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                     TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2001/58/EB                       2006/EES/58/36 

frá 27. júlí 2001 

um aðra breytingu á tilskipun 91/155/EBE þar sem er mælt fyrir um sérstök upplýsinga-
kerfi er varða hættulegar efnablöndur til framkvæmdar 14. gr. tilskipunar Evrópuþingsins 
og ráðsins 1999/45/EB og er varða hættuleg efni til framkvæmdar 27. gr.  tilskipunar 
 ráðsins 67/48/EBE (öryggisleiðbeiningar) (*) 

 
 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
1999/45/EB frá 31. maí 1999 um samræmingu ákvæða í 
lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um flokk-
un, pökkun og merkingu hættulegra efnablandna (1), einkum 
14. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 67/548/EBE frá 27. júní 
1967 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslu-
fyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra 
efna (2), eins og henni var síðast breytt með tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 2000/33/EB (3), einkum 27. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 14. gr. tilskipunar 1999/45/EB er kveðið á um að sá 
sem ber ábyrgð á markaðssetningu sérstakra, tiltek-
inna efnablandna leggi fram öryggisleiðbeiningar. 

2) Í 27. gr. tilskipunar 67/548/EBE er kveðið á um að 
aðilinn, sem ber ábyrgð á markaðssetningu hættulegra 
efna, verði einnig að leggja fram öryggisleiðbein-
ingar. 

3) Öryggisleiðbeiningarnar eru einkum ætlaðar aðilum 
sem nota efnablöndurnar í atvinnuskyni og skal gera 
þeim kleift að gera nauðsynlegar ráðstafanir varðandi 
heilsu-, öryggis- og umhverfisvernd á vinnustað. 

4) Öryggisleiðbeiningar um hættuleg efni og tilteknar 
efnablöndur og framboð á þeim verða að fylgja 
ákvæðum tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 
91/155/EBE (4), eins og henni var breytt með 
tilskipun 93/112/EB (5). 

5) Í b-lið liðar 2.1 í 14. gr. tilskipunar 1999/45/EB er sett 
fram ný krafa um að þeir sem bera ábyrgð á markaðs-
setningu efnablandna leggi fram öryggisleiðbeiningar, 
að beiðni aðila sem nota efnablöndurnar í atvinnu-
skyni, með viðeigandi upplýsingum ef um er að ræða

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 212, 7.8.2001, bls. 24. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2004 frá  
26. apríl 2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 43, 26.8.2004, bls. 25. 

(1) Stjtíð. EB L 200, 30.7.1999, bls. 1. 
(2) Stjtíð. 196, 16.8.1967, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 136, 8.6.2000, bls. 90. 
(4) Stjtíð. EB L 76, 22.3.1991, bls. 35. 
(5) Stjtíð. EB L 314, 16.12.1993, bls. 38. 

efnablöndur sem eru ekki flokkaðar sem hættulegar í 
skilningi 5., 6. og 7. gr. tilskipunar 1999/45/EB en 
innihalda a.m.k. eitt efni sem skapar hættu fyrir heilsu 
eða umhverfi eða eitt efni sem fellur undir viðmiðun-
armörk Bandalagsins fyrir váhrif á vinnustöðum í 
styrknum ≥ 1% miðað við þyngd, fyrir efnablöndur 
sem eru ekki loftkenndar, og í styrknum ≥ 0,2% 
miðað við rúmmál, fyrir loftkenndar efnablöndur. 

6) Í tilskipun 1999/45/EB er einnig sett fram krafa um að 
efnablöndur verði flokkaðar og merktar eftir áhrifum 
þeirra á umhverfið. 

7) Þess vegna er nauðsynlegt að breyta tilskipun 
91/155/EBE samkvæmt því fyrir 30. júlí 2002, eins og 
tilgreint er í lið 2.3 í 14. gr. tilskipunar 1999/45/EB. 

8) Í 4. gr. 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) (6) er gerð krafa um 
að vinnuveitendur ákvarði hvort einhverjir efnafræði-
legir áhrifavaldar séu á vinnustaðnum og meti áhættu 
fyrir heilsu og öryggi starfsmanna af slíkum efna-
fræðilegum áhrifavöldum á vinnustaðnum og taki við 
það mið af upplýsingum í öryggisleiðbeiningum 
birgis. Þykir af þeim sökum rétt að breyta viðauka við 
tilskipun 91/155/EBE til samræmis við það. 

9) Í nýlegum eftirlitsaðgerðum og rannsóknum í aðildar-
ríkjunum kemur fram að öryggisleiðbeiningar eru oft 
illa unnar og veita notanda ekki fullnægjandi upplýs-
ingar. Ein leið til að bæta öryggisleiðbeiningarnar er 
að bæta leiðbeiningar fyrir þá sem semja öryggis-
leiðbeiningar sem eru settar fram í viðaukanum við 
tilskipun 91/155/EBE. Þykir af þeim sökum rétt að 
breyta viðauka við tilskipun 91/155/EBE til samræmis 
við það. Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin munu 
leita annarra leiða til að bæta öryggisleiðbeiningar í 
framtíðinni. 

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um aðlögun að 
tækniframförum á tilskipunum um að ryðja úr vegi 
tæknilegum hindrunum í viðskiptum með hættuleg 
efni og efnablöndur, sem komið var á fót skv. 20. gr. 
tilskipunar 1999/45/EB. 

________________  

(6)   Stjtíð. EB L 200, 30.7.1999, bls. 1. 
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SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á tilskipun 91/155/EBE: 
 
1. Í stað 1. mgr. 1. gr. komi eftirfarandi: 
 

„1. a) Sá sem ber ábyrgð á að markaðssetja íðefni eða 
efnablöndur, hvort sem það er framleiðandinn, 
innflytjandinn eða dreifingaraðilinn, skal láta 
viðtakanda, sem notar efnin eða efnablöndurnar í 
atvinnuskyni, í té öryggisleiðbeiningar með upp-
lýsingunum sem eru settar fram í 3. gr. og 
viðaukanum við þessa tilskipun ef efnið eða 
efnablöndurnar flokkast sem hættulegar sam-
kvæmt tilskipun 67/548/EBE eða tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 1999/45/EB (*). 

 
b) Sá sem ber ábyrgð á að markaðssetja efna-

blöndu, hvort sem það er framleiðandinn, inn-
flytjandinn eða dreifingaraðilinn, skal leggja 
fram öryggisleiðbeiningar, að beiðni aðila sem 
notar efnablönduna í atvinnuskyni, með viðeig-
andi upplýsingum eins og sett er fram í 3. gr. og 
viðaukanum við þessa tilskipun, ef efnablandan 
er ekki flokkuð sem hættuleg í skilningi 5., 6. og 
7. gr. tilskipunar 1999/45/EB en efnablandan 
inniheldur í styrknum ≥ 1% miðað við þyngd 
fyrir efnablöndur, sem eru ekki loftkenndar, og 
≥ 0,2% miðað við rúmmál fyrir loftkenndar 
efnablöndur, a.m.k. eitt efni sem skapar hættu 
fyrir heilsu eða umhverfi eða eitt efni sem fellur 
undir viðmiðunarmörk Bandalagsins fyrir váhrif 
á vinnustöðum. 

 
(*) Stjtíð. EB L 200, 30.7.1999, bls. 1.“ 

 
2. Í stað viðaukans, sem um getur í 3. gr., komi viðaukinn 

við þessa tilskipun. 

2. gr. 
 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
30. júlí 2002. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni 
þegar í stað. 
 
2. Aðildarríkin skulu beita þeim lögum og stjórnsýslufyrir-
mælum sem um getur í 1. mgr.: 
 
a) frá og með 30. júlí 2002 að því er varðar efnablöndur 

sem falla utan gildissviðs tilskipunar ráðsins 91/414/ 
EBE (1) um markaðssetningu plöntuvarnarefna eða til-
skipunar ráðsins 98/8/EB (2) um markaðssetningu 
sæfiefna, 

 
b) og 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 þessi ákvæði skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 
 

3. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
 

4. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 27. júlí 2001. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Erkki LIIKANEN 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) EB Stjtíð. L 230, 19.8.1991, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1. 
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VIÐAUKI 
 

„VIÐAUKI 
 

LEIÐBEININGAR UM SAMANTEKT ÖRYGGISLEIÐBEININGA 
 
Markmiðið með þessum viðauka er að tryggja samræmi og nákvæmni í efni allra lögboðinna, liða sem eru tilgreindir í 
3. gr., þannig að öryggisleiðbeiningar, sem af þeim leiða, geri þeim, sem nota þær í atvinnuskyni, kleift að grípa til 
nauðsynlegra ráðstafana sem lúta að heilsu- og öryggisvernd á vinnustöðum og umhverfisvernd. 
 
Upplýsingarnar í öryggisleiðbeiningunum skulu standast kröfurnar, sem eru settar fram í tilskipun ráðsins 
98/24/EB (1) um að tryggja öryggi og vernda heilsu starfsmanna gegn áhættu vegna efnafræðilegra áhrifavalda á 
vinnustað. Einkum skulu öryggisleiðbeiningarnar gera vinnuveitanda kleift að ákvarða hvort einhverjir hættulegir, 
efnafræðilegir áhrifavaldar séu á vinnustaðnum og meta áhættu fyrir heilsu og öryggi starfsmanna af notkun þeirra. 
 
Upplýsingarnar skulu ritaðar á skýran og gagnorðan hátt. Þar til bær aðili skal semja öryggisleiðbeiningarnar og skal 
hann taka tillit til sérstakra þarfa notenda þeirra, eftir því sem vitað er um þær. Aðilar, sem markaðssetja efni og efna-
blöndur, skulu sjá til þess að þar til bærir aðilar hafi fengið viðeigandi þjálfun, þ.m.t. upprifjun. 
 
Að því er varðar efnablöndur, sem eru ekki flokkaðar sem hættulegar en öryggisleiðbeininga er krafist vegna þeirra í 
samræmi við b-lið liðar 2.1 í 14. gr. tilskipunar 1999/45/EB, skal veita viðeigandi upplýsingar í hverjum lið. 
 
Í sumum tilvikum kann að vera þörf á viðbótarupplýsingum í ljósi fjölbreytilegra eiginleika efnanna og efnablandn-
anna. Ef í ljós kemur að upplýsingar um tiltekna eiginleika þjóna engum tilgangi eða ef tæknilega er ógerlegt að afla 
þeirra skulu ástæður þess koma fram á skýran hátt í hverjum lið. Veita skal upplýsingar um alla hættulega eiginleika. 
Ef tekið er fram að ekki sé um að ræða sérstaka hættu skal greina skýrt á milli tilvika þegar flokkunaraðili hefur 
upplýsingar ekki tiltækar og tilvika þar sem neikvæðar prófunarniðurstöður liggja fyrir. 
 
Útgáfudagsetning öryggisleiðbeininganna skal vera á fyrstu síðu. 
 
Þegar lokið hefur verið við að endurskoða öryggisleiðbeiningarnar skal viðtakanda tilkynnt um breytingarnar. 
 
Athugasemd 
 
Einnig er krafist öryggisleiðbeininga fyrir sérstök efni og efnablöndur (t.d. gegnheila málma, málmblöndur, þjappaðar 
lofttegundir o.s.frv.), sem tilgreind eru í 8. og 9. kafla í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE og undanþágur eru fyrir 
að því er varðar merkingar. 
 
1. AUÐKENNI EFNISINS EÐA EFNABLÖNDUNNAR OG FÉLAGSINS EÐA FYRIRTÆKISINS 
 
1.1. Auðkenni efnisins eða efnablöndunnar 
 

Heitið, sem notað er til auðkenningar, skal vera hið sama og það sem ritað er á merkimiðann eins og mælt er 
fyrir um í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE. 

 
Nota má aðrar tiltækar aðferðir við auðkenningu. 

 
1.2. Notkun efnisins eða efnablöndunnar 
 

Tilgreina skal ætlaða eða ráðlagða notkun efnisins eða efnablöndunnar, eftir því sem vitað er. Þegar notkunar-
möguleikar eru margir þarf aðeins að tilgreina þá mikilvægustu eða algengustu. Þessu skal fylgja stutt lýsing 
á því til hvers það er notað, t.d. logavarnarefni, þráavarnarefni o.s.frv. 

 
1.3. Auðkenni félags eða fyrirtækis 

 
Auðkenni einstaklings, sem ber ábyrgð á að markaðssetja efnið í Bandalaginu, hvort sem það er framleiðand-
inn, innflytjandinn eða dreifingaraðilinn. Tilgreina skal fullt heimilisfang og símanúmer þessa einstaklings. 
 
Þegar þessi einstaklingur er ekki staðsettur í aðildarríkinu, þar sem efnið eða efnablandan er markaðssett, skal 
auk þess tilgreina fullt heimilisfang og símanúmer einstaklingsins sem er ábyrgur í því aðildarríki, ef mögu-
legt er. 

 
(1)   Stjtíð. EB L 131, 5.5.1998, bls. 11. 
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1.4. Neyðarsími 

Auk framangreindra upplýsinga skal tilgreina neyðarsímanúmer félagsins og/eða viðkomandi, opinbers ráð-
gjafaraðila (það kann að vera aðilinn sem er ábyrgur fyrir viðtöku upplýsinga er varða heilsu sem um getur í 
17. gr. tilskipunar 1999/45/EB). 

2. SAMSETNING EÐA UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI 

Upplýsingarnar, sem eru veittar, ættu að gera viðtakanda kleift að greina auðveldlega hættu af efnisþáttum 
efnablöndunnar. Hættu, sem stafar af efnablöndunni sjálfri, skal auðkenna í 3. lið. 

2.1. Ekki er nauðsynlegt að veita nákvæmar upplýsingar um samsetningu (eðli innihaldsefna og styrk þeirra), þótt 
almenn lýsing á efnisþáttum og styrk þeirra geti verið gagnleg. 

2.2. Fyrir efnablöndu, sem er flokkuð sem hættuleg í samræmi við tilskipun 1999/45/EB, skulu eftirfarandi efni 
þó tilgreind, auk upplýsinga um styrk eða styrkleikasvið: 

i) efni sem geta verið hættuleg heilsu manna eða umhverfi í skilningi tilskipunar 67/548/EBE ef styrkur 
þeirra er jafn eða meiri en tilgreint er í töflunni í 3. mgr.3. gr. tilskipunar 1999/45/EB (nema lægri mörkin 
séu tilgreind í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða í II., III. eða V. viðauka við tilskipun 1999/45 
/EB), 

ii) og efni sem falla undir viðmiðunarmörk Bandalagsins fyrir váhrif á vinnustöðum og falla ekki þegar 
undir i-lið. 

2.3. Fyrir efnablöndu, sem er ekki flokkuð sem hættuleg samkvæmt tilskipun 1999/45/EB, skal tilgreina eftir-
farandi efni ásamt styrk þeirra eða styrkleikasviði ef þau eru í styrknum ≥ 1% miðað við þyngd fyrir 
efnablöndur sem eru ekki loftkenndar og í styrknum ≥ 0,2% miðað við rúmmál fyrir loftkenndar efnablöndur: 

— efni sem eru hættuleg heilsu manna eða umhverfi í skilningi tilskipunar 67/548/EBE (1), 

— og efni sem falla undir viðmiðunarmörk Bandalagsins um váhrif á vinnustöðum. 

2.4. Tilgreina skal flokkun framangreindra efna (sem er annaðhvort fengin úr 4. og 6. gr. eða I. viðauka við 
tilskipun 67/548/EBE), þ.m.t. táknstafir og hættusetningar (H-setningar) sem þau fá í samræmi við eðlisefna-
fræðilega hættu og hættu fyrir heilsu og umhverfi. Hér þarf ekki að rita hættusetningar í heild: Vísa skal er til 
16. liðs þar sem tilgreina skal allar viðkomandi hættusetningar í heild. 

2.5. Heiti og EINECS- eða ELINCS-númer framangreindra efna skal tilgreina samkvæmt tilskipun 67/548/EBE. 
CAS-númer og IUPAC-heiti (ef það er fyrir hendi) geta einnig komið að notum. Ekki er þörf á nákvæmu 
kennimerki fyrir efni, sem eru tilgreind með almennu heiti í samræmi við 15. gr. tilskipunar 1999/45/EB eða 
neðanmálsgreinina við lið 2.3 í þessum viðauka. 

2.6. Ef nauðsynlegt er að halda auðkennum tiltekinna efna leyndum skal, í samræmi við ákvæði 15. gr. tilskipunar 
1999/45/EB eða neðanmálsgreinarinnar við lið 2.3 í þessum viðauka, efnafræðilegu eðli þeirra lýst í þeim 
tilgangi að tryggja að þau séu meðhöndluð á öruggan hátt. Heitið sem notað er skal vera hið sama og kemur 
fram í framangreindri málsmeðferð. 

3. HÆTTUGREINING 

Hér skal tilgreina flokk efnisins eða efnablöndunnar sem fæst með beitingu flokkunarreglnanna í tilskipun 
67/548/EBE eða 1999/45/EB. Tilgreina skal hættuna, sem mönnum og umhverfinu stafar af efninu eða 
efnablöndunni, á skýran og gagnorðan hátt. 

Greina skal skýrt á milli efnablandna sem flokkast sem hættulegar og efnablandna sem eru ekki flokkaðar 
sem hættulegar í samræmi við tilskipun 1999/45/EB. 

Lýsa skal helstu skaðlegu eðlisefnafræðilegu áhrifum og einkennum og áhrifum á heilsu manna og umhverfið 
og einkennum þess sem tengjast hugsanlegri notkun og misnotkun efnis eða efnablöndu. 

Nauðsynlegt getur verið að nefna aðrar hættur, eins og ryksöfnun og hættu á köfnun og kali eða umhverfis-
áhrif, eins og hættu fyrir jarðvegslífverur o.s.frv., sem ekki koma fram í flokkuninni en geta átt sinn þátt í 
heildarhættu af efninu. 

Upplýsingarnar á merkimiðanum skal tilgreina í 15. lið. 
 
(1) Ef sá sem ber ábyrgð á að markaðssetja efnablöndu getur fært sönnur á að birting 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. tilskipunar 1999/45/EB, 
— eða skaðlegt í tengslum við einn eða fleiri hinna eiginleikanna sem eru tilgreindir í lið 2.3.4 í 10. gr. tilskipunar 1999/45/EB og 

geta, einir sér, haft bráð, banvæn áhrif, 
stofni í hættu trúnaðareðli hugverks hans er honum heimilt, í samræmi við ákvæði B-hluta VI. viðauka við tilskipun 1999/45/EB, 
að vísa til þess efnis, annaðhvort með heiti sem auðkennir mikilvægustu virku efnaflokkana eða með öðru heiti. 
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4. RÁÐSTAFANIR VEGNA SKYNDIHJÁLPAR 

Lýsa skal ráðstöfunum um skyndihjálp. 

Fyrst skal tilgreina hvort þörf er á tafarlausri læknisumönnun. 

Upplýsingarnar um skyndihjálp skulu vera gagnorðar og auðskildar fórnarlambinu, nærstöddum og þeim sem 
veita skyndihjálp. Koma skal fram stutt yfirlit yfir einkenni og áhrif. Í leiðbeiningunum skal koma fram hvað 
gera skal á staðnum ef slys ber að höndum og hvort gera megi ráð fyrir síðbúnum einkennum vegna váhrifa. 

Upplýsingarnar skulu sundurgreindar í samræmi við mismunandi leiðir váhrifa, þ.e. innöndun, snerting við 
húð og augu og inntaka, samkvæmt mismunandi undirliðum. 

Tilgreina skal hvort þörf sé á eða ráðlegt að leita læknishjálpar. 

Vegna sumra efna eða efnablandna kann að vera mikilvægt að leggja áherslu á að á vinnustað sé hægt að 
grípa til sérstakra úrræða til að veita sérhæfða og tafarlausa hjálp. 

5. RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIAÐGERÐA 
 
Vísa skal til krafna um slökkviaðgerðir við íkviknun af völdum efnisins eða efnablöndunnar eða gegn eldi 
sem kviknar nálægt þeim með því að tilgreina: 

— viðeigandi slökkvibúnað, 

— slökkvibúnað sem af öryggisástæðum má ekki nota, 

— sérstaka hættu á váhrifum sem stafar af efninu sjálfu eða efnablöndunni, myndefnum frá bruna eða loft-
tegundum sem stafa af brunanum, 

— sérstakan hlífðarbúnað fyrir slökkviliðsmenn. 

6. RÁÐSTAFANIR VEGNA LOSUNAR AF SLYSNI 

Þörf kann að vera á eftirgreindum upplýsingum með hliðsjón af þeim efnum eða efnablöndum sem um er að 
ræða: 

— öryggisráðstafanir fyrir fólk t.d.: 

að fjarlægja allt sem veldur íkviknunarhættu, að sjá fyrir nægilegri loftræstingu eða öndunarvörn, að hafa 
stjórn á ryki, að koma í veg fyrir að efnið berist á húð og í augu, 

— ráðstafanir vegna umhverfisins, t.d.: 

að hindra að efnin komist í skólpræsi, yfirborðsvatn, grunnvatn og jarðveg, hugsanleg þörf á að vara þá 
sem eru í nágrenninu við, 

— hreinsunaraðferðir, t.d.: 

að nota gleypin efni (t.d. sand, kísilgúr, sýrubindiefni, alhliða bindiefni, sag o.s.frv.), draga úr lofttegund-
um og gufum með vatni, þynning. 

Athuga skal einnig þörf fyrir áletranir eins og: „notist aldrei…, hlutleysist með….“ 

Athugasemd 

Ef við á skal vísa til 8. og 13. liðar. 

7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA 

Athugasemd 

Upplýsingarnar í þessum kafla skulu fjalla um heilsu-, öryggis- og umhverfisvernd. Vinnuveitandinn skal 
styðjast við þær þegar hann semur viðeigandi verklagsreglur og gerir skipulagsráðstafanir í samræmi við 
5. gr. tilskipunar 98/24/EB. 

7.1. Meðhöndlun 

Tilgreina skal varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun, þ.m.t. ráðgjöf um tæknilegar ráðstafanir, eins og: 
afmörkun, staðbundna og almenna loftræstingu, ráðstafanir til að koma í veg fyrir úða- og rykmyndun og 
bruna, svo og ráðstafanir sem er krafist til umhverfisverndar (t.d. nota síur eða hreinsibúnað í loftræstingu, 
notkun í mengunarkví, ráðstafanir fyrir söfnun og förgun spilliefna o.s.frv.) og allar sérstakar kröfur eða 
reglur sem tengjast efnunum eða efnablöndunum (t.d. aðferðir eða búnaður sem bannað er að nota eða mælt 
er með) og, ef hægt er, gefa stutta lýsingu.  
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7.2. Geymsla 
 

Tilgreina skal skilyrði fyrir öruggri geymslu, svo sem: sérstök hönnun geymslurýmis eða -íláta (þ.m.t. 
einangrunarveggir og loftræsting), ósamrýmanleg efni, geymsluskilyrði (hita- og rakamörk/-svið, ljós, 
eðalgas o.s.frv.) sérstakan rafbúnað og vörn gegn stöðurafmagni. 

 
Ef þörf er á skal veita ráðgjöf um styrkleikamörk í geymsluaðstöðu. Einkum skal taka fram sérstakar kröfur 
eins og varðandi tegund efnis sem er notað í umbúðir eða ílát undir efni eða efnablöndur. 

 
7.3. Sérstök notkun 
 

Fyrir tilbúnar vörur, sem eru hannaðar til sérstakra nota, skulu ráðleggingar taka mið af ætlaðri notkun og 
vera ítarlegar og verklegar. Ef mögulegt er skal vísa í leiðbeiningar sem hafa hlotið sérstaka viðurkenningu 
atvinnugreinarinnar — eða geira innan hennar. 

 
8. TAKMÖRKUN VÁHRIFA/PERSÓNUHLÍFAR 
 
8.1. Viðmiðunarmörk fyrir váhrif 
 

Tilgreina skal sérstakar takmörkunarfæribreytur, sem eiga við og eru í gildi, þ.m.t. viðmiðunarmörk fyrir 
váhrif í starfi og/eða líffræðileg viðmiðunarmörk. Gildi skulu tilgreind fyrir aðildarríkið þar sem efnið eða 
efnablandan er markaðssett. Veita skal upplýsingar um verklagsreglur sem gilda um vöktun. 

 
Fyrir efnablöndur er rétt að tilgreina gildi þeirra efnisþátta sem gerð er krafa um að séu skráðir í öryggis-
leiðbeiningarnar skv. 2. lið. 

 
8.2. Takmörkun váhrifa 
 

Í skilningi þessa skjals merkir takmörkun váhrifa allar forvarnarráðstafanir sem grípa skal til meðan á notkun 
stendur til að draga úr váhrifum sem starfsmenn kunna að verða fyrir. 

 
8.2.1. Takmörkun váhrifa í starfi 
 

Vinnuveitandi skal taka tillit til þessara upplýsinga við mat á áhættu fyrir heilsu og öryggi starfsmanna af 
völdum efna og efnablandna skv. 4. gr. tilskipunar 98/24/EB, þar sem er gerð krafa um að settar séu 
viðeigandi verklagsreglur og verkfræðilegar takmarkanir, að notaður sé viðunandi búnaður og efni, að beitt sé 
almennum meginreglum um forvarnir við upptök mengunar og loks að gerðar séu ráðstafanir til að verja 
einstaklinga, svo sem með persónuhlífum. Þess vegna skal gefa viðeigandi og fullnægjandi upplýsingar um 
þessar ráðstafanir til að unnt sé að gera viðhlítandi áhættumat skv. 4. gr. tilskipunar 98/24/EB. Þetta skal 
koma til fyllingar upplýsingunum sem þegar eru veittar í lið 7.1. 

 
Þegar þörf er á persónuhlífum skal tilgreina ítarlega hvaða búnaður veitir fullnægjandi og viðeigandi vernd. 
Taka skal tillit til tilskipunar ráðsins 89/686/EBE (1) og vísa til viðeigandi staðla Staðlasamtaka Evrópu 
(CEN): 

 
8.2.1.1. Öndunarvörn 
 

Fyrir hættulegar lofttegundir, gufur eða ryk skal tilgreina gerð hlífðarbúnaðar sem á að nota, eins og 
sjálfstæðan öndunarbúnað, viðunandi grímur og síur. 

 
8.2.1.2. Handvörn 
 

Tilgreina skal greinilega tegund hanska sem klæðast skal þegar efnin eða efnablöndurnar eru meðhöndlaðar, 
þ.m.t.: 

 
- tegund efnis, 

 
- mettunartíma hanskaefnisins með tilliti til magns og tíma váhrifa á húð. 

 
Ef nauðsyn krefur skal tilgreina viðbótarráðstafanir um vörn fyrir hendur. 

 
(1)   Stjtíð. EB L 399, 30.12.1989, bls. 18. 
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8.2.1.3. Augnhlífar 

Tilgreina skal tegund augnhlífa sem krafist er, svo sem: öryggisgleraugu, hlífðargleraugu, andlitshlíf. 

8.2.1.4. Húðvörn 

Ef nauðsynlegt er að vernda annan líkamshluta en hendur skal tilgreina tegund og gæði hlífðarbúnaðarins sem 
krafist er, svo sem: svuntu, stígvél og hlífðarbúning. Ef nauðsyn krefur skal tilgreina frekari húðvörn og sér-
stakar hreinlætisráðstafanir. 

8.2.2. Takmörkun váhrifa á umhverfið 

Tilgreina skal þær upplýsingar sem vinnuveitandi þarf til að uppfylla skyldur sínar samkvæmt umhverfis-
verndarlöggjöf Bandalagsins. 

9. EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR 

Veita skal allar viðeigandi upplýsingar um efni og efnablöndur til að unnt sé að gera viðhlítandi ráðstafanir til 
að takmarka váhrif, einkum upplýsingarnar sem eru tilgreindar í lið 9.2. 

9.1. Almennar upplýsingar 

Útlit 

Tilgreina skal eðlisástand (fast, fljótandi, loftkennt) og lit efnisins eða efnablöndunnar eins og hún er afhent. 

Lykt 

Ef lykt er merkjanleg skal gefa stutta lýsingu á henni. 

9.2. Mikilvægar upplýsingar um heilsu, öryggi og umhverfi 

pH 

Tilgreina skal sýrustig efnisins eða efnablöndunnar, eins og hún er afhent, eða vatnslausnarinnar; í síðara 
tilvikinu skal tilgreina styrkinn. 

Suðumark/suðusvið 

Kveikjumark: 

Eldfimi (fast efni, loftkennt): 

Sprengifimi: 

Eldnærandi eiginleikar: 

Gufuþrýstingur: 

Eðlismassi: 

Leysni: 

— vatnsleysni: 

— fituleysni (olía sem leyst er í skal tilgreind): 

Deilistuðull: n-oktanól/vatn: 

Seigja: 

Eðlismassi gufu: 

Uppgufunarhraði: 

9.3. Aðrar upplýsingar 

Tilgreina skal aðra mikilvæga öryggisþætti eins og blöndunarhæfni, leiðni, bræðslumark/bræðslusvið, loft-
tegundarflokk (á við um 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/9/EB) (1), sjálfsíkveikjuhitastig 
o.s.frv. 

 
(1)   Stjtíð. EB L 100, 19.4.1994, bls. 1. 
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1. athugasemd 

 

Ákvarða skal framangreinda eiginleika í samræmi við lýsingarnar í A-hluta V. viðauka við tilskipun 67/548 
/EBE eða með öðrum sambærilegum aðferðum. 

 

2. athugasemd 

 

Að því er varðar efnablöndur skal að öllu jöfnu veita upplýsingar um eiginleika efnablöndunnar sjálfrar. Ef 
tekið er fram að ekki sé um að ræða sérstaka hættu skal þó greina skýrt á milli tilvika þar sem flokkunaraðili 
hefur upplýsingar ekki tiltækar og tilvika þar sem neikvæðar prófunarniðurstöður liggja fyrir. Ef talið er 
nauðsynlegt að veita upplýsingar um eiginleika einstakra efnisþátta skal taka skýrt fram til hvers gögnin vísa. 
 

10. STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI 

 

Tilgreina skal stöðugleika efnisins eða efnablöndunnar og hugsanleg hættuleg efnahvörf sem geta orðið við 
tiltekin notkunarskilyrði og einnig ef það er losað út í umhverfið. 

 

10.1. Skilyrði sem ber að varast 

 

Gera skal skrá yfir skilyrði, svo sem hita, þrýsting, ljós, högg o.s.frv., sem geta valdið hættulegum efna-
hvörfum og lýsa þeim í stuttu máli ef hægt er. 

 

10.2. Efni sem ber að varast 

 

Gera skal skrá yfir efni, svo sem vatn, loft, sýru, basa, eldnærandi efni eða önnur sérstök efni, sem geta valdið 
hættulegum efnahvörfum og lýsa þeim í stuttu máli ef hægt er. 

 

10.3. Hættuleg niðurbrotsefni 

 

Gera skal skrá yfir hættuleg efni sem myndast í hættulega magni við niðurbrot. 

 

Athugasemd 

 

Einkum skal tiltaka: 

 

— þörf á stöðgurum og hvort þeir eru fyrir hendi, 

 

— möguleika á að hættulegt, útvermið efnahvarf eigi sér stað, 

 

— hugsanleg öryggissjónarmið sem taka verður mið af vegna breytingar á eðlisfræðilegu útliti efnisins, 

 

— hættuleg niðurbrotsefni sem geta myndast við snertingu við vatn, 

 

— hugsanlegt niðurbrot á óstöðugum efnum. 

 

11. EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

Í þessum hluta er fjallað um þörfina fyrir gagnorða en ítarlega og skiljanlega lýsingu á hinum ýmsu eiturefna-
fræðilegu áhrifum (á heilsu) sem kunna að verða ef notandinn kemst í snertingu við efnið eða efnablönduna. 

 

Tiltaka skal áhrif sem eru skaðleg heilsunni vegna efna- eða efnablönduváhrifa, byggð á reynslu og 
niðurstöðum vísindalegra tilrauna. Tiltaka skal upplýsingar um mismunandi leiðir váhrifa (innöndun, inntaka, 
snerting við húð og augu) og lýsa einkennunum sem tengjast eðlis-, efna- og eiturefnafræðilegum einkennum. 
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Tiltaka skal hvort um sé að ræða síðbúin eða tafarlaus áhrif svo og langvinn áhrif eftir skammtíma- eða 
langtímaváhrif: t.d. næming, deyfihrif, krabbameinsvaldandi áhrif, stökkbreytihrif og eiturhrif á æxlun 
(eiturhrif á þroskun og frjósemi). 
 
Að teknu tilliti til upplýsinganna, sem þegar hefur verið kveðið á um í 2. lið, samsetning eða upplýsingar um 
innihaldsefni, kann að vera nauðsynlegt að vísa til sérstakra heilsufarsáhrifa tiltekinna efnisþátta í 
efnablöndu. 
 

12. VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 
Lýsa skal hugsanlegum áhrifum, virkni og afdrifum efnisins eða efnablöndunnar í lofti, vatni og/eða jarðvegi. 
Tilgreina skal viðeigandi prófunargögn (t.d. LC50 fiskur ≤ 1 mg/l) þegar þau liggja fyrir. 
 
Lýsa skal mikilvægustu einkennunum sem eru líkleg til að hafa áhrif á umhverfið vegna eðlis efnisins eða 
efnablöndunnar og líklegra notkunaraðferða. Sams konar upplýsingar skal veita vegna hættulegra efna sem 
stafa af niðurbroti efna og efnablandna. Þetta getur falið í sér eftirfarandi: 
 

12.1. Visteiturhrif 
 
Undir þetta falla viðeigandi tiltæk gögn um visteiturhrif í vatni, bæði bráð og langvinn, í fiski, halaflóm, 
þörungum og öðrum vatnaplöntum. Auk þess skal tiltaka gögn um eiturhrif á örverur og stórsæjar lífverur í 
jarðvegi og aðrar lífverur sem skipta máli fyrir umhverfið, eins og fugla, býflugur og plöntur, þegar þau eru 
fyrir hendi. Þegar efnið eða efnablandan hefur hindrandi áhrif á starfsemi örvera skal taka fram hugsanleg 
áhrif á skólphreinsunarstöðvar. 

 
12.2. Hreyfanleiki 

 
Möguleikinn á því að efnið eða viðkomandi innihaldsefni efnablöndu(1) berist í grunnvatnið eða langt frá 
losunarstað, ef þau eru losuð út í umhverfið. 
 
Meðal viðeigandi gagna gætu verið: 
 
— þekkt eða fyrirsjáanleg dreifing efnisins til umhverfisþátta, 
 
— yfirborðsspenna, 
 
— ísog/afsog. 
 
Sjá 9. lið að því er varðar aðra eðlisefnafræðilega eiginleika. 

12.3. Þrávirkni og niðurbrot 

Möguleikinn á því að efnið eða viðkomandi efnisþættir efnablöndu (1) brotni niður í viðkomandi þáttum í 
umhverfinu, annaðhvort með lífrænu niðurbroti eða öðrum ferlum eins og oxun eða vatnsrofi. Tilgreina skal 
helmingunartíma niðurbrots þegar hann er þekktur. Einnig skal tilgreina getu efnisins eða viðkomandi 
efnisþátta efnablöndu (1) til niðurbrots í skólphreinsunarstöðvum. 
 

12.4. Hugsanleg uppsöfnun í lífverum 
 
Geta efnisins eða viðkomandi efnisþátta efnablöndu (1) til að safnast fyrir í lífríkinu og fara í gegnum 
fæðukeðjuna, með vísun til deilistuðuls fyrir oktanól-vatn (Kow) og lífsþéttnistuðuls, ef þeir eru fyrir hendi. 
 

12.5. Önnur skaðleg áhrif 
 
Tiltaka skal upplýsingar um öll önnur skaðleg áhrif á umhverfið, ef þau eru fyrir hendi, t.d. ósoneyðingar-
mátt, ljósefnafræðilegan ósonmyndunarmátt og/eða hitahækkunarmátt. 
 
Athugasemdir 
 
Tryggja skal að upplýsingar, sem máli skipta fyrir umhverfið, séu einnig tilgreindar í öðrum liðum á öryggis-
leiðbeiningunum, einkum ráð varðandi losun undir eftirliti, ráðstafanir vegna losunar af slysni og flutning og 
förgun í 6., 7., 13., 14. og 15. lið. 

 
(1) Ekki er hægt að veita þessar upplýsingar um efnablönduna vegna þess að þær eru breytilegar eftir efni. Þess vegna skal veita þær 

þegar þær eru tiltækar og viðeigandi fyrir hvern efnisþátt í efnablöndunni sem þarf að skrá í öryggisleiðbeiningarnar samkvæmt 
reglunum í 2. lið í þessum viðauka. 
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13. FÖRGUN 
Ef förgun efnis eða efnablöndu (ofgnótt eða úrgangur vegna fyrirsjáanlegrar notkunar) hefur hættu í för með 
sér skal lýsa þessum efnaleifum og veita upplýsingar um örugga meðhöndlun þeirra. 

Tilgreina skal viðeigandi aðferðir við förgun efnis eða efnablöndu og mengaðra umbúða (brennsla, endur-
vinnsla, urðun o.s.frv.). 

Athugasemd 

Vísa skal til viðeigandi ákvæða Bandalagsins sem tengjast úrgangi. Ef þau eru ekki fyrir hendi er nauðsynlegt 
að minna notandann á að lands- eða svæðisbundin ákvæði kunna að gilda. 

14. FLUTNINGSGÖGN 

Tiltaka skal sérstakar varúðarráðstafanir sem notandinn kann að þurfa að vita af eða hlíta í sambandi við 
flutninga annaðhvort innan eða utan athafnasvæðis síns. 

Veita skal upplýsingar um flokkun flutninga eftir þeim flutningareglum sem við eiga: IMDG (á sjó), ADR (á 
vegum, tilskipun ráðsins 94/55/EB (1)), RID (með járnbrautum, tilskipun ráðsins 96/49/EB (2)), ICAO/IATA 
(í lofti). Þetta gæti m.a. verið: 

— UN-númer, 

— flokkur, 

— rétt sendingarheiti/farmheiti, 

— pökkunarhópur, 

— sjávarmengunarvaldar, 

— aðrar upplýsingar sem skipta máli. 

15. UPPLÝSINGAR UM LÖG OG REGLUR 

Veita skal upplýsingar á merkimiðanum sem varða heilsu, öryggi og umhverfi í samræmi við tilskipanir 
67/548/EBE og 1999/45/EB. 

Ef efnið eða efnablandan, sem þessar öryggisleiðbeiningar taka til, er háð sérstökum ákvæðum um vernd 
manna eða umhverfis innan Bandalagsins (t.d. takmörkunum á markaðssetningu og notkun sem settar eru 
fram í tilskipun ráðsins 76/769/EBE (3)) skal tilgreina þessi ákvæði eftir því sem unnt er. 

Einnig skal, þegar unnt er, tilgreina landslög til framkvæmdar þessum ákvæðum og allar aðrar innlendar 
ráðstafanir sem kunna að eiga við. 

16. AÐRAR UPPLÝSINGAR 

Tilgreina skal allar aðrar upplýsingar sem birgirinn telur vera mikilvægar vegna heilsu og öryggis notanda og 
til verndar umhverfinu, t.d.: 

— skrá yfir viðeigandi hættusetningar. Skrifa skal í heild texta allra hættusetninga sem vísað er til í 2. og 
3. lið öryggisleiðbeininganna. 

— ráðleggingar um þjálfun, 

— tilmæli um takmarkanir á notkun (þ.e. ólögboðin tilmæli birgis), 

— frekari upplýsingar (skriflegar tilvísanir og/eða tilvísunaraðilar),  

— heimildir sem öryggisleiðbeiningarnar eru byggðar á, 

— þegar öryggisleiðbeiningar eru endurskoðaðar skal koma skýrt fram hvaða upplýsingar það eru sem hefur 
verið bætt við, eytt eða endurskoðaðar (nema það hafi verið tilgreint annars staðar). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 319, 12.12.1994, bls. 7. 
(2) Stjtíð. EB L 235, 17.9.1996, bls. 25. 
(3) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 201.“ 


