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                                      REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2592/2001             2003/EES/57/17 

frá 28. desember 2001 

um að krefja framleiðendur eða innflytjendur tiltekinna efna, sem hafa forgang, um frekari upplýsingar og prófanir í 
samræmi við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 um mat og eftirlit með áhættu skráðra efna (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Aðildarríkin, sem eru tilnefnd sem skýrslugjafarríki, 
samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 793/93 fyrir tiltekin 
forgangsefni, sem eru tekin til áhættumats, hafa metið 
upplýsingarnar sem framleiðendur eða innflytjendur 
leggja fram varðandi þessi efni. Ríkin hafa skorið úr 
um, að höfðu samráði við viðkomandi framleiðendur 
eða innflytjendur, hvort nauðsynlegt sé að krefjast 
þess við áhættumat að þessir framleiðendur eða 
innflytjendur leggi fram frekari upplýsingar og/eða 
framkvæmi frekari prófanir.  

2) Framleiðendurnir og innflytjendurnir hafa athugað 
hvort ekki sé hægt að fá upplýsingarnar, sem eru 
nauðsynlegar til að meta viðkomandi efni, hjá fyrri 
framleiðendum eða innflytjendum efnanna í samræmi 
við 5. mgr. 10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 793/93. 
Framleiðendurnir og innflytjendurnir hafa einnig 
athugað, í samráði við aðildarríkin sem eru tilnefnd 
sem skýrslugjafarríki, hvort ekki sé unnt að nota aðrar 
aðferðir sem takmarka eða koma í stað tilrauna á 
dýrum.  

3) Aðildarríkin, sem eru tilnefnd sem skýrslugjafarríki,  
hafa upplýst framkvæmdastjórnina um hvort krefja 
þurfi framleiðendur eða innflytjendur þessara efna um 
frekari upplýsingar eða prófanir. Aðildarríkin, sem 
eru tilnefnd sem skýrslugjafarríki, hafa lagt aðferðar-
lýsingar varðandi umbeðnar, frekari prófanir fyrir 
framkvæmdastjórnina. 

5) Ef um að ræða efni, eitt sér eða í efnablöndu, sem er 
framleitt eða flutt inn af nokkrum framleiðendum eða 
innflytjendum má, skv. 3. mgr. 12. gr. reglugerðar 
(EBE) nr. 793/93, einn framleiðandi eða innflytjandi, 
sem kemur fram fyrir hönd hinna framleiðendanna 
eða innflytjendanna, framkvæma frekari prófanir. Í 
því tilviki skulu aðrir framleiðendur eða innflytjendur 
vísa til prófananna, sem hafa farið fram, og taka á sig 
sanngjarnan hluta af kostnaðinum. 

 
6) Ákvæði þessarar reglugerðar eru í samræmi við álit 

nefndarinnar sem var komið á fót skv. 15. gr. 
reglugerðar (EBE) nr. 793/93. 

 
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Framleiðendur og innflytjendur efnanna, sem talin eru upp í 
viðaukanum við þessa reglugerð, sem hafa lagt fram 
upplýsingar í samræmi við kröfurnar í  3., 4., 7. og 9. gr. 
reglugerðar (EBE) nr. 793/93, skulu veita þær upplýsingar 
og framkvæma þær prófanir sem eru tilgreindar í viðauk-
anum við þessa reglugerð og afhenda skýrslugjafarríkjunum 
viðeigandi niðurstöður. 
 
Framkvæma skal prófanirnar samkvæmt aðferðarlýsing-
unum sem skýrslugjafarríkin tilgreina.  
 
Skila skal niðurstöðunum innan þeirra tímamarka sem mælt 
er fyrir um í viðaukanum. 
 

2. gr. 
 
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 28. desember 2001. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Margot WALLSTRÖM 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 
(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 345, 29.12.2001, bls. 25, var  

nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 126/2002 frá  
27. september 2002 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 61, 12.12.2002, bls. 19. 

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



   
 

 
 

VIÐAUKI 
 

 EINECS-nr. CAS-nr. Heiti efnis Skýrslugjafarríki Kröfur um prófunarupplýsingar Mánuðir frá gildistökudegi 
þessarar reglugerðar. 

Gögn um myndun anilíns úr kátsjúkefnum 9 

Gögn um losun í skólp og hreinsun skólps sem tíðkast í evrópskum gúmmíiðnaði 9 

Gögn um losun út í andrúmsloftið og tækni við hreinsun útblásturslofts í 
gúmmíiðnaði 

9 

Prófun á eiturhrifum við plöntusvælingu 6 

Prófun á langtímaeiturhrifum á Lumbriculus variegatus og Chironomus riparius 
í seti við stýrð skilyrði   

6 

Prófun á uppsöfnun í lífverum með Lumbriculus variegatus í seti við stýrð 
skilyrði 

6 

1 200-539-3 62-53-3 Anilín (1) D 

Prófanir á áhrifum jarðvegs við stýrð jarðvegsskilyrði 
Prófanir á uppsöfnun í lífverum í jarðvegi við stýrð skilyrði 

Fer eftir niðurstöðum 
sjálfrar prófunarinnar á 
3,4-díklóranilíni (áhrif 
jarðvegs) og niðurstöðum 
prófana fyrir anilínset 

2 201-557-4 84-74-2 Díbútýlþalat (1) NL Prófun á eiturhrifum í plöntum 12 

3 202-627-7 98-01-1 2-fúraldehýð (2) NL Prófun í lífi á genastökkbreytingum 12 

4 202-974-4 101-77-9 4,4’-metýlendíanilín (1) D Prófun á langvinnum eiturhrifum á Lumbriculus variegatus 6 

5 204-211-0 117-81-7 Bis(2-etýlhexýl)þalat (2) S Rannsókn á mörgum kynslóðum fiska í ferskvatni 18 

6 204-825-9 127-18-4 Tetraklóretýlen (1) UK Áætlun um umhverfisvöktun fyrir tetraklóretýlen og tríklórediksýru í ESB 
 
14C ísótópagreining (fingrafaragreining) á tríklórediksýru í jarðvegi á a.m.k. 
einum stað þar sem styrkur hennar er mikill 
 
Prófun á því hvort tríklórediksýra geti hugsanlega myndast náttúrulega í jarðvegi 
á a.m.k. einum stað við náttúrulegar aðstæður og könnun á því hvort efnið geti 
hugsanlega borist frá upptökum með flæði 

18 
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 EINECS-nr. CAS-nr. Heiti efnis Skýrslugjafarríki Kröfur um prófunarupplýsingar Mánuðir frá gildistökudegi 
þessarar reglugerðar. 

Rannsókn á skaðlegum áhrifum á þroskun 3 

Prófun á afbrómun: 
— loftfirrt niðurbrot, 
— ljóssundrun 

3 
6 

28 daga rannsókn á eiturhrifum frá seti á Lumbriculus variegatus 6 

Prófun á áhrifum á vöxt plantna 6 

Prófun á skaðlegum áhrifum á æxlun ánamaðka 6 

7 214-604-9 1163-19-5 Bis(pentabrómfenýl)etri (1) F/UK 

Rannsókn á öndunarhömlum í virkri eðju 6 

8 231-152-8 7440-43-9 Kadmíum (3) B Ákvörðun á leysni/ummyndun efnisins í vatni 3 

9 231-765-0 7722-84-1 Vetnisperoxíð (2) FIN 90 daga innöndunarrannsókn með endurteknum skömmtum 24 

10 247-148-4 25637-99-4 Hexabrómsýklódódekan (2) S 90 daga eiturhrifarannsókn með endurteknum skömmtum 6 

90 daga innöndunarrannsókn þar sem rannsökuð eru æxlunarfæri og færibreytur 
fyrir ónæmiseiturhrif 

3 

Prófun á afbrómun:  

— loftfirrt niðurbrot, 6 

— ljóssundrun 18 

eða jafngildar upplýsingar  

28 daga rannsókn á eiturhrifum frá seti á Lumbriculus variegatus 6 

Prófun á áhrifum á vöxt plantna 6 

Prófun á skaðlegum áhrifum á æxlun ánamaðka 6 

11 251-087-9 32536-52-0 Dífenýletri, oktabrómafleiða (1) F/UK 

Rannsókn á öndunarhömlum í virkri eðju 6 
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 EINECS-nr. CAS-nr. Heiti efnis Skýrslugjafarríki Kröfur um prófunarupplýsingar Mánuðir frá gildistökudegi 
þessarar reglugerðar 

28 daga rannsókn á eiturhrifum frá seti á Lumbriculus variegatus 6 

28 daga eiturhrifaprófun á mýflugnategundum af ættkvíslinni Chironomus 6 

Langtímaprófun á áhrifum á vöxt plantna 6 

12 287-477-0 85535-85-9 Alkön, C14-17, klór (3) UK 

Prófun á skaðlegum áhrifum á æxlun ánamaðka 6 

(1) Efnið er skráð í viðaukann við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1179/94 (Stjtíð. EB L 131, 26.5.1994, bls. 3). 

(2) Efnið er skráð í viðaukann við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2268/95 (Stjtíð. EB L 231, 28.9.1995, bls. 18). 

(3) Efnið er skráð í viðaukann við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 143/97 (Stjtíð. EB L 25, 28.1.1997, bls. 13). 
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