.  Þegar við á skulu ákvarðanir 
um ráðstafanir teknar innan ramma V. viðauka og í samræmi 
við ákvæði 20. gr. 

13. gr. 

Fjarsala 

Í auglýsingum á efnablöndu í skilningi þessarar tilskipunar, 
þar sem mönnum er gert kleift að gera samning um kaup án 
þess að hafa séð merkimiðann fyrir efnablönduna, skal taka 
fram hvers konar hætta er tilgreind á merkimiðanum. Þessi 
krafa hefur ekki áhrif á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
97/7/EB frá 20. maí 1997 um neytendavernd að því er varðar 
fjarsölusamninga (1). 

14. gr. 

Öryggisleiðbeiningar 

1. Öryggisleiðbeiningarnar eru einkum ætlaðar aðilum 
sem nota efnablöndurnar í atvinnuskyni og skulu 
gera þeim kleift að gera nauðsynlegar ráðstafanir 
varðandi verndun heilsu, öryggis og umhverfis á 
vinnustað. 

2.1. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir 
til að tryggja: 

a) að sá sem ber ábyrgð á markaðssetningu 
efnablöndu í skilningi 2 mgr. 1. gr. leggi fram 
öryggisleiðbeiningar; 

b) að sá sem ber ábyrgð á markaðssetningu 
efnablöndunnar leggi fram öryggisleiðbeiningar, 
að beiðni aðila sem notar efnablönduna í 
atvinnuskyni, með viðeigandi upplýsingum ef um 

 

 

(1)   Stjtíð. EB L 144, 4.6.1997, bls. 19. 
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er að ræða efnablöndur sem eru ekki flokkaðar 
sem hættulegar í skilningi 5., 6. og 7. gr. en 
inniheldur í styrknum 1% miðað við þyngd, 
fyrir efnablöndur sem eru ekki loftkenndar, og í 
styrknum 0,2% miðað við rúmmál, fyrir loft-
kenndar efnablöndur, a.m.k.: 

— eitt efni sem er hættulegt heilsu eða 
umhverfinu, eða 

— eitt efni sem fellur undir viðmiðunarmörk 
bandalagsins fyrir váhrif á vinnustöðum. 

2.2. Öryggisleiðbeiningarnar og afhending þeirra skulu 
vera í samræmi við ákvæði tilskipunar 91/155/EBE; 

2.3. Samþykkja skal nauðsynlegar breytingar til að laga 
tilskipun 91/155/EBE að tækniframförum í samræmi 
við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 20. gr. 
þessarar tilskipunar.  

Einkum skal samþykkja nauðsynlegar breytingar, til að 
taka mið af ákvæðum b-liðar liðar 2.1, fyrir daginn 
sem er tilgreindur í 1. mgr. 22. gr. 

2.4. Öryggisleiðbeiningarnar má afhenda á pappír eða 
rafrænt að því tilskildu að viðtakandi hafi aðgang að 
nauðsynlegum búnaði til að taka við þeim. 

15. gr. 

Þagnarskylda viðvíkjandi efnaheitum 

Ef sá sem ber ábyrgð á markaðssetningu efnablöndu getur 
fært sönnur á að birting á merkimiða eða í 
öryggisleiðbeiningum á auðkenni efnis, sem er eingöngu 
flokkað sem: 

— ertandi, að undanskildum efnum sem eru merkt með 
H 41, eða ertandi í tengslum við einn eða fleiri hinna 
eiginleikanna sem eru tilgreindir í lið 2.3.4 í 10 gr., eða 

— hættulegt heilsu eða hættulegt heilsu í tengslum við einn 
eða fleiri hinna eiginleikanna sem eru tilgreindir í lið 
2.3.4 í 10 gr. og geta, einir sér, haft bráð, banvæn áhrif, 

 

stofni í hættu trúnaðareðli hugverks hans er heimilt, í 
samræmi við ákvæði VI. viðauka, að leyfa honum að vísa til 
þess efnis, annaðhvort með heiti sem auðkennir 

mikilvægustu virku efnaflokkana eða með öðru heiti. Ekki er 
heimilt að beita þessari málsmeðferð ef sett hafa verið 
viðmiðunarmörk bandalagsins fyrir váhrif viðkomandi efnis. 

Ef sá sem ber ábyrgð á markaðssetningu efnablöndu kýs að 
nýta sér ákvæði um þagnarskyldu skal hann senda beiðni þar 
að lútandi til lögbærra yfirvalda í aðildarríkinu þar sem 
markaðssetja á efnablönduna í fyrsta sinn. 

Beiðnin skal lögð fram í samræmi við ákvæði VI. viðauka 
og innihalda upplýsingarnar sem óskað er eftir á 
eyðublaðinu í A-hluta þess viðauka. Lögbæra yfirvaldið 
getur samt sem áður óskað eftir frekari upplýsingum frá 
þeim sem ber ábyrgð á markaðssetningu efnablöndunnar ef 
þær upplýsingar virðast forsenda þess að unnt sé að meta 
réttmæti beiðninnar. 

Yfirvaldið í aðildarríkinu sem fær beiðni um þagnarskyldu 
skal tilkynna umsækjanda um ákvörðun sína. Sá sem ber 
ábyrgð á markaðssetningu efnablöndunnar skal framsenda 
afrit af þessari ákvörðun til allra aðildarríkjanna þar sem 
hann hyggst markaðssetja vöruna. 

Fara skal með trúnaðarupplýsingar, sem vakin er athygli á 
við aðildarríki eða framkvæmdastjórnina, í samræmi við 
ákvæði 4. mgr. 19. gr. tilskipunar 67/548/EBE. 

16. gr. 

Réttindi aðildarríkja með tilliti til öryggis starfsmanna 

Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á rétt aðildarríkja til að 
tilgreina, í samræmi við sáttmálann, kröfur sem þau telja 
nauðsynlegar til að tryggja að starfsmenn njóti verndar þegar 
þeir nota hættulegu efnablöndurnar sem um er að ræða, að 
því tilskildu að það hafi ekki í för með sér að breyting verði 
á flokkun, pökkun og merkingu hættulegu efnablandnanna 
frá því sem kveðið er á um í þessari tilskipun. 

17. gr. 

Aðilar sem taka skulu við upplýsingum er varða heilsu 

Aðildarríkin skulu skipa einn eða fleiri aðila sem bera skulu 
ábyrgð á að taka við upplýsingum, þ.m.t. um efnasam-
setningu, varðandi efnablöndur sem eru markaðssettar og 
taldar hættulegar vegna áhrifa sinna á heilsu eða vegna 
eðlisefnafræðilegra áhrifa sinna.  
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Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að skipaðir aðilar sjái um að tryggt sé að trúnaðar sé 
gætt við meðferð upplýsinga sem tekið er við. Þessar 
upplýsingar má aðeins nota í því skyni að uppfylla 
læknisfræðilegar kröfur um ráðstafanir til forvarna og 
lækninga, einkum í neyðartilvikum. 

Aðildarríkin skulu tryggja að upplýsingarnar verði ekki 
notaðar í öðrum tilgangi. 

Aðildarríkin skulu tryggja að skipaðir aðilar hafi aðgang að 
öllum nauðsynlegum upplýsingum frá framleiðendum eða 
þeim sem bera ábyrgð á markaðssetningu til að framkvæma 
þau verkefni sem þeim eru falin. 

18. gr. 

Ákvæði um frjálsan flutning 

Með fyrirvara um ákvæði í annarri löggjöf bandalagsins 
mega aðildarríkin ekki, af ástæðum er varða flokkun, 
pökkun, merkingu eða öryggisleiðbeiningar, banna, 
takmarka eða hindra markaðssetningu efnablandna ef þær 
eru í samræmi við ákvæðin sem mælt er fyrir um í þessari 
tilskipun. 

19. gr. 

Öryggisákvæði 

1. Ef aðildarríki hefur haldgóðar sannanir fyrir því að 
efnablanda, jafnvel þó að hún fullnægi ákvæðum þessarar 
tilskipunar, sé hættuleg mönnum eða umhverfinu af 
ástæðum er varða ákvæði þessarar tilskipunar getur það 
bannað markaðssetningu þessarar efnablöndu til bráðabirgða 
eða bundið hana ákveðnum skilyrðum á yfirráðasvæði sínu. 
Aðildarríkið skal tafarlaust tilkynna framkvæmdastjórninni 
og hinum aðildarríkjunum um slíkar aðgerðir og tilgreina 
ástæður fyrir ákvörðuninni. 

2. Í því tilviki, sem um getur í 1. mgr., skal 
framkvæmdastjórnin hafa samráð við aðildarríkin eins fljótt 
og auðið er. 

3. Framkvæmdastjórnin tekur ákvörðun í samræmi við 
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 20. gr. 

20. gr. 

Aðlögun að tækniframförum 

Samþykkja skal nauðsynlegar breytingar til að laga 
viðaukana við þessa tilskipun að tækniframförum í samræmi 

við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í a-lið 4. mgr. 
29. gr. tilskipunar 67/548/EBE. 

 

Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar sem skipuð 
er fulltrúum aðildarríkjanna undir formennsku fulltrúa fram-
kvæmdastjórnarinnar. 

 

Fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar leggur fyrir nefndina drög 
að þeim ráðstöfunum sem gera skal. Nefndin skal skila áliti 
sínu á drögunum innan þeirra tímamarka sem formaðurinn 
setur eftir því hversu brýnt málið er. Álitið skal samþykkt 
með þeim meirihluta sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 205. gr. 
sáttmálans þegar um er að ræða ákvarðanir sem ráðinu ber 
að samþykkja að tillögu framkvæmdastjórnarinnar. Atkvæði 
fulltrúa aðildarríkjanna í nefndinni vega eins og mælt er fyrir 
um í þeirri grein. Formaðurinn greiðir ekki atkvæði. 

 

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja fyrirhugaðar ráð-
stafanir séu þær í samræmi við álit nefndarinnar. 

 

Séu fyrirhugaðar ráðstafanir ekki í samræmi við álit 
nefndarinnar, eða skili nefndin ekki áliti, ber framkvæmda-
stjórninni án tafar að leggja tillögu fyrir ráðið um þær ráð-
stafanir sem gera skal. Ráðið tekur ákvörðun með auknum 
meirihluta. 

 

Hafi ráðið ekkert aðhafst innan þriggja mánaða frá því að 
tillagan var lögð fyrir það skal framkvæmdastjórnin 
samþykkja fyrirhugaðar ráðstafanir. 

 

21. gr. 

 

Niðurfelling tilskipana 

 

1. Tilskipanirnar, sem skráðar eru í A-hluta  VIII. viðauka 
falli hér með úr gildi, sbr. þó skuldbindingar aðildarríkjanna 
varðandi fresti til að setja innlend lög og beita þeim 
tilskipunum sem tilgreindar eru í B-hluta VIII. viðauka. 

 

2. Tilskipanirnar, sem taldar eru upp í A-hluta 
VIII. viðauka, skulu gilda um Austurríki, Finnland og 
Svíþjóð, sbr. þó ákvæðin í C-hluta þess viðauka og í 
samræmi við sáttmálann.  

 

3. Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipanirnar sem 
tilvísanir í þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón 
af samanburðartöflunni í IX. viðauka. 
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22. gr. 
 

Lögleiðing 
 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 
30. júlí 2002. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni 
þegar í stað. 
 
2. Aðildarríkin skulu beita þeim lögum og 
stjórnsýslufyrirmælum sem um getur í 1. mgr.: 
 
a) frá og með 30. júlí 2002 að því er varðar efnablöndur 

sem falla ekki undir gildissvið tilskipunar 91/414/EBE 
eða tilskipunar 98/8/EB; og 

 
b) frá og með 30. júlí 2004 að því er varðar efnablöndur 

sem falla undir gildissvið tilskipunar 91/414/EBE eða 
tilskipunar 98/8/EB. 

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

23. gr. 
 

Gildistaka 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
 
Ákvæði 2. mgr. 21. gr. gilda frá 1. janúar 1999. 
 

24. gr. 
 

Viðtakendur 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 

Gjört í Brussel 31. maí 1999. 

 
Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. M. GIL-ROBLES J. FISCHER 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 
 

AÐFERÐIR TIL AÐ META EÐLISEFNAFRÆÐILEGA EIGINLEIKA EFNABLANDNA Í SAMRÆMI VIÐ 5. GR. 
 

A-HLUTI 
 

Undanþágur frá prófunaraðferðum skv. A-hluta I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE 
 
Sjá lið 2.2.5 í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE. 
 

B-HLUTI 
 

Aðrar reikniaðferðir 
 
B.1. Efnablöndur sem eru ekki loftkenndar 
 

1. Aðferð til að ákvarða eldnærandi eiginleika efnablandna sem innihalda lífræn peroxíð. 
 

Sjá lið 2.2.2.1 í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE. 
 
B.2. Loftkenndar efnablöndur 
 

1. Aðferð til að ákvarða eldnærandi eiginleika 
 

Sjá lið 9.1.1.2 í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE. 
 

2. Aðferð til að ákvarða eldfimi 
 

Sjá lið 9.1.1.1 í VI: viðauka við tilskipun 67/548/EBE. 
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II. VIÐAUKI 
 

AÐFERÐIR TIL AÐ META HEILSUFARSHÆTTU VEGNA EFNABLANDNA, Í SAMRÆMI VIÐ 6. GR. 
 
Inngangur 
 
Meta verður öll áhrif á heilbrigði sem svara til áhrifa efnanna í efnablöndunni á heilbrigði. Þessi hefðbundna aðferð, 
sem lýst er í A- og B-hluta þessa viðauka, er reikniaðferð sem nota má fyrir allar efnablöndur og tekur tillit til allra 
skaðlegra áhrifa efna í efnablöndunni á heilbrigði. Í þessu skyni hefur hættulegum áhrifum á heilbrigði verið skipt í: 
 
1. bráð, banvæn áhrif; 
 
2. varanleg áhrif, en ekki banvæn, eftir váhrif í eitt skipti; 
 
3. alvarleg áhrif eftir endurtekin eða langvarandi váhrif; 
 
4. ætandi áhrif, ertandi áhrif; 
 
5. ofnæmisvaldandi áhrif; 
 
6. krabbameinsvaldandi áhrif, stökkbreytandi áhrif, skaðleg áhrif á æxlun. 
 
Áhrif efnablöndu á heilbrigði skulu metin, í samræmi við a-lið 1. mgr. 6. gr., samkvæmt hefðbundnu aðferðinni, sem 
lýst er í A- og B-hluta þessa viðauka, með því að styðjast við styrkleikamörk hvers efnis fyrir sig. 
 
a) Ef hættulegu efnin, sem eru skráð í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE, eru með tilgreind styrkleikamörk, sem 

eru nauðsynleg til að unnt sé að beita matsaðferðinni sem er lýst í A-hluta þessa viðauka, ber að styðjast við þessi 
styrkleikamörk. 

 
b) Ef hættulegu efnin eru ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin þar upp án 

styrkleikamarkanna sem eru nauðsynleg til að unnt sé að beita matsaðferðinni sem er lýst í A-hluta þessa viðauka 
skulu styrkleikamörk tilgreind í samræmi við forskriftirnar í B-hluta þessa viðauka. 

 
Flokkunarferlinu er lýst í A-hluta þessa viðauka. 
 
Flokkun efnisins eða efnanna og tilheyrandi flokkun efnablöndunnar er annaðhvort gefin upp: 
 
— með tákni og einni eða fleiri hættusetningum, eða 
 
— með tilgreiningu á flokki (1., 2. eða 3. flokki) og einnig hættusetningum þegar um er að ræða efni og efnablöndur 

sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa skaðleg áhrif á æxlun. Því er mikilvægt að taka, auk 
táknsins, tillit til allra setninga sem gefa til kynna sérstaka hættu og sem krafist er að hvert efni um sig fái.  

 
Kerfisbundið mat á öllum hættulegum áhrifum á heilbrigði er táknað með styrkleikamörkunum sem þyngdarhlutfall 
að frátöldum loftkenndum efnablöndum þar sem styrkleikamörkin eru táknuð sem rúmmálshlutfall og í tengslum við 
flokkun efnisins. 
 
Ef styrkleikamörk eru ekki gefin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE skulu styrkleikamörkin, sem taka skal tillit 
til við beitingu þessarar hefðbundnu aðferðar, vera þau sem tilgreind eru í B-hluta þessa viðauka. 
 

A-HLUTI 
 

Verklag við mat á heilsufarshættu 
 
Matið fer fram í áföngum eins og hér segir: 
 
1. Eftirfarandi efnablöndur skulu flokkaðar sem mjög eitraðar: 
 
1.1. vegna bráðra, banvænna áhrifa sinna og fá táknið „T+“, hættuábendinguna „mjög eitrað“ og 

hættusetningarnar H 26, H 27 eða H 28; 
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1.1.1. efnablöndur sem innihalda eitt eða fleiri efni sem eru flokkuð sem mjög eitruð og valda slíkum áhrifum ein 
og sér í styrk sem er annaðhvort jafn og eða meiri en: 

a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 
ræða, eða  

b) styrkurinn sem er tilgreindur í 1. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu I og töflu I A) ef efnið eða efnin eru 
ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin upp þar án styrkleikamarka; 

1.1.2. efnablöndur sem innihalda fleiri en eitt efni sem eru flokkuð sem mjög eitruð ein og sér í styrk sem er undir 
mörkunum sem eru tilgreind í a- eða b-lið liðar 1.1.1 ef 

1   
L
P

T

T  

þar sem: 

PT+ = þyngdar- eða rúmmálshlutfall fyrir hvert mjög eitrað efni í efnablöndunni, 

LT+ = mörkin fyrir mikil eiturhrif fyrir hvert eitrað efni, gefið upp sem þyngdar- eða rúmmálshlutfall; 

1.2. vegna varanlegra en ekki banvænna áhrifa sinna, eftir váhrif í eitt skipti og fá táknið „T+“, hættuábendinguna 
„mjög eitrað“ og hættusetninguna H 39/leið váhrifa. 

Efnablöndur sem innihalda a.m.k. eitt hættulegt efni sem veldur slíkum áhrifum eitt og sér í styrk sem er 
annaðhvort jafn og eða meiri en: 

a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 
ræða, eða  

b) styrkurinn sem er tilgreindur í 2. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu II og töflu II A) ef efnið eða efnin eru 
ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin upp þar án styrkleikamarka. 

2. Eftirfarandi efnablöndur skulu flokkaðar sem eitraðar: 

2.1. vegna bráðra, banvænna áhrifa sinna og fá táknið „T“, hættuábendinguna „eitrað“ og hættusetningarnar H 23, 
H 24 eða H 25; 

2.1.1. efnablöndur sem innihalda eitt eða fleiri efni sem eru flokkuð sem mjög eitruð eða eitruð og valda slíkum 
áhrifum ein og sér í styrk sem er annaðhvort jafn og eða meiri en: 

a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 
ræða, eða  

b) styrkurinn sem er tilgreindur í 1. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu I og töflu I A) ef efnið eða efnin eru 
ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin upp þar án styrkleikamarka; 

2.1.2. efnablöndur sem innihalda fleiri en eitt efni sem eru flokkuð sem mjög eitruð eða eitruð ein og sér í styrk sem 
er undir mörkunum sem eru tilgreind í a- eða b-lið liðar 2.1.1 ef 

1  
L
P

  
L
P

T

T

T

T  

þar sem: 

PT+ =  þyngdar- eða rúmmálshlutfall fyrir hvert mjög eitrað efni í efnablöndunni, 

PT   = þyngdar- eða rúmmálshlutfall fyrir hvert eitrað efni í efnablöndunni, 

LT = eiturhrifamörkin sem eru tilgreind fyrir hvert mjög eitrað eða eitrað efni, gefin upp sem þyngdar- eða 
rúmmálshlutfall; 

2.2. vegna varanlegra en ekki banvænna áhrifa sinna eftir váhrif í eitt skipti og fá táknið „T“, hættuábendinguna 
„eitrað“ og hættusetninguna H 39/leið váhrifa. 

Efnablöndur sem innihalda a.m.k. eitt hættulegt efni sem er flokkað sem mjög eitrað eða eitrað og veldur 
slíkum áhrifum eitt og sér í styrk sem er annaðhvort jafn og eða meiri en: 

a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 
ræða, eða  
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b) styrkurinn sem er tilgreindur í 2. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu II og töflu II A) ef efnið eða efnin eru 
ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin upp þar án styrkleikamarka; 

2.3. vegna langtímaáhrifa sinna og fá táknið „T“, hættuábendinguna „eitrað“ og hættusetninguna H 48/leið 
váhrifa; 

Efnablöndur sem innihalda a.m.k. eitt hættulegt efni sem veldur slíkum áhrifum eitt og sér í styrk sem er 
annaðhvort jafn og eða meiri en: 

a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 
ræða, eða  

b) styrkurinn sem er tilgreindur í 3. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu III og töflu III A) ef efnið eða efnin 
eru ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin upp þar án styrkleikamarka; 

3. Eftirfarandi efnablöndur skulu flokkaðar sem hættulegar heilsu: 

3.1. vegna bráðra, banvænna áhrifa sinna og fá táknið „Xn“, hættuábendinguna „hættulegt heilsu“ og 
hættusetningarnar H 20, H 21 eða H 22; 

3.1.1. efnablöndur sem innihalda eitt eða fleiri efni sem eru flokkuð sem mjög eitruð, eitruð eða hættuleg heilsu og 
valda slíkum áhrifum ein og sér í styrk sem er annaðhvort jafn og eða meiri en: 

a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 
ræða, eða  

b) styrkurinn sem er tilgreindur í 1. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu I og töflu I A) ef efnið eða efnin eru 
ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin upp þar án styrkleikamarka; 

3.1.2. efnablöndur sem innihalda fleiri en eitt efni sem eru flokkuð sem mjög eitruð, eitruð eða hættuleg heilsu ein 
og sér í styrk sem er undir mörkunum sem eru tilgreind í a- eða b-lið liðar 3.1.1 ef 
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P  

L
P  

L
P

Xn

Xn

Xn

T

Xn

T  

 

þar sem: 

PT+ = þyngdar- eða rúmmálshlutfall fyrir hvert mjög eitrað efni í efnablöndunni, 

PT = þyngdar- eða rúmmálshlutfall fyrir hvert eitrað efni í efnablöndunni, 

PXn = þyngdar- eða rúmmálshlutfall fyrir hvert efni í efnablöndunni sem er hættulegt heilsu, 

LXn = mörkin fyrir áhrif, sem eru hættuleg heilsu, tilgreind fyrir hvert efni sem er mjög eitrað, eitrað eða 
hættulegt heilsu og gefin upp sem þyngdar- eða rúmmálshlutfall; 

3.2. vegna bráðra, áhrifa sinna á lungun, við inntöku, og fá táknið „Xn“, hættuábendinguna „hættulegt heilsu“ og 
hættusetninguna H 65. 

Efnablöndur sem eru flokkaðar sem hættulegar heilsu samkvæmt þeim viðmiðunum sem eru tilgreindar í 
lið 3.2.3 í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE. Við beitingu hefðbundnu aðferðarinnar samkvæmt lið 3.1 
hér að framan skal ekki taka tillit til flokkunar efnisins með hættusetningunni H 65; 

3.3. vegna varanlegra en ekki banvænna áhrifa sinna eftir váhrif í eitt skipti og fá táknið „Xn“, hættuábendinguna 
„hættulegt heilsu“ og hættusetninguna H 40/leið váhrifa. 

Efnablöndur sem innihalda a.m.k. eitt hættulegt efni sem er flokkað sem mjög eitrað, eitrað eða hættulegt 
heilsu og veldur slíkum áhrifum eitt og sér í styrk sem er annaðhvort jafn og  eða meiri en: 

a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 
ræða, eða  

b) styrkurinn sem er tilgreindur í  2. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu II og töflu II A) ef efnið eða efnin eru 
ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin upp þar án styrkleikamarka; 

3.4. vegna langtímaáhrifa sinna og fá táknið „Xn“, hættuábendinguna „hættulegt heilsu“ og hættusetninguna 
H 48/leið váhrifa. 

Efnablöndur sem innihalda a.m.k. eitt hættulegt efni sem er flokkað sem eitrað eða hættulegt heilsu og veldur 
slíkum áhrifum eitt og sér í styrk sem er annaðhvort jafn og eða meiri en: 
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a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 
ræða, eða  

b) styrkurinn sem er tilgreindur í 3. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu III og töflu III A) ef efnið eða efnin 
eru ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin upp þar án styrkleikamarka; 

4. Eftirfarandi efnablöndur skulu flokkaðar sem ætandi: 

4.1. og fá táknið „C“, hættuábendinguna „ætandi“ og hættusetninguna H 35; 

4.1.1. efnablöndur sem innihalda eitt eða fleiri efni sem eru flokkuð sem ætandi og fá hættusetninguna H 35 ein og 
sér í styrk sem er annaðhvort jafn eða meiri en: 

a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 
ræða, eða  

b) styrkurinn sem er tilgreindur í 4. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu IV og töflu IV A) ef efnið eða efnin 
eru ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin þar upp án styrkleikamarka; 

4.1.2. efnablöndur sem innihalda fleiri en eitt efni sem eru flokkuð sem ætandi og fá hættusetninguna H 35 ein og 
sér í styrk sem er undir mörkunum sem eru tilgreind í a- eða b-lið liðar 4.1.1 ef 
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L
P

H35C,

H35C,  

 
þar sem: 

PC, H35 = þyngdar- eða rúmmálshlutfall hvers ætandi efnis í efnablöndunni sem fær hættusetninguna H 35, 

LC, H35 = ætimörkin sem eru tilgreind fyrir hvert ætandi efni sem fær hættusetninguna H 35, gefin upp sem 
þyngdar- eða rúmmálshlutfall; 

4.2. og fá táknið „C“, hættuábendinguna „ætandi“ og hættusetninguna H 34; 

4.2.1. efnablöndur sem innihalda eitt eða fleiri efni sem eru flokkuð sem ætandi og fá hættusetninguna H 35 eða 
H 34 ein og sér í styrk sem er annaðhvort jafn eða meiri en: 

a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 
ræða, eða  

b) styrkurinn sem er tilgreindur í 4. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu IV og töflu IV A) ef efnið eða efnin 
eru ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin þar upp án styrkleikamarka; 

4.2.2. efnablöndur sem innihalda fleiri en eitt efni sem eru flokkuð sem ætandi og fá hættusetninguna H 35 eða 
H 34 ein og sér í styrk sem er undir mörkunum sem eru tilgreind í a- eða b-lið liðar 4.2.1 ef 
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H34C,

H34C,

H34C,

H35C,  

 
þar sem: 

PC, H35 = þyngdar- eða rúmmálshlutfall hvers ætandi efnis í efnablöndunni sem fær hættusetninguna H 35, 

PC, H34 = þyngdar- eða rúmmálshlutfall hvers ætandi efnis í efnablöndunni sem fær hættusetninguna H 34, 

LC, H34 = ætimörkin sem eru tilgreind fyrir hvert ætandi efni sem fær hættusetninguna H 35 eða H 34, gefin 
upp sem þyngdar- eða rúmmálshlutfall. 

5. Eftirfarandi efnablöndur skulu flokkaðar sem ertandi: 

5.1. og teljast geta orsakað alvarlegan augnskaða og fá táknið „Xi“, hættuábendinguna „ertandi“ og 
hættusetninguna H 41; 

5.1.1. efnablöndur sem innihalda eitt eða fleiri efni sem eru flokkuð sem ertandi og fá hættusetninguna H 41 ein og 
sér í styrk sem er annaðhvort jafn eða meiri en: 

a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 
ræða, eða  
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b) styrkurinn sem er tilgreindur í 4. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu IV og töflu IV A) ef efnið eða efnin 
eru ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin þar upp án styrkleikamarka; 

5.1.2. efnablöndur sem innihalda fleiri en eitt efni sem eru flokkuð sem ertandi og fá hættusetninguna H 41, eða eru 
flokkuð sem ætandi og fá setninguna H 35 eða H 34, ein og sér í styrk sem er undir mörkunum sem eru 
tilgreind í a- eða b-lið liðar 5.1.1 ef 
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P

H41Xi,

H41Xi,

H41Xi,

H34C,

H41Xi,

H35C,  

 
þar sem: 

PC, H35 = þyngdar- eða rúmmálshlutfall hvers ætandi efnis í efnablöndunni sem fær hættusetninguna H 35, 

PC, H34 = er þyngdar- eða rúmmálshlutfall hvers ætandi efnis í efnablöndunni sem fær hættusetninguna H 34, 

PXi, H41 = þyngdar- eða rúmmálshlutfall hvers ertandi efnis í efnablöndunni sem fær hættusetninguna H 41, 

LXi, H41 = ertimörkin sem eru tilgreind fyrir hvert ætandi efni sem fær hættusetninguna H 35 eða H 34 eða 
ertandi efni sem fær setninguna H 41, gefin upp sem þyngdar- eða rúmmálshlutfall; 

5.2. ertandi fyrir augu og fá táknið „Xi“, hættuábendinguna „ertandi“ og hættusetninguna H 36; 

5.2.1. efnablöndur sem innihalda eitt eða fleiri efni sem eru flokkuð sem ætandi og fá hættusetninguna H 35 eða 
H 34 eða sem ertandi og fá setninguna H 41 eða H 36 ein og sér í styrk sem er annaðhvort jafn eða meiri en: 

a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 
ræða, eða  

b) styrkurinn sem er tilgreindur í 4. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu IV og töflu IV A) ef efnið eða efnin 
eru ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin þar upp án styrkleikamarka; 

5.2.2. efnablöndur sem innihalda fleiri en eitt efni sem eru flokkuð sem ertandi og fá setninguna H 41 eða H 36 eða 
eru flokkuð sem ætandi og fá hættusetninguna H 35 eða H 34, ein og sér í styrk sem er undir mörkunum sem 
eru tilgreind í a- eða b-lið liðar 5.2.1 ef: 
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6 H3Xi,

6 H3Xi,

6 H3Xi,

1 H4Xi,

6 H3Xi,

4 H3C,

6 H3Xi,

5 3HC,  

 
þar sem: 

PC, H35 = þyngdar- eða rúmmálshlutfall hvers ætandi efnis í efnablöndunni sem fær hættusetninguna H 35, 

PC, H34 = þyngdar- eða rúmmálshlutfall hvers ætandi efnis í efnablöndunni sem fær hættusetninguna H 34, 

PXi,H41 = þyngdar- eða rúmmálshlutfall hvers ertandi efnis í efnablöndunni sem fær hættusetninguna H 41, 

PXi,H36 = þyngdar- eða rúmmálshlutfall hvers ertandi efnis í efnablöndunni sem fær hættusetninguna H 36, 

LXi,H36= ertimörkin sem eru tilgreind fyrir hvert ætandi efni sem fær hættusetninguna H 35 eða H 34 eða 
ertandi efni sem fær hættusetninguna H 41 eða H 36, gefin upp sem þyngdar- eða rúmmálshlutfall; 

5.3. ertandi fyrir húð og fá táknið „Xi“, hættuábendinguna „ertandi“ og hættusetninguna H 38; 

5.3.1. efnablöndur sem innihalda eitt eða fleiri efni sem eru flokkuð sem ertandi og fá hættusetninguna H 38 eða 
sem ætandi og fá hættusetninguna H 35 eða H 34 ein og sér í styrk sem er annaðhvort jafn eða meiri en: 

a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 
ræða, eða  

b) styrkurinn sem er tilgreindur í 4. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu IV og töflu IV A) ef efnið eða efnin 
eru ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin þar upp án styrkleikamarka; 
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5.3.2. efnablöndur sem innihalda fleiri en eitt efni sem eru flokkuð sem ertandi og fá hættusetninguna H 38, eða eru 
flokkuð sem ætandi og fá hættusetninguna H 35 eða H 34, ein og sér í styrk sem er undir mörkunum sem eru 
tilgreind í a- eða b-lið liðar 5.3.1 ef 
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8 H3Xi,

8 H3Xi,

8 H3Xi,

4 H3C,

H38Xi,

5 H3C,  

þar sem: 

PC, H35 = þyngdar- eða rúmmálshlutfall hvers ætandi efnis í efnablöndunni sem fær hættusetninguna H 35, 

PC, H35 = er þyngdar- eða rúmmálshlutfall hvers ætandi efnis í efnablöndunni sem fær hættusetninguna H 34, 

PXi, H38 = þyngdar- eða rúmmálshlutfall hvers ertandi efnis í efnablöndunni sem fær hættusetninguna H 38, 

LXi, H38 = ertimörkin sem eru tilgreind fyrir hvert ætandi efni sem fær hættusetninguna H 35 eða H 34 eða 
ertandi efni sem fær hættusetninguna H 38, gefin upp sem þyngdar- eða rúmmálshlutfall; 

5.4. ertandi fyrir öndunarfæri og fá táknið „Xi“, hættuábendinguna „ertandi“ og hættusetninguna H 37; 

5.4.1. efnablöndur sem innihalda eitt eða fleiri efni sem eru flokkuð sem ertandi og fá hættusetninguna H 37 ein og 
sér í styrk sem er annaðhvort jafn eða meiri en: 

a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 
ræða, eða  

b) styrkurinn sem er tilgreindur í 4. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu IV og töflu IV A) ef efnið eða efnin 
eru ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin þar upp án styrkleikamarka; 

5.4.2. efnablöndur sem innihalda fleiri en eitt efni sem eru flokkuð sem ertandi og fá hættusetninguna H 37 ein og 
sér í styrk sem er undir mörkunum sem eru tilgreind í a- eða b-lið liðar 5.4.1 ef: 
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7 H3Xi,

H37 Xi,  

þar sem: 

PXi, H37 = þyngdar- eða rúmmálshlutfall hvers ertandi efnis í efnablöndunni sem fær hættusetninguna H 37, 

LXi, H37 = ertimörkin sem eru tilgreind fyrir hvert ertandi efni sem fær hættusetninguna H 37, gefin upp sem 
þyngdar- eða rúmmálshlutfall; 

5.4.3. loftkenndar efnablöndur sem innihalda fleiri en eitt efni sem eru flokkuð sem ertandi og fá hættusetninguna 
H 37, eða eru flokkuð sem ætandi og fá hættusetninguna H 35 eða H 34, ein og sér í styrk sem er undir 
mörkunum sem eru tilgreind í a- eða b-lið liðar 5.4.1 ef 

1  
L
P

 
L
P

   
L
P

7 H3Xi,

7 H3Xi,

7 H3Xi,

4 H3C,

H37Xi,

5 H3C,  

þar sem: 

PC, H35 = rúmmálshlutfall hvers ætandi efnis í efnablöndunni sem fær hættusetninguna H 35, 

PC, H34 = rúmmálshlutfall hvers ætandi efnis í efnablöndunni sem fær hættusetninguna H 34, 

PXi, H37 = rúmmálshlutfall hvers ertandi efnis í efnablöndunni sem fær hættusetninguna H 37, 

LXi, H37 = ertimörkin sem eru tilgreind fyrir hvert loftkennt ætandi efni sem fær hættusetninguna H 35 eða 
H 34 eða loftkennt ertandi efni sem fær hættusetninguna H 37, gefin upp sem þyngdar- eða 
rúmmálshlutfall; 

6. Eftirfarandi efnablöndur skulu flokkaðar sem ofnæmisvaldandi: 

6.1. þegar þær komast í snertingu við húð, og fá táknið „Xi“, hættuábendinguna „ertandi“ og hættusetninguna 
H 43; 

Efnablöndur sem innihalda a.m.k. eitt efni sem er flokkað sem ofnæmisvaldandi og fær hættusetninguna H 43 
og veldur slíkum áhrifum eitt og sér í styrk sem er annaðhvort jafn og eða meiri en: 

a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 
ræða, eða  
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b) styrkurinn sem er tilgreindur í 5. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu V og töflu V A) ef efnið eða efnin eru 
ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin þar upp án styrkleikamarka; 

 
6.2. við innöndun og fá táknið „Xn“, hættuábendinguna „hættulegt heilsu“ og hættusetninguna H 42. 
 

Efnablöndur sem innihalda a.m.k. eitt efni sem er flokkað sem ofnæmisvaldandi og fær hættusetninguna H 42 
og veldur slíkum áhrifum eitt og sér í styrk sem er annaðhvort jafn eða meiri en: 

 
a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 

ræða, eða  
 

b) styrkurinn sem er tilgreindur í 5. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu V og töflu V A) ef efnið eða efnin eru 
ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin þar upp án styrkleikamarka. 

 
7. Eftirfarandi efnablöndur skulu flokkaðar sem krabbameinsvaldandi: 
 
7.1. þær sem eru í 1. og 2. flokki og fá táknið „T“ og hættusetninguna H 45 eða H 49. 
 

Efnablöndur sem innihalda a.m.k. eitt efni sem veldur slíkum áhrifum og er flokkað sem 
krabbameinsvaldandi og fær hættusetninguna H 45 eða H 49 sem gefur til kynna krabbameinsvaldandi efni í 
1. og 2. flokki, eitt og sér í styrk sem er annaðhvort jafn og eða meiri en: 

 
a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 

ræða, eða  
 

b) styrkurinn sem er tilgreindur í 6. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu VI og töflu VI A) ef efnið eða efnin 
eru ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin þar upp án styrkleikamarka; 

 
7.2. þær sem eru í 3. flokki og fá táknið „Xn“ og hættusetninguna H 40. 
 

Efnablöndur sem innihalda a.m.k. eitt efni sem veldur slíkum áhrifum og er flokkað sem 
krabbameinsvaldandi og fær hættusetninguna H 40 sem gefur til kynna krabbameinsvaldandi efni í 3. flokki, 
eitt og sér í styrk sem er annaðhvort jafn og eða meiri en: 

 
a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 

ræða, eða  
 

b) styrkurinn sem er tilgreindur í 6. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu VI og töflu VI A) ef efnið eða efnin 
eru ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin þar upp án styrkleikamarka. 

 
8. Eftirfarandi efnablöndur skulu flokkaðar sem stökkbreytandi: 
 
8.1. þær sem eru í 1. og 2. flokki og fá táknið „T“ og hættusetninguna H 46. 
 

Efnablöndur sem innihalda a.m.k. eitt efni sem veldur slíkum áhrifum og er flokkað sem stökkbreytandi og 
fær hættusetninguna H 46 sem gefur til kynna stökkbreytandi efni í 1. og 2. flokki, eitt og sér í styrk sem er 
annaðhvort jafn og eða meiri en: 

 
a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 

ræða, eða  
 

b) styrkurinn sem er tilgreindur í 6. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu VI og töflu VI A) ef efnið eða efnin 
eru ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin þar upp án styrkleikamarka; 

 
8.2. þær sem eru í 3. flokki og fá táknið „Xn“ og hættusetninguna H 40. 
 

Efnablöndur sem innihalda a.m.k. eitt efni sem veldur slíkum áhrifum og er flokkað sem stökkbreytandi og 
fær hættusetninguna H 40 sem gefur til kynna stökkbreytandi efni í 3. flokki, eitt og sér í styrk sem er 
annaðhvort jafn og eða meiri en: 

 
a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 

ræða, eða  
 

b) styrkurinn sem er tilgreindur í 6. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu VI og töflu VI A) ef efnið eða efnin 
eru ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin þar upp án styrkleikamarka. 
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9. Eftirfarandi efnablöndur skulu flokkaðar sem skaðlegar fyrir æxlun: 
 
9.1. þær sem eru í 1. og 2. flokki og fá táknið „T“ og hættusetninguna H 46 (frjósemi). 
 

Efnablöndur sem innihalda a.m.k. eitt efni sem veldur slíkum áhrifum og er flokkað sem skaðlegt fyrir æxlun 
og fær hættusetninguna H 46 sem gefur til kynna efni í 1. og 2. flokki æxlunarskaðvalda, eitt og sér í styrk 
sem er annaðhvort jafn og eða meiri en: 

 
a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 

ræða, eða  
 

b) styrkurinn sem er tilgreindur í 6. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu VI og töflu VI A) ef efnið eða efnin 
eru ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin þar upp án styrkleikamarka; 

 
9.2. þær sem eru í 3. flokki og fá táknið „Xn“ og hættusetninguna H 62 (frjósemi). 
 

Efnablöndur sem innihalda a.m.k. eitt efni sem veldur slíkum áhrifum og er flokkað sem skaðlegt fyrir æxlun 
og fær hættusetninguna H 62 sem gefur til kynna efni í 3. flokki æxlunarskaðvalda, eitt og sér í styrk sem er 
annaðhvort jafn og eða meiri en: 

 
a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 

ræða, eða  
 

b) styrkurinn sem er tilgreindur í 6. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu VI og töflu VI A) ef efnið eða efnin 
eru ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin þar upp án styrkleikamarka; 

 
9.3. þær sem eru í 1. og 2. flokki og fá táknið „T“ og hættusetninguna H 61 (þroskun). 
 

Efnablöndur sem innihalda a.m.k. eitt efni sem veldur slíkum áhrifum og er flokkað sem skaðlegt fyrir æxlun 
og fær hættusetninguna H 61 sem gefur til kynna efni í 1. og 2. flokki æxlunarskaðvalda, eitt og sér í styrk 
sem er annaðhvort jafn og eða meiri en: 

 
a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 

ræða, eða  
 

b) styrkurinn sem er tilgreindur í 6. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu VI og töflu VI A) ef efnið eða efnin 
eru ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin þar upp án styrkleikamarka; 

 
9.4. þær sem eru í 3. flokki og fá táknið „Xn“ og hættusetninguna H 63 (þroskun). 
 

Efnablöndur sem innihalda a.m.k. eitt efni sem veldur slíkum áhrifum og er flokkað sem skaðlegt fyrir æxlun 
og fær hættusetninguna H 63 sem gefur til kynna efni í 3. flokki æxlunarskaðvalda, eitt og sér í styrk sem er 
annaðhvort jafn og eða meiri en: 

 
a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 

ræða, eða  
 

b) styrkurinn sem er tilgreindur í 6. lið B-hluta þessa viðauka (í töflu VI og töflu VI A) ef efnið eða efnin 
eru ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin þar upp án styrkleikamarka. 

 
B-HLUTI 

 
Styrkleikamörk sem nota skal við mat á heilsufarshættu 

 
Í fyrstu töflunni (í töflum I til VI) eru sett fram styrkleikamörkin fyrir hættuleg áhrif á heilsuna (gefin upp 
sem þyngdarhlutfall) sem nota skal fyrir efnablöndur sem eru ekki loftkenndar og í annarri töflunni (í töflum 
I A til VI A) eru sett fram styrkleikamörkin (gefin upp sem rúmmálshlutfall) sem nota skal fyrir loftkenndar 
efnablöndur. Þessi styrkleikamörk eru notuð ef ekki hafa verið sett sérstök styrkleikamörk fyrir viðkomandi 
efni í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE. 
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1. Bráð, banvæn áhrif 

1.1. E fnab löndur  sem e ru  ekk i  lo f tkenndar  

Með styrkleikamörkunum, sem eru gefin upp sem þyngdarhlutfall í töflu I, er flokkun efnablöndu ákvörðuð í 
tengslum við styrk hvers einstaks efnis eða efna sem í henni eru og er flokkun efnisins eða efnanna einnig 
tilgreind. 

Tafla I 
 

Flokkun efnablöndu 
Flokkun efnis 

T+ T Xn 

T+ með H 26, H 27, H 28 styrkur  7% 1% 
 styrkur < 7% 

0,1% 
 styrkur < 1% 

T með H 23, H 24, H 25  styrkur  25% 3% 
= styrkur < 25% 

Xn með H 20, H 21, H 22   styrkur  25% 

Efnablandan fær H-setningar, sem gefa til kynna hættu, í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir: 

— á merkimiðanum skal koma fram ein eða fleiri framangreindra H-setninga í samræmi við flokkunina sem 
er notuð, 

— almennt skulu H-setningarnar, sem eru valdar, vera þær sem gilda um efni sem er eða eru í styrk sem 
gefur tilefni til ströngustu flokkunar. 

1.2. Lof tkenndar  e fnab löndur  

Með styrkleikamörkunum, sem eru gefin upp sem rúmmálshlutfall í töflu I A hér fyrir aftan, er flokkun 
loftkenndrar efnablöndu ákvörðuð í tengslum við styrk hverrar einstakrar lofttegundar eða lofttegunda sem í 
henni eru og er flokkun lofttegundarinnar eða -tegundanna einnig tilgreind. 

Tafla I A 
 

Flokkun loftkenndrar efnablöndu Flokkun efnis 
(lofttegundar) T+ T Xn 

T+ með H 26, H 27, H 28 styrkur  1% 0,2% 
 styrkur < 1% 

0,02% 
 styrkur < 0,2% 

T með H 23, H 24, H 25  styrkur = 5% 0,5% 
 styrkur < 5% 

Xn með H 20, H 21, H 22   styrkur  5% 

Efnablandan fær H-setningar, sem gefa til kynna hættu, í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir: 

— á merkimiðanum skal koma fram ein eða fleiri framangreindra H-setninga í samræmi við flokkunina sem 
er notuð, 

— almennt skulu H-setningarnar, sem eru valdar, vera þær sem gilda um efni sem er eða eru í styrk sem 
gefur tilefni til ströngustu flokkunar. 
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2. Varanleg áhrif, en ekki banvæn, eftir váhrif í eitt skipti; 
2.1. E fnab löndur  sem e ru  ekk i  lo f tkenndar  
 

Ef um er að ræða efni sem valda varanlegum en ekki banvænum áhrifum eftir váhrif í eitt skipti (H 39/leið 
váhrifa, H 40/leið váhrifa) ákvarða styrkleikamörk einstakra efna, sem eru tilgreind í töflu II og gefin upp 
sem þyngdarhlutfall, flokkun efnablöndunnar þegar við á. 

 
Tafla II 

 

Flokkun efnablöndu 
Flokkun efnis 

T+ T Xn 

T+ með H 39/leið váhrifa styrkur  10% 
H 39 (*), skyldubundin 

1% 
 styrkur < 10% 

H 39 (*), skyldubundin 

0,1% 
 styrkur < 1% 

H 40 (*), skyldubundin 

T með H 39/leið váhrifa  styrkur  10% 
H 39 (*), skyldubundin 

1% 
 styrkur < 10% 

H 40 (*), skyldubundin 

Xn með H 40/leið váhrifa   styrkur  10% 
H 40 (*), skyldubundin 

(*) Til að tilgreina íkomuleið/váhrif (leið váhrifa) skal nota samtengdu H-setningarnar sem eru taldar upp í liðum 3.2.1, 
3.2.2 og 3.2.3 í leiðbeiningum um merkingar (í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE). 

 
2.2. Lof tkenndar  e fnab löndur  
 

Ef um er að ræða lofttegundir sem valda varanlegum en ekki banvænum áhrifum eftir váhrif í eitt skipti 
(H 39/leið váhrifa, H 40/leið váhrifa) ákvarða styrkleikamörk einstakra efna, sem eru tilgreind í töflu II A og 
gefin upp sem rúmmálshlutfall, flokkun efnablöndunnar þegar við á. 

 
Tafla II A 

 

Flokkun loftkenndrar efnablöndu Flokkun efnis 
(lofttegundar) T+ T Xn 

T+ með H 39/leið váhrifa styrkur  1% 
H 39 (*), skyldubundin 

0,2% 
 styrkur < 1% 

H 39 (*), skyldubundin 

0,02% 
= styrkur < 0,2% 

H 40 (*), skyldubundin 

T með H 39/leið váhrifa  styrkur  5% 
H 39 (*), skyldubundin 

0,5 %  styrkur  
< 5% 

H 40 (*), skyldubundin 

Xn með H 40/leið váhrifa   styrkur  5% 
H (*), skyldubundin 

(*) Til að tilgreina íkomuleið/váhrif (leið váhrifa) skal nota samtengdu H-setningarnar sem eru taldar upp í liðum 3.2.1, 
3.2.2 og 3.2.3 í leiðbeiningum um merkingar (í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE). 

 
3. Alvarleg áhrif eftir endurtekin eða langvarandi váhrif 
 
3.1. E fnab löndur  sem e ru  ekk i  lo f tkenndar  
 

Ef um er að ræða efni sem valda alvarlegum áhrifum eftir endurtekin eða langvarandi váhrif (H 48/leið 
váhrifa) ákvarða styrkleikamörk einstakra efna, sem eru tilgreind í töflu III og gefin upp sem þyngdarhlutfall, 
flokkun efnablöndunnar þegar við á. 
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Tafla III 
 

Flokkun efnablöndu Flokkun efnis 
 T Xn 

T með H 48/leið váhrifa styrkur  10% 
H 48 (*), skyldubundin 

1%  styrkur < 10% 
H 48 (*), skyldubundin 

Xn með H 48/leið váhrifa  styrkur  10% 
H 48 (*), skyldubundin 

(*) Til að tilgreina íkomuleið/váhrif (leið váhrifa) skal nota samtengdu H-setningarnar sem eru taldar upp í liðum 3.2.1, 
3.2.2 og 3.2.3 í leiðbeiningum um merkingar (í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE). 

 
3.2. Lof tkenndar  e fnab löndur  
 

Ef um er að ræða lofttegundir sem valda alvarlegum áhrifum eftir endurtekin eða langvarandi váhrif 
(H 48/leið váhrifa) ákvarða styrkleikamörk einstakra lofttegunda, sem eru tilgreind í töflu III A hér fyrir aftan 
og gefin upp sem rúmmálshlutfall, flokkun efnablöndunnar þegar við á. 

 
Tafla III A 

 

Flokkun loftkenndrar efnablöndu Flokkun efnis 
(lofttegundar) T Xn 

T með H 48/leið váhrifa styrkur  5% 
H 48 (*), skyldubundin 

0,5%  styrkur < 5% 
H 48 (*), skyldubundin 

Xn með H 48/leið váhrifa  styrkur  5% 
H 48 (*), skyldubundin 

(*) Til að tilgreina íkomuleið/váhrif (leið váhrifa) skal nota samtengdu H-setningarnar sem eru taldar upp í liðum 3.2.1, 
3.2.2 og 3.2.3 í leiðbeiningum um merkingar (í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE). 

 
4. Ætandi og ertandi áhrif,  þ.m.t.  alvarlegur augnskaði 
 
4.1. E fnab löndur  sem e ru  ekk i  lo f tkenndar  
 

Ef um er að ræða efni sem hafa ætandi áhrif (H 34, H 35) eða ertandi áhrif (H 36, H 37, H 38, H 41) ákvarða 
styrkleikamörk einstakra efna, sem eru tilgreind í töflu IV og gefin upp sem þyngdarhlutfall, flokkun 
efnablöndunnar þegar við á. 

 
Tafla IV 

 

Flokkun efnablöndu 
Flokkun efnis 

C með H 35 C með H 34 Xi með H 41 Xi með H 36, H 37, H 38 

C með H 35 styrkur  10% 
H 35, skyldubundin 

5%  styrkur 
<10% 

H 34, skyldubundin 

5% (*) 1%  styrkur 
< 5% 

H 36/38, skyldubundnar

C með H 34  styrkur 10% 
H 34, skyldubundin 

10% (*) 5%  styrkur 
< 10% 

H 36/38, skyldubundnar
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Flokkun efnablöndu 
Flokkun efnis 

C með H 35 C með H 34 Xi með H 41 Xi með H 36, H 37, H 38 

Xi með H 41   styrkur 
 10% 

H 41, 
skyldubundin 

5%  styrkur 
< 10% 

H 36, skyldubundin 
 

Xi með H 36, 
H 37, H 38 

   styrkur  20% 
H 36, H 37, H 38 eru 

skyldubundnar, eftir styrk 
efnisins, ef þessar 

H-setningar gilda fyrir 
þau efni sem um er að 

ræða 
 

(*) Samkvæmt leiðbeiningum um merkingar (í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE) skal litið svo á ætandi efni, sem fá
hættusetningarnar H 35 eða H 34, fái einnig hættusetninguna H 41. Ef efnablandan inniheldur ætandi efni með H 35 eða
H 34 í styrk sem er undir mörkunum fyrir flokkun efnablöndunnar sem ætandi, geta þessi efni því orðið til þess að
efnablandan flokkist sem ertandi með H 41 eða ertandi með H 36. 

 

 
4.2. Lof tkenndar  e fnab löndur  
 

Ef um er að ræða lofttegundir sem valda slíkum áhrifum (H 34, H 35 eða H 36, H 37, H 38, H 41) ákvarða 
styrkleikamörk einstakra lofttegunda, sem eru tilgreind í töflu IV A hér fyrir aftan og gefin upp sem 
rúmmálshlutfall, flokkun efnablöndunnar þegar við á. 

 
Tafla IV A 

 
Flokkun loftkenndrar efnablöndu Flokkun efnis 

(lofttegundar) C með H 35 C með H 34 Xi með H 41 Xi með H 36, H 37, H 38 

C með H 35 styrkur  1% 
H 35, skyldubundin 

0,2%  styrkur 
<1% 

H 34, skyldubundin 

0,2% (*)  0,02%  styrkur 
< 0,2% 

H 36/37/38, 
skyldubundnar 

C með H 34  styrkur  5% 
H 34, skyldubundin 

5% (*)  0,5%  styrkur 
< 5% 

H 36/37/38, 
skyldubundnar 

Xi með H 41   styrkur 
 5% 

H 41, 
skyldubundin 

0,5%  styrkur 
< 5% 

H 36, skyldubundin 

Xi með H 36, 
H 37, H 38 

   styrkur  5% 
H 36, H 37, H 38, 

skyldubundnar eftir því 
sem við á 

(*) Samkvæmt leiðbeiningum um merkingar (í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE) skal litið svo á að ætandi efni, sem fá 
hættusetningarnar H 35 eða H 34, fái einnig hættusetninguna H 41. Ef efnablandan inniheldur ætandi efni með H 35 eða 
H 34 í styrk sem er undir mörkunum fyrir flokkun efnablöndunnar sem ætandi, geta þessi efni því orðið til þess að
efnablandan flokkist sem ertandi með H 41 eða ertandi með H 36. 

 
5. Ofnæmisvaldandi áhrif 
 
5.1. E fnab löndur  sem e ru  ekk i  lo f tkenndar  
 

Efnablöndur, sem valda slíkum áhrifum, eru flokkaðar sem ofnæmisvaldandi og: 
 

— fá táknið Xn og hættusetninguna H 42 ef þessi áhrif verða við innöndun, 
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— táknið Xi og hættusetninguna H 43 ef þessi áhrif verða þegar þær komast í snertingu við húð. 
 

Styrkleikamörk einstakra efna, sem eru tilgreind í töflu V og gefin upp sem þyngdarhlutfall, ákvarða flokkun 
efnablöndunnar þegar við á. 

 
Tafla V 

 
Flokkun efnablöndu 

Flokkun efnis 
Ofnæmisvaldandi með H 42 Ofnæmisvaldandi með H 43 

Ofnæmisvaldandi með H 42 styrkur  1% 
H 42, skyldubundin 

 

Ofnæmisvaldandi með H 43  styrkur  1% 
H 43, skyldubundin 

 
5.2. Lof tkenndar  e fnab löndur  
 

Loftkenndar efnablöndur, sem valda slíkum áhrifum, eru flokkaðar sem ofnæmisvaldandi og: 
 

— fá táknið Xn og hættusetninguna H 42 ef þessi áhrif verða við innöndun, 
 

— táknið Xi og hættusetninguna H 43 ef þessi áhrif verða þegar þær komast í snertingu við húð. 
 

Styrkleikamörk einstakra efna, sem eru tilgreind í töflu V A hér fyrir aftan og gefin upp sem rúmmálshlutfall, 
ákvarða flokkun efnablöndunnar þegar við á. 

 
Tafla V A 

 
Flokkun loftkenndrar efnablöndu Flokkun efnis 

(lofttegundar) Ofnæmisvaldandi með H 42 Ofnæmisvaldandi með H 43 

Ofnæmisvaldandi með H 42 styrkur  0,2% 
H 42, skyldubundin 

 

Ofnæmisvaldandi með H 43  styrkur  0,2% 
H 43, skyldubundin 

 
6. Krabbameinsvaldandi/stökkbreytandi/skaðleg áhrif á æxlun 
 
6.1. E fnab löndur  sem e ru  ekk i  lo f tkenndar  
 

Ef um er að ræða efni sem valda slíkum áhrifum ákvarða styrkleikamörkin, sem sett eru í töflu VI og gefin 
upp sem þyngdarhlutfall, flokkun efnablöndunnar þegar við á. Efnablöndurnar fá eftirfarandi tákn og 
hættusetningar: 

 
1. og 2. flokkur krabbameinsvalda: T; H 45 eða H 49 

3. flokkur krabbameinsvalda: Xn; H 40 

1. og 2. flokkur stökkbreytivalda: T; H 46 

3. flokkur stökkbreytivalda: Xn; H 40 

1. og 2. flokkur æxlunarskaðvalda (skaðleg áhrif á frjósemi): T; H 60 

1. og 2. flokkur æxlunarskaðvalda (skaðleg áhrif á þroskun): T; H 61 

3. flokkur æxlunarskaðvalda (skaðleg áhrif á frjósemi): Xn; H 62 

3. flokkur æxlunarskaðvalda (skaðleg áhrif á þroskun): Xn; H 63 
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Tafla VI 
 

Flokkun efnablöndu 
Flokkun efnis 

1. og 2. flokkur  3. flokkur 

Krabbameinsvaldandi efni í 
1. og 2. flokki með H 45 eða H 49 

styrkur  0,1% 
krabbameinsvaldandi 

H 45, H 49, skyldubundnar eftir 
því sem við á 

 

Krabbameinsvaldandi efni í 3. flokki 
með H 40 

 styrkur  1% 
krabbameinsvaldandi 
H 40, skyldubundin 

Stökkbreytandi efni í 1. og 2. flokki með 
H 46 

styrkur  0,1% 
stökkbreytandi 

H 46, skyldubundin 

 

Stökkbreytandi efni í 3. flokki með H 40  styrkur  1% 
stökkbreytandi 

H 40, skyldubundin 

Efni sem hafa „skaðleg áhrif á æxlun“ í 
1. og 2. flokki með H 60 (frjósemi) 

styrkur  0,5% 
skaðleg áhrif á æxlun 

(frjósemi) 
H 60, skyldubundin 

 

Efni sem hafa „skaðleg áhrif á æxlun“ í 
3. flokki með H 62 (frjósemi) 

 styrkur  5% 
skaðleg áhrif á æxlun 

(frjósemi) 
H 62, skyldubundin 

Efni sem hafa „skaðleg áhrif á æxlun“ í 
1. og 2. flokki með H 61 (þroskun) 

styrkur  0,5% 
skaðleg áhrif á æxlun 

(þroskun) 
H 61, skyldubundin 

 

Efni sem hafa „skaðleg áhrif á æxlun“ í 
3. flokki með H 63 (þroskun) 

 styrkur  5% 
skaðleg áhrif á æxlun 

(þroskun) 
H 63, skyldubundin 

 
6.2. Lof tkenndar  e fnab löndur  
 

Ef um er að ræða lofttegundir sem valda slíkum áhrifum ákvarða styrkleikamörkin, sem sett eru í töflu VI A 
og gefin upp sem rúmmálshlutfall, flokkun efnablöndunnar þegar við á. Efnablöndurnar fá eftirfarandi tákn 
og hættusetningar: 
 
1. og 2. flokkur krabbameinsvalda: T; H 45 eða H 49 

3. flokkur krabbameinsvalda: Xn; H 40 

1. og 2. flokkur stökkbreytivalda: T; H 46 

3. flokkur stökkbreytivalda: Xn; H 40 

1. og 2. flokkur æxlunarskaðvalda (skaðleg áhrif á frjósemi): T; H 60 

1. og 2. flokkur æxlunarskaðvalda (skaðleg áhrif á þroskun): T; H 61 

3. flokkur æxlunarskaðvalda (skaðleg áhrif á frjósemi): Xn; H 62 

3. flokkur æxlunarskaðvalda (skaðleg áhrif á þroskun): Xn; H 63 
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Tafla VI A 
 

Flokkun loftkenndrar efnablöndu Flokkun efnis 
(lofttegundar) 1. og 2. flokkur 3. flokkur 

Krabbameinsvaldandi efni í 
1. og 2. flokki með H 45 eða H 49 

styrkur  0,1% 
krabbameinsvaldandi 

H 45, H 49, skyldubundnar eftir 
því sem við á 

 

Krabbameinsvaldandi efni í 3. flokki 
með H 40 

 styrkur  1% 
krabbameinsvaldandi 
H 40, skyldubundin 

Stökkbreytandi efni í 1. og 2. flokki með 
H 46 

styrkur  0,1% 
stökkbreytandi 

H 46, skyldubundin 

 

Stökkbreytandi efni í 3. flokki með H 40  styrkur  1% 
stökkbreytandi 

H 40, skyldubundin 

Efni sem hafa „skaðleg áhrif á æxlun“ í 
1. og 2. flokki með H 60 (frjósemi) 

styrkur  0,2% 
skaðleg áhrif á æxlun 

(frjósemi) 
H 60, skyldubundin 

 

Efni sem hafa „skaðleg áhrif á æxlun“ í 
3. flokki með H 62 (frjósemi) 

 styrkur  1% 
skaðleg áhrif á æxlun 

(frjósemi) 
H 62, skyldubundin 

Efni sem hafa „skaðleg áhrif á æxlun“ í 
1. og 2. flokki með H 61 (þroskun) 

styrkur  0,2% 
skaðleg áhrif á æxlun 

(þroskun) 
H 61, skyldubundin 

 

Efni sem hafa „skaðleg áhrif á æxlun“ í 
3. flokki með H 63 (þroskun) 

 styrkur  1% 
skaðleg áhrif á æxlun 

(þroskun) 
H 63, skyldubundin 
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III. VIÐAUKI 
 

AÐFERÐIR TIL AÐ META HÆTTU SEM UMHVERFINU STAFAR AF EFNABLÖNDUM, Í SAMRÆMI VIÐ 7. GR. 

 

Inngangur 
 
Kerfisbundið mat á öllum eiginleikum sem eru hættulegir fyrir umhverfið er táknað með styrkleikamörkum, sem 
þyngdarhlutfall, að frátöldum loftkenndum efnablöndum þar sem styrkleikamörkin eru táknuð sem rúmmálshlutfall 
og í tengslum við flokkun efnisins. 
 
Í A-hlutanum er gefin upp reikniaðferðin, skv. a-lið 1. mgr. 7. gr., og H-setningarnar sem eru notaðar við flokkun 
efnablöndunnar.  
 
Í B-hluta eru tilgreind styrkleikamörkin sem skulu notuð þegar hefðbundnu aðferðinni er beitt og viðeigandi tákn og 
H-setningar fyrir flokkunina. 
 
Í samræmi við a-lið 1. mgr. 7. gr. skal meta hættu, sem umhverfinu stafar af efnablöndu, með hefðbundnu aðferðinni, 
sem er lýst í A- og B-hluta þessa viðauka, og nota styrkleikamörk hvers efnis. 
 
a) Ef hættulegu efnin, sem eru skráð í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE, eru með tilgreind styrkleikamörk sem 

eru nauðsynleg til að unnt sé að beita matsaðferðinni, sem er lýst í A-hluta þessa viðauka, ber að nota þessi 
styrkleikamörk. 

 
b) Ef hættulegu efnin eru ekki talin upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin þar upp án 

styrkleikamarkanna sem eru nauðsynleg til að unnt sé að beita matsaðferðinni sem er lýst í A-hluta þessa viðauka 
skulu styrkleikamörk tilgreind í samræmi við forskriftirnar í B-hluta þessa viðauka. 

 
Í C-hluta eru tilgreindar prófunaraðferðir við mat á hættu fyrir lífríki í vatni. 
 

A-HLUTI 
 

Verklag við mat á hættu fyrir umhverfið 
 
a) Lífríki í vatni 
 

I. Hefðbund in  aðfe rð  t i l  að  me ta  hæt tu  fy r i r  l í f r ík i  í  va tn i  
 

Með hefðbundnu aðferðinni til að meta hættu fyrir lífríki í vatni er tekið tillit til allrar hættu sem efni getur 
haft í för með sér fyrir þetta umhverfi í samræmi við eftirfarandi forskriftir. 

 

Eftirfarandi efnablöndur skulu flokkaðar sem hættulegar umhverfinu: 
 

1. og fá táknið „N“, hættuábendinguna „hættulegt umhverfinu“ og hættusetningarnar H 50 og H 53 
(H 50–53): 

 
1.1. efnablöndur sem innihalda eitt eða fleiri efni sem eru flokkuð sem hættuleg umhverfinu og fá 

hættusetningarnar H 50–53 ein og sér í styrk sem er annaðhvort jafn eða meiri en: 
 

a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um 
er að ræða, eða  

 
b) styrkurinn sem er tilgreindur í B-hluta þessa viðauka (í töflu I) ef efnið eða efnin eru ekki talin 

upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin upp þar án styrkleikamarka; 
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1.2. efnablöndur sem innihalda fleiri en eitt efni sem eru flokkuð sem hættuleg umhverfinu og fá 
hættusetningarnar H 50–53 ein og sér í styrk sem er undir mörkunum sem eru tilgreind í a- eða b-lið 
liðar I.1.1 ef: 

 

1  
L
P

530 5 HN,

5350 H N,  

 
þar sem: 
PN, H 50–53  = þyngdarhlutfall hvers efnis í efnablöndunni sem er hættulegt umhverfinu og fær 

hættusetningarnar H 50–53, 
LN, H 50–53 = mörkin H 50–53 fyrir hvert efni í efnablöndunni sem er hættulegt umhverfinu og fær 

hættusetningarnar H 50–53, gefin upp sem þyngdarhlutfall; 

2. og fá táknið „N“, hættuábendinguna „hættulegt umhverfinu“ og hættusetningarnar H 51 og H 53 
(H 51–53) nema efnablandan hafi þegar verið flokkuð samkvæmt lið I.1. hér að framan; 

2.1. efnablöndur sem innihalda eitt eða fleiri efni sem eru flokkuð sem hættuleg umhverfinu og fá 
hættusetningarnar H 50–53 eða H 51–53 ein og sér í styrk sem er annaðhvort jafn eða meiri en: 

a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um 
er að ræða, eða  

b) styrkurinn sem er tilgreindur í B-hluta þessa viðauka (í töflu I) ef efnið eða efnin eru ekki talin 
upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin upp þar án styrkleikamarka; 

2.2. efnablöndur sem innihalda fleiri en eitt efni sem eru flokkuð sem hættuleg umhverfinu og fá 
hættusetningarnar H 50–53 eða H 51–53 ein og sér í styrk sem er undir mörkunum sem eru tilgreind í 
a- eða b-lið liðar I.2 ef: 

 

1  
L
P

  
L
P

5351 HN,

5351 H N,

5351 HN,

5350 H N,  

þar sem: 
PN, H 50–53  = þyngdarhlutfall hvers efnis í efnablöndunni sem er hættulegt umhverfinu og fær 

hættusetningarnar H 50–53, 
PN, H 51–53 = þyngdarhlutfall hvers efnis í efnablöndunni sem er hættulegt umhverfinu og fær 

hættusetningarnar H 51–53, 
LN, H 51–53 = mörkin H 51–53 fyrir hvert efni í efnablöndunni sem er hættulegt umhverfinu og fær 

hættusetningarnar H 50–53 eða H 51–53, gefin upp sem þyngdarhlutfall; 

3. og fá hættusetningarnar H 52 og H 53 (H 52–53) nema efnablandan hafi þegar verið flokkuð 
samkvæmt lið I.1. eða I.2 hér að framan; 

3.1. efnablöndur sem innihalda fleiri en eitt efni sem eru flokkuð sem hættuleg umhverfinu og fá 
hættusetningarnar H 50–53 eða H 51–53 eða H 52–53 ein og sér í styrk sem er annaðhvort jafn eða 
meiri en: 

a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um 
er að ræða, eða  

b) styrkurinn sem er tilgreindur í B-hluta þessa viðauka (í töflu 1) ef efnið eða efnin eru ekki talin 
upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin upp þar án styrkleikamarka; 

3.2. efnablöndur sem innihalda fleiri en eitt efni sem eru flokkuð sem hættuleg umhverfinu og fá 
hættusetningarnar H 51–53 eða H 50–53 eða H 52–53 ein og sér í styrk sem er undir mörkunum sem 
eru tilgreind í a- og b-lið liðar I.3.1 ef: 

 

1  
L
P  

L
P

  
L
P

5352 H

5325 H

53H52N,

5351 H ,N

5352 HN,

5350 H ,N  

þar sem: 
 

PN, H 50–53 = þyngdarhlutfall hvers efnis í efnablöndunni sem er hættulegt umhverfinu og fær 
hættusetningarnar H 50–53, 
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PN, H 51–53 = þyngdarhlutfall hvers efnis í efnablöndunni sem er hættulegt umhverfinu og fær 
hættusetningarnar H 51–53, 

PH 52–53 = þyngdarhlutfall hvers efnis í efnablöndunni sem er hættulegt umhverfinu og fær 
hættusetningarnar H 52–53, 

LH 52–53 = mörkin H 52–53 fyrir hvert efni í efnablöndunni sem er hættulegt umhverfinu og fær 
hættusetningarnar H 50–53 eða H 51–53 eða H 52–53, gefin upp sem þyngdarhlutfall; 

4. og fá táknið „N“, hættuábendinguna „hættulegt umhverfinu“ og hættusetninguna H 50 nema 
efnablandan hafi þegar verið flokkuð samkvæmt lið I.1. hér að framan; 

4.1. efnablöndur sem innihalda eitt eða fleiri efni sem eru flokkuð sem hættuleg umhverfinu og fá 
hættusetninguna H 50 ein og sér í styrk sem er annaðhvort jafn eða meiri en: 

a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um 
er að ræða, eða  

b) styrkurinn sem er tilgreindur í B-hluta þessa viðauka (í töflu 2) ef efnið eða efnin eru ekki talin 
upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin upp þar án styrkleikamarka; 

4.2. efnablöndur sem innihalda fleiri en eitt efni sem eru flokkuð sem hættuleg umhverfinu og fá 
hættusetninguna H 50 ein og sér í styrk sem er undir mörkunum sem eru tilgreind í a- eða b-lið liðar 
I.4.1. ef: 

1  
L
P

0 5 HN,

05 H N,  

þar sem: 

PN, H 50 = þyngdarhlutfall hvers efnis í efnablöndunni sem er hættulegt umhverfinu og fær 
hættusetninguna H 50, 

LN, H 50 = mörkin H 50 fyrir hvert efni sem er hættulegt umhverfinu og fær hættusetninguna H 50, 
gefin upp sem þyngdarhlutfall; 

4.3. efnablöndur sem innihalda eitt eða fleiri efni sem eru flokkuð sem hættuleg umhverfinu og fá 
hættusetninguna H 50 en uppfylla ekki viðmiðanirnar í lið I.4.1 eða I.4.2 og innihalda eitt eða fleiri 
efni sem eru flokkuð sem hættuleg umhverfinu og fá hættusetningarnar H 50–53 ef: 

 

1  
L

P
  

L
P

50 H N,

530 5 H N,

0 5 HN,

0 5 H N,  

 

þar sem: 

PN, H 50 = þyngdarhlutfall hvers efnis í efnablöndunni sem er hættulegt umhverfinu og fær 
hættusetninguna H 50, 

PN, H 50–53 = þyngdarhlutfall hvers efnis í efnablöndunni sem er hættulegt umhverfinu og fær 
hættusetningarnar H 50–53, 

LN, H 50 = mörkin H 50 fyrir hvert efni í efnablöndunni sem er hættulegt umhverfinu og fær 
hættusetningarnar H 50 eða H 50–53, gefin upp sem þyngdarhlutfall; 

5. og fá hættusetninguna H 52 nema efnablandan hafi þegar verið flokkuð samkvæmt lið I.1., I.2, I.3 
eða I.4 hér að framan; 

5.1. efnablöndur sem innihalda eitt eða fleiri efni sem eru flokkuð sem hættuleg umhverfinu og fá 
hættusetninguna H 52 ein og sér í styrk sem er annaðhvort jafn eða meiri en: 

a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um er að 
ræða, eða  

b) styrkurinn sem er tilgreindur í B-hluta þessa viðauka (í töflu 3) ef efnið eða efnin eru ekki talin upp í 
I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin upp þar án styrkleikamarka; 
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5.2. efnablöndur sem innihalda fleiri en eitt efni sem eru flokkuð sem hættuleg umhverfinu og fá 
hættusetninguna H 52 ein og sér í styrk sem er undir mörkunum sem eru tilgreind í a- eða b-lið liðar 
I.5.1. ef: 

1  
L
P

52 H

52 H  

þar sem: 

PH 52 = þyngdarhlutfall hvers efnis í efnablöndunni sem er hættulegt umhverfinu og fær 
hættusetninguna H 52, 

LH 52 = mörkin H 52 fyrir hvert efni sem er hættulegt umhverfinu og fær hættusetninguna H 52, 
gefin upp sem þyngdarhlutfall; 

6. og fá hættusetninguna H 53 nema efnablandan hafi þegar verið flokkuð samkvæmt lið I.1, I.2 eða I.3 
hér að framan; 

6.1. efnablöndur sem innihalda eitt eða fleiri efni sem eru flokkuð sem hættuleg umhverfinu og fá 
hættusetninguna H 53 ein og sér í styrk sem er annaðhvort jafn eða meiri en: 

a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um 
er að ræða, eða  

b) styrkurinn sem er tilgreindur í B-hluta þessa viðauka (í töflu 4) ef efnið eða efnin eru ekki talin 
upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin upp þar án styrkleikamarka; 

6.2. efnablöndur sem innihalda fleiri en eitt efni sem eru flokkuð sem hættuleg umhverfinu og fá 
hættusetninguna H 53 ein og sér í styrk sem er undir mörkunum sem eru tilgreind í a- eða b-lið liðar 
I.6.1 ef: 

1  
L
P

53 H

53 H  

þar sem: 

PH 53 = þyngdarhlutfall hvers efnis í efnablöndunni sem er hættulegt umhverfinu og fær 
hættusetninguna H 53, 

LH 53 = mörkin H 53 fyrir hvert efni sem er hættulegt umhverfinu og fær hættusetninguna H 53, 
gefin upp sem þyngdarhlutfall; 

6.3. efnablöndur sem innihalda eitt eða fleiri efni sem eru flokkuð sem hættuleg umhverfinu og fá 
hættusetninguna H 53 en uppfylla ekki viðmiðanirnar í lið I.6.2 og innihalda eitt eða fleiri efni sem 
eru flokkuð sem hættuleg umhverfinu og fá hættusetningarnar H 50–53, eða H 51–53 eða H 52–53 
ef: 

1  
L

P  
L

P
  

L
P

  
L
P

53 H

5352 H 

53 H

5351 H, N

53 H

530 5 HN,

53 H

53 H  

þar sem: 

PH 53 = þyngdarhlutfall hvers efnis í efnablöndunni sem er hættulegt umhverfinu og fær 
hættusetninguna H 53, 

PN, H 50–53 = þyngdarhlutfall hvers efnis í efnablöndunni sem er hættulegt umhverfinu og fær 
hættusetningarnar H 50–53, 

PN, H 51–53 = þyngdarhlutfall hvers efnis í efnablöndunni sem er hættulegt umhverfinu og fær 
hættusetningarnar H 51–53, 

PH 52–53 = þyngdarhlutfall hvers efnis í efnablöndunni sem er hættulegt umhverfinu og fær 
hættusetningarnar H 52–53, 

LH 53 = mörkin H 53 fyrir hvert efni í efnablöndunni sem er hættulegt umhverfinu og fær 
hættusetningarnar H 53 eða H 50–53, H 51–53 eða H 52–53, gefin upp sem 
þyngdarhlutfall; 

b) Annað umhverfi en lífríki í vatni 

1) ÓSONLAGIÐ 

I. Hefðbund in  að fe rð  t i l  að  me ta  e fnab löndur  sem e ru  hæt tu lega r  fy r i r  ó son lag ið  

Eftirfarandi efnablöndur skulu flokkaðar sem hættulegar umhverfinu: 

1. og fá táknið „N“, hættuábendinguna „hættulegt umhverfinu“ og hættusetninguna H 59; 
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1.1.  efnablöndur sem innihalda eitt eða fleiri efni sem eru flokkuð sem hættuleg umhverfinu og fá 
táknið „N“ og hættusetninguna H 59 ein og sér í styrk sem er annaðhvort jafn eða meiri en: 

a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem 
um er að ræða, eða  

b) styrkurinn sem er tilgreindur í B-hluta þessa viðauka (í töflu 5) ef efnið eða efnin eru ekki talin 
upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin upp þar án styrkleikamarka; 

2. og fá hættusetninguna H 59: 

2.1.  efnablöndur sem innihalda eitt eða fleiri efni sem eru flokkuð sem hættuleg umhverfinu og fá 
hættusetninguna H 59 ein og sér í styrk sem er annaðhvort jafn eða meiri en: 

a) styrkurinn sem er tilgreindur í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE fyrir efnið eða efnin sem um 
er að ræða, eða  

b) styrkurinn sem er tilgreindur í B-hluta þessa viðauka (í töflu 5) ef efnið eða efnin eru ekki talin 
upp í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða eru talin upp þar án styrkleikamarka; 

2) LÍFRÍKI Á LANDI 

I. Ma t  á  e fnab löndum sem e ru  hæt tu lega r  fy r i r  l í f r ík i  á  l and i  

Eftirfarandi hættusetningar verða notaðar til að flokka efnablöndur þegar ítarlegar viðmiðanir um 
notkun setninganna hafa verið felldar inn í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE. 

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. 

B-HLUTI 

Styrkleikamörk sem nota skal við mat á hættu fyrir umhverfið 

I. Fyrir lífríki í vatni 

Með styrkleikamörkunum, sem eru gefin upp í eftirfarandi töflum sem þyngdarhlutfall, er flokkun efnablöndu 
ákvörðuð í tengslum við styrk hvers einstaks efnis eða efna sem í henni eru og er flokkun efnisins eða 
efnanna einnig lýst. 

Tafla 1 

Bráð eiturhrif á lífríki í vatni og skaðleg langtímaáhrif 
 

Flokkun efnablöndu 
Flokkun efnis 

N, H 50–53 N, H 51–53 H 52–53 

N, H 50–53 styrkur  25% 2,5%  styrkur <25% 0,25%  styrkur <2,5% 

N, H 51–53  styrkur  25% 2,5%  styrkur <25% 

H 52–53   styrkur  25% 
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Tafla 2 

Bráð eiturhrif á lífríki í vatni 
 

Flokkun efnis Flokkun efnablöndu 
N, H 50 

N, H 50 styrkur  25% 

N, H 50–53 styrkur  25% 

Tafla 3 

Eiturhrif á lífríki í varni 
 

Flokkun efnis Flokkun efnablöndu  
H 52 

H 52 styrkur  25% 

Tafla 4 

Skaðleg langtímaáhrif 
 

Flokkun efnis Flokkun efnablöndu 
H 53 

H 52 styrkur  25% 

N, H 50–53 styrkur  25% 

N, H 51–53 styrkur  25% 

H 52–53 styrkur  25% 

II. Fyrir annað umhverfi en í vatni 

Með styrkleikamörkunum, sem eru tilgreind í eftirfarandi töflum sem þyngdarhlutfall eða, fyrir loftkenndar 
efnablöndur, sem rúmmálshlutfall, er flokkun efnablöndu ákvörðuð í tengslum við styrk hvers einstaks efnis eða 
efna sem í henni eru og er flokkun efnisins eða efnanna einnig lýst. 

Tafla 5 

Hættulegt ósonlaginu 
 

Flokkun efnis Flokkun efnablöndu 
N, H 59 

N með H 59 styrkur  0,1% 

 

Flokkun efnis Flokkun efnablöndu 
H 59 

H 59 styrkur  0,1% 
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C-HLUTI 
 

Prófunaraðferðir til að meta hættu fyrir lífríki í vatni 
 
Að jafnaði eru efnablöndur flokkaðar með hefðbundinni aðferð. Við ákvörðun á bráðum eiturhrifum á lífríki í vatni 
getur þó, í sumum tilvikum, verið rétt að gera prófanir á efnablöndunni. 
 
Niðurstöður úr þessum prófunum á efnablöndunni geta einungis breytt þeirri flokkun, að því er varðar bráð eiturhrif á 
lífríki í vatni, sem hefði fengist með hefðbundinni aðferð. 
 
Ef sá sem ber ábyrgð á markaðssetningunni velur slíkar prófanir skal vera tryggt að þær séu gerðar í samræmi við 
gæðaviðmiðanir fyrir prófunaraðferðirnar í C-hluta V. viðauka við tilskipun 67/548/EBE. 
 
Enn fremur skulu prófanirnar gerðar á öllum þremur hópum lífveranna í samræmi við viðmiðanirnar í VI. viðauka við 
tilskipun 67/548/EBE (þörungum, halafló og fiski) nema efnablandan hafi strax verið sett í mesta hættuflokk, með 
tilliti til bráðra eiturhrifa á lífríki í vatni, eftir prófun á einum hópi lífveranna eða prófunarniðurstöður hafi þegar verið 
fyrir hendi áður en þessi tilskipun öðlaðist gildi. 
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IV. VIÐAUKI 
 

SÉRÁKVÆÐI UM ÍLÁT MEÐ EFNABLÖNDUM SEM ERU BOÐNAR EÐA SELDAR ALMENNINGI 
 

A-HLUTI 
 

Ílát sem búin skulu barnheldum öryggislokum 
 
1. Ílát af öllum stærðum, sem innihalda efnablöndur sem eru boðnar eða seldar almenningi og merktar sem mjög 

eitraðar, eitraðar eða tærandi í samræmi við 10. gr. og samkvæmt skilyrðum sem mælt er fyrir um í 6. gr. þessarar 
tilskipunar, skulu búin barnheldum öryggislokum.  

 
2. Ílát af öllum stærðum, sem innihalda efnablöndur sem hætta getur stafað af við inntöku (Xn, H 65) og eru 

flokkaðar og merktar samkvæmt lið 3.2.3 í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE, að undanskildum efnablöndum 
sem eru markaðssettar sem úðaefni eða í íláti með innsigluðum úðabúnaði. 

 
3. Ílát af öllum stærðum, sem innihalda a.m.k. eitt eftirfarandi efna í styrk sem er jafn og eða meiri en hæsti 

styrkurinn sem er tilgreindur hér að aftan fyrir viðkomandi efni: 
 

Auðkenni efnisins 
Nr. 

CAS-nr. Heiti Einecs-nr. 
Styrkleikamörk 

1 67-56-1 Metanól 2006596  3% 

2 75-09-2 Díklórmetan 2008389  1% 
 
og eru boðin eða seld almenningi, skulu búin barnheldum öryggislokum. 

 
B-HLUTI 

 
Ílát sem skulu vera með áþreifanlega viðvörun um hættu 

 
Á ílátum af öllum stærðum, sem innihalda efnablöndur sem eru boðnar eða seldar almenningi og merktar sem mjög 
eitraðar, eitraðar, tærandi, hættulegar heilsu, afar eldfimar eða mjög eldfimar, í samræmi við 10. gr. og samkvæmt 
skilyrðum sem mælt er fyrir um í 5. og 6. gr. þessarar tilskipunar, skal vera áþreifanleg viðvörun um hættu. 
 
Þetta ákvæði gildir ekki um úðaefni sem eru einungis flokkuð og merkt sem afar eldfim eða mjög eldfim. 
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V. VIÐAUKI 

 

SÉRÁKVÆÐI UM MERKINGAR TILTEKINNA EFNABLANDNA 

 

A. Fyrir efnablöndur sem eru flokkaðar sem hættulegar í skilningi 5., 6. og 7. gr. 

 

1. Efnablöndur sem eru seldar almenningi 

 

1.1. Á merkimiðum umbúða, sem innihalda slíkar efnablöndur, skulu vera viðeigandi varnaðarsetningar, V 1, 
V 2, V 45 eða V 46, til viðbótar sérstökum varnaðarorðum, í samræmi við viðmiðanirnar sem mælt er 
fyrir um í  VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE. 

 

1.2. Ef slíkar efnablöndur eru flokkaðar sem mjög eitraðar (T+), eitraðar (T) eða ætandi (C) og ef ekki er í 
raun hægt að koma viðvöruninni fyrir á umbúðunum sjálfum skulu nákvæmar og auðskildar 
leiðbeiningar fylgja umbúðum sem innihalda slíkar efnablöndur og auk þess, ef þörf krefur, leiðbeiningar 
um hvernig eyða skuli tómum umbúðum. 

 

2. Efnablöndur til úðunar 

 

Á merkimiðum umbúða efnablandna til úðunar skal standa varnaðarsetningin V 23 ásamt annaðhvort 
varnaðarsetningunni V 38 eða V 51 sem er notuð í samræmi við viðmiðanirnar í VI. viðauka við tilskipun 
67/548/EBE. 

 

3. Efnablöndur sem innihalda efni með setningunni H 33: Hætta á heilsutjóni eykst við reglubundna notkun 

 

Ef efnablanda inniheldur minnst eitt efni með hættusetningunni H 33 skal setningin standa fullum stöfum 
á merkimiða efnablöndunnar eins og hún er tilgreind í III. viðauka við tilskipun 67/548/EBE, ef styrkur 
efnisins í efnablöndunni er jafn eða meiri en 1%, nema önnur gildi hafi verið tilgreind í I. viðauka við 
tilskipun 67/548/EBE. 

 

4. Efnablöndur sem innihalda efni með setningunni H 64: Getur skaðað brjóstmylkinga 

 

Ef efnablanda inniheldur minnst eitt efni með hættusetningunni H 64 skal setningin standa fullum stöfum 
á merkimiða efnablöndunnar, eins og hún er tilgreind í III. viðauka við tilskipun 67/548/EBE, ef styrkur 
efnisins í efnablöndunni er jafn eða meiri en 1% nema önnur gildi hafi verið tilgreind í I. viðauka við 
tilskipun 67/548/EBE. 

 

B. Fyrir efnablöndur, hver sem flokkun þeirra er í skilningi 5., 6. og 7. gr. 

 

1. Efnablöndur sem innihalda blý 

 

1.1. Má ln ing  og  lökk  

 

Á merkimiðum umbúða fyrir málningu og lökk sem innihalda meira blýmagn samanlagt en 0,15%, gefið 
upp sem þyngd málms miðað við heildarþunga efnablöndunnar, ákvarðað í samræmi við ISO-staðal 
6503/1984, skulu standa eftirgreindar upplýsingar: 

 

„Inniheldur blý. Notist ekki á yfirborð hluta sem ætla má að börn tyggi eða sjúgi.“ 

 

Ef um er að ræða umbúðir sem taka minna en 125 millílítra mega upplýsingarnar vera sem hér segir: 

 

„Viðvörun. Inniheldur blý.“ 
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2. Efnablöndur sem innihalda sýanóakrýlöt 
 
2.1. L ím 
 

Skylt er að á innri umbúðum líms, sem er sýanóakrýlat að stofni til, standi eftirgreindar áletranir: 
 

„Sýanóakrýlat 
 

Hætta 
 

Límist við húð og augu á nokkrum sekúndum 
 
Geymist þar sem börn ná ekki til.“ 

 
Viðeigandi varnaðarorð skulu fylgja umbúðunum. 

 
3. Efnablöndur sem innihalda ísósýanöt 
 

Á merkimiðum umbúða efnablandna sem innihalda ísósýanöt (eins og einliður, fáliður (oligomers), 
forfjölliður (prepolymers) o.s.frv., einar sér eða saman) skulu standa eftirgreindar áletranir: 

 
„Inniheldur ísósýanöt. 

 
Sjá upplýsingar frá framleiðanda.“  

 
4. Efnablöndur sem innihalda epoxý-efnisþætti með meðalmólþunga  700 
 

Á merkimiðum umbúða efnablandna, sem innihalda epoxý-efnisþætti með meðalmólþunga  700, skulu 
standa eftirfarandi áletranir: 

 
„Inniheldur epoxý-efnisþætti. 

 
Sjá upplýsingar frá framleiðanda.“  

 
5. Efnablöndur sem eru seldar almenningi og innihalda virkt klór 
 

Á umbúðum efnablandna, sem innihalda meira en 1% af virku klóri, skulu standa eftirfarandi áletranir: 
 

„Viðvörun! Notist ekki með öðrum vörum. Getur gefið frá sér hættulegar lofttegundir (klór).“ 
 
6. Efnablöndur sem innihalda kadmíum (málmblöndur) og eru ætlaðar til málmsuðu eða lóðunar 
 

Á umbúðum ofangreindra efnablandna skulu standa eftirgreindar áletranir sem eru prentaðar með skýrum og 
óafmáanlegum stöfum: 

 
„Viðvörun. Inniheldur kadmíum. 

 
Hættulegar gufur myndast við notkun. 

 
Sjá upplýsingar frá framleiðanda.  

 
Farið eftir öryggisleiðbeiningum.“ 

 
7. Efnablöndur sem fást sem  úðaefni 
 

Með fyrirvara um ákvæði þessarar tilskipunar falla efnablöndur, sem fást sem úðaefni, einnig undir ákvæði 
um merkingar í samræmi við liði 2.2 og 2.3 í viðaukanum við tilskipun 75/324/EBE eins og henni var síðast 
breytt með tilskipun 94/1/EB. 
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8. Efnablöndur sem innihalda efni sem hafa ekki verið prófuð að fullu 
 

Ef efnablanda inniheldur a.m.k. eitt efnanna sem, í samræmi við 3. mgr. 13. gr. tilskipunar 67/548/EBE, ber 
viðvörunina „Varúð – efni sem ekki hefur verið prófað að fullu“ skal viðvörunin „Varúð – þessi efnablanda 
inniheldur efni sem ekki hefur verið prófað að fullu“ koma fram á merkimiðanum ef efnið er til staðar í styrk 
sem er jafn eða meiri en 1%. 

 
9. Efnablöndur sem eru ekki flokkaðar sem ofnæmisvaldandi en innihalda a.m.k. eitt ofnæmisvaldandi efni 
 

Eftirfarandi áletrun skal vera á umbúðum efnablandna sem innihalda a.m.k. eitt efni sem er flokkað sem 
ofnæmisvaldandi og er til staðar í styrk sem er jafn eða meiri en 0,1% eða í styrk sem er jafn eða meiri en 
styrkurinn sem er tilgreindur í sérstakri athugasemd um efnið í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE: 

 
„Inniheldur (heiti hins ofnæmisvaldandi efnis). Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.“  
 

10. Fljótandi efnablöndur sem innihalda halógenuð vetniskolefni 
 

Eftirfarandi áletrun skal, eftir því sem við á, vera á umbúðum fljótandi efnablandna ef ekki er tilgreint 
kveikjumark fyrir þær eða kveikjumark sem er hærra en 55 °C og þær innihalda halógenuð vetniskolefni og 
meira en 5% af eldfimum eða afar eldfimum efnum:  

 
„Getur orðið afar eldfim við notkun“ eða „Getur orðið eldfim við notkun“. 

 
C. Fyrir efnablöndur sem eru ekki flokkaðar sem hættulegar í skilningi 5., 6. og 7. gr. en innihalda a.m.k. eitt 

hættulegt efni 
 

1. Efnablöndur sem eru ekki ætlaðar almenningi 
 

Eftirfarandi áletrun skal vera á merkimiða á umbúðum efnablandna sem um getur í b-lið liðar 2.1 í 14. gr.: 
 

„Aðilar, sem nota efnablöndurnar í atvinnuskyni, geta fengið öryggisleiðbeiningar fari þeir þess á leit.“ 
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VI. VIÐAUKI 
 

ÞAGNARSKYLDA VIÐVÍKJANDI EFNAFRÆÐILEGU KENNI EFNIS 
 

A-HLUTI 
 

Upplýsingar sem veita þarf í beiðni um þagnarskyldu 
 
Inngangur 
 
A. Í 15. gr. eru tilgreind skilyrðin sem sá sem markaðssetur efnablöndu þarf að uppfylla til að geta skírskotað til 

þagnarskyldu. 
 
B. Til að ekki þurfi að senda inn margar beiðnir um þagnarskyldu viðvíkjandi sama efninu sem notað er í 

mismunandi efnablöndur nægir ein beiðni um þagnarskyldu ef tiltekinn fjöldi efnablandna: 
 

— inniheldur sömu hættulegu efnisþættina á sama styrkbili, 
 
— er flokkaður og merktur á sama hátt, 
 
— er ætlaður til sömu notkunar. 

 
Til að fela efnafræðilegt kenni efnis, sem notað er í viðkomandi efnablöndur, skal nota eitt, sérstakt 
staðgönguheiti. Í beiðni um þagnarskyldu skulu enn fremur koma fram allar upplýsingar sem eru tilgreindar í 
eftirfarandi beiðni, þ.m.t. heiti eða viðskiptaheiti hverrar efnablöndu. 

 
C. Staðgönguheitið, sem notað er á merkimiðanum, skal vera það sama og tilgreint er undir 2. fyrirsögn „Samsetning 

eða upplýsingar um innihaldsefni“ í viðaukanum við tilskipun 91/155/EBE eins og henni var síðast breytt með 
tilskipun 93/112/EBE. 

 
Þetta þýðir að nota verður staðgönguheiti sem veitir nægar upplýsingar um efnið til að tryggja að meðhöndla 
megi það án áhættu. 

 
D. Þegar sá sem ber ábyrgð á markaðssetningu leggur fram beiðni með ósk um að mega nota staðgönguheiti skal 

hann taka mið af því að veita þarf nægar upplýsingar til að gera megi nauðsynlegar heilbrigðis- og 
öryggisráðstafanir á vinnustað og til að tryggja að unnt sé að halda áhættu, vegna meðhöndlunar efnablöndunnar, 
í lágmarki. 

 
Beiðni um þagnarskyldu 

 
Í samræmi við 15. gr. skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram í beiðni um þagnarskyldu: 
 
1. Nafn og fullt heimilisfang (ásamt símanúmeri) þess einstaklings sem hefur staðfestu í bandalaginu og ber ábyrgð 

á markaðssetningu efnablöndunnar, hvort sem það er framleiðandinn, innflytjandinn eða dreifingaraðilinn; 
 
2. Nákvæm auðkenni efnisins eða efnanna, sem lagt er til að haldið sé leyndum, og staðgönguheitið.   
 

CAS-nr. Einecs-nr. 

Efnaheiti samkvæmt alþjóðlegu nafna- og 
flokkunarkerfi 

(I. viðauki við tilskipun ráðsins 67/548/EBE 
eða bráðabrigðaflokkun) 

Önnur heiti 

a) 

b) 

c) 

   

Ath.: Ef efni eru flokkuð til bráðabirgða skal veita viðbótarupplýsingar (tilvísun í heimildir) til staðfestingar á að við 
bráðabirgðaflokkun hafi verið tekið mið af öllum fyrirliggjandi upplýsingum sem máli skipta og varða eiginleika 
efnisins. 
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3. Rökstuðningur fyrir þagnarskyldu (líkindi – trúverðugleiki). 

4. Eitt eða fleiri heiti eða viðskiptaheiti efnablöndunnar eða -blandnanna. 

5. Er heitið eða viðskiptaheitið það sama í öllu bandalaginu? 

 JÁ  NEI   

Ef svarið er neikvætt skal tilgreina heitið eða heitin eða viðskiptaheitið eða viðskiptaheitin sem notuð eru í hinum 
aðildarríkjunum: 

Austurríki: 

Belgíu: 

Danmörku: 

Þýskalandi: 

Grikklandi: 

Finnlandi: 

Frakklandi: 

Spáni: 

Svíþjóð: 

Írlandi: 

Ítalíu: 

Lúxemborg: 

Hollandi: 

Portúgal: 

Breska konungsríkinu: 

6. Samsetning efnablöndunnar eða -blandnanna samkvæmt skilgreiningu í 2. lið viðaukans við tilskipun 
91/155/EBE eins og henni var síðast breytt með tilskipun 93/112/EBE. 

7. Flokkun efnablöndunnar eða -blandnanna skv. 6. gr. þessarar tilskipunar. 

8. Merking efnablöndunnar eða -blandnanna skv. 10. gr. þessarar tilskipunar. 

9. Fyrirhuguð notkun efnablöndunnar eða -blandnanna. 

10. Öryggisleiðbeiningar, í samræmi við tilskipun 91/155/EBE eins og henni var síðast breytt með tilskipun 
93/112/EBE, skulu fylgja. 

B-HLUTI 

Leiðbeinandi orðalisti til notkunar við ákvörðun annarra heita (almennra heita) 

1. Inngangur 

Við gerð leiðbeinandi orðalistans var tekið mið af aðferðinni við flokkun hættulegra efna (skiptingu efna í flokka) 
sem birt er í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE. 

Nota má önnur heiti en þau sem byggð eru á þessum leiðbeiningum. Í öllum tilvikum skulu heitin, sem eru valin, 
þó veita nægar upplýsingar til að tryggja að meðhöndla megi efnablönduna án áhættu og gera nauðsynlegar 
heilbrigðis- og öryggisráðstafanir á vinnustað. 

Flokkarnir eru skilgreindir sem hér segir: 

— ólífræn eða lífræn efni með eiginleika sem auðkennast af sameiginlegu frumefni sem er aðaleinkenni þeirra. 
Heiti flokksins er leitt af nafni frumefnisins. Þessir flokkar eru auðkenndir með sætistölu frumefnisins (001 til 
103) eins og í I. viðauka, 



Nr. 58/1118  23.11.2006EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

— lífræn efni með eiginleika sem auðkennast af sameiginlegum virkum efnahópi sem er aðaleinkenni þeirra. 
 

Heiti flokksins er leitt af heiti virka efnahópsins. 
 

Þessir flokkar fá viðurkennd númer sem tilgreind eru í I. viðauka (601-650). 
 

Í sumum tilvikum hefur verið bætt við undirflokkum til að sameina efni með sömu sérkennum. 
 
2. Ákvörðun almenns heitis 
 

Almennar meginreglur 
 

Almennt heiti er almennt ákvarðað með eftirfarandi aðferð sem er í tveimur stigum: 
 

i) sanngreining á virkum efnahópum og frumefnum í sameindinni; 
 

ii) ákvarðað er að hvaða marki skuli taka tillit til mikilvægustu, virku efnahópanna og frumefnanna. 
 

Sanngreindu flokkarnir og undirflokkarnir, sem eru taldir upp í 3. lið, eru meðal þeirra virku efnahópa og 
frumefna sem taka skal tillit til en upptalningin er þó ekki tæmandi. 

 
3. Skipting efna í flokka og undirflokka 
 

Flokkur nr. 
I. viðauki við 

tilskipun 
67/548/EBE 

001 Vetnissambönd 

Hýdríð 

002 Helíumsambönd 

003 Litíumsambönd 

004 Beryllíumsambönd 

005 Bórsambönd 

Bórön 

Bóröt 

006 Kolefnissambönd 

Karbamöt 

Ólífræn kolefnisambönd 

Sölt blásýru 

Þvagefni og afleiður þess 

007 Köfnunarefnissambönd 

Fjórgreind ammoníumsambönd 

Súr köfnunarefnissambönd 

Nítröt 

Nítrít 

008 Súrefnissambönd 

009 Flúorsambönd 

Ólífræn flúoríð 
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Flokkur nr. 
I. viðauki við 

tilskipun 
67/548/EBE 

010 Neonsambönd 

011 Natríumsambönd 

012 Magnesíumsambönd 

Málmlífrænar magnesíumafleiður 

013 Álsambönd 

Málmlífrænar álafleiður 

014 Kísilsambönd 

Silíkon 

Silíköt 

015 Fosfórsambönd 

Súr fosfórsambönd 

Fosfóníumsambönd 

Fosfórestrar 

Fosföt 

Fosfít 

Fosfóramíð og afleiður af þeim 

016 Brennisteinssambönd 

Súr brennisteinssambönd 

Merkaptön 

Súlföt 

Súlfít 

017 Klórsambönd 

Klóröt 

Perklóröt 

018 Argonsambönd 

019 Kalíumsambönd 

120 Skandíumsambönd 

021 Títansambönd 

022  

023 Vanadíumsambönd 

024 Krómsambönd 

Sambönd sexgilds króms (krómöt) 

025 Mangansambönd 
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Flokkur nr. 
I. viðauki við 

tilskipun 
67/548/EBE 

026 Járnsambönd 

027 Kóbaltsambönd 

028 Nikkelsambönd 

029 Koparsambönd 

030 Sinksambönd 

Málmlífrænar sinkafleiður 

031 Gallíumsambönd 

032 Germaníumsambönd 

033 Arsensambönd 

034 Selensambönd 

035 Brómsambönd 

036 Kryptonsambönd 

037 Rúbidíumsambönd 

038 Strontíumsambönd 

039 Yttríumsambönd 

040 Sirkonsambönd 

041 Níóbíumsambönd 

042 Mólýbdensambönd 

043 Teknetíumsambönd 

044 Rúteníumsambönd 

045 Ródíumsambönd 

046 Palladíumsambönd 

047 Silfursambönd 
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Flokkur nr. 
I. viðauki við 

tilskipun 
67/548/EBE 

048 Kadmíumsambönd 

049 Indíumsambönd 

050 Tinsambönd 

Málmlífrænar tinafleiður 

051 Antímonsambönd 

052 Tellúrsambönd 

053 Joðsambönd 

054 Xenonsambönd 

055 Sesíumsambönd 

056 Baríumsambönd 

057 Lantansambönd 

058 Seríumsambönd 

059 Praseódýmsambönd 

060 Neódýmsambönd 

061 Prómetíumsambönd 

062 Samaríumsambönd 

063 Evrópíumsambönd 

064 Gandólínsambönd 

065 Terbíumsambönd 

066 Dysprósíumsambönd 

067 Hólmíumsambönd 

068 Erbíumsambönd 
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Flokkur nr. 
I. viðauki við 

tilskipun 
67/548/EBE 

069 Túlíumsambönd 

070 Ytterbíumsambönd 

071 Lútetíumsambönd 

072 Hafníumsambönd 

073 Tantalsambönd 

074 Volframsambönd 

075 Reníumsambönd 

076 Osmíumsambönd 

077 Iridíumsambönd 

078 Platínusambönd 

079 Gullsambönd 

080 Kvikasilfurssambönd 

Málmlífrænar kvikasilfursafleiður 

081 Þallíumsambönd 

082 Blýsambönd 

Málmlífrænar blýafleiður 

083 Bismútsambönd 

084 Pólonsambönd 

085 Astatsambönd 

086 Radonsambönd 

087 Frankíumsambönd 

088 Radíumsambönd 

089 Aktíníumsambönd 
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Flokkur nr. 
I. viðauki við 

tilskipun 
67/548/EBE 

090 Þóríumsambönd 

091 Prótaktínsambönd 

092 Úransambönd 

093 Neptúnsambönd 

094 Plútonsambönd 

095 Ameríkíumsambönd 

096 Kúríumsambönd 

097 Berkelíumsambönd 

098 Kaliforníumsambönd 

099 Einsteiníumsambönd 

100 Fermíumsambönd 

101 Mendelevíumsambönd 

102 Nóbelíumsambönd 

103 Lárensíumsambönd 

601 Vetniskolefni 

Alifatísk vetniskolefni 

Arómatísk vetniskolefni 

Alisýklísk vetniskolefni 

Fjölhringja, arómatísk vetniskolefni (PAH) 

602 Halógenuð vetniskolefni (*) 

Halógenuð, alifatísk vetniskolefni (*) 

Halógenuð, arómatísk vetniskolefni (*) 

Halógenuð, alisýklísk vetniskolefni (*) 

     
(*) Tilgreina skal flokkinn út frá því halógeni sem um er að ræða hverju sinni. 

603 Alkóhól og afleiður þeirra 

Alifatísk alkóhól 

Arómatísk alkóhól 

Alisýklísk alkóhól 

Alkanólamín 

Epoxýafleiður 

Etrar 

Glýkóletrar 

Glýkól og pólýól 
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Flokkur nr. 
I. viðauki við 

tilskipun 
67/548/EBE 

604 Fenól og afleiður þeirra 
Halógenaðar fenólafleiður (*) 

     
(*) Tilgreina skal  flokkinn út frá því halógeni sem um er að ræða hverju sinni. 

605 Aldehýð og afleiður þeirra 
Alifatísk aldehýð 
Arómatísk aldehýð 
Alisýklísk aldehýð 
Alifatísk asetöl 
Arómatísk asetöl 
Alisýklísk asetöl 

606 Keton og afleiður þeirra 
Alifatísk keton 
Arómatísk keton (*) 
Alisýklísk keton 

     
(*) Einnig kínon. 

607 Lífrænar sýrur og afleiður þeirra 
Alifatískar sýrur 
Halógenaðar, alifatískar sýrur (*) 
Arómatískar sýrur 
Halógenaðar, arómatískar sýrur (*) 
Alisýklískar sýrur 
Halógenaðar, alisýklískar sýrur (*) 
Alifatísk sýruanhýdríð 
Halógenuð, alifatísk sýruanhýdríð (*) 
Arómatísk sýruanhýdríð 
Halógenuð, arómatísk sýruanhýdríð (*) 
Alisýklísk sýruanhýdríð 
Halógenuð, alisýklísk sýruanhýdríð (*) 
Sölt af alifatískum sýrum 
Sölt af halógenuðum, alifatískum sýrum (*) 
Sölt af arómatískum sýrum 
Sölt af halógenuðum, arómatískum sýrum (*) 
Sölt af alisýklískum sýrum 
Sölt af halógenuðum, alisýklískum sýrum (*) 
Estrar af alifatískum sýrum 
Estrar af halógenuðum, alisýklískum  sýrum (*) 
Estrar af arómatískum sýrum 
Estrar af halógenuðum, arómatískum sýrum (*) 
Estrar af alisýklískum sýrum 
Estrar af halógenuðum, alisýklískum sýrum (*) 
Estrar af glýkóletrum 
Akrýlöt 
Metakrýlöt 
Lakton 
Asýlhalógeníð 

     
(*) Tilgreina skal flokkinn út frá því halógeni sem um er að ræða hverju sinni. 

608 Nítríl og afleiður þeirra 

609 Nítrósambönd 

610 Klóruð og nítruð sambönd 
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Flokkur nr. 
I. viðauki við 

tilskipun 
67/548/EBE 

611 Asoxý- og asósambönd 

612 Amínsambönd 
Alifatísk amín og afleiður þeirra 
Alisýklísk amín og afleiður þeirra 
Arómatísk amín og afleiður þeirra 
Anilín og afleiður þess 
Bensidín og afleiður þess 

613 Basar með misleitum hringjum og afleiður þeirra 
Bensimídasól og afleiður þess 
Imídasól og afleiður þess 
Pýretrínóíð 
Kínólín og afleiður þess 
Tríasín og afleiður þess 
Tríasól og afleiður þess 

614 Glýkósíð og beiskjuefni (alkalóíð) 
Beiskjuefni og afleiður þeirra 
Glýkósíð og afleiður þeirra 

615 Sýanöt og ísósýanöt 
Sýanöt 
Ísósýanöt 

616 Amíð og afleiður þeirra 
Asetamíð og afleiður þeirra 
Anilíð 

617 Lífræn peroxíð 

647 Ensím 

648 Flóknar kolafleiður 
Sýruútdráttur 
Basaútdráttur 
Antrasenolía 
Útdráttarleif úr antrasenolíu 
Antrasenolíuþáttur 
Karbólolía 
Útdráttarleif úr karbólolíu 
Kolvökvar, eftir útdrátt með fljótandi leysiefni 
Kolvökvar, leysiefni eftir útdrátt með fljótandi leysiefni 
Kolaolía 
Koltjara 
Útdráttarefni úr koltjöru 
Fastar koltjöruleifar 
Lághitakox (úr koltjöru), háhitabik 
Kox (úr koltjöru), háhitabik 
Kox (úr koltjöru), blönduð kol, háhitabik 
Óhreinsað bensen (hrábensól) 
Óhreinsuð fenól 
Óhreinsaðir tjörubasar 
Eimaðir basar 
Eimuð fenól 
Eimi 
Fyrstu eimi (úr kolum), eftir útdrátt með fljótandi leysiefni 
Eimi (úr kolum), eftir útdrátt með leysiefni, vetnissundruð  
Eimi (úr kolum), eftir útdrátt með leysiefni, vetnissundruð, vetnuð, meðalþung 
Eimi (úr kolum), eftir útdrátt með leysiefni, vetnissundruð, meðalþung  
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Flokkur nr. 
I. viðauki við 

tilskipun 
67/548/EBE 

648 
(frh.) 

Útdráttarleifar úr kolum, basísk lághitakoltjara 
Léttolía (fresh oil) 
Dísileldsneyti, eftir útdrátt með leysiefni úr kolum, vetnissundrað, vetnað 
Þotueldsneyti, eftir útdrátt með leysiefni úr kolum, vetnissundrað, vetnað 
Bensín, eftir útdrátt með leysiefni úr kolum, vetnissundrað nafta (hrábensín) 
Afurðir hitameðferðar 
Þung antrasenolía 
Endureimuð, þung antrasenolía 
Léttolía (light oil) 
Útdráttarleifar úr léttolíu, hátt eimingarsvið 
Útdráttarleifar úr léttolíu, meðalhátt eimingarsvið 
Útdráttarleifar úr léttolíu, lágt eimingarsvið 
Endureimuð léttolía, hátt eimingarsvið 
Endureimuð léttolía, meðalhátt eimingarsvið 
Endureimuð léttolía, lágt eimingarsvið 
Metýlnaftalenolía 
Útdráttarleif úr metýlnaftalenolíu 
Nafta (úr kolum), eftir útdrátt með leysiefni, vetnissundrað 
Naftalenolía 
Útdráttarleif úr naftalenolíu 
Endureimuð naftalenolía 
Bik 
Endureimað bik 
Bikleifar 
Hitameðhöndlaðar bikleifar 
Oxaðar bikleifar 
Afurðir hitasundrunar 
Endureimi 
Leifar (úr kolum), eftir útdrátt með fljótandi leysiefni 
Tjara, úr brúnkolum 
Lághitatjara úr brúnkolum 
Tjöruolía, hátt eimingarsvið 
Tjöruolía, meðalhátt eimingarsvið 
Ísogsolía 
Útdráttarleif úr ísogsolíu 
Endureimuð ísogsolía 

649 Flóknar olíuafleiður 
Jarðolía 
Jarðolíugas 
Nafta með lágt eimingarsvið 
Umbreytt nafta með lágt eimingarsvið 
Hvatasundrað nafta með lágt eimingarsvið 
Hvataumbreytt nafta með lágt eimingarsvið 
Hitasundrað nafta með lágt eimingarsvið 
Vetnismeðhöndlað nafta með lágt eimingarsvið 
Nafta með lágt eimingarsvið – óbreytt 
Beineimuð steinolía 
Óbreytt steinolía 
Sundruð gasolía 
Óbreytt gasolía 
Svartolía 
Feiti 
Óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía 
Óbreytt grunnolía 
Arómatískt útdráttarefni úr eimi 
Arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) 
Botnolía 
Olíuauðugt vax 
Vaselín 

650 Ýmis efni 
Notið ekki þennan flokk. Notið heldur framangreinda flokka eða undirflokka. 
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4. Beiting í reynd: 
 

Þegar kannað hefur verið hvort efnið tilheyrir einum eða fleiri flokkum eða undirflokkum í skránni er unnt að 
fastsetja almenna heitið á eftirfarandi hátt: 

 
4.1. Ef heitið á flokki eða undirflokki nægir til að lýsa frumefnum eða mikilvægum, virkum efnahópum er það 

valið sem almennt heiti. 
 

Dæmi: 
 

– 1,4 díhýdroxýbensen 
hópur 604: fenól og afleiður þeirra 
almennt heiti: fenólafleiður 

 
— bútanól 

flokkur 603: alkóhól og afleiður þeirra 
undirflokkur: alifatísk alkóhól 
almennt heiti: alifatísk alkóhól 

 
— 2-ísóprópoxýetanól 

flokkur 603: alkóhól og afleiður þeirra 
undirflokkur: glýkóletrar 
almennt heiti: glýkóletri 

 
— metakrýlat 

flokkur 607: lífrænar sýrur og afleiður þeirra 
undirflokkur: akrýlöt 
almennt heiti: akrýlat 

 
4.2. Ef heiti flokks eða undirflokks nægir ekki til að lýsa frumefnum eða mikilvægum, virkum efnahópum er 

almenna heitið myndað með því að tengja saman heitin á fleiri en einum flokki eða undirflokki: 
 

Dæmi: 
 

— klórbensen 
flokkur 602: halógenuð vetniskolefni 
undirflokkur: halógenuð, arómatísk vetniskolefni 
flokkur 017: klórsambönd 
almennt heiti: klórað, arómatískt vetniskolefni 

 
— 2,3,6-tríklórfenýlediksýra 

flokkur 607: lífrænar sýrur 
undirflokkur: halógenaðar, arómatískar sýrur 
flokkur 017: klórsambönd 
almennt heiti: klóraðar, arómatískar sýrur 

 
— 1-klór-1-nítróprópan 

flokkur 610: klóraðar, nítraðar afleiður 
flokkur 601: vetniskolefni 
undirflokkur: alifatísk vetniskolefni 
almennt heiti: klórað, alifatískt vetniskolefni 

 
— tetraprópýldíþíópýrófosfat 

flokkur 015: fosfórsambönd 
undirflokkur: fosfórestrar 
flokkur 016: brennisteinssambönd 
almennt heiti: þíófosfórestri 

 
Ath.: Þegar um er að ræða ákveðin efni, einkum málma, má tilgreina flokkinn eða undirflokkinn nánar með 

orðunum „lífrænn“ eða „ólífrænn“. 
 

Dæmi: 
 

— tvíkvikasilfursklóríð 
flokkur 080: kvikasilfurssambönd 
almennt heiti: ólífrænt kvikasilfurssamband 
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— baríumasetat 
flokkur 056: baríumsambönd 
almennt heiti: lífrænt baríumsamband 
 

— etýlnítrít 
flokkur 007: köfnunarefnissambönd 
undirflokkur: nítrít 
almennt heiti: lífrænt nítrít 
 

— natríumhýdrósúlfít 
flokkur 016: brennisteinssambönd 
almennt heiti: ólífrænt brennisteinssamband 
 

(Efnin í þessum dæmum eru úr I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE (19. aðlögun) en heimilt er að leggja 
fram beiðni um þagnarskyldu viðvíkjandi þeim). 
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VII. VIÐAUKI 
 

EFNABLÖNDUR SEM HEYRA UNDIR 2. MGR. 12. GR. 
 
Efnablöndur sem eru tilgreindar í lið 9.3 í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE. 
 

 



Nr. 58/1130  23.11.2006EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

VIII. VIÐAUKI 
 

A-HLUTI 
 

Tilskipanir sem eru felldar úr gildi í samræmi við 21. gr. 

 

— Tilskipun 78/631/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi flokkun, pökkun og merkingu varnings sem 
inniheldur eiturefni eða hættuleg efni (varnarefni) 

 

— Tilskipun 88/379/EBE um samræmingu á ákvæðum í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi 
flokkun, pökkun og merkingu á hættulegum efnablöndum og aðlögun hennar að tækniframförum: 

 

— Tilskipun 89/178/EBE 

 

— Tilskipun 90/492/EBE 

 

— Tilskipun 93/18/EBE 

 

— Tilskipun 96/65/EB 

 

— Tilskipun 90/35/EBE sem skilgreinir í samræmi við 6. gr. tilskipunar 88/379/EBE flokka efnablandna í umbúðum 
sem skulu búnar festingum þannig að börn geti ekki opnað þær og/eða hafa áþreifanlega viðvörun um hættu 

 

— Tilskipun 91/442/EBE um umbúðir hættulegra efna sem skulu vera þannig að börn geti ekki opnað þær 

 

B-HLUTI 

 

Frestur til að setja lög og til beitingar í samræmi við 22. gr. 

 

Tilskipun Frestur til að setja lög Frestur til beitingar 

78/631/EBE 

(Stjtíð. EB L 206, 29.7.1978, bls. 13) 

1. janúar 1981 1. janúar 1981 

88/379/EBE 

(Stjtíð. EB L 187, 16.7.1988, bls. 14) 

7. júní 1991 7. júní 1991 

89/178/EBE 

(Stjtíð. EB L 64, 8.3.1989, bls. 18) 

1. desember 1990 1. júní 1991 

90/492/EBE 

(Stjtíð. EB L 275, 5.10.1990, bls. 35) 

1. júní 1991 8. júní 1991 

93/18/EBE 

(Stjtíð. EB L 104, 29.4.1993, bls. 46) 

1. júlí 1994 1. júlí 1994 

90/35/EBE 

(Stjtíð. EB L 19, 24.1.1990, bls. 14) 

1. ágúst 1992 1. nóvember 1992 

91/442/EBE 

(Stjtíð. EB L 238, 27.8.1991, bls. 25) 

1. ágúst 1992 1. nóvember 1992 

96/65/EB 

(Stjtíð. EB L 265, 18.10.1996, bls. 15) 

31. maí 1998 31. maí 1998 
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C-HLUTI 
 

Sérákvæði fyrir Austurríki, Finnland og Svíþjóð um beitingu eftirfarandi tilskipana í samræmi við 21. gr. 
 
1. Austurríki, Finnland og Svíþjóð lögleiða hvorki né beita tilskipun ráðsins 78/631/EBE frá 26. júní 1978 um 

samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi flokkun, pökkun og merkingu varnings sem inniheldur eiturefni eða 
hættuleg efni (varnarefni), eins og henni var síðast breytt með tilskipun ráðsins 92/32/EBE frá 30. apríl 1992. 

 
2. Austurríki skal beita tilskipun ráðsins 88/379/EBE frá 7. júní 1988 um samræmingu á ákvæðum í lögum og 

stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi flokkun, pökkun og merkingu á hættulegum efnablöndum, eins 
og henni var síðast breytt með tilskipun 96/65/EB frá 11. október 1996, með eftirfarandi skilyrðum: 

 
Eftirfarandi ákvæði tilskipunar 88/379/EBE gilda ekki fyrir Austurríki: 

 
a) ákvæði 13. gr. í tengslum við ákvæði 3. og 7. gr. að því er varðar efnablöndur sem innihalda efni sem talin 

eru upp í 1. viðbæti; 
 

b) ákvæði 13. gr. í tengslum við ákvæði 7. gr. að því er varðar merkingar sem uppfylla skulu ákvæði Austurríkis 
um: 

 
— varnaðarorð um förgun úrgangs, 

 
— skýringarmynd af förgun úrgangs, þar til að liðnum tveimur árum eftir gildistöku þessarar tilskipunar, 

 
— varnaðarorð um gagnráðstafanir vegna óhappa; 

 
c) ákvæði 13. gr. í tengslum við c-lið 1. mgr. 7. gr. um efnaheiti hættulegra efna í hættulegum efnablöndum, þar 

til að liðnum tveimur árum eftir gildistöku þessarar tilskipunar. 
 
3. Svíþjóð skal beita tilskipun ráðsins 88/379/EBE frá 7. júní 1988 um samræmingu á ákvæðum í lögum og 

stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi flokkun, pökkun og merkingu á hættulegum efnablöndum, eins 
og henni var síðast breytt með tilskipun 96/65/EB frá 11. október 1996, með eftirfarandi skilyrðum: 

 
Eftirfarandi ákvæði tilskipunar 88/379/EBE gilda ekki fyrir Svíþjóð: 

 
a) ákvæði 13. gr. í tengslum við ákvæði 3. og 7. gr. að því er varðar efnablöndur: 

 
— sem innihalda efni sem talin eru upp í 2. viðbæti, 
 
— sem innihalda efni sem valda taugaeiturhrifum og hafa fituskerðandi áhrif á húðina og falla ekki undir 

viðmiðanir um flokkun í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE né hættusetningar í III. viðauka við 
tilskipun 67/548/EBE, 

 
— sem innihalda efni sem valda bráðum eiturhrifum og falla hvorki undir viðmiðanir um flokkun í 

VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE né hættusetningar í III. viðauka við tilskipun 67/548/EBE, fyrr en 
að liðnum tveimur árum eftir gildistöku þessarar tilskipunar, 

 
— sem eru ekki flokkaðar sem hættulegar samkvæmt viðmiðunum fyrir „måttligt skadliga“ (sænska fyrir: 

„miðlungi skaðlegt“) í tilskipun 88/379/EBE; 
 

b) ákvæði 13. gr. í tengslum við ákvæði 3. og 7. gr. að því er varðar: 
 

— viðmiðanir fyrir flokkun og merkingu efnablandna sem innihalda krabbameinsvaldandi efni sem eru 
flokkuð samkvæmt viðmiðunum í lið 4.2.1 í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE, 

 
— merkingu efnablandna, sem eru flokkaðar sem krabbameinsvaldar í 3. flokki. með sérstakri H-setningu í 

stað H-setningarinnar H 40. 
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1. viðbætir 
 

Efni sem um getur í 2. lið C-hluta VIII. viðauka (Austurríki) 
 

Heiti efnisins  Skrárnúmer í I. viðauka við 
tilskipun 67/548/EBE 

Línúron 

Tríklórsílan 

Fosfórtríklóríð 

Fosfórpentaklóríð 

Fosfóroxýklóríð 

Natríumfjölsúlfíð 

Tvíbrennisteinsdíklóríð 

Þíonýlklóríð 

Kalsíumhýpóklórít 

Kalíumhýdroxíð 

2-dímetýlamínóetanól 

2-díetýlamínóetanól 

Díetanólamín 

N-metýl-2-etanólamín 

2-etýlhexan-1,3-díól 

Ísófóron 

6-metýl-1,3-díþíól(4,5-b)kínoxalín-2-on 

Ediksýruanhýdríð 

Metýlformat 

Etýlformat 

Akrýlsýra 

Klórasetýlklóríð 

Nítrófen 

Kvintósen; pentaklórnítróbensól 

Díklóflúaníð 

Kúmenhýdróperoxíð 

Mónókrótófos 

Edífenfos 

Tríasófos 

Metanól 

Trífenmorf; 4-trítýlmorfólín 

Díúron 

Fenbútanínoxíð 

1-bútanól, 2-bútanól, ísobútanól 

006-021-00-1 

014-001-00-9 

015-007-00-4 

015-008-00-X 

015-009-00-5 

016-010-00-3 

016-012-00-4 

016-015-00-0 

017-012-00-7 

019-002-00-8 

603-047-00-0 

603-048-00-6 

603-071-00-1 

603-080-00-0 

603-087-00-9 

606-012-00-8 

606-036-00-9 

607-008-00-9 

607-014-00-1 

607-015-00-7 

607-061-00-8 

607-080-00-1 

609-040-00-9 

609-043-00-5 

616-006-00-7 

617-002-00-8 

015-072-00-9 

015-121-00-4 

015-140-00-8 

603-001-00-X 

613-052-00-X 

006-015-00-9 

050-017-00-2 

603-004-00-6 
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2. viðbætir 
 

Efni sem um getur í 3. lið C-hluta VIII. viðauka (Svíþjóð) 
 

Heiti efnisins  Skrárnúmer í I. viðauka við 
tilskipun 67/548/EBE 

Aseton 

Bútanon 

Amýlformat 

Etýlasetat 

n-bútýlasetat 

sec-bútýlasetat 

tert-bútýlasetat 

ísó-bútýlasetat 

Bútýlformat 

Sýklóhexan 

1,4-dímetýlsýklóhexan 

Díetýletri 

Etýlmetýletri 

Amýlasetat 

Etýllaktat 

Amýlprópíónat 

2,4-dímetýlpentan-3-on 

Dí-n-própýletri 

Dí-n-própýlketon 

Etýlprópíónat 

Heptan 

Hexan (blanda myndbrigða) með minna en 5% af n-hexani 

Ísóprópýlasetat 

Ísóprópýlalkóhól 

4-metoxý-4-metýlpentan-2-on 

Metýlasetat 

Metýlsýklóhexan 

5-metýlhexan-2-on 

Metýllaktat 

4-metýlpentan-2-on 

Metýlprópíónat 

Oktan 

Pentan 

Pentan-3-on 

Própan-1-ól 

Própýlasetat 

Própýlformat 

Própýlprópíónat 

606-001-00-8 

606-002-00-3 

607-018-00-3 

607-022-00-5 

607-025-00-1 

607-026-00-7 

607-026-00-7 

607-026-00-7 

607-017-00-8 

601-017-00-1 

601-019-00-2 

603-022-00-4 

603-020-00-3 

607-130-00-2 

607-129-00-7 

607-131-00-8 

606-028-00-5 

603-045-00-X 

606-027-00-X 

607-028-00-8 

601-008-00-2 

601-007-00-7 

607-024-00-6 

603-003-00-0 

606-023-00-8 

607-021-00-X 

601-018-00-7 

606-026-00-4 

607-092-00-7 

606-004-00-4 

607-027-00-2 

601-009-00-8 

601-006-00-1 

606-006-00-5 

603-003-00-0 

607-024-00-6 

607-016-00-2 

607-030-00-9 
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Heiti efnisins  Skrárnúmer í I. viðauka við 
tilskipun 67/548/EBE 

Natríumbísúlfít = fjölsúlfít 

Tólúen-2,4-díísósýanat 

Tólúen-2,6díísósýanat 

Kadmíumflúoríð 

1,2-epoxý-3-(tólýloxý)própan 

Dífenýlmetan-2,2´-díísósýanat 

Dífenýlmetan-2,4´-díísósýanat 

Dífenýlmetan-4,4´-díísósýanat 

Hýdrókínon 

Hýdroxýprópýlakrýlat 

Terpentína 

Býtýlmetýlketon (2-hexanon) 

Hexan 

Vanadíumpentoxíð 

Natríumnítrat 

Sinkoxíð 

016-010-00-3 

615-006-00-4 

615-006-00-4 

048-006-00-2 

603-056-00-X 

615-005-00-9 

615-005-00-9 

615-005-00-9 

604-005-00-4 

607-108-00-2 

650-002-00-6 

606-030-00-6 

601-007-00-7 

023-001-00-8 
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 IX. VIÐAUKI 
 

SAMSVÖRUNARTAFLA 
 

Þessi tilskipun 88/379/EBE 

1. gr. 
1. mgr.  
2. mgr.  
3. mgr.  
4. mgr.  
5. mgr.  

1. gr. 
 1. mgr. 
 2. mgr. 
 
 
 3. mgr. 

 2. gr. 2. gr. 

 3. gr. 6. mgr. 3. gr. 

 4. gr. 1. mgr. 3. gr. 
4. gr. 

 5. gr. 
1. mgr.  
þriðji undirliður 1. mgr. 
2.–3. mgr. 
4. mgr. 

2. mgr. 3. gr.  
2. mgr. 3. gr. 
b-liður 3. liðar 2. mgr. 3. gr. 

 6. gr. 
1. mgr. 
2. mgr. 
3. mgr. 
4. mgr. 
5. mgr. 

3. mgr. 3. gr. 
a- og b-liður 3. mgr. 
 
3. og 4. liður 3. mgr.  
4. mgr. 3. gr. 
1.–3. liður 5. mgr. 

7. gr.  

8. gr. 
1. mgr. 
2. mgr. 
3. mgr. 
4. mgr. 

5. gr. 
1. mgr. 
2. mgr. 
3. mgr. 

9. gr. 
1. mgr. 
2. mgr. 
3. mgr. 

6. gr. 
a-liður 1. mgr. 
b-liður 1. mgr. 
önnur málsgrein 2. og 3. mgr. 

10. gr. 
liður 1.1–1.2 
2. mgr. 
liður 2.3 
liður 2.4 
liður 2.5 

7. gr. 
 
1. mgr. 
c-liður 1. mgr. 
d-liður 1. mgr. 
4. mgr. 

11. gr. 8. gr. 
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Þessi tilskipun 88/379/EBE 

12. gr. 9. gr. 

13. gr.  

14. gr. 10. gr. 

15. gr. 7. gr. 

16. gr. 11. gr. 

17. gr. 12. gr. 

18. gr. 13. gr. 

19. gr. 14. gr. 

20. gr. 15. gr. 

21. gr.  

22. gr. 16. gr. 

23. gr. 3. mgr. 16. gr. 

24. gr. 17. gr. 

 
SAMSVÖRUNARTAFLA 

 

Þessi tilskipun 88/379/EBE 90/35/EBE  91/442/EBE  93/18/EBE 

A-hluti I. viðauka 2. liður 2. mgr. 3. gr.    

B-hluti I. viðauka     

1–3. liður í inngangi A-
hluta II. viðauka 
 

   Inngangur I. viðauka 

4. liður í inngangi A-hluta 
II. viðauka 

    

1. liður í A-hluta II. viðauka a-liður 5. mgr. 3. gr.    

Liður 1.1.1 í A-hluta 
II. viðauka 

i-liður a-liðar 5. mgr. 
3. gr. 

   

Liður 1.1.2 í A-hluta 
II. viðauka 

ii-liður a-liðar 5. mgr. 
3. gr. 
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Þessi tilskipun 88/379/EBE 90/35/EBE  91/442/EBE  93/18/EBE 

Liður 1.2 í A-hluta 
II. viðauka 

iii-liður a-liðar 5. mgr. 
3. gr. 

   

2. liður í A-hluta II. viðauka b-liður 5. mgr. 3. gr.    

Liður 2.1.1 í A-hluta 
II. viðauka 

i-liður b-liðar 5. mgr. 
3. gr. 

   

Liður 2.1.2 í A-hluta 
II. viðauka 

ii-liður b-liðar 5. mgr. 
3. gr. 

   

Liður 2.2 í A-hluta 
II. viðauka 

iii-liður b-liðar 5. mgr. 
3. gr. 

   

Liður 2.3 í A-hluta 
II. viðauka 

iv-liður b-liðar 5. mgr. 
3. gr. 

   

3. liður í A-hluta II. viðauka c-liður 5. mgr. 3. gr.    

Liður 3.1.1 í A-hluta 
II. viðauka 

i-liður c-liðar 5. mgr. 
3. gr. 

   

Liður 3.1.2 í A-hluta 
II. viðauka 

ii-liður c-liðar 5. mgr. 
3. gr. 

   

Liður 3.2 í A-hluta 
II. viðauka 

iii-liður c-liðar 5. mgr. 
3. gr. 

   

Liður 3.3 í A-hluta 
II. viðauka 

iv-liður c-liðar 5. mgr. 
3. gr. 

   

4. liður í A-hluta II. viðauka d-liður 5. mgr. 3. gr.    

Liður 4.1.1 í A-hluta 
II. viðauka 

i-liður d-liðar 5. mgr. 
3. gr. 

   

Liður 4.1.2 í A-hluta 
II. viðauka 

ii-liður d-liðar 5. mgr. 
3. gr. 

   

Liður 4.2.1 í A-hluta 
II. viðauka 

i-liður e-liðar 5. mgr. 
3. gr. 

   

Liður 4.2.2 í A-hluta 
II. viðauka 

ii-liður e-liðar 5. mgr. 
3. gr. 

   

5. liður í A-hluta II. viðauka f-liður 5. mgr. 3. gr.    

Liður 5.1.1 í A-hluta 
II. viðauka 

i-liður f-liðar 5. mgr. 
3. gr. 

   

Liður 5.1.2 í A-hluta 
II. viðauka 

ii-liður f-liðar 5. mgr. 
3. gr. 
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Þessi tilskipun 88/379/EBE 90/35/EBE  91/442/EBE  93/18/EBE 

Liður 5.2.1 í A-hluta 
II. viðauka 

i-liður h-liðar 5. mgr. 
3. gr. 

   

Liður 5.2.2 í A-hluta 
II. viðauka 

ii-liður h-liðar 5. mgr. 
3. gr. 

   

Liður 5.3.1 í A-hluta 
II. viðauka 

i-liður g-liðar 5. mgr. 
3. gr. 

   

Liður 5.3.2 í A-hluta 
II. viðauka 

ii-liður g-liðar 5. mgr. 
3. gr. 

   

Liður 5.4.1 í A-hluta 
II. viðauka 

i-liður i-liðar 5. mgr. 
3. gr. 

   

Liður 5.4.2 í A-hluta 
II. viðauka 

ii-liður i-liðar 5. mgr. 
3. gr. 

   

6. liður í A-hluta II. viðauka     

Liður 6.1. í A-hluta 
II. viðauka 

iii-liður g-liðar 5. mgr. 
3. gr. 

   

Liður 6.2. í A-hluta 
II. viðauka 

v-liður c-liðar 5. mgr. 
3. gr.  

   

Liður 7.1 í A-hluta 
II. viðauka 

j-liður 5. mgr. 3. gr.   6. liður I. viðauka 

Liður 7.2 í A-hluta 
II. viðauka 

k-liður 5. mgr. 3. gr.    

Liður 8.1 í A-hluta 
II. viðauka 

l- og m-liður 5. mgr. 
3. gr. 

   

Liður 8.2 í A-hluta 
II. viðauka 

n-liður 5. mgr. 3. gr. 
o- og p-liður 5. mgr. 
3. gr. 
 

   

Liður 9.1–9.4 í A-hluta 
II. viðauka 

    

Inngangur í B-hluta 
II.viðauka 

   Inngangur I. viðauka 

1. liður í B-hluta II. viðauka    1. liður í I. viðauka 

Liður 1.1 í B-hluta 
II. viðauka 

   Liður 1.1 í I. viðauka 

Liður 1.2 í B-hluta 
II. viðauka 

   Liður 1.2 í I. viðauka 

2. liður í B-hluta II. viðauka    2. liður í I. viðauka 

Liður 2.1 í B-hluta 
II. viðauka 

   Liður 2.1 í I. viðauka 

Liður 2.2 í B-hluta 
II. viðauka 

   Liður 2.2 í I. viðauka  
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3. liður í B-hluta II. viðauka    3. liður I. viðauka 

Liður 3.1 í B-hluta 
II. viðauka 

   Liður 3.1 í I. viðauka 

Liður 3.2 í B-hluta 
II. viðauka 

   Liður 3.2 í I. viðauka 

4. liður í B-hluta II. viðauka    4. liður í I. viðauka 

Liður 4.1 í B-hluta 
II. viðauka 

   Liður 4.1 í I. viðauka 

Liður 4.2 í B-hluta 
II. viðauka 

   Liður 4.2 í I. viðauka 

5. liður í B-hluta II. viðauka    5. liður í I. viðauka 

Liður 5.1 í B-hluta 
II. viðauka 

   Liður 5.1 í I. viðauka 

Liður 5.2 í B-hluta 
II. viðauka 

   Liður 5.2 í I. viðauka 

6. liður í B-hluta II. viðauka    6. liður í I. viðauka 

Liður 6.1 í B-hluta 
II. viðauka 

   Liður 6.1 í I. viðauka 

Liður 6.2 í B-hluta 
II. viðauka 

   Liður 6.2 í I. viðauka 

A-hluti III. viðauka     

B-hluti III. viðauka     

C-hluti III. viðauka     

B-hluti IV. viðauka  1. og 2. gr.    

1. liður í A-hluta 
IV. viðauka 

 1. mgr. 1. gr.   

2. liður í A-hluta 
IV. viðauka 

  2. gr.; a-liður í viðauka  

3. liður í A-hluta 
IV. viðauka 

  1. gr.; b-liður í viðauka  

1. liður í A-hluta V. viðauka    1. liður  í A-hluta 
II. viðauka 

2. liður í A-hluta V. viðauka    2. liður í A-hluta 
II. viðauka 

3. liður í A-hluta V. viðauka    3. liður í A-hluta 
II. viðauka 

4. liður í A-hluta V. viðauka    4. liður í A-hluta 
II. viðauka 

1. liður B-hluta V. viðauka    1. liður í B-hluta 
II. viðauka 

2. liður B-hluta V. viðauka    2. liður í B-hluta 
II. viðauka  
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3. liður B-hluta V. viðauka    3.liður í B-hluta 
II. viðauka 

4. liður B-hluta V. viðauka    4. liður í B-hluta 
II. viðauka 

5. liður B-hluta V. viðauka    5. liður í B-hluta 
II. viðauka 

6. liður B-hluta V. viðauka    6. liður í B-hluta 
II. viðauka 

7. liður B-hluta V. viðauka b-liður 3. liðar 2. mgr. 
3. gr. 

   

8. liður B-hluta V. viðauka 4. liður 5. mgr. 3. gr.     

C-hluti V. viðauka     

VI. viðauki     

VII. viðauki     

VIII. viðauki     

IX. viðauki     

 
 


