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 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2161/1999 2001/EES/46/49 

frá 12. október 1999 

um frekari prófunarkröfur sem innflytjendum eða framleiðendum tiltekins forgangsefnis 
ber að uppfylla eins og mælt er fyrir um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 um mat og 

eftirlit með áhættu skráðra efna(*)  

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 frá 
23. mars 1993 um mat og eftirlit með áhættu skráðra 
efna (1), einkum 2. mgr. 10. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt 10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 793/93 ber 
skýrslugjafarríki (  forsvarsaðili) fyrir tiltekið efni 
ábyrgð á mati upplýsinganna sem einn eða fleiri 
framleiðendur eða innflytjendur senda inn og skal 
ákveða, að höfðu samráði við hlutaðeigandi framleið-
endur eða innflytjendur, hvort nauðsynlegt sé að 
krefjast þess, að því er áhættumatið varðar, að 
ofangreindir framleiðendur eða innflytjendur sendi inn 
frekari upplýsingar eða láti fara fram frekari prófanir. 

2) Eitt skýrslugjafarríkjanna hefur tilkynnt framkvæmda-
stjórninni að nauðsynlegt sé að krefja innflytjendur eða 
framleiðendur tiltekins forgangsefnis, sem verið er að 
meta með tilliti til áhættu, um frekari prófanir innan 
tiltekinna tímamarka. 

3) Ef um er að ræða efni, eitt sér eða í blöndu, sem er 
framleitt eða flutt inn  af fleiri en einum framleiðanda 
eða innflytjanda má, samkvæmt 12. gr. reglugerðar 
(EBE) nr. 793/93, einn framleiðandi eða innflytjandi, 

sem kemur fram fyrir hönd hinna framleiðendanna eða 
innflytjendanna, láta fara fram frekari prófanir en hinir 
vísa til þeirra prófana sem hafa farið fram og taka þátt 
í kostnaðinum á sanngjarnan hátt. 

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr. 

1. Einn eða fleiri framleiðendur og innflytjendur, sem um 
getur í 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 793/93, efnisins 
sem skráð er í viðaukanum við þessa reglugerð, skulu gera 
prófunina sem er tilgreind þar og afhenda skýrslugjafarríkinu 
viðkomandi niðurstöður. 

2. Þessar niðurstöður skulu afhentar innan þeirra 
tímamarka sem tilgreind eru í viðaukanum (frá þeim degi að 
telja sem reglugerðin öðlast gildi). 

2. gr. 

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

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

Gjört í Brussel 12. október 1999.  

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Margot WALLSTRÖM 

framkvæmdastjóri. 

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 292, 13.11.1999, bls. 42, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 77/2000 frá  
2. október 2000 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 59, 14.12.2000, bls. 15. 

 (1) Stjtíð. EB L 84, 5.4.1993, bls. 1.
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VIÐAUKI 

 EINECS-nr. CAS-nr. Heiti efnis Skýrslugjafi Prófunarkröfur Mánuðir

1 263-125-1 61790-33-8 Amín, tólgaralkýl (1) D OECD TG 421 (2) 6 

(1) Efnið er skráð í viðaukann við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2268/95 (Stjtíð. EB L 231, 28.9.1995, bls. 18) 
(2) Viðmiðunarreglur Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) um prófun íðefna — 4. þáttur, áhrif á heilsu  TG nr. 421: 

„Skimunarpróf fyrir skaðleg áhrif á æxlun/þroska“ (Upprunalegar viðmiðunarreglur voru samþykktar 27. júlí 1995) 


