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                              TILMÆLI FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                   2003/EES/49/20 

frá 7. nóvember 2001 

um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnanna 
akrýlaldehýðs, dímetýlsúlfats, nónýlfenóls, 4-nónýlfenóls (greinótt) og tert-bútýlmetýletra (*) 

(tilkynnt með númeri C(2001) 3380) 

 (2001/838/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 til-
nefnt sem skýrslugjafarríki, ber að beita við áhættu-
mat 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 fyrirliggjandi 
[  skráðra] efna í samræmi við reglugerð (EBE) 
nr. 793/93. 

 
3) Skýrslugjafarríki fyrir tiltekið forgangsefni skal, eftir 

að hafa metið áhættuna sem mönnum og umhverfi 
stafar af efninu, gera tillögur, ef við á, um áætlun til 
að takmarka þessa áhættu, þ.m.t. 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 forgangsskránum skuli 
samþykkt á bandalagsgrundvelli, í samræmi við máls-
meðferðina 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 lög-
gjöf bandalagsins um verndun neytenda og um öryggi 
og heilsuvernd starfsmanna á vinnustöðum, einkum 
tilskipun ráðsins 89/391/EBE frá 12. júní 1989 um 
lögleiðingu ráðstafana er stuðla að bættu öryggi og 
heilsu starfsmanna á vinnustöðum (3). 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 319, 4.12.2001, bls. 30, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 101/2002 frá 12. 
júlí 2002 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 
prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 54, 31.10.2002, bls. 13. 

(1)  Stjtíð. EB L 84, 5.4.1993, bls. 1. 
(2)  Stjtíð. EB L 161, 29.6.1994, bls. 3. 
(3)  Stjtíð. EB L 183, 29.6.1989, bls. 1. 

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 er m.a. eftirfarandi efni sem 
þarf að meta: 

 
— akrýlaldehýð. 

 
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: 

 
— dímetýlsúlfat, 
 
— nónýlfenól, 
 
— 4-nónýlfenól (greinótt). 

 
8) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 143/97 (6) var þriðja forgangsskráin samþykkt þar 
sem tilgreind voru efni sem gefa þarf sérstakan gaum. 
Í þriðju forgangsskránni er m.a. eftirfarandi efni sem 
þarf að meta: 

 
— tert-bútýlmetýletri. 

 
9) Skýrslugjafarríkin hafa lokið öllum þáttum áhættu-

matsins sem snúa að mönnum og umhverfi, að því er 
varðar framangreindu efnin fimm (7), og hafa gert 
tillögur að áætlunum um að takmarka áhættuna þar 
sem við á. 

 
10) Niðurstöður úr áhættumati á efnunum fimm og ráð-

lagðar áætlanir um að takmarka áhættu vegna efnanna 
fimm skulu samþykktar á bandalagsgrundvelli. 

________________  

(4) Stjtíð. EB L 131, 26.5.1994, bls. 3. 
(5) Stjtíð. EB L 231, 28.9.1995, bls. 18. 
(6) Stjtíð. EB L 25, 28.1.1997, bls. 13. 
(7) Heildarskýrslur um áhættumat, sem skýrslugjafarríki hafa sent 

framkvæmdastjórninni, skulu vera aðgengilegar almenningi. Einnig er 
unnt að fá stutta samantekt. Bæði skýrslur og samantektir má finna á 
vefsetri Evrópuskrifstofu íðefna hjá Stofnun heilsu- og neytendaverndar 
Sameiginlegu 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/). 
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11) 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 ráðstaf-
anir í bandalaginu innan ramma tilskipunar ráðsins 
76/769/EBE frá 27. júlí 1976 um samræmingu 
ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkj-
anna varðandi takmörkun á sölu og notkun tiltekinna 
skaðlegra efna og efnablandna (8) og innan ramma 
tilskipunar ráðsins 89/391/EBE, svo og innan ramma 
annarra gildandi bandalagsgerninga sem við eiga. 

12) 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. 

13) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessum tilmæl-
um, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið 
var á fót skv. 15. gr. reglugerðar (EBE) nr. 793/93. 

LAGT TIL EFTIRFARANDI: 

1. Í öllum greinum iðnaðar, sem flytja inn, framleiða, 
flytja, geyma, setja í efnablöndur eða vinna á annan hátt, 
nota, farga eða endurheimta eftirfarandi efni: 

— akrýlaldehýð 
CAS-nr. 107-02-8 
EINECS-nr. 203-453-4 

— dímetýlsúlfat 
CAS-nr. 77-78-1 
EINECS-nr. 201-058-1 

— nónýlfenól 
CAS-nr. 25154-52-3 
EINECS-nr. 246-672-0 

 
— 4-nónýlfenól, greinótt 

CAS-nr. 84852-15-3 
EINECS-nr. 284-325-5 

 
— tert-bútýlmetýletri 

CAS-nr. 1634-04-4 
EINECS-nr. 216-653-1, 

 
skal taka mið af niðurstöðum áhættumats sem eru teknar 
saman í I. þætti (heilbrigði manna/umhverfi) í 1., 2., 3., 
4. og 5. hluta viðaukans við þessi tilmæli og fella þær 
inn í öryggisleiðbeiningarnar (9) þegar við á. Þessar 
niðurstöður voru settar fram í ljósi álitsgerða 
vísindanefndarinnar um eiturhrif, eiturhrif í umhverfinu 
og umhverfið (10). 

 
2. Framkvæma ber áætlanirnar til að takmarka áhættu sem 

lýst er í II. þætti (áætlanir til að takmarka áhættu) í 1., 
2., 3., 4. og 5. hluta viðaukans við þessi tilmæli. 

 

Gjört í Brussel 7. nóvember 2001. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Margot WALLSTRÖM 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 201. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(9) Í samræmi við ákvæði tilskipunar ráðsins 67/548/EBE frá 27. júní 1967 

um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, 
pökkun og merkingu hættulegra efna Stjtíð. EB 196, 1.8.1967, bls. 1), 
tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 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 (Stjtíð. EB 
L 76, 22.3.1991, bls. 35), tilskipunar ráðsins 98/24/EB frá 7. apríl 1998 
um að tryggja öryggi og vernda heilsu starfsmanna gegn áhættu vegna 
efnafræðilegra áhrifavalda á vinnustað (fjórtánda sértilskipun í skilningi 
1. mgr. 16. gr. tilskipunar 89/391/EBE), Stjtíð. EB L 131, 5.5.1998, bls. 
11 og tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 1999/45/EB frá 31. maí 
1999 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum 
aðildarríkjanna um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna-
blandna (Stjtíð. EB L 200, 30.7.1999, bls. 1). 

(10) Áhættumatsskýrslurnar voru jafningjarýndar á vegum vísindanefndar 
um eiturhrif, eiturhrif í umhverfinu og umhverfið og álitsgerðum hennar 
var skilað á 13. allsherjarfundi (Brussel, 4. febrúar 2000), 
15. allsherjarfundi (Brussel, 19. júní 2000), 22. allsherjarfundi (Brussel, 
6. og 7. mars 2001) og 23. allsherjarfundi (Brussel, 24. apríl 2001). 
Álitsgerðir nefndarinnar má finna á vefsetrinu: 
(http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/outcome_en.html). 
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VIÐAUKI 
 

1. HLUTI 
 
CAS-nr. 107-02-8 Einecs-nr. 203-453-4 
Sameindarformúla: C3H4O 
Einecs-heiti: Akrýlaldehýð 
Skýrslugjafi: Holland 
Flokkun (1): F; H11 

T+; H26 
T; H24/25 
C: H34 
N: H50 

 
Áhættumatið byggist á núverandi meðhöndlun efnisins, sem er framleitt í bandalaginu eða flutt inn í það, á lífsferli 
þess eins og lýst er í áhættumatinu sem skýrslugjafarríkið framsendi framkvæmdastjórninni. 
 
Í áhættumatinu, sem byggist á fyrirliggjandi upplýsingum, er komist að þeirri niðurstöðu að í Evrópubandalaginu sé 
efnið eingöngu notað sem milliefni í framleiðslu fjölmargra, mismunandi efna (t.d. aukefna í fóðri, sæfiefna, 
varnarefna, sútunarefna og ilmefna).  Utan Evrópubandalagsins er efnið einnig notað sem áhrifaríkt, breiðvirkt 
sæfiefni, sem festiefni fyrir vefjasýni, við etrun sterkju í matvælum og framleiðslu málma í sviflausn. 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 
vegna losunar efnisins frá brunaferlum í iðnaði, með útblásturslofti bíla og tóbaksreyk, 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. Áhættumatið, sem skýrslugjafarríkið framsendi framkvæmdastjórninni, veitir hins 
vegar upplýsingar sem geta nýst við mat á þessari áhættu. 
 
 

I. ÁHÆTTUMAT 

 
A HEILBRIGÐI MANNA 

 
Niðurstaða áhættumats, að því er varðar 
 
STARFSMENN, 
 
er sú 
 
1. að þörf er á sértækum ráðstöfunum til að takmarka áhættuna. Komist er að þessari niðurstöðu vegna hugsanlegrar 

ertingar í augum, nefi og öndunarvegi í kjölfar váhrifa efnisins við innöndun í eitt eða mörg skipti við framleiðslu 
og vinnslu efnisins, 

 
og: 

 
2. að auk þeirrar niðurstöðu, sem kemur fram hér að framan, leiðir áhættumatið í ljós að óvissa ríkir með tilliti til 

hugsanlegra, staðbundinna erfðaeiturhrifa og krabbameinsvaldandi áhrifa efnisins á því svæði sem kemst í 
snertingu við efnið við langvinn váhrif við innöndun í styrk sem hefur ekki frumudrepandi áhrif í för með sér. Nú 
liggja hins vega ekki fyrir neinar fullgiltar prófanir á erfðaeiturhrifum sem gera kleift að rannsaka þetta og þessi 
tiltölulega litlu váhrif réttlæta ekki kröfu um rannsóknir á krabbameinsvaldandi áhrifum við innöndun. 

 
Niðurstaða áhættumats, að því er varðar 
 
 
(1) Flokkun efnisins er ákvörðuð með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/59/EB frá 6. ágúst 2001 um tuttugustu og áttundu 

aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 67/548/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um 
flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna (Stjtíð. EB L 225, 21.8.2001, bls. 1). 
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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. 
 
Komist er að þessari niðurstöðu vegna þess að áhættumatið leiðir í ljós að efnið er ekki notað í vörur sem neytendur 
eiga aðgang að. 
 
Niðurstaða áhættumats, að því er varðar 
 
VÁHRIF Á MENN 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. 
 
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 áhættumats, 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 er tengist framangreindum umhverfisþáttum. Talið er að 

þegar sé beitt fullnægjandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu. 
 
Niðurstaða áhættumats, 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 er tengist framangreindum umhverfisþáttum. Talið er að 

þegar sé beitt fullnægjandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu. 
 

II. ÁÆTLUN UM AÐ TAKMARKA ÁHÆTTU  
 
Að því er varðar STARFSMENN: 
 
Núgildandi löggjöf um vernd starfsmanna í bandalaginu er almennt talin nægja sem rammi til að takmarka áhættuna 
af efninu að því marki sem þörf er á. 
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Mælt er með því að innan þessa ramma verði þróuð viðmiðunargildi á vettvangi bandalagsins fyrir váhrif í starfi fyrir 
þetta efni í styrk sem veldur ekki ertingu. Sökum hugsanlegra, staðbundinna, krabbameinsvaldandi áhrifa skal halda  
váhrifum á vinnustaðnum í lágmarki svo sem framast er tæknilega mögulegt þar til viðmiðunarmörk fyrir váhrif í 
starfi fyrir þetta efni hafa verið samþykkt á vettvangi bandalagsins. 
 

2. HLUTI 
 
CAS-nr. 77-78-1 Einecs-nr. 201-058-1 

Sameindarformúla C2H6O4S 

Einecs-heiti: Dímetýlsúlfat 

IUPAC-heiti: Dímetýlsúlfat 

Skýrslugjafi: Holland 

Flokkun (2): Krabbameinsvaldur í 2. fl.; H45  

Stökkbreytivaldur í 2. fl.; H40 

T+; H26 

T; H25 

C; H34 

H43 

 
Áhættumatið byggist á núverandi meðhöndlun efnisins, sem er framleitt í bandalaginu eða flutt inn í það, á lífsferli 
þess eins og lýst er í ítarlega áhættumatinu sem skýrslugjafarríkið framsendi framkvæmdastjórninni. 
 
Í áhættumatinu, sem byggist á fyrirliggjandi upplýsingum, er komist að þeirri niðurstöðu að í Evrópubandalaginu sé 
efnið aðallega notað sem milliefni og metýlandi efni við framleiðslu margra lífrænna íðefna (leysilita, ilmvatns og 
lyfja). Efnið er einnig notað sem súlfandi efni við framleiðslu ýmissa vara (t.d. leysilita og mýkingarefna). 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 önnur upptök váhrifa þessa efnis á menn og umhverfið. Þau upptök tengjast einkum losun 
efnisins við bruna jarðefnaeldsneytis, sem inniheldur brennistein, og myndun þess í andrúmsloftinu við efnahvörf 
brennisteinsdíoxíðs og lífrænna efnasambanda 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. Áhættumatið, sem skýrslugjafarríkið framsendi framkvæmdastjórninni, veitir hins vegar upplýsingar sem 
geta nýst við mat á þessari áhættu. 
 
Þetta efni hefur ekki verið rannsakað með tilliti til allra þátta er varða skaðleg áhrif á æxlun og af þeim sökum gefur 
áhættumatið ekki fullnægjandi upplýsingar um áhættuna sem almenningi er búin með tilliti til þessara áhrifa. Ekki er 
gerð krafa um slíka rannsókn þar eð efnið hefur verið tilgreint sem krabbameinsvaldandi án viðmiðunarmarka. 
 
 

I. ÁHÆTTUMAT 

 

A. HEILBRIGÐI MANNA 

 
Niðurstaða áhættumats, að því er varðar 
 
STARFSMENN, 
 
er sú að þörf er á sértækum ráðstöfunum til að takmarka áhættuna. Ástæðan fyrir því að komist er að þessari 
niðurstöðu er: 
 
— hugsanleg hætta á ertingu í öndunarvegi og stökkbreytandi og krabbameinsmyndandi áhrifum vegna váhrifa 

efnisins við innöndun sem skapast við framleiðslu, vinnslu og notkun efnisins, 
 
— hugsanleg, heilsuspillandi áhrif á ófrískar konur vegna endurtekinna váhrifa við innöndun sem skapast við notkun 

efnisins sem milliefnis. 
 
 
(2) 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, 8.6.2001, bls. 1). 
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Niðurstaða áhættumats, að því er varðar 
 
VÁHRIF Á NEYTENDUR og AÐRA FRÁ UMHVERFINU, 
 
er sú að áhættumatið leiðir í ljós að ekki er unnt að útiloka áhættu, hver sem váhrifin eru, þar eð efnið hefur verið 
tilgreint sem krabbameinsvaldandi án viðmiðunarmarka. Áhættan samkvæmt áhættumatinu er þó ekki svo mikil að 
tafarlausar aðgerðir teljist nauðsynlegar. Ráðstafanir, sem þegar hafa verið gerðar til að draga úr áhættu, teljast 
nægilegar til að stuðla að því að dregið verði enn frekar úr váhrifum efnisins og þeim haldið í skefjum. 
 
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 því að komist er að 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 áhættumats, 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 því að komist er að þessari niðurstöðu er: 
 
— að áhættumatið leiðir í ljós að ekki er að vænta áhættu er tengist framangreindum umhverfisþáttum. Talið er að 

þegar sé beitt fullnægjandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu. 
 
Niðurstaða áhættumats, 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 því að komist er að þessari niðurstöðu er: 
 
— að áhættumatið leiðir í ljós að ekki er að vænta áhættu er tengist framangreindum umhverfisþáttum. Talið er að 

þegar sé beitt fullnægjandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu. 
 

II. ÁÆTLUN UM AÐ TAKMARKA ÁHÆTTU  

 
Að því er varðar STARFSMENN: 
 
Núgildandi löggjöf um vernd starfsmanna í bandalaginu er almennt talin nægja sem rammi til að takmarka áhættuna 
af efninu að því marki sem þörf er á. 
 
Innan þessa ramma er mælt með því: 
 
— að innan bandalagsins verði þróuð viðmiðunargildi fyrir váhrif í starfi fyrir þetta efni. 
 

3. HLUTI 
 
 
CAS-nr. 25154-52-3 Einecs-nr. 246-672-0 

Sameindarformúla: C15H24O 

Einecs-heiti: Nónýlfenól 

Skýrslugjafi: Breska konungsríkið 

Flokkun (3): Xn; H22, C; H34 

N: H50–53 
 
 
(3) Flokkun efnisins er ákvörðuð með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/59/EB frá 26. ágúst 2000 um tuttugustu og áttundu 

aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 67/548/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um 
flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna (Stjtíð. EB L 225, 21.8.2001, bls. 1). 
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Áhættumatið byggist á núverandi meðhöndlun efnisins, sem er framleitt í bandalaginu eða flutt inn í það, á lífsferli 
þess eins og lýst er í áhættumatinu sem skýrslugjafarríkið framsendi framkvæmdastjórninni um efnið. 
 
Í áhættumatinu, sem byggist á fyrirliggjandi upplýsingum, er komist að þeirri niðurstöðu að í Evrópubandalaginu sé 
efnið aðallega notað sem milliefni við framleiðslu nónýlfenóletoxýlata (t.d. í þvottaefnum og málningu) og við 
framleiðslu resína, plastefna og stöðgara í fjölliðuiðnaði. Efnið er enn fremur notað við framleiðslu fenóloxíma sem 
eru notuð utan ESB í málmvinnsluiðnaði og í sérstakar málningartegundir. 
 

I. ÁHÆTTUMAT 

 
A. HEILBRIGÐI MANNA 

 
Niðurstaða áhættumats, að því er varðar 
 
STARFSMENN, NEYTENDUR og AÐRA SEM VERÐA FYRIR VÁHRIFUM FRÁ UMHVERFINU, 
 
er sú að þörf er á frekari upplýsingum og/eða prófunum. Komist er að þessari niðurstöðu vegna þess að frekari 
upplýsinga er þörf til að lýsa megi á fullnægjandi hátt þeirri áhættu sem heilbrigði manna er búin. 
 
Þessi niðurstaða stendur meðan verið er að meta fyrirliggjandi gögn sem lögð hafa verið fram í samræmi við 
viðeigandi ákvæði reglugerðar (EBE) nr. 793/93 (4). 
 

B. UMHVERFI 
 
Niðurstaða áhættumats, 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 því að komist er að þessari niðurstöðu er sú: 
 
— að áhættumatið leiðir í ljós að ekki er að vænta áhættu er tengist framangreindum umhverfisþáttum. Talið er að 

þegar sé beitt fullnægjandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu. 
 
Niðurstaða áhættumats, að því er varðar 
 
VISTKERFI Í VATNI og Á LANDI, er sú: 
 
1. að þörf er á frekari upplýsingum og/eða prófunum. Ástæðan fyrir því að komist er að þessari niðurstöðu er: 
 

— hugsanleg áhrif á umhverfisþætti í vatni, þ.m.t. í seti. 
 

Gerðar eru kröfur um eftirfarandi upplýsingar og/eða prófanir: 
 

— frekari prófanir á eiturhrifum á lífverur í seti. 
 

Ef áætluninni um að takmarka áhættu, að því er varðar umhverfið, sem lýst er í II. þætti 3. hluta viðaukans, er 
hrint í framkvæmd verður hins vegar engin þörf á frekari upplýsingum, 

 
og 

 
2. að þörf er á sértækum ráðstöfunum til að takmarka áhættuna. Ástæðan fyrir því að komist er að þessari niðurstöðu 

er: 
 

— hugsanleg, staðbundin og svæðisbundin áhrif á umhverfisþætti í vatni, þ.m.t. í seti, sem stafa af váhrifum frá 
framleiðslu nónýlfenóls (5), framleiðslu fenóloxíma, fenól-/formaldehýðresína (6), epoxýresína (7) og annarra 
stöðgara, sem eru notaðir við plastframleiðslu, og framleiðslu, samsetningu og notkun nónýlfenóletoxýlats, 

 
 
(4) Þörfin fyrir frekari upplýsingar og/eða prófanir gildir eingöngu um eitt sérstakt tilvik. Fullnaðarniðurstöður um áhættumat að því 

er varðar heilbrigði manna verða birtar í síðari tilmælum framkvæmdastjórnarinnar. 
(5) Hættan fyrir vistkerfi í vatni, sem stafar af þessari notkun, tengist eingöngu þeirri viðbót sem bakgrunnsstyrkurinn er við 

staðbundna styrkinn. Hið sama gildir um notkun nónýlfenóletoxýlata í samsettum varnarefnum til notkunar í landbúnaði, 
ljósmyndavinnslu í smáum stíl og notkun ýrðrar málningar á heimilum og í iðnaði. 

(6) Hættan fyrir vistkerfi í vatni, sem stafar af þessari notkun, tengist eingöngu þeirri viðbót sem bakgrunnsstyrkurinn er við 
staðbundna styrkinn. Hið sama gildir um notkun nónýlfenóletoxýlata í samsettum varnarefnum til notkunar í landbúnaði, 
ljósmyndavinnslu í smáum stíl og notkun ýrðrar málningar á heimilum og í iðnaði. 

(7) Hættan fyrir vistkerfi í vatni, sem stafar af þessari notkun, tengist eingöngu þeirri viðbót sem bakgrunnsstyrkurinn er við 
staðbundna styrkinn. Hið sama gildir um notkun nónýlfenóletoxýlata í samsettum varnarefnum til notkunar í landbúnaði, 
ljósmyndavinnslu í smáum stíl og notkun ýrðrar málningar á heimilum og í iðnaði. 
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— hugsanleg áhrif á umhverfisþætti á landi sem stafa af váhrifum frá framleiðslu, samsetningu og notkun 
nónýlfenóletoxýlata í dýralyf, innri notkun í efnaiðnaði, í raftækniiðnaði, þrifum hjá iðnfyrirtækjum og 
stofnunum, í leðurverkun, málmvinnslu, í ljósmynda-, pappírs-, pappírsdeigs-, fjölliðu- og textíliðnaði, í 
málningarframleiðslu og í byggingar- og vélaiðnaði,  

— hugsanleg áhrif sem koma fram sem afleidd eitrun í fiski og dýrum, sem éta ánamaðka, og stafa af váhrifum 
frá framleiðslu og samsetningu nónýlfenóletoxýlata og notkun nónýlfenóletoxýlata við þrif hjá 
iðnfyrirtækjum og stofnunum, í raftækniiðnaði, málningar- og lakkiðnaði, í byggingariðnaði, leðurverkun, 
málmvinnslu, pappírs-, pappírsdeigs- og pappaiðnaði og í textílvinnslu.  

Niðurstaða áhættumats, 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 því að komist er að þessari niðurstöðu er: 

— að áhættumatið leiðir í ljós að ekki er að vænta áhættu er tengist framangreindum umhverfisþáttum. Talið er að 
þegar sé beitt fullnægjandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu. 

II. ÁÆTLUN UM AÐ TAKMARKA ÁHÆTTU  

Að því er varðar UMHVERFIÐ: 

Takmarkanir á markaðssetningu og notkun nónýlfenóls og nónýlfenóletoxýlata (NP/NPE) skulu íhugaðar á vettvangi 
bandalagsins í því skyni að vernda umhverfið, einkum þegar þau eru notuð: 

— við þrif hjá iðnfyrirtækjum og stofnunum og á heimilum, 

— textílvinnslu, 

— leðurverkun, 

— í landbúnaði (sæfiefni, einkum notkun í spenadýfur), 

— í málmsmíði, 

— í pappírs- og pappírsdeigsiðnaði, 

— í snyrtivörur, þ.m.t. hárþvottalög og aðrar hreinlætisvörur. 

Þörf er á frekari vinnu til að staðfesta þá notkun sem réttlætanlegt er að veita undanþágu fyrir. 

Til viðbótar við það sem að framan greinir og í ljósi þess að unnið er að gerð nýrra verklagsreglna á vettvangi 
bandalagsins skal kanna hvort grípa beri til viðbótarráðstafana að því er varðar nónýlfenól og nónýlfenóletoxýlöt, 
þ.m.t. eru ráðstafanir til að koma í veg fyrir mengun (8) innan bandalagsins í eftirfarandi greinum iðnaðar: 

— framleiðslu nónýlfenóls og nónýlfenóletoxýlata, 

— notkun nónýlfenóletoxýlata við framleiðslu annarra íðefna (innri notkun), 
 
 
 
(8) Innan ramma tilskipunar ráðsins 96/61/EB frá 24. september 1996 um samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun (Stjtíð. 

EB L 257, 10.10.1996, bls. 26) er nú unnið á vettvangi bandalagsins að þróun tilvísunarskjala (BREF) sem varða fullkomnustu 
tækni sem völ er á og taka til ýmissa efnaferla og þetta starf getur í því tilliti reynst sérlega þýðingarmikið. Frekari upplýsinga um 
efnið má finna hjá Evrópuskrifstofu um samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun (IPPC) á vefsetrinu: 
http://eippcb.jrc.es. 
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— notkun nónýlfenóletoxýlata í ýrufjölliðun, einkum til notkunar í akrýlestra, sem eru notaðir í sérstakri 
yfirborðsmeðferð, límefni og til að binda saman trefjar, 

— framleiðslu fenól- og formaldehýðresína þar sem nónýlfenól er notað, 

— framleiðslu annarra stöðgara fyrir plastefni þar sem nónýlfenól er notað. 

Fylgjast ber með þeim árangri sem næst með takmörkunum á markaðssetningu og notkun og með ráðstöfunum til að 
draga úr  mengun og rétt er að huga að frekari aðgerðum ef nauðsyn krefur. Einkum skal huga að hvort beita megi 
öðrum gerningum bandalagsins (9) til að takmarka styrk nónýlfenóls og nónýlfenóletoxýlata í umhverfinu í samræmi 
við þau markmið sem sett eru fram í þessum gerningum. Þessum ráðstöfunum skal beitt á þeim notkunarsviðum sem 
að framan greinir og fram koma hér fyrir aftan: 

— samsetning efna (í greinum iðnaðar þar sem nónýlfenól og nónýlfenóletoxýlöt verða notuð áfram), 

— byggingar- og verktakaiðnaður og vélaiðnaður, þ.m.t. framleiðsla byggingarefnis í veggi, framleiðsla slitlagsefnis 
í vegi og hreinsun málma, 

— íblöndunarefni í smurolíu og eldsneyti,  

— rafeinda- og rafmagnstækni, einkum notkun í flæðiefni við framleiðslu prentplatna, í leysiliti til að finna sprungur 
í prentplötum og sem efnisþáttur í efnaböðum til að æta prentplötur, 

— ljósmyndaiðnaður (í smáum og stórum stíl), einkum notkun í vörur sem eru ætlaðar áhugaljósmyndurum til 
notkunar í heimahúsum, fyrir framköllunarfyrirtæki sem framkalla filmur fyrir áhugaljósmyndara, sumar vörur 
fyrir fagmenn og einnig notkun í röntgenfilmur, 

— framleiðsla fenóloxíma og epoxýresína, 

— tilreiðsla málningarresína og einnig sem stöðgari í málningarblöndur. 

Kanna skal hvort þörf er á að setja frekari takmarkanir á markaðssetningu og notkun á vettvangi bandalagsins ef í ljós 
kemur að þær ráðstafanir, sem gerðar hafa verið á þessum sviðum, eru ófullnægjandi. 

Ef efnin eru notuð sem virk efni í sæfiefnum, innan núgildandi lagaramma á vettvangi bandalagsins um sæfiefni, skal 
taka tilhlýðilegt tillit til niðurstaðna áhættumatsins. 

Ef efnin eru notuð sem virk efni í varnarefnum, innan núgildandi lagaramma á vettvangi bandalagsins um 
plöntuvarnarefni (10), skulu innlend yfirvöld taka tilhlýðilegt tillit til niðurstaðna áhættumatsins þegar þau veita leyfi, 
einkum í þeim tilvikum þegar umtalsverð umhverfisáhrif hafa þegar komið fram á viðkomandi stað. Í slíkum tilvikum 
skal hvetja til að þróuð verði önnur efni en nónýlfenól og nónýlfenóletoxýlöt og þau notuð í staðinn. 

Ef efnin eru notuð sem hjálparefni (11) í varnarefnum og sæfiefnum skulu innlend yfirvöld taka tilhlýðilegt tillit til 
niðurstaðna áhættumatsins þegar þau veita leyfi, einkum í þeim tilvikum þegar umtalsverð umhverfisáhrif hafa þegar 
komið fram á viðkomandi stað. Hvetja skal til þess að þróuð verði önnur efni en nónýlfenól og nónýlfenóletoxýlöt og 
þau notuð í staðinn og að samþykktar verði aðrar ráðstafanir sem miða að því að breyta hegðun neytenda. 

Enn fremur skal miðla upplýsingunum til allra hagsmunaaðila í bandalaginu til að tryggja vernd umhverfisins. 
 

(9) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB frá 23. október 2000 um aðgerðaramma bandalagsins um stefnu í vatnsmálum 
(Stjtíð. EB L 327, 22.12.2000, bls. 1) eru kynnt ákvæði um ráðstafanir til að draga úr mengun á vettvangi bandalagsins. 
Framkvæmdastjórnin setur fram tillögur um gæðastaðla og mengunareftirlit, þ.m.t. viðmiðunarmörk fyrir losun, á grundvelli 
skrár yfir forgangsefni í X. viðauka við tilskipunina, tveimur árum eftir að skráin hefur verið samþykkt. Fyrir tiltekin „hættuleg 
forgangsefni“ í hópi forgangsefnanna skulu mengunarvarnir miðast við að komið verði í veg fyrir losun og tap efnanna eða úr 
losuninni verði dregið smám saman innan 20 ára. Nónýlfenól eru í hópi „hættulegra forgangsefna“ í fyrstu skránni yfir 
forgangsefni sem framkvæmdastjórnin gerði tillögu um í febrúar 2000 (COM (2000) 47, endanleg útgáfa (Stjtíð. EB C 177 E, 
27.6.2000, bls. 74), breytt með COM (2001) 17, endanleg útgáfa frá 16. janúar 2001). Ráðið samþykkti fyrstu skrána yfir 
forgangsefni þar sem nónýlfenól voru tilgreind 11. júní 2001 og með henni urðu ráðstafanirnar samkvæmt tilskipun 2000/60/EB 
enn eitt tækið sem unnt var að beita til að draga úr hættu sem steðjar að vistkerfi í vatni, sem og til að draga úr þeirri hættu sem 
stafar frá því. 

(10) Samkvæmt tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna (Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991) 
skulu nónýlfenól og nónýlfenóletoxýlöt tekin af markaði sem virk efni í varnarefnum frá og með júlí 2003. 

(11) Þessi notkun fellur sem stendur ekki undir kröfu bandalagsins um mat samkvæmt tilskipun 91/414/EBE. 
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Ef nónýlfenól og nónýlfenóletoxýlöt eru notuð í dýralyf, innan núgildandi lagaramma á vettvangi bandalagsins um 
dýralyf, er mælt með því að markaðsleyfishafar þeirra lyfja, sem innihalda efnin, skipti þeim út fyrir önnur efni sem 
eru síður skaðleg. 
 
Ef eðja, sem inniheldur nónýlfenól og nónýlfenóletoxýlöt, er notuð, innan núgildandi lagaramma á vettvangi 
bandalagsins um meðhöndlun eðju, er mælt með því að tillit sé tekið til þróunar ákvæða um styrkleikamörk fyrir 
nónýlfenól og nónýlfenóletoxýlöt þegar eðju er dreift á land. 
 
Ráðstafanir, sem bent er á til verndar umhverfinu, munu einnig draga úr váhrifum á menn. 
 

4. HLUTI 

 
CAS-nr. 84852-15-3 Einecs-nr. 284-325-5 

Sameindarformúla: C15H24O 

Einecs-heiti: Fenól, 4-nónýl-, greinótt 

IUPAC-heiti: 4-nónýlfenól, greinótt 

Skýrslugjafi: Breska konungsríkið 

Flokkun (12): Xn; H22, C; H34 

N; H50–53 
 
Áhættumatið byggist á núverandi meðhöndlun efnisins, sem er framleitt í bandalaginu eða flutt inn í það, á lífsferli 
þess eins og lýst er í áhættumatinu sem skýrslugjafarríkið framsendi framkvæmdastjórninni. 
 
Í áhættumatinu, sem byggist á fyrirliggjandi upplýsingum, er komist að þeirri niðurstöðu að í Evrópubandalaginu sé 
efnið aðallega notað sem milliefni við framleiðslu nónýlfenóletoxýlata, t.d. í þvottaefnum og málningu, og við 
framleiðslu resína, plastefna og stöðgara í fjölliðuiðnaði. Efnið er enn fremur notað við framleiðslu fenóloxíma sem 
eru notuð utan ESB í málmvinnsluiðnaði og í sérstakar málningartegundir. 
 

I. ÁHÆTTUMAT 

A. HEILBRIGÐI MANNA 

 
Niðurstaða áhættumats, að því er varðar 
 
STARFSMENN, NEYTENDUR og AÐRA SEM VERÐA FYRIR VÁHRIFUM FRÁ UMHVERFINU, 
 
er sú að þörf er á frekari upplýsingum og/eða prófunum. Komist er að þessari niðurstöðu vegna þess að frekari 
upplýsinga er þörf til að lýsa megi á fullnægjandi hátt þeirri áhættu sem heilbrigði manna er búin. 
 
Þessi niðurstaða stendur meðan verið er að meta fyrirliggjandi gögn sem lögð eru fram í samræmi við viðeigandi 
ákvæði reglugerðar (EBE) nr. 793/93 (13). 
 

B. UMHVERFI 

 
Niðurstaða áhættumats, 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 því að komist er að þessari niðurstöðu er: 
 
 

 
 

(12) Flokkun efnisins er ákvörðuð með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/59/EB frá 6. ágúst 2001 um tuttugustu og áttundu 
aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 67/548/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um 
flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna (Stjtíð. EB L 225, 21.8.2001, bls. 1). 

(13) Þörfin fyrir frekari upplýsingar og/eða rannsóknir gildir eingöngu um eitt sérstakt tilvik. Fullnaðarniðurstöður um áhættumat, að 
því er varðar heilbrigði manna, verða birtar í síðari tilmælum framkvæmdastjórnarinnar. 
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— að áhættumatið leiðir í ljós að ekki er að vænta áhættu er tengist framangreindum umhverfisþáttum. Talið er að 
þegar sé beitt fullnægjandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu. 

 
Niðurstaða áhættumats, að því er varðar 
 
VISTKERFI Í VATNI og Á LANDI, er sú: 
 
1. að þörf er á frekari upplýsingum og/eða prófunum. Ástæðan fyrir því að komist er að þessari niðurstöðu er: 
 

— hugsanleg áhrif á umhverfisþætti í vatni, þ.m.t. í seti. 
 

Gerðar eru kröfur um eftirfarandi upplýsingar og/eða prófanir: 
 

— frekari prófanir á eiturhrifum á lífverur í seti. 
 

Ef áætluninni um að draga úr áhættu, að því er varðar umhverfið, sem lýst er í II. þætti 4. hluta viðaukans, er hrint 
í framkvæmd verður hins vegar engin þörf á frekari upplýsingum, 

 
og 

 
2. að þörf er á sértækum ráðstöfunum til að takmarka áhættuna. Ástæðan fyrir því að komist er að þessari niðurstöðu 

er: 
 

— hugsanleg, staðbundin og svæðisbundin áhrif á umhverfisþætti í vatni, þ.m.t. í seti, sem stafa af váhrifum frá 
framleiðslu nónýlfenóls (14), framleiðslu fenóloxíma, fenól-/formaldehýðresína (15), epoxýresína (16) og 
annarra stöðgara, sem eru notaðir við plastframleiðslu, og framleiðslu, samsetningu og notkun 
nónýlfenóletoxýlats, 

 
— hugsanleg áhrif á umhverfisþætti á landi sem stafa af váhrifum frá framleiðslu, samsetningu og notkun 

nónýlfenóletoxýlata í dýralyf, innri notkun í efnaiðnaði, í raftækniiðnaði, þrifum hjá iðnfyrirtækjum og 
stofnunum, í leðurverkun, málmvinnslu, í ljósmynda-, pappírs-, pappírsdeigs-, fjölliðu- og textíliðnaði, í 
málningarframleiðslu og í byggingar- og vélaiðnaði,  

 
— hugsanleg áhrif sem koma fram sem afleidd eitrun í fiski og dýrum, sem éta ánamaðka, og stafar af váhrifum 

frá framleiðslu og samsetningu nónýlfenóletoxýlata og notkun nónýlfenóletoxýlata við þrif hjá 
iðnfyrirtækjum og stofnunum, í raftækniiðnaði, málningar- og lakkiðnaði, í byggingariðnaði, leðurverkun, 
málmvinnslu, pappírs-, pappírsdeigs- og pappaiðnaði og í textílvinnslu.  

 
Niðurstaða áhættumats, 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 því að komist er að þessari niðurstöðu er: 
 
— að áhættumatið leiðir í ljós að ekki er að vænta áhættu er tengist framangreindum umhverfisþáttum. Talið er að 

þegar sé beitt fullnægjandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu. 
 

II. ÁÆTLUN UM AÐ TAKMARKA ÁHÆTTU  
 

Að því er varðar UMHVERFIÐ: 
 
Takmarkanir á markaðssetningu og notkun nónýlfenóls og nónýlfenóletoxýlata skulu íhugaðar á vettvangi 
bandalagsins í því skyni að vernda umhverfið, einkum þegar þau eru notuð: 
 
— við þrif hjá iðnfyrirtækjum og stofnunum og á heimilum, 
 
— í textílvinnslu, 
 
 
 
(14) Hættan fyrir vistkerfi í vatni, sem stafar af þessari notkun, tengist eingöngu þeirri viðbót sem bakgrunnsstyrkurinn er við 

staðbundna styrkinn. Hið sama gildir um notkun nónýlfenóletoxýlata í samsettum varnarefnum til notkunar í landbúnaði, 
ljósmyndavinnslu í smáum stíl og notkun ýrðrar málningar á heimilum og í iðnaði. 

(15) Hættan fyrir vistkerfi í vatni, sem stafar af þessari notkun, tengist eingöngu þeirri viðbót sem bakgrunnsstyrkurinn er við 
staðbundna styrkinn. Hið sama gildir um notkun nónýlfenóletoxýlata í samsettum varnarefnum til notkunar í landbúnaði, 
ljósmyndavinnslu í smáum stíl og notkun ýrðrar málningar á heimilum og í iðnaði. 

(16) Hættan fyrir vistkerfi í vatni, sem stafar af þessari notkun, tengist eingöngu þeirri viðbót sem bakgrunnsstyrkurinn er við 
staðbundna styrkinn. Hið sama gildir um notkun nónýlfenóletoxýlata í samsettum varnarefnum til notkunar í landbúnaði, 
ljósmyndavinnslu í smáum stíl og notkun ýrðrar málningar á heimilum og í iðnaði. 
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— við leðurverkun, 
 
— í landbúnaði (varnarefni, einkum notkun í spenadýfur), 
 
— í málmsmíði, 
 
— í pappírs- og pappírsdeigsiðnaði, 
 
— í snyrtivörur, þ.m.t. hárþvottalög og aðrar hreinlætisvörur. 
 

Þörf er á frekari vinnu til að staðfesta þá notkun sem réttlætanlegt er að veita undanþágu fyrir. 
 

Í ljósi þess sem að framan greinir og með tilliti til þess að unnið er að gerð nýrra verklagsreglna á vettvangi 
bandalagsins skal íhuga að grípa til viðbótarráðstafana að því er varðar nónýlfenól og nónýlfenóletoxýlöt, þ.m.t. eru 
ráðstafanir (17) til að koma í veg fyrir mengun innan bandalagsins á eftirfarandi notkunarsviðum: 
 
— framleiðsla nónýlfenóls og nónýlfenóletoxýlata, 
 
— notkun nónýlfenóletoxýlata við framleiðslu annarra íðefna (innri notkun), 
 
— notkun nónýlfenóletoxýlata í ýrufjölliðun, einkum til notkunar í akrýlestra, sem eru notaðir í sérstakri 

yfirborðsmeðferð, límefni og til að binda saman trefjar, 
 
— framleiðsla fenól- og formaldehýðresína þar sem nónýlfenól er notað, 
 
— framleiðsla annarra stöðgara fyrir plastefni þar sem nónýlfenól er notað. 
 

Fylgjast ber með þeim árangri sem næst með takmörkunum á markaðssetningu og notkun og með ráðstöfunum til að 
draga úr mengun og rétt er að huga að frekari aðgerðum ef nauðsyn krefur. Einkum skal huga að hvort beita megi 
öðrum gerningum bandalagsins (18) til að draga úr styrk nónýlfenóls og nónýlfenóletoxýlata í umhverfinu í samræmi 
við þau markmið sem sett eru fram í þessum gerningum. Þessum ráðstöfunum skal beitt á þeim notkunarsviðum sem 
að framan greinir og fram koma hér fyrir aftan: 
 
— samsetning efna (á notkunarsviði þar sem nónýlfenól og nónýlfenóletoxýlöt verða notuð áfram), 
 
— byggingar- og verktakaiðnaður og vélaiðnaður, þ.m.t. framleiðsla byggingarefnis í veggi, framleiðsla slitlagsefnis 

í vegi og hreinsun málma, 
 
— íblöndunarefni í smurolíu og eldsneyti,  
 
— rafeinda- og rafmagnstækni, einkum notkun í flæðiefni við framleiðslu prentplatna, í leysiliti til að finna sprungur 

í prentplötum og sem efnisþáttur í efnaböðum til að æta prentplötur, 
 
— ljósmyndaiðnaður (í smáum og stórum stíl), einkum notkun í vörur sem eru ætlaðar áhugaljósmyndurum til 

notkunar í heimahúsum, fyrir framköllunarfyrirtæki sem framkalla filmur fyrir áhugaljósmyndara, sumar vörur 
fyrir fagmenn og einnig notkun í röntgenfilmur, 

 
— framleiðsla fenóloxíma og epoxýresína, 
 
— tilreiðsla málningarresína og einnig sem stöðgari í málningarblöndur. 
 

Kanna skal hvort þörf er á að setja frekari takmarkanir á markaðssetningu og notkun á vettvangi bandalagsins ef í ljós 
kemur að þær ráðstafanir, sem gerðar hafa verið á þessum sviðum, eru ófullnægjandi. 
 
 
 
(17) Innan ramma tilskipunar 96/61/EB er nú unnið á vettvangi bandalagsins að þróun tilvísunarskjala (BREF) sem varða 

fullkomnustu tækni sem völ er á og taka til ýmissa efnaferla og þetta starf getur í því tilliti reynst sérlega þýðingarmikið. Frekari 
upplýsingar um efnið má finna hjá Evrópuskrifstofu um samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun (IPPC) á vefsetrinu: 
http://eippcb.jrc.es. 

(18) Í tilskipun 2000/60/EB eru kynnt ákvæði um ráðstafanir til að draga úr mengun á vettvangi bandalagsins. Framkvæmdastjórnin 
setur fram tillögur um gæðastaðla og mengunareftirlit, þ.m.t. viðmiðunarmörk fyrir losun, á grundvelli skrár yfir forgangsefni í 
X. viðauka við tilskipunina, tveimur árum eftir að skráin hefur verið samþykkt. Fyrir tiltekin „hættuleg forgangsefni“ í hópi 
forgangsefnanna skulu mengunarvarnir miðast við að losun og tap efnanna stöðvist eða hætti smám saman innan 20 ára. 
Nónýlfenól eru í hópi „hættulegra forgangsefna“ í fyrstu skránni yfir forgangsefni sem framkvæmdastjórnin gerði tillögu um í 
febrúar 2000 (COM (2000) 47, endanleg útgáfa (Stjtíð. EB C 177 E, 27.6.2000, bls. 74), breytt með COM (2001) 17, endanleg 
útgáfa frá 16. janúar 2001). Ráðið samþykkti fyrstu skrána yfir forgangsefni þar sem nónýlfenól voru tilgreind 11. júní 2001 og 
með henni urðu ráðstafanirnar samkvæmt tilskipun 2000/60/EB enn eitt tækið sem unnt var að beita til að draga úr hættu sem 
steðjar að vistkerfi í vatni sem og til að draga úr þeirri hættu sem stafar frá því. 
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Ef efnin eru notuð sem virk efni í sæfiefnum, innan núgildandi lagaramma á vettvangi bandalagsins um sæfiefni, skal 
taka tilhlýðilegt tillit til niðurstaðna áhættumatsins. 
 
Ef efnin eru notuð sem virk efni í varnarefnum, innan núgildandi lagaramma á vettvangi bandalagsins um 
plöntuvarnarefni (19), skulu innlend yfirvöld taka tilhlýðilegt tillit til niðurstaðna áhættumatsins þegar þau veita leyfi, 
einkum í þeim tilvikum þegar umtalsverð umhverfisáhrif hafa þegar komið fram á viðkomandi stað. Í slíkum tilvikum 
skal hvetja til þess að þróaðir verði aðrir kostir en nónýlfenól og nónýlfenóletoxýlöt og þeir notaðir í staðinn. 
 
Ef efnin eru notuð sem hjálparefni (20) í varnarefnum og sæfiefnum skulu innlend yfirvöld taka tilhlýðilegt tillit til 
niðurstaðna áhættumatsins þegar þau veita leyfi, einkum í þeim tilvikum þegar umtalsverð umhverfisáhrif hafa þegar 
komið fram á viðkomandi stað. Hvetja skal til þess að þróaðir verði aðrir kostir en nónýlfenól og nónýlfenóletoxýlöt 
og þeir notaðir í staðinn og að samþykktar verði aðrar ráðstafanir sem miða að því að breyta hegðun neytenda. 
 
Enn fremur skal miðla upplýsingunum til allra hagsmunaaðila í bandalaginu til að tryggja vernd umhverfisins. 
 
Ef nónýlfenól og nónýlfenóletoxýlöt eru notuð í dýralyf, innan núgildandi lagaramma á vettvangi bandalagsins um 
dýralyf, er mælt með því að markaðsleyfishafar þeirra lyfja, sem innihalda efnin, skipti þeim út fyrir önnur efni sem 
eru síður skaðleg. 
 
Ef eðja, sem inniheldur nónýlfenól og nónýlfenóletoxýlöt, er notuð, innan núgildandi lagaramma á vettvangi 
bandalagsins um meðhöndlun eðju, skal taka tillit til þróunar ákvæða um styrkleikamörk fyrir nónýlfenól og 
nónýlfenóletoxýlöt þegar eðju er dreift á land. 
 
Ráðstafanir, sem bent er á til verndar umhverfinu, munu einnig draga úr váhrifum á menn. 
 

5. HLUTI 
 
CAS-nr. 1634-04-4 Einecs-nr. 216-653-1 
Sameindarformúla:  C5H12O 
Einecs-heiti: tert-bútýlmetýletri 
Skýrslugjafi: Finnland 
Flokkun: hefur enn ekki verið flokkað 
 
Áhættumatið byggist á núverandi meðhöndlun efnisins á lífsferli þess eins og lýst er í áhættumatinu sem 
skýrslugjafarríkið framsendi framkvæmdastjórninni um efnið sem er framleitt í bandalaginu eða flutt inn í það. 
 
Í áhættumatinu, sem byggist á fyrirliggjandi upplýsingum, er komist að þeirri niðurstöðu að í Evrópubandalaginu sé 
efnið aðallega notað sem íblöndunarefni í bensín. Enn fremur er efnið notað í íðefna- og lyfjaiðnaði og á 
rannsóknarstofum. 
 

I. ÁHÆTTUMAT 
 

A. HEILBRIGÐI MANNA 
 
Niðurstaða áhættumats, að því er varðar 
 
STARFSMENN, 
 
er sú að þörf er á sértækum ráðstöfunum til að takmarka áhættuna. Ástæðan fyrir því að komist er að þessari 
niðurstöðu er: 
 
— hugsanleg, staðbundin áhrif á húð vegna endurtekinna váhrifa sem fylgja viðhaldi og viðgerðum bíla. 
 
 
 
 
(19) Samkvæmt tilskipun 91/414/EBE skulu nónýlfenól og nónýlfenóletoxýlöt tekin af markaði sem virk efni í varnarefnum frá og 

með júlí 2003. 
(20) Þessi notkun fellur sem stendur ekki undir kröfu bandalagsins um mat samkvæmt tilskipun 91/414/EBE. 
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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 því að komist er að 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 sértækum ráðstöfunum til að takmarka áhættuna. Ástæðan fyrir því að komist er að þessari 
niðurstöðu er: 
 
— hugsanleg áhrif á gæði neysluvatns með tilliti til bragðs og lyktar vegna váhrifa sem stafa af leka í jörðu frá 

niðurgröfnum geymslutönkum og leka sem verður þegar geymslutankar yfirfyllast. 
 
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 því að komist er að 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 áhættumats, að því er varðar 
 
VISTKERFI Í VATNI, er sú: 
 
1. að þörf er á frekari upplýsingum og/eða prófunum. Ástæðan fyrir því að komist er að þessari niðurstöðu er: 
 

— að þörf er á frekari upplýsingum til að lýsa megi nógu vel hættunni sem steðjar að vistkerfi í vatni ef efnið er 
losað í yfirborðsvatn. 

 
Gerðar eru kröfur um eftirfarandi upplýsingar og/eða prófanir: 

 
— stigskiptar prófunaráætlanir til að rannsaka atferli fisks og e.t.v. villtra dýra sem forðast vatn sem er mengað 

efninu, 
 

og 
 
2. að þörf er á sértækum ráðstöfunum til að takmarka áhættuna. Komist er að þessari niðurstöðu vegna: 
 

— hugsanlegra áhrifa á vistkerfi í vatni vegna váhrifa sem stafa af losun botneðju í yfirborðsvatn frá 
geymslutönkum á lokageymslustað. 

 
Niðurstaða áhættumats, að því er varðar 
 
GRUNNVATN, 
 
er sú að þörf er á sértækum ráðstöfunum til að takmarka áhættuna. Komist er að þessari niðurstöðu vegna: 
 
— hugsanlegra áhrifa á gæði grunnvatns með tilliti til bragðs og lyktar vegna váhrifa sem stafa af leka í jörðu frá 

niðurgröfnum geymslutönkum og leka sem verður þegar geymslutankar yfirfyllast. 
 
Niðurstaða áhættumats, að því er varðar 
 
ANDRÚMSLOFT og VISTKERFI 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 því að komist er að þessari niðurstöðu er: 
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— 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 
 
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 því að komist er að 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. 
 

II. ÁÆTLUN UM AÐ TAKMARKA ÁHÆTTU  
 
Að því er varðar STARFSMENN: 
 
Núgildandi löggjöf um vernd starfsmanna í bandalaginu er almennt talin nægja sem rammi til að takmarka áhættuna 
af efninu að því marki sem þörf er á. 
 
Með fyrirvara um gildandi löggjöf bandalagsins á þessu sviði (21) er enn fremur mælt með því að kannað verði 
hvernig koma megi eldsneytissíum betur fyrir í bílum og eldsneytisdælum í því skyni að auðvelda viðhald og 
viðgerðir og jafnframt með það í huga að halda í lágmarki váhrifum af bensíni sem kemst í snertingu við húð. Því er 
lagt til að teknar verði upp viðræður við viðkomandi atvinnugreinasamtök. 
 
Að því er varðar VÁHRIF Á MENN FRÁ UMHVERFINU: 
 
Talið er að ráðstafanirnar um vernd grunnvatns, sem eru kynntar hér fyrir aftan, stuðli að því að komið verði í veg 
fyrir mengun neysluvatns. 
 
Að því er varðar UMHVERFIÐ: 
 
Í núgildandi löggjöf bandalagsins (22) er meginmarkmiðið að koma í veg fyrir hvers kyns losun af mannavöldum í 
grunnvatn, þ.m.t. losun metýltertíerbýtýletra (MTBE). Því er mælt með því að komið verði á vöktunaráætlun, þar sem 
við á, í því skyni að greina megi strax ef grunnvatn mengast metýltertíerbýtýletra. 
 
Enn fremur er mælst til þess að beitt sé sem víðast fullkomnustu tækni sem völ er á við byggingu og rekstur 
niðurgrafinna tanka og dreifingarbúnaðar fyrir bensín á bensínstöðvum. Aðildarríkin skulu kanna hvort setja beri 
lögboðnar kröfur að því er þetta varðar, einkum fyrir bensínstöðvar sem eru á endurnýjunarsvæðum grunnvatns. Þá er 
einnig mælt með því að unnið verði að samræmdum tæknistöðlum fyrir byggingu og rekstur geymslutanka í Evrópu á 
vegum Staðlasamtaka Evrópu (CEN). Staðir, sem eru á viðkvæmum svæðum þar sem losun hefur e.t.v. orðið, skulu 
rannsakaðir og hreinsaðir ef nauðsyn krefur. 
 
Enn fremur skal stuðla að því að skipst verði á upplýsingum um þessar áætlanir og árangur af þeim. 
 
Einnig er mælt með því að botneðja í ofanjarðargeymslutönkum, sem inniheldur metýltertíerbútýletra, lúti eftirliti sem 
kveðið sé á um í leyfinu fyrir stöðina (23) eða innlendum reglum. 
 
Til að auðvelda leyfisveitinguna (og setningu innlendra reglna) eru þessi atriði hluti af þeirri vinnu sem nú stendur 
yfir við samningu leiðbeininga um fullkomnustu tækni sem völ er á (24). 
 
Mælt er með því að aðildarríkin fylgist vandlega með beitingu fullkomnustu tækni sem völ er á í þessu tilliti og greini 
framkvæmdastjórninni frá öllum mikilvægum framförum á því sviði innan rammans um miðlun upplýsinga um 
fullkomnustu tækni sem völ er á. 
 

 
 
 
 
 
 
 
(21) Tilskipun ráðsins 70/220/EBE frá 20. mars 1970 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi ráðstafanir gegn loftmengun frá 

hreyflum ökutækja með rafkveikju (Stjtíð. EB L 76, 6.4.1970, bls. 1). 
(22) Tilskipun 2000/60/EB. 
(23) Leyfi til stöðva gefin út samkvæmt tilskipun 96/61/EB. 
(24) Innan ramma tilskipunar 96/61/EB er nú unnið á vettvangi bandalagsins að þróun tilvísunarskjala sem varða fullkomnustu tækni 

sem völ er á (BREF) og taka til framleiðslu og meðhöndlun metýltertíerbútýletra (MTBE), þ.m.t. útfærsla og tilhögun við 
geymslu. 


