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                                      TILMÆLI FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                      2005/EES/27/24 

frá 4. júlí 2002 

um árangur af áhættumati vegna efnanna: etýlasetóasetats, 4-klór-o-kresóls, 
dímetýldíoktadekýlammoníumklóríðs (*) 

(tilkynnt með númeri C(2002) 2490) 

(2002/576/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 frá 
23. mars 1993 um mat og eftirlit með áhættu skráðra 
efna (1), einkum 2. mgr. 11. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 793/93 er tilgreind 
málsmeðferðin sem aðildarríkinu, sem hefur verið 
tilnefnt sem skýrslugjafarríki, 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 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. eftirlitsráðstafanir 
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 vettvangi Bandalagsins, í samræmi við 
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 15. gr., og að 
framkvæmdastjórninni beri að birta niðurstöðurnar og 
áætlunina. 

5) Í 1. gr. reglugerðar (EBE) nr. 793/93 er kveðið á um 
að sú reglugerð gildi með fyrirvara um löggjöf Banda-
lagsins um verndun neytenda og um öryggi og 
heilsuvernd starfsmanna á vinnustöðum, einkum 
tilskipun ráðsins 98/24/EB (3) um að tryggja öryggi 
og vernda heilsu starfsmanna gegn áhættu vegna 
efnafræðilegra áhrifavalda á vinnustað, tilskipun 
ráðsins 90/394/EBE (4) um verndun starfsmanna gegn 
áhættu vegna áhrifa af krabbameinsvöldum á vinnu-

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 181, 11.7.2002, bls. 35. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 76/2003 frá 20. 
júní 2003 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 51, 9.10.2003, bls. 14. 

(1)  Stjtíð. EB L 84, 5.4.1993, bls. 1. 
(2)  Stjtíð. EB L 161, 29.6.1994, bls. 3. 
(3)  Stjtíð. EB L 131, 5.5.1998, bls. 11. 
(4)  Stjtíð. EB L 196, 26.7.1990, bls. 1. 

stað og tilskipun ráðsins 92/85/EBE (5) um lögleið-
ingu ráðstafana til að auka öryggi og heilbrigði á 
vinnustöðum fyrir starfsmenn sem eru þungaðir, hafa 
nýlega alið börn eða hafa börn á brjósti. 

6) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 1179/94 (6) var samþykkt fyrsta forgangsskráin þar 
sem tilgreind voru efni sem gefa þarf sérstakan gaum. 
Í þessari forgangsskrá er m.a. kveðið á um mat á 
eftirfarandi efnum: 

— etýlasetóasetat, 

— 4-klór-o-kresól, 

— dímetýldíoktadekýlammoníumklóríð. 

7) Skýrslugjafarríkin hafa lokið öllum þáttum áhættu-
matsins sem snúa að mönnum og umhverfi að því er 
varðar þrjú framangreind efni (7). 

8) Niðurstöður úr áhættumati á efnunum þremur skulu 
samþykktar á vettvangi Bandalagsins. 

9) Haft var samráð við vísindanefnd um eiturhrif, 
eiturhrif í umhverfinu og umhverfið (CSTEE) og hún 
hefur skilað áliti um áhættumatsskýrslurnar sem um 
getur í þessum tilmælum (8). 

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

LAGT TIL EFTIRFARANDI: 

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

— etýlasetóasetat 

CAS-nr. 141-97-9 

Einecs-nr. 205-516-1, 

________________  

(5) Stjtíð. EB L 348, 28.11.1992, bls. 1. 
(6) Stjtíð. EB L 131, 26.5.1994, bls. 3. 
(7) Heildarskýrslur um áhættumat, sem skýrslugjafarríki hafa sent 

framkvæmdastjórninni, eru 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 á Ítalíu (http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/). 

(8) Skýrslur um áhættumat voru jafningjarýndar á vegum vísindanefndar 
um eiturhrif, eiturhrif í umhverfinu og umhverfið. Álitsgerðir 
nefndarinnar má finna á vefsetrinu: http://europa.eu.int/comm/ 
food/fs/sc/sct/outcome_en.html. 
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— 4-klór-o-kresól 

CAS-nr. 1570-64-5 

Einecs-nr. 216-381-3, 

— dímetýldíoktadekýlammoníumklóríð 

CAS-nr. 107-64-2 

Einecs-nr. 203-508-2, 

skal taka mið af niðurstöðum áhættumats sem eru teknar 
saman í 1., 2. og 3. hluta viðaukans við þessi tilmæli og 
fella þær inn í öryggisleiðbeiningarnar (1) þegar við á. 
Þessar niðurstöður voru settar fram í ljósi álitsgerða vísinda-
nefndar um eiturhrif, eiturhrif í umhverfinu og umhverfið. 
 
Gjört í Brussel 4. júlí 2002. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Margot WALLSTRÖM 

framkvæmdastjóri. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 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), tilskipun 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), tilskipun 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 tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
1999/45/EB frá 31. maí 1999 um samræmingu ákvæða í lögum og 
stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um flokkun, pökkun og 
merkingu hættulegra efnablandna (Stjtíð EB L 200, 30.7.1999, bls. 1). 
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VIÐAUKI 
 

1. HLUTI 
 

CAS-nr. 141-97-9  Einecs-nr. 205-516-1 
 
Sameindaformúla:     C6H10O3 

Einecs-heiti:      etýlasetóasetat 

Skýrslugjafarríki:     Þýskaland 

Flokkun (1):       Óflokkað 
 
 
(1) Á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga er ekki réttlætanlegt að flokka efnið í samræmi við viðmiðin sem eru sett fram í 

VI. viðauka við tilskipun 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). 

Áhættumatið byggist á núverandi meðhöndlun efnisins, sem er framleitt í Evrópubandalaginu eða flutt inn í það, á 
lífsferli þess eins og lýst er í heildarskýrslunum um áhættumat sem skýrslugjafarríkið framsendi framkvæmda-
stjórninni 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 á lyfjum, plöntuvarnarefnum, stöðgurum, aukefnum, hvötum og 
öðrum vörum. Efnið er einnig notað í margs konar heimilis- og snyrtivörur, eins og aukefni í matvæli, við framleiðslu 
litfilma, sem gegndreypingarefni við pappírsgerð og sem leysiefni í málningu og lökk. 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. 

ÁHÆTTUMAT 

A. HEILBRIGÐI MANNA 

Niðurstaða áhættumats, að því er varðar 

váhrif á starfsmenn, neytendur og aðra 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 því að komist er að þessari niðurstöðu er: 

— að áhættumatið leiðir í ljós að ekki er búist við að efnið hafi 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 (eðlisefnafræðilega eiginleika), 

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 búist við því að efnið hafi 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 búist við því að efnið hafi 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 ekki er búist við því að efnið hafi áhættu í för með sér. Talið er að þegar sé beitt 
fullnægjandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu. 
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2. HLUTI 
 

CAS-nr. 1570-64-5  Einecs-nr. 216-381-3 

Sameindaformúla:     C7H7ClO 

Einecs-heiti:      4-klór-o-kresól, 

IUPAC-heiti      4-klór-2-metýlfenól 

Skýrslugjafarríki:     Danmörk 

Flokkun (2):       T; H23 
C; H35 
N; H50 

 
(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, 8.6.2000, bls. 1). 

Áhættumatið byggist á núverandi meðhöndlun efnisins, sem er framleitt í Evrópubandalaginu eða flutt inn í það, á 
lífsferli þess eins og lýst er í heildarskýrslunum um áhættumat 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 hráefni til að framleiða illgresiseyða. 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 tekur hvorki til hugsanlegrar áhættu af völdum þess að efnið fyrirfinnst sem óhreinindi í tilteknum 
illgresiseyðum né til hugsanlegrar áhættu í kjölfar myndunar efnisins við niðurbrot illgresiseyða í umhverfinu. 

ÁHÆTTUMAT 

A. HEILBRIGÐI MANNA 

Niðurstaða áhættumats, að því er varðar 

váhrif á starfsmenn, neytendur og aðra 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 því að komist er að þessari niðurstöðu er: 

— að áhættumatið leiðir í ljós að ekki er búist við því að efnið hafi 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 (eðlisefnafræðilega eiginleika), 

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 búist við því að efnið hafi 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 búist við því að efnið hafi 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 ekki er búist við því að efnið hafi áhættu í för með sér. Talið er að þegar sé beitt 
fullnægjandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu. 
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3. HLUTI 
 

CAS-nr. 107-64-2  Einecs-nr. 203-508-2 
 
Sameindaformúla:     C38H80N.Cl 
 
Einecs-heiti:      dímetýldíoktadekýlammoníumklóríð 
 
Skýrslugjafarríki:     Þýskaland 
 
Flokkun (3):       Xi; H41 

N; H50-53 
 
(3) Flokkun efnisins er ákvörðuð með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/59/EB frá 6. ágúst 2001 um tuttugustu og áttundu 

aðlögun 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). 

Áhættumatið byggist á núverandi meðhöndlun efnisins, sem er framleitt í Evrópubandalaginu eða flutt inn í það, á 
lífsferli þess eins og lýst er í heildarskýrslunum um áhættumat sem skýrslugjafarríkið framsendi 
framkvæmdastjórninni um efnið. 
Í áhættumatinu, sem byggist á fyrirliggjandi upplýsingum, er komist að þeirri niðurstöðu að efnið sé ekki notað í 
Evrópubandalaginu sem slíkt en að það sé meginefnisþáttur í tæknilegu vörunni er varðar fjórgreint 
ammoníumsamband, bis(vetnað tólgaralkýl) dímetýl, klóríð (CAS-nr. 61789-80-8). Þetta efni er aðallega notað sem 
mýkingarefni og við framleiðslu á lífrænum leir. Efnið er einnig notað sem meðferðarefni í snyrtivörur (hárþvottalög, 
hárnæringu, ýruefni í fljótandi krem) og í þvottaefni fyrir bíla. 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. 

ÁHÆTTUMAT 

A. HEILBRIGÐI MANNA 
Niðurstaða áhættumats, að því er varðar 

váhrif á starfsmenn, neytendur og aðra 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 því að komist er að þessari niðurstöðu er: 
— að áhættumatið leiðir í ljós að ekki er búist við því að efnið hafi 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 (eðlisefnafræðilega eiginleika), 
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 búist við því að efnið hafi 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 búist við því að efnið hafi 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 ekki er búist við því að efnið hafi áhættu í för með sér. Talið er að þegar sé beitt 

fullnægjandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu. 
 

 
 
 


