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TILMÆLI FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                    2002/EES/53/12 

frá 5. mars 2001 

um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnanna 
 pentabrómdífenýletra og ísóprópýlbensens (kúmens) (*) 

(tilkynnt með númeri C(2001) 439) 

 (2001/194/EB) 

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. 11. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 793/93 er tilgreind 
málsmeðferðin sem aðildarríkinu, sem hefur verið 
tilnefnt sem skýrslugjafarríki [  forsvarsaðili], ber að 
beita við áhættumat efna á forgangsskránum. 

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

3) Skýrslugjafarríki fyrir tiltekið forgangsefni skal, eftir 
að hafa metið hættuna sem mönnum og umhverfi 
stafar af efninu, gera tillögur, ef við á, um áætlun til 
að takmarka þessa áhættu, þar með taldar ráðstafanir 
vegna eftirlits og/eða áætlanir um eftirlit. 

4) Í 11. gr. reglugerðar (EBE) nr. 793/93 er kveðið á um 
að niðurstöður áhættumats og ráðlögð áætlun um að 
takmarka áhættu vegna efna á forgangsskránni skuli 
samþykkt á bandalagsgrundvelli, í samræmi við 
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 15. gr., og að 
framkvæmdastjórninni beri að birta niðurstöðurnar og 
áætlunina. 

5) Í 1. gr. reglugerðar (EBE) nr. 793/93 er kveðið á um 
að þessi reglugerð skuli gilda með fyrirvara um 
löggjöf bandalagsins um verndun neytenda og um 
öryggi og heilsuvernd starfsmanna á vinnustöðum, 
einkum tilskipun ráðsins 89/391/EBE frá 12. júní  

________________  

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 69, 10.3.2001, bls. 30, var nefnd 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/2002 frá 1. mars 2002 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 
vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna nr. 21, 25.4.2002, bls. 6. 

(1) Stjtíð. EB L 84, 5.4.1993, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 161, 29.6.1994, bls. 3. 

1989 um lögleiðingu ráðstafana er stuðla að bættu 
öryggi og heilsu starfsmanna á vinnustöðum (3). 

6) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 1179/94 (4) var samþykkt fyrsta forgangsskráin þar 
sem tilgreind voru efni sem gefa þarf sérstakan gaum. 
Í þessari forgangsskrá eru m.a. eftirfarandi efni sem 
þarf að meta: 
� ísóprópýlbensen (kúmen). 

7) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 2268/95 (5) var önnur forgangsskráin samþykkt 
þar sem tilgreind voru efni sem gefa þarf sérstakan 
gaum. Í annarri forgangsskránni eru m.a. eftirfarandi 
efni sem þarf að meta: 
� pentabrómdífenýletri. 

8) Skýrslugjafarríkin hafa lokið öllum þáttum 
áhættumatsins sem snúa að mönnum og umhverfi, að 
því er varðar bæði framangreindu efnin (6), og hafa 
gert tillögur að áætlunum um að takmarka áhættuna 
þar sem við á. 

9) Niðurstöður úr áhættumati á báðum efnunum og 
ráðlagðar áætlanir um að takmarka áhættu  vegna 
annars af tveimur viðkomandi efna skulu samþykktar 
á bandalagsgrundvelli. 

10) Í samræmi við 3. mgr. 11. gr. reglugerðar (EBE) 
nr. 793/93 skal framkvæmdastjórnin taka mið af 
niðurstöðum áhættumatsins og ráðlagðri áætlun um að 
takmarka áhættu þegar hún gerir tillögu um 
ráðstafanir í bandalaginu innan ramma tilskipunar 
ráðsins 76/769/EBE frá 27. júlí 1976 um samræmingu 
ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildar-
ríkjanna varðandi takmörkun á sölu og notkun 
tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna (7) og innan 
ramma tilskipunar ráðsins 89/391/EBE, svo og innan 
ramma annarra gildandi bandalagsgerninga sem við 
eiga. 

11) Haft var samráð við vísindanefndina um eiturhrif, 
eiturhrif í umhverfinu og umhverfið og hún hefur 
skilað áliti um áhættumatsskýrslurnar sem um getur í 
þessum tilmælum. 

________________  

(3) Stjtíð. EB L 183, 29.6.1989, bls. 1. 
(4) Stjtíð. EB L 131, 26.5.1994, bls. 3. 
(5) Stjtíð. EB L 231, 28.9.1995, bls. 18. 
(6) Heildarskýrslur um áhættumat, sem skýrslugjafarríki hafa sent 

framkvæmdastjórninni, eru aðgengilegar almenningi. Einnig er unnt að 
fá stutta samantekt. Bæði skýrslur og samantektir má fá finna á vefsetri 
Evrópuskrifstofu íðefna hjá Stofnun heilsu- og neytendaverndar Sam-
eiginlegu rannsóknarmiðstöðvarinnar (European Chemicals Bureau, 
Institute for Health and Consumer Protection of the Joint Research 
Centre) í Ispra, Ítalíu (http://ecb.ei.jrc.it/existing-chemicals/). 

(7) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 201. 
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12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessum 
tilmælum, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem 
komið var á fót skv. 15. gr. reglugerðar (EBE) 
nr. 793/93. 

 
LAGT TIL EFTIRFARANDI: 
 
1. Allar atvinnugreinar sem flytja inn, framleiða, flytja, 

geyma, setja í efnablöndur eða vinna á annan hátt, nota, 
farga eða endurheimta eftirfarandi efni: 

 
� pentabrómdífenýletra 

CAS-nr. 32534-81-9 
Einecs-nr. 251-084-2 

 
skulu taka mið af samantektinni á niðurstöðum 
áhættumats í I. þætti (heilbrigði manna/umhverfi) í 
I. viðauka. Þessar niðurstöður voru settar fram í ljósi 
álitsgerða vísindanefndarinnar um eiturhrif, eiturhrif í 
umhverfinu og umhverfið (1). 

 
2. Framkvæma ber áætlanirnar um að takmarka áhættu 

sem lýst er í II. þætti (áætlanir um að takmarka áhættu) í 
I. viðauka. 

3. Allar atvinnugreinar sem flytja inn, framleiða, flytja, 
geyma, setja í efnablöndur eða vinna á annan hátt, nota, 
farga eða endurheimta eftirfarandi efni: 

 
� Ísóprópýlbensen (kúmen) 

CAS-nr. 98-82-8 
Einecs-nr. 202-704-5 

skulu taka mið af samantektinni á niðurstöðum 
áhættumats í I. þætti (heilbrigði manna/umhverfi) í 
II. viðauka. Þessar niðurstöður voru settar fram í ljósi 
álitsgerða vísindanefndarinnar um eiturhrif, eiturhrif í 
umhverfinu og umhverfið (2). 

 

Gjört í Brussel 5. mars 2001. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Margot WALLSTRÖM 

framkvæmdastjóri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Skýrslan um mat á umhverfisáhættu var jafningjarýnd á vegum 

vísindanefndar um eiturhrif, eiturhrif í umhverfinu og umhverfið og áliti 
var skilað á þrettánda allsherjarfundi nefndarinnar 4. febrúar 2000 og 
skýrslan um mat á heilsufarshættu var jafningjarýnd á vegum sömu 
nefndar og áliti var skilað á sextánda allsherjarfundi í Brussel 19. júní 
2000. 

 

 
(2) Skýrslan um áhættumat var jafningjarýnd á vegum vísindanefndar um 

eiturhrif, eiturhrif í umhverfinu og umhverfið og áliti var skilað á 
fimmtánda allsherjarfundi nefndarinnar í Brussel 5. maí 2000. Álits-
gerðir nefndarinnar má finna á vefsetrinu:  

 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/outcome_en.html). 
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I. VIÐAUKI 
 

CAS-nr. 32534-81-9  EINECS-nr. 251-084-2 

 
C12H5Br5O 

Einecs-heiti: dífenýletri, pentabrómafleiða 

IUPAC-heiti: pentabrómdífenýletri 

Skýrslugjafi: Breska konungsríkið 

Flokkun (*): Xn; H 48/21/22 

H 64 

N; H 50�53 
 
(*) Flokkun efnisins er ákvörðuð með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/32/EB frá 19. maí 2000 um tuttugustu og sjöttu 

aðlögun á tilskipun ráðsins 67/548/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og 
merkingu hættulegra efna (Stjtíð. EB L 136, 8.6.2000, bls. 1). 

Áhættumatið byggist á þeirri meðhöndlun efnisins, sem er framleitt í bandalaginu eða flutt inn í það, sem er tíðkuð á 
lífsferli þess eins og lýst er í áhættumatinu sem skýrslugjafarríkið framsendir framkvæmdastjórninni. 

Í áhættumatinu, sem byggist á fyrirliggjandi upplýsingum, er komist að þeirri niðurstöðu að í Evrópubandalaginu sé 
efnið notað sem logavarnarefni við framleiðslu pólýúretanfrauðs til nota m.a. í húsgögn og til bólstrunar. Í öðrum 
athugunum hefur þess verið getið að efnið sé notað sem logavarnarefni í epoxýharpeisa, fenólharpeisa, ómettaða 
pólýestra og textíla en þau fyrirtæki, sem hafa séð ESB fyrir vörunni í meira en 20 ár, þekkja ekki til þeirrar notkunar. 
Ekki reyndist unnt að fá upplýsingar um notkun alls þess magns efnisins sem er framleitt eða flutt inn í 
Evrópubandalagið og því kann að vera að áhættumatið taki ekki til allrar notkunar efnisins. 

I. ÁHÆTTUMAT 

A. HEILBRIGÐI MANNA 

Niðurstaða áhættumats að því er varðar 

STARFSMENN 

er sú að þörf er á frekari upplýsingum og/eða prófunum. Ástæðan fyrir þessari niðurstöðu er: 

� að þörf er á frekari upplýsingum til að lýsa megi nógu vel áhættunni af ævilöngum váhrifum efnisins. 

Gerðar eru kröfur um eftirfarandi upplýsingar: 

� gögn um þau váhrif sem starfsmenn verða fyrir og verka á húð, 

� athuga skal hve mikil upptaka er um húð (upplýsingar um magn) með viðeigandi rannsókn á upptöku um húð. 
Vera má, eftir því hverjar niðurstöður þessarar rannsókna verða (þ.e. ef þær benda til þess að upptaka um húð sé 
umtalsverð), að nauðsynlegt sé að gera rannsóknir á eiturefnaferlum efnisins við inntöku til að afla nægilegra 
upplýsinga til að geta borið saman og túlkað fyrirliggjandi niðurstöður rannsókna á eiturhrifum við inntöku, 

� gögn heilbrigðiseftirlits til að rannsaka vísbendingar um klórörtu (chloracne) hjá starfsmönnum, 

� upplýsingar um aðferð til að lýsa hættunni á að efnið safnist fyrir í líkamanum (ævilöng váhrif). Þetta getur kallað 
á að gerðar verði rannsóknir á ævilöngum váhrifum í nagdýrum og fer eftir því hvernig þeim rannsóknum verður 
hagað og hvaða upplýsinga er krafist. 

Niðurstaða áhættumats að því er varðar 

NEYTENDUR 

er sú að sem sakir standa er ekki þörf á frekari upplýsingum og/eða prófunum eða öðrum ráðstöfunum til að draga úr 
áhættu en þegar er beitt.  Ástæðan fyrir þessari niðurstöðu er: 

� að áhættumatið leiðir í ljós að þess er ekki að vænta að efnið hafi nokkra áhættu í för með sér. Talið er að þegar sé 
beitt fullnægjandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu. 

Niðurstaða áhættumats að því er varðar 

VÁHRIF Á MENN FRÁ UMHVERFINU 

er sú að þörf er á frekari upplýsingum og/eða prófunum. Ástæðan fyrir þessari niðurstöðu er: 

� að þörf er á frekari upplýsingum til að lýsa megi nógu vel áhættunni af ævilöngum váhrifum efnisins. 
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Gerðar eru kröfur um eftirfarandi upplýsingar: 

� upplýsingar um aðferð til að lýsa hættunni á að efnið safnist fyrir í líkamanum (ævilöng váhrif). Þetta getur kallað 
á að gerðar verði rannsóknir á ævilöngum váhrifum í nagdýrum og fer eftir því hvernig þeim rannsóknum verður 
hagað og hvaða upplýsinga er krafist, 

� gögn yfir mælingar á váhrifum sem eiga sér uppruna á staðnum. 

Niðurstaða áhættumats að því er varðar 

VÁHRIF SEM BÖRN VERÐA FYRIR FRÁ MJÓLK 
 
er sú að þörf er á frekari upplýsingum og/eða prófunum. Ástæðan fyrir þessari niðurstöðu er: 
 
� að þörf er á frekari upplýsingum til að lýsa megi nógu vel áhættunni af þeim váhrifum efnisins sem börn verða 

fyrir vegna neyslu móðurmjólkur eða kúamjólkur. 
 
Gerðar eru kröfur um eftirfarandi upplýsingar: 
 
� upplýsingar um eiturefnaferli efnisins með tilliti til brjóstamjólkur, m.a. upptöku úr brjóstamjólk í líkama barns, 

hversu hratt efnið skilst út í brjóstamjólk á mjólkurskeiði og líklega þróun á styrk þess í brjóstamjólk í 
framtíðinni, 

 
� upplýsingar um hlutfallsleg eiturhrif efnisins á lifur ungra (nýfæddra) og fullorðinna dýra, 
 
� frekari rannsóknir á hugsanlegum áhrifum á hegðun eftir að nýburar hafa orðið fyrir váhrifum frá efninu til að 

ákvarða samanburðarnákvæmni áhrifanna, á áhrifum endurtekinna skammta og mikilvægi áhrifanna á þroskun hjá 
mönnum. 

 
� æxlunarrannsókn sem nær til margra kynslóða til að kanna hvort önnur áhrif geti komið fram vegna váhrifa frá 

efninu í brjóstamjólk. Ef rétt er staðið að rannsóknunum geta þær skorið úr um hvort ung dýr séu viðkvæmari 
hvað varðar áhrif á lifur og hvort greina megi breytingar á hegðun,  

 
� mat á þeim váhrifum sem stafa af styrk efnisins í kúamjólk og rekja má til staðbundinna og svæðisbundinna 

upptaka. 
 
Áætlunin um að draga úr áhættu fyrir umhverfið í II. hluta I. viðauka veldur því hins vegar að engin þörf er á frekari 
upplýsingum. 
 
Niðurstaða áhættumats að því er varðar 
 
HEILBRIGÐI MANNA (eðlisefnafræðilegir eiginleikar) 
 
er sú að sem sakir standa er ekki þörf á frekari upplýsingum og/eða prófunum eða öðrum ráðstöfunum til að draga úr 
áhættu en þegar er beitt.  Ástæðan fyrir þessari niðurstöðu er: 
 
� að áhættumatið leiðir í ljós að þess er ekki að vænta að efnið hafi nokkra áhættu í för með sér. Talið er að þegar sé 

beitt fullnægjandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu. 
 
B. UMHVERFI 
 
Niðurstaða mats á áhættu fyrir umhverfið að því er varðar: 
 
ANDRÚMSLOFT 
 
er sú að sem sakir standa er ekki þörf á frekari upplýsingum og/eða prófunum eða öðrum ráðstöfunum til að draga úr 
áhættu en þegar er beitt.  Ástæðan fyrir þessari niðurstöðu er: 
 
� að áhættumatið leiðir í ljós að þess er ekki að vænta að efnið hafi nokkra áhættu í för með sér. Talið er að þegar sé 

beitt fullnægjandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu. 
 
Niðurstaða mats á áhættu fyrir umhverfið að því er varðar: 
 
VISTKERFI Í VATNI OG Á LANDI 
 
er sú að þörf er á sértækum ráðstöfunum til að takmarka áhættuna. Ástæðan fyrir þessari niðurstöðu er: 
 
� að staðbundin vistkerfi í vatni (í seti) og á landi geta hugsanlega orðið fyrir váhrifum sem stafa af framleiðslu 

pólýúretanfrauðs, 
 
� að framangreind umhverfissvið geta hugsanlega orðið fyrir fylgieitrun, bæði stað- og svæðisbundið, vegna váhrifa 

sem stafa af framleiðslu og/eða notkun pólýúretanfrauðs, 
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Niðurstaða mats á áhættu fyrir umhverfið að því er varðar: 
 
ÖRVERUR Í SKÓLPHREINSUNARSTÖÐVUM 
 
er sú að þörf er á frekari upplýsingum til að lýsa megi nógu vel áhættunni fyrir örverur í skólphreinsunarstöðvum; 
 
� til að afla þeirra upplýsinga sem á skortir er nauðsynlegt að láta fara fram prófun á örverum í 

skólphreinsistöðvum. 
 
Áætlunin um að draga úr áhættu að því er varðar umhverfið í II. hluta I. viðauka veldur því hins vegar að engin þörf 
er á frekari upplýsingum. 
 

II. ÁÆTLANIR UM AÐ TAKMARKA ÁHÆTTU  
 
Að því er varðar HEILBRIGÐI MANNA 
 
Formleg niðurstaða áhættumats fyrir efnið, að því er varðar heilbrigði manna, er að frekari upplýsinga/prófana er 
krafist en aðildarríkin hafa vakið athygli á því að óvissa ríkir að því er varðar lýsingu á áhættu fyrir ungbörn sem 
verða fyrir váhrifum af völdum efnisins í mjólk. Einkum gætir vissra áhyggna vegna hættunnar á að styrkur efnisins í 
brjóstamjólk kunni að aukast á þeim tíma sem það tekur að afla nauðsynlegra upplýsinga til að bæta áhættulýsinguna 
og eyða tilteknum óvissuþáttum. Í öllum tillögum um aðgerðir til að draga úr áhættu skal taka tillit til þeirrar hættu að 
ungbörn verði fyrir váhrifum frá efninu í mjólk. 
 
Að því er varðar UMHVERFIÐ 
 
Rétt er að íhuga að setja takmarkanir að því er varðar markaðssetningu og notkun efnisins og vara, sem innihalda það, 
á vettvangi bandalagsins til að draga úr áhættu vegna fylgieitrunar sem stafar af framleiðslu og notkun 
pólýúretanfrauðs (1). 
 
Ráðstafanir, sem bent er á til verndar umhverfinu, munu einnig draga úr váhrifum efnisins á menn. 
 
Vakta skal alla notkun efnisins í framtíðinni. 
 
Kanna skal hvort rétt sé að vakta innflutning vara frá löndum utan ESB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Þótt áhættumatið og áætlunin um að takmarka áhættu hafi eingöngu náð til framleiðslu og notkunar efnisins í pólýúretanfrauði 

skal líta svo á að öll önnur notkun, sem hefur í för með sér losun og tap út í umhverfið, sé óviðunandi. 
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II. VIÐAUKI 
 

CAS-nr. 98-82-8  EINECS-nr. 202-704-5 

 
C9H12 

Einecs-heiti: Ísóprópýlbensen (kúmen) 

Skýrslugjafi: Spánn  

Flokkun (*): H 10 

Xn: H 65 

Xi; H 37 

N; H 51�53 

 
(*) Flokkun efnisins er ákvörðuð með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/32/EB frá 19. maí 2000 um tuttugustu og sjöttu 

aðlögun á tilskipun ráðsins 67/548/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og 
merkingu hættulegra efna (Stjtíð. EB L 136, 8.6.2000, bls. 1). 

 
Áhættumatið byggist á þeirri meðhöndlun efnisins, sem er framleitt í bandalaginu eða flutt inn í það, sem er tíðkuð á 
lífsferli þess eins og lýst er í áhættumatinu sem skýrslugjafarríkið framsendir framkvæmdastjórninni. 
 
Í áhættumatinu, sem byggist á fyrirliggjandi upplýsingum, er komist að þeirri niðurstöðu að í Evrópubandalaginu sé 
efnið aðallega notað sem milliefni í efnaiðnaði til að framleiða fenól og aseton. Efnið er einnig notað sem grunnefni 
við framleiðslu þvottaefnis, við framleiðslu α-metýlstýrens, asetófenons og dí-ísóprópýlbensens og sem hvati fyrir 
akrýlharpeisa af pólýestergerð. Ekki reyndist unnt að fá upplýsingar um notkun alls þess magns efnisins sem er 
framleitt eða flutt inn í Evrópubandalagið og því kann að vera að áhættumatið taki ekki til allrar notkunar efnisins. 
 
Áhættumatið leiddi í ljós að menn og umhverfi geta orðið fyrir váhrifum vegna annarra upptaka efnisins, einkum frá 
jarðolíuafurðum, sem tengjast ekki lífsferli þess efnis sem er framleitt í Evrópubandalaginu eða flutt inn til þess. Mat 
á þeirri áhættu sem stafar af þessum váhrifum er ekki hluti af þessu áhættumati. Í heildarskýrslum um áhættumat, sem 
skýrslugjafarríki hafa sent framkvæmdastjórninni, er hins vegar að finna upplýsingar sem geta nýst við mat á þessari 
áhættu. 
 

I. ÁHÆTTUMAT 
 
A. HEILBRIGÐI MANNA 
 
Niðurstaða áhættumats að því er varðar 
 
STARFSMENN, NEYTENDUR OG ALMENNINGUR SEM VERÐUR FYRIR VÁHRIFUM FRÁ UMHVERFINU 
 
er sú að sem sakir standa er ekki þörf á frekari upplýsingum og/eða prófunum eða öðrum ráðstöfunum til að draga úr 
áhættu en þegar er beitt.  Ástæðan fyrir þessari niðurstöðu er: 
 
� að áhættumatið leiðir í ljós að þess er ekki að vænta að efnið hafi nokkra áhættu í för með sér. Talið er að þegar sé 

beitt fullnægjandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu (1). 
 
B. UMHVERFI 
 
Niðurstaða mats á áhættu fyrir umhverfið að því er varðar: 
 
ANDRÚMSLOFT og VISTKERFI Í VATNI og Á LANDI 
 
er sú að sem sakir standa er ekki þörf á frekari upplýsingum og/eða prófunum eða öðrum ráðstöfunum til að draga úr 
áhættu en þegar er beitt.  Ástæðan fyrir þessari niðurstöðu er: 
 
� að áhættumatið leiðir í ljós að ekki er að vænta áhættu fyrir framangreinda umhverfisþætti. Talið er að þegar sé 

beitt fullnægjandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu. 
 
(1) Þessar ráðstafanir fela í sér að stuðst sé við viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi sem sett voru á vettvangi bandalagsins til að 

vernda starfsmenn fyrir efnafræðilegri hættu. Ísóprópýlbensen (kúmen) er skráð í viðaukann við tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 2000/39/EB frá 8. júní 2000 (Stjtíð. L 142, 16.6.2000, bls. 47) um gerð fyrstu skrár um leiðbeinandi 
viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi, skv. tilskipun ráðsins 98/24/EB (Stjtíð. L 131, 5.5.1998, bls. 11) um að tryggja öryggi og 
vernda heilsu starfsmanna gegn áhættu vegna efnafræðilegra áhrifavalda á vinnustað. 
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Niðurstaða mats á áhættu fyrir umhverfið að því er varðar 
 
ÖRVERUR Í SKÓLPHREINSUNARSTÖÐVUM 
 
er sú að sem sakir standa er ekki þörf á frekari upplýsingum og/eða prófunum eða öðrum ráðstöfunum til að draga úr 
áhættu en þegar er beitt.  Ástæðan fyrir þessari niðurstöðu er: 
 
� að áhættumatið leiðir í ljós að ekki er að vænta áhættu fyrir framangreinda umhverfisþætti. Talið er að þegar sé 

beitt fullnægjandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu. 
 

II. ÁÆTLANIR UM AÐ TAKMARKA ÁHÆTTU  
 
Engar 
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ÁLYKTUN RÁÐSINS                                                             2002/EES/53/13 

frá 28. október 1999 

 um gagnkvæma viðurkenningu (*) 

(2000/C 141/02) 

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS,* 

 

1. HEFUR Í HUGA markmið stofnsáttmála Evrópu-
bandalagsins, einkum frjálsa vöruflutninga, frjálsa för 
fólks og frjálsa þjónustustarfsemi, staðfesturétt, 
neytendavernd og verndun almannaheilbrigðis og 
umhverfisins. 

2. HEFUR Í HUGA niðurstöður sínar frá 30. mars 1998 
um gagnkvæma viðurkenningu. 

3. FAGNAR orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um 
gagnkvæma viðurkenningu með skírskotun til 
eftirfylgni við aðgerðaáætlun um einn óskiptan 
markað og fyrstu tveggja ára skýrslu framkvæmda-
stjórnarinnar „Um beitingu meginreglunnar um 
gagnkvæma viðurkenningu á vöru- og þjónustu-
markaði“. 

4. LEGGUR ÁHERSLU Á að meginreglan um 
gagnkvæma viðurkenningu hefur í mörgum tilvikum 
haft jákvæð áhrif á frjálsa vöruflutninga og frjálsa 
þjónustustarfsemi og hefur verið mjög nytsamleg við 
rekstur innri markaðarins, einkum að því er varðar 
lítil og meðalstór fyrirtæki.  

5. VIÐURKENNIR að beiting meginreglunnar um 
gagnkvæma viðurkenningu er fyrst og fremst á 
ábyrgð aðildarríkjanna og að verkefni framkvæmda-
stjórnarinnar er að hafa eftirlit með eðlilegri beitingu 
meginreglunnar. 

6. TELUR að þörf sé á samfelldri samsetningu 
samhæfðrar löggjafar, stöðlunar gerninga fyrir 
samræmismat, svo sem faggildingu og gagnkvæmar 
viðurkenningar til að tryggja að innri markaðurinn 
starfi eðlilega. 

7. LEGGUR ÁHERSLU Á nauðsyn réttrar beitingar 
meginreglunnar um gagnkvæma viðurkenningu með 
skírskotun til stækkunar sambandsins. 

8. LEGGUR ÁHERSLU Á mikilvægi gagnkvæmrar 
viðurkenningar einnig með skírskotun til nýrrar lotu 
alþjóðlegra viðskiptaviðræðna. 

9. VEKUR ATHYGLI Á nauðsyn frekari aðgerða til 
þess að bæta beitingu meginreglunnar um gagnkvæma 
viðurkenningu. Einkum skal taka tillit til vanda á 
ákveðnum sviðum vörugeirans (t.d. matvæla, 

________________  

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB C 141, 19.5.2000, bls. 5, var nefnd 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 15/2002 frá 1. mars 2002 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 
vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna nr. 21, 25.4.2002, bls. 7. 

rafmagnsverkfræði, byggingarvara og vélknúinna 
ökutækja) þjónustugeirans (t.d. fjármálaþjónustu) og 
starfmenntunar og hæfis (t.d. viðurkenningar 
prófskírteina). 

 
10. VEITIR ÞVÍ EFTIRTEKT að atvinnurekendur og 

almennir borgarar nýta sér ekki alltaf til fulls eða með 
réttum hætti gagnkvæma viðurkenningu af því þeir 
hafa ekki nægilega vitneskju um þessa meginreglu og 
afleiðingar hennar í reynd. 

 
11. VEITIR ÞVÍ EFTIRTEKT að í sumum tilvikum láta 

atvinnurekendur og almennir borgarar það vera að 
nýta sér gagnkvæma viðurkenningu þar sem þeir telja 
að stjórnsýslumeðferð við það að öðlast gagnkvæma 
viðurkenningu sé of fyrirhafnarsöm eða erfið 
viðureignar. 

 
12. VEITIR ÞVÍ ENN FREMUR EFTIRTEKT að 

stjórnsýslustofnanir í aðildarríkjunum eiga í sumum 
tilvikum erfitt með að beita gagnkvæmri 
viðurkenningu á skilvirkan hátt vegna ófullnægjandi 
upplýsinga um löggjöf og málsmeðferð við 
sannprófun í öðrum aðildarríkjum eða vegna þess að 
þau skortir þekkingu á hagnýtri beitingu 
meginreglunnar. 

 
13. UNDIRSTRIKAR að víðtækari upplýsinga, einkum 

um efnahagslegu hliðina, gæti verið þörf svo að hægt 
sé að meta með áreiðanlegum hætti áhrif beitingar og 
frávika frá beitingu meginreglunnar um gagnkvæma 
viðurkenningu. 

 
14. SKORAR Á aðildarríkin að halda áfram að móta 

viðeigandi ráðstafanir, þ.m.t. eftirfarandi, í því skyni 
að færa atvinnurekendum og almennum borgurum 
skilvirkan ramma til gagnkvæmrar viðurkenningar: 

 
a)  að endurskoða og einfalda viðkomandi landslög 

og tilhögun við beitingu þeirra, t.d. með því að 
setja viðeigandi ákvæði um gagnkvæma 
viðurkenningu inn í viðkomandi lagatillögur og 
bæta innlendar verklagsreglur um skilvirka 
beitingu þessara ákvæða. 

 
b)  að fjalla á skilvirkan hátt um umsóknir frá 

atvinnurekendum og almennum borgurum, svara 
slíkum umsóknum fljótt, tryggja að lagaleg 
kvörtunarþjónusta starfi á viðeigandi hátt og 
styrkja kerfi til að leysa vanda utan réttar, þ.m.t. 
samvinna á sviði stjórnsýslu; 
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c)  að auka vitund almennra borgara og 
atvinnurekenda um réttindi sín að því er 
gagnkvæma viðurkenningu varðar og efla 
skoðanaskipti við almenna borgara og 
atvinnurekendur í því skyni að fá frá þeim 
upplýsingar um framkvæmd gagnkvæmrar 
viðurkenningar, eða skort á henni, með því að 
nota þau kerfi til lausnar á vanda sem fyrir eru; 

 
d)  að styðja framkvæmdastjórnina í því að safna 

upplýsingum um þá geira þar sem gagnkvæm 
viðurkenning skapar vanda fyrir atvinnugreinina 
eða þjónustuveitendur þegar þeir flytja vörur eða 
þjónustu til annarra aðildarríkja; 

 
e)  að tryggja að þeim skyldum um 

upplýsingaskipti, sem beint er til aðildarríkjanna 
og settar eru fram í tilskipun 98/34/EB, eins og 
henni var breytt með tilskipun 98/48/EB og 
ákvörðun nr. 3052/95/EB, sé beitt að fullu og á 
skilvirkan hátt svo hægt sé að greina og koma í 
veg fyrir tæknilegar viðskiptahindranir í 
landslögum; 

 
f)  að beina athyglinni sérstaklega að mikilvægi 

þess að þróa og rýmka frekar notkun á 
gagnkvæmri viðurkenningu allra reglna um 
samræmismat, svo sem prófunarskýrslna, 
eftirlitsskýrslna, vottorða og samræmismerkja. 

 
15. FER ÞESS Á LEIT við framkvæmdastjórnina að hún 

haldi áfram þeirri viðleitni að safna upplýsingum frá 
yfirvöldum aðildarríkjanna, fulltrúum fyrirtækja og 
neytenda og öðrum hagsmunahópum um árangur og 
ágalla á sviði gagnkvæmrar viðurkenningar og 
efnahagsleg áhrif þeirra og að birta slíkar upplýsingar 
í tveggja ára skýrslum og „stigatöflu innri 
markaðarins“ og til að gera, í samvinnu við 
atvinnurekendur og aðildarríkin, athuganir á jafngildi 
samræmis í geirum þar sem gagnkvæm viðurkenning 
er í gildi og skilgreina aðferðafræði sem myndi 
auðvelda innlendum yfirvöldum að meta jafngildi 
verndarstiga. 

 
16. FER ÞESS Á LEIT við framkvæmdastjórnina að hún 

grípi til viðeigandi ráðstafana og framtaksverkefna til 
að bæta beitingu meginreglunnar um gagnkvæma 
viðurkenningu, svo sem: 

 
a)  að auka vitund almennra borgara og 

atvinnurekenda um réttindi sín að því er varðar 
meginregluna t.d. með virku upplýsingaátaki, 
leiðarvísum og bæklingum og til þess að þróa 
 

þau upplýsingakerfi sem fyrir eru í því skyni að 
fá upplýsingar frá atvinnurekendum og 
almennum borgurum. 

 
b)  að reiða sig, eins og kostur er, á samvinnu á 

sviði stjórnsýslu og framfylgja af festu þeim 
verkefnum sem miða að því að uppræta brot á 
beitingu meginreglunnar um gagnkvæma 
viðurkenningu og nota til þess vald sitt 
samkvæmt sáttmálanum, einkum innan ramma 
tilskipunar 98/34/EB, eins og henni var breytt 
með tilskipun 98/48/EB, og ákvörðun nr. 
3052/95/EB; 

 
c)  að tryggja að stefnumál á sviði gagnkvæmrar 

viðurkenningar séu samhæfð öðrum 
stefnumálum bandalagsins og taka til greina alla 
tiltæka gerninga, svo sem samhæfða löggjöf, 
gagnkvæma viðurkenningu, samræmismat og 
stöðlun;  

 
d)  að fastsetja markvissar og hagnýtar viðmiðunar-

reglur um rétta beitingu gagnkvæmrar 
viðurkenningar í vörugeiranum, þjónustu-
geiranum og á sviði starfsmenntunar og hæfis; 

 
e)  að nota „stigatöflu innri markaðarins“ til að 

kynna árangur og ágalla á sviði gagnkvæmrar 
viðurkenningar. 

 
17. HVETUR atvinnurekendur og almenna borgara til að 

nýta sér meginregluna um gagnkvæma viðurkenningu 
til fulls með því: 

 
a)  að nýta sér rétt sinn til ávinnings af gagnkvæmri 

viðurkenningu; 
 
b)  að gera aðildarríkjunum og framkvæmda-stjórn-

inni grein fyrir þeim vanda sem þau standa 
frammi fyrir og nýta sér, þegar þess gerist þörf, 
lagalega málsmeðferð samkvæmt innlendri 
löggjöf og löggjöf bandalagsins; 

 
c)  nota upplýsingaefni frá aðildarríkjunum og 

framkvæmdastjórninni. 
 
18. EINSETUR SÉR AÐ ENDURSKOÐA framkvæmd 

þessarar ályktunar fyrir árslok 2001 á grundvelli 
tveggja ára skýrslunnar og útgáfuraðar „stigatöflu 
innri markaðarins“ sem framkvæmdastjórnin sendir 
frá sér og, ef nauðsyn krefur, taka ákvörðun um 
frekari aðgerðir. 

 

 
 


