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                                 TILMÆLI FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                   2005/EES/27/20 

frá 16. september 2002 

um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnisins 
 dífenýletra, oktabrómafleiðu (*) 

(tilkynnt með númeri C(2002) 3394) 

 (2002/755/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) Með reglugerð (EBE) nr. 793/93 hefur dífenýletri, oktabrómafleiða, verið tilgreindur sem forgangs-

efni við mat í samræmi við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1179/94 frá 25. maí 1994 
varðandi fyrstu skrána yfir efni sem hafa forgang eins og mælt er fyrir um í reglugerð ráðsins 
(EBE) nr. 793/93 (2). Í reglugerð (EB) nr. 1179/94 voru Frakkland og Breska konungsríkið tilnefnd 
skýrslugjafarríki fyrir þetta efni. 

 
2) Skýrslugjafarríkin hafa lokið öllum þáttum áhættumatsins sem snúa að mönnum og umhverfi að því 

er varðar dífenýletra, oktabrómafleiðu (3), og hafa gert tillögu að áætlun um að takmarka áhættuna í 
samræmi við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94 frá 28. júní 1994 um megin-
reglur um mat á áhættu, sem mönnum og umhverfi stafar af skráðum efnum, í samræmi við reglu-
gerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 (4). 

 
3) Haft var samráð við vísindanefndina um eiturhrif, eiturhrif í umhverfinu og umhverfið (CSTEE) að 

því er varðar áhættumatið sem skýrslugjafarríkin unnu. 
 
4) Niðurstöður áhættumatsins eru í viðaukanum við þessi tilmæli. 
 
5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessum tilmælum, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem 

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

 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 249, 17.9.2002, bls. 27. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 75/2003 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. 13.  

(1) Stjtíð. EB L 84, 5.4.1993, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 131, 26.5.1994, bls. 3. 
(3) Heildarskýrslan um áhættumat, sem skýrslugjafarríki hafa sent framkvæmdastjórninni, er aðgengileg almenningi. Einnig er unnt 

að fá stutta samantekt. Bæði skýrslu og samantekt má finna á vefsetri Evrópuskrifstofu íðefna hjá Stofnun heilsu- og neytenda-
verndar Sameiginlegu rannsóknarmiðstöðvarinnar (European Chemicals Bureau, Institute for Health and Consumer Protection of 
the Joint Research Centre) í Ispra, Ítalíu (http://ecb.jrc.it/regulation-results/). 

(4) Stjtíð. EB L 161, 29.6.1994, bls. 3. 
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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: 
 

— dífenýletra, oktabrómafleiðu 
 

CAS-nr. 32536-52-0 
 

EINECS-nr. 251-087-9, 
 

skal taka tillit til niðurstaðna áhættumatsins sem settar eru fram í viðaukanum. 
 
2. Hrinda skal í framkvæmd áætluninni um að takmarka áhættuna sem sett er fram í II. lið viðaukans. 
 
Gjört í Brussel 16. september 2002. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Margot WALLSTRÖM 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

Dífenýletri, oktabrómafleiða, eða oktabrómdífenýletri 

CAS-nr.: 32536-52-0 

EINECS-nr.: 251-087-9 

Skýrslugjafarríki: Frakkland og Breska konungsríkið 

Flokkun: efnið hefur enn ekki verið flokkað 

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 skýrslugjafarríkin framsendu framkvæmdastjórninni. 

Í áhættumatinu, sem byggist á fyrirliggjandi upplýsingum, er komist að þeirri niðurstöðu að í Evrópubandalaginu sé 
efnið aðallega notað sem logavarnarefni, einkum í plast- og textíliðnaði. 

 

I. ÁHÆTTUMAT 

A. Heilbrigði manna 

Niðurstaða áhættumats, að því er varðar 

STARFSMENN, er sú: 

1. að þörf er á frekari upplýsingum og/eða prófunum. Komist er að þessari niðurstöðu þar eð upplýsinga er þörf um 
transtýretín-T4 í samkeppni við oktabrómdífenýletra, svo og upplýsinga um að hve miklu leyti markaðssetta efnið 
oktabrómdífenýletri skilst út með móðurmjólk og upplýsinga um afleiðingar langvarandi váhrifa efnisins, og 

2. að þörf er á aðgerðum til að takmarka áhættuna. Taka skal tillit til ráðstafana sem hafa þegar verið gerðar í því 
skyni að draga úr áhættu. Komist er að þessari niðurstöðu að því er varðar framleiðslu (pökkun og hreinsun) og 
blöndun og þegar efni í heila framleiðslulotu er sett saman (þegar sekkir eru tæmdir). Áhættan snýst um: 

— kerfistengd áhrif eftir innöndun og endurtekin váhrif sem verka á húð, 

— staðbundin áhrif í öndunarvegi eftir endurtekin váhrif við innöndun, og 

— áhrif á frjósemi kvenna eftir innöndun og endurtekin váhrif sem verka á húð. 

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. 

Komist er að þessari niðurstöðu vegna þess að váhrif, sem neytendur verða fyrir, eru talin óveruleg. 

Niðurstaða áhættumats, að því er varðar: 

VÁHRIF Á MENN FRÁ UMHVERFINU, er sú: 

að þörf er á frekari upplýsingum og/eða prófunum. 

Komist er að þessari niðurstöðu þar eð frekari upplýsinga er þörf um hve mikið berst út í umhverfið við notkun og 
hve mikið berst í plöntur úr jarðvegi, svo og um að hve miklu leyti markaðssetta efnið oktabrómdífenýletri skilst út 
með móðurmjólk og kúamjólk. Það ræðst af niðurstöðunum sem viðkomandi fyrirtæki leggja fram um útskilnað 
efnisins í mjólk hvort beðið verður um frekari upplýsingar. Þörf er á upplýsingum um váhrif sem stafa af styrk 
efnisins í kúamjólk og rekja má til staðbundinna og svæðisbundinna upptaka. Einnig er þörf á upplýsingum um 
transtýretín-T4 í samkeppni við oktabrómdífenýletra og um afleiðingarnar af langvarandi váhrifum. 

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. 

B. Umhverfi 

Niðurstaða áhættumats, að því er varðar 

UMHVERFIÐ, er sú: 

1. að þörf er á frekari upplýsingum og/eða prófunum. Þessi niðurstaða gildir um áhættu sem stafar af fylgieitrun frá 
öllum upptökum oktabrómdífenýletra. Hugsanlegt er að núverandi hlutfall milli áætlaðs styrks í umhverfinu og 
styrks, þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg (PEC/PNEC), gefi ekki rétta mynd af fylgieitrun, hvorki að því er 
varðar áætlaðan styrk í umhverfinu (PEC) né styrk sem áætlað er að hafi engin áhrif (PNEC), og að áhættan sé 
því vanmetin. Þetta atriði krefst frekari rannsókna. 



Nr. 27/120  2.6.2005EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

Annað áhyggjuefni, sem tengist fylgieitrun, er að þótt efnið sé þrávirkt liggja fyrir vísbendingar þess efnis að það 
geti brotnað niður við tilteknar aðstæður og þá myndist efnasambönd sem eru eitraðri og hafa enn ríkari 
tilhneigingu til að safnast fyrir í lífverum en það hafði sjálft. 

Mikill vafi leikur á því hvort sú aðferð, sem nú er notuð við áhættumat, sé heppileg þegar um er að ræða 
fylgieitrun og afbrómun. Margþætt óvissa veldur því að þær áhyggjur vakna að fram geti komið langvinn áhrif á 
umhverfið sem erfitt verði að sjá fyrir. Ekki er unnt með vísindalegri vissu að segja til um hvort umhverfinu stafi 
hætta af efninu nú eða hvort sú hætta verði fyrir hendi í framtíðinni.  

Þessi óvissa nægir til að réttlæta að gripið verði til ráðstafana sem draga úr áhættu og byggjast beinlínis á 
upplýsingunum sem koma fram í áhættumatinu, 

2. 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. Þessi niðurstaða gildir um mat á umhverfisáhættu sem steðjar að umhverfishlutunum 
vatni (yfirborðsvatni, seti og skólphreinsistöðvum), landi og andrúmslofti sem er framkvæmt með hefðbundnu 
aðferðinni sem byggist á hlutfallinu milli áætlaðs styrks í umhverfinu og styrks, þar sem engin áhrif eru 
fyrirsjáanleg (PEC/PNEC), fyrir oktabrómdífenýletra frá öllum upptökum (þ.m.t. mat á efnisþættinum 
hexabrómdífenýletra), 

3. að þörf er á aðgerðum til að takmarka áhættuna. Taka skal tillit til ráðstafana sem hafa þegar verið gerðar í því 
skyni að draga úr áhættu. Þessi niðurstaða gildir um mat á hættu á fylgieitrun af völdum efnisþáttarins 
hexabrómdífenýletra sem berst með ánamöðkum og er efnisþáttur í markaðssetta efninu oktabrómdífenýletra sem 
er notað í fjölliðusamsetningum. 

II. ÁÆTLUN UM AÐ TAKMARKA ÁHÆTTU 

Að því er varðar VÁHRIF Á MENN FRÁ UMHVERFINU: 

Niðurstaða áhættumats fyrir váhrif frá umhverfinu, að því er varðar heilbrigði manna, er að frekari upplýsinga/prófana 
er krafist en aðildarríkin hafa vakið athygli á því að óvissa ríkir að því er varðar lýsingu á áhættu fyrir ungbörn sem 
verða fyrir váhrifum af völdum markaðssetta efnisins oktabrómdífenýletra í móðurmjólk eða kúamjólk. Menn höfðu 
einkum áhyggjur af því að það tæki talsverðan tíma að afla upplýsinganna og að ítarlegra áhættumat gæti síðan leitt í 
ljós að fyrir hendi væri hætta fyrir ungbörn á brjósti. Í öllum tillögum um aðgerðir til að draga úr áhættu skal taka tillit 
til þeirrar hættu að ungbörn verði fyrir váhrifum frá efninu í mjólk. 

Að því er varðar 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. 

Mælt er með því að innan þessa ramma verði þróuð viðmiðunarmörk á vettvangi Bandalagsins fyrir váhrif í starfi 
fyrir þetta efni. Halda skal 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. Til greina kemur að 
nota það form af efninu sem er ekki hægt að anda að sér (köggla o.s.frv.) í stað dufts. Þörfin á slíkum ráðstöfunum 
ræðst af þeim tillögum sem lagðar eru fram í því skyni að vernda heilbrigði manna og umhverfið. 

Að því er varðar UMHVERFIÐ: 

Takmarkanir á markaðssetningu og notkun skulu íhugaðar á vettvangi Bandalagsins í því skyni að vernda umhverfið 
gegn þeim áhrifum sem hljótast af notkun oktabrómdífenýletra. 
 

 
 


