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Lei rétting á tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 2004/394/EB frá 29. apríl 2004 um árangur af áhættumati 
og áætlanir sem mi a a  ví a  draga úr áhættu vegna efnanna asetónítríls, akr lamí s, akr lnítríls, 

akr ls ru, bútadíens, vetnisflúorí s, vetnisperoxí s, metakr ls ru, met lmetakr lats, tólúens og 
tríklórbensens 

(Stjtí . ESB L 144 frá 30. apríl 2004 ) 

 

Tilmæli 2004/394/EB ver i svohljó andi: 

 

                                                                TILMÆLI FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                        2008/EES14/22 

frá 29. apríl 2004 

um árangur af áhættumati og áætlanir sem mi a a  ví a  draga úr áhættu vegna efnanna asetónítríls, 
akr lamí s, akr lnítríls, akr ls ru, bútadíens, vetnisflúorí s, vetnisperoxí s, metakr ls ru, 

 met lmetakr lats, tólúens og tríklórbensens (*) 

(tilkynnt me  númeri C(2004) 1446) 

 (2004/394/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af regluger  rá sins (EBE) nr. 793/93 frá 
23. mars 1993 um mat og eftirlit me  áhættu skrá ra efna (1), 
einkum 2. mgr. 11. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Me  regluger  rá sins (EBE) nr. 793/93 hafa eftirfarandi 
efni veri  tilgreind sem forgangsefni me  tilliti til mats í 
samræmi vi  regluger  framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 1179/94 frá 25. maí 1994 var andi fyrstu skrána yfir 
efni sem hafa forgang eins og mælt er fyrir um í 
regluger  rá sins (EBE) nr. 793/93 (2) en ar eru einnig 
tilnefnd eftirfarandi sk rslugjafara ildarríki fyrir essi 
efni: 

— asetónítríl, sk rslugjafara ildarríki: Spánn, 

— akr lamí , sk rslugjafara ildarríki: Breska 
konungsríki , 

— akr lnítríl, sk rslugjafara ildarríki: Írland, 

— akr ls ra, sk rslugjafara ildarríki: skaland, 

— bútadíen, sk rslugjafara ildarríki: Breska 
konungsríki , 

— vetnisflúorí , sk rslugjafara ildarríki: Holland, 

— metakr ls ra, sk rslugjafara ildarríki: skaland, 

— met lmetakr lat, sk rslugjafara ildarríki: skaland. 
_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 144, 30.4.2004, bls. 72. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/2005 frá 11. mars 
2005 um breytingu á II. vi auka (Tæknilegar regluger ir, sta lar, prófanir 
og vottun) vi  EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi 
Evrópusambandsins nr. 38, 28.7.2005, bls. 17. 

(1) Stjtí . EB L 84, 5.4.1993, bls. 1. 
(2) Stjtí . EB L 131, 26.5.1994, bls. 3.  

2) Me  regluger  rá sins (EBE) nr. 793/93 hafa eftirfarandi 
efni veri  tilgreind sem forgangsefni vi  mat í samræmi 
vi  regluger  framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 2268/95 frá 28. september 1995 var andi a ra skrá 
yfir efni sem hafa forgang eins og mælt er fyrir um í 
regluger  rá sins (EBE) nr. 793/93 (3) en ar eru einnig 
tilnefnd eftirfarandi sk rslugjafara ildarríki fyrir essi 
efni: 

— vetnisperoxí , sk rslugjafara ildarríki: Finnland, 

— tólúen, sk rslugjafara ildarríki: Danmörk, 

— tríklórbensen, sk rslugjafara ildarríki: Danmörk. 

3) Sk rslugjafara ildarríkin hafa loki  öllum áttum 
áhættumatsins, sem snúa a  mönnum og umhverfi a  ví 
er var ar essi efni, og hafa gert tillögu a  áætlun um a  
takmarka áhættuna í samræmi vi  regluger  
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94 frá 28. júní 
1994 um meginreglur um mat á áhættu sem mönnum og 
umhverfi stafar af skrá um efnum í samræmi vi  reglu-
ger  rá sins (EBE) nr. 793/93 (4). 

4) Haft var samrá  vi  vísindanefndina um eiturhrif, 
eiturhrif í umhverfinu og umhverfi  (CSTEE) og hefur 
hún skila  áliti um áhættumati  sem 
sk rslugjafara ildarríkin unnu. 

5) Ni urstö ur áhættumatsins eru settar fram í vi aukanum. 

________________  

(3) Stjtí . EB L 231, 28.9.1995, bls. 18.  
(4) Stjtí . EB L 161, 29.6.1994, bls. 3.  
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6) Á grundvelli eirra rá stafana, sem sk rslugjafi mælir 
me , skulu a ildarríkin og hluta eigandi atvinnugeiri, 
eftir ví sem vi  á, taka mi  af ví áhættumati, sem 
sam ykkt hefur veri , og hrinda vi eigandi tilmælum í 
framkvæmd til a  tryggja, fyrir sérhvert efni sem hefur 
veri  áhættumeti , a  höf  ver i stjórn á eirri áhættu 
sem heilbrig i manna og umhverfi  stafar af ví. 
Framkvæmdastjórnin hefur einnig gert skrá yfir ær 
lagará stafanir Bandalagsins sem ber a  veita forgang. 

7) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essum tilmælum, 
eru í samræmi vi  álit nefndarinnar sem komi  var á fót 
skv. 15. gr. regluger ar (EBE) nr. 793/93. 

LAGT TIL EFTIRFARANDI: 

1. Í öllum atvinnugreinum, sem flytja inn, framlei a, flytja, 
geyma, setja í efnablöndur e a vinna á annan hátt, nota, 
farga e a endurheimta eftirfarandi efni: 

1. asetónítríl, 

2. CAS-nr. 75-05-8 

3. EINECS-nr. 200-835-2 

4. akr lamí , 

5. CAS-nr. 79-06-1 

6. EINECS-nr. 201-173-7 

7. akr lnítríl, 

8. CAS-nr. 107-13-1 

9. EINECS-nr. 203-466-5 

10. akr ls ru, 

11. CAS-nr. 79-10-7 

12. EINECS-nr. 201-177-9 

13. bútadíen, 

14. CAS-nr. 106-99-0 

15. EINECS-nr. 203-450-8 

16. vetnisflúorí , 

17. CAS-nr. 7664-39-3 

18. EINECS-nr. 231-634-8 

19. vetnisperoxí , 

20. CAS-nr. 7722-84-1 

21. EINECS-nr. 231-765-0 

22. metakr ls ru, 

23. CAS-nr. 79-41-4 

24. EINECS-nr. 201-204-4 

25. met lmetakr lat, 

26. CAS-nr. 80-62-6 

27. EINECS-nr. 201-297-1 

28. tólúen, 

29. CAS-nr. 108-88-3 

30. EINECS-nr. 203-625-9 

31. tríklórbensen, 

32. CAS-nr. 120-82-1 

33. EINECS-nr. 204-428-0, 

skal taka mi  af ni urstö um áhættumats, sem eru settar 
fram undir „Áhættumat“ í 1. til 11. hluta vi aukans, fyrir 
sérhvert efnanna sem hér hafa veri  nefnd. 

2. Framkvæmda skal áætlanir til a  takmarka áhættu sem eru 
settar fram undir „Áætlanir til a  takmarka áhættu“ í 1. til 
11. hluta vi aukans vi  essi tilmæli. Í eim tilvikum, ar 
sem ekki er búist vi  neinni áhættu, skal nota 
uppl singarnar til a  tryggja a  gildandi rá stöfunum, sem 
mi a a  ví a  draga úr áhættu, sé vi haldi . 

essum tilmælum er beint til allra atvinnugreina, sem flytja 
inn, framlei a, flytja, geyma, setja í efnablöndur e a vinna 
á annan hátt, nota, farga e a endurheimta eftirfarandi efni, 
og til a ildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 29. apríl 2004. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Margot WALLSTRÖM 

framkvæmdastjóri. 
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VI AUKI 

1. HLUTI 

CAS-nr. 75-05-8  EINECS-nr. 200-835-
2 

 

Byggingarformúla: CH3–C  N 
 
EINECS-heiti: asetónítríl 
 
IUPAC-heiti: asetónítríl 
 
Sk rslugjafi: Spánn 
 
Flokkun (1): F: R11 
 

Xn: R20/21/22 
 

Xi: R36 
 

Áhættumati  byggist á núverandi me höndlun efnisins, sem er framleitt í Evrópubandalaginu e a flutt inn í a , í tengslum 
vi  vistferil ess eins og l st er í heildarsk rslu um áhættumat á efninu sem sk rslugjafara ildarríki  hefur sent 
framkvæmdastjórninni. Í áhættumatinu, sem byggist á fyrirliggjandi uppl singum, er komist a  eirri ni urstö u a  í 
Evrópubandalaginu sé efni  a allega nota  sem milliefni vi  smí i i nefna, lyfja og varnarefna og í framlei slu á 
ljósmyndafilmum. Efni  er einnig nota  sem leysir í msum útdráttarferlum og á rannsóknarstofum til greiningar e a 
fræ ilegra rannsókna. Ekki reyndist unnt a  fá uppl singar um notkun alls ess magns efnisins sem er framleitt e a flutt inn í 
Evrópubandalagi  og ví kann a  vera a  áhættumati  taki ekki til allrar notkunar efnisins. 

Áhættumati  leiddi í ljós a  menn og umhverfi geta or i  fyrir váhrifum vegna annarra upptaka efnisins sem eru einkum au 
a  efni  myndast vi  bruna lífmassa og er í útblásturslofti bifrei a en tengjast ekki vistferli ess efnis sem er framleitt í 
Evrópubandalaginu e a flutt inn til ess. Mat á eirri áhættu, sem stafar af essum váhrifum, er ekki hluti af essu 
áhættumati. Í heildarsk rslum um áhættumat, sem sk rslugjafara ildarríki  hefur sent framkvæmdastjórninni, er hins vegar 
a  finna uppl singar um essa áhættu. 

ÁHÆTTUMAT 

 

A. Heilbrig i manna 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

STARFSMENN, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg eiturhrif sem ná til alls líkamans, í kjölfar váhrifa í gegnum hú  sem stafa af notkun efnisins sem leysis og 
sem milliefnis. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

VÁHRIF Á NEYTENDUR OG A RA MENN GEGNUM UMHVERFI , 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er búist vi  ví a  efni  hafi áhættu í för me  sér. Tali  er a  egar sé beitt 
fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

 
(1) Flokkun efnisins er ákvör u  me  tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/59/EB frá 6. ágúst 2001 um tuttugustu og áttundu a lögun a  

tækniframförum á tilskipun rá sins 67/548/EBE um samræmingu ákvæ a í lögum og stjórns slufyrirmælum um flokkun, pökkun og 
merkingu hættulegra efna (Stjtí . EB L 225, 21.8.2001, bls. 1). 

(2) Heildarsk rslu um áhættumat og samantekt má finna á vefsetri Evrópuskrifstofu í efna (European Chemicals Bureau): 
http://ecb.jrc.it/existing-substances/. 
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Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

HEILBRIG I MANNA (e lisefnafræ ilegir eiginleikar), 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er búist vi  ví a  efni  hafi áhættu í för me  sér. Tali  er a  egar sé beitt 
fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

 

B. Umhverfi 

Ni ursta a mats á áhættu fyrir umhverfi , a  ví er var ar 

ANDRÚMSLOFT, 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er a  vænta áhættu er tengist framangreindum umhverfis áttum. Tali  er a  egar sé 
beitt fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

Ni ursta a mats á áhættu fyrir umhverfi , a  ví er var ar 

VISTKERFI Í VATNI OG Á LANDI, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg áhrif á vistkerfi í vatni og á landi vegna váhrifa sem stafa af notkun efnisins í lyfjai na i. 

Ni ursta a mats á áhættu fyrir umhverfi , a  ví er var ar 

ÖRVERUR Í SKÓLPHREINSUNARSTÖ VUM, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg áhrif á skólphreinsistö var vegna váhrifa sem stafa af notkun efnisins í lyfjai na i. 

ÁÆTLUN UM A  TAKMARKA ÁHÆTTU 

Áhættumati  hefur leitt í ljós fleiri upptök asetónítrílslosunar (t.d. bruna jar efnaeldsneytis). au falla utan gildissvi s 
regluger ar rá sins (EBE) 793/93 og eru ekki me  í áætluninni um a  draga úr áhættu. 

A  ví er var ar STARFSMENN: 

Núgildandi löggjöf um vernd starfsmanna í Bandalaginu er talin nægja sem rammi til a  takmarka áhættuna af efninu a  ví 
marki sem örf er á og gildir hún. 

Innan essa ramma er mælt me  ví: 

— a  íhugu  ver i endursko un á gildandi vi mi unarmörkum fyrir váhrif í starfi sem voru sam ykkt me  sto  í tilskipun 
rá sins 91/322/EBE (1) til a  gefa ábendingu um a  váhrif í gegnum hú  geti auki  heildarváhrif á starfsmenn, 

a  ví er var ar UMHVERFI: 

— a  framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna íhugi skráningu asetónítríls í skrána yfir forgangsefni í X. vi auka vi  
tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2000/60/EB (2) (rammatilskipun um vatn) vi  næstu endursko un á eim vi auka, 

 
(1) Stjtí . EB L 177, 5.7.1991, bls. 22. 
(2) Stjtí . EB L 327, 22.12.2000, bls. 1. 
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— til a  au velda leyfisveitingu samkvæmt tilskipun rá sins 96/61/EB (1) (sam ættar mengunarvarnir og eftirlit me  
mengun), a  etta efni ver i hluti af eirri vinnu sem nú fer fram vi  samningu lei beininga um bestu fáanlegu tækni 
(BAT). Mælt er me  ví a  a ildarríkin fylgist vandlega me  beitingu bestu fáanlegu tækni vi  leyfisveitingar og greini 
framkvæmdastjórninni frá öllum mikilvægum framförum innan rammans um mi lun uppl singa um bestu fáanlegu 
tækni, 

— a  sta bundin losun í umhverfi  ver i takmörku  me  innlendum reglum, ef nau syn krefur, til a  tryggja a  ekki urfi 
a  óttast áhættu fyrir umhverfi . 

2. HLUTI 

CAS-nr. 79-06-1  EINECS-nr. 201-173-
7 

 

Byggingarformúla: CH2 = CH–CONH2 
 
EINECS-heiti: akr lamí  
 
IUPAC-heiti: 2-propenamí  
 
Sk rslugjafi: Breska konungsríki  
 
Flokkun (2): 2. fl. krabbameinsvalda: H45 

 
2. fl. stökkbreytivalda: H46 
 
2. fl. æxlunarska valda: H62 
 
T: H25 
 
T: H48/23/24/25 
 
Xn: H20/21 
 
Xi: H36/38 
 
H43 

 

Áhættumati  byggist á núverandi me höndlun efnisins, sem er framleitt í Evrópubandalaginu e a flutt inn í a , í tengslum 
vi  vistferil ess eins og l st er í heildarsk rslu um áhættumat sem sk rslugjafara ildarríki  hefur sent 
framkvæmdastjórninni um efni  (7). 

Í áhættumatinu, sem byggist á fyrirliggjandi uppl singum, er komist a  eirri ni urstö u a  í Evrópubandalaginu sé efni  
a allega nota  sem milliefni í efnai na i til a  framlei a pól akr lamí . Efni  er einnig nota  í pól akr lamí hlaup, sem er 
laga  á notkunarsta , og í fúgu- og glufufylla. Pól akr lamí  er a allega nota  í skólphreinsun, vinnslu á pappír- og 
pappírsdeigi og vinnslu jar efna en í minna mæli sem aukefni í snyrtivörum og sem jar vegsnæring. Ekki reyndist unnt a  fá 
uppl singar um notkun alls ess magns efnisins sem er framleitt e a flutt inn í Evrópubandalagi  og ví kann a  vera a  
áhættumati  taki ekki til allrar notkunar efnisins. 

 

ÁHÆTTUMAT 

 

A. Heilbrig i manna 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

STARFSMENN, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg stökkbreytandi og krabbameinsvaldandi áhrif vegna váhrifa sem stafa af framlei slu efnisins, notkun ess sem 
milliefnis í efnai na i til framlei slu á pól akr lamí i, notkun pól akr lamí s, notkun pól akr lamí hlaups vi  rafdrátt 
og notkun á fúgu- og glufufyllum sem eru a  stofni til úr akr lamí i (notkun í stórum og smáum stíl). 

 
(1) Stjtí . EB L 257, 10.10.1996, bls. 26. 
(2) Flokkun efnisins er ákvör u  me  tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/59/EB frá 6. ágúst 2001 um tuttugustu og áttundu a lögun a  

tækniframförum á tilskipun rá sins 67/548/EBE um samræmingu ákvæ a í lögum og stjórns slufyrirmælum um flokkun, pökkun og 
merkingu hættulegra efna (Stjtí . EB L 225, 21.8.2001, bls. 1). 

(3) Heildarsk rslu um áhættumat og samantekt úr henni má finna á vefsetri Evrópuskrifstofu í efna: http://ecb.jrc.it/existing-substances/. 
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— hugsanleg taugaeiturhrif og ska leg áhrif á æxlun vegna váhrifa sem stafa af notkun í stórum og smáum stíl á fúgu- og 
glufufyllum sem eru a  stofni til úr akr lamí i. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

NEYTENDUR, 

— er sú a  ekki er unnt a  útiloka áhættu, hver sem váhrifin eru, ar e  efni  hefur veri  tilgreint sem krabbameinsvaldandi 
án vi mi unarmarka. Kanna skal hvort fyrirliggjandi eftirlit sé fullnægjandi og hvort sérstakar vi bótarrá stafanir séu 
hagkvæmar og hafi tilskili  notagildi. Áhættumati  gefur ó til kynna a  áhættan sé nú egar lítil. Taka ber etta til 
greina egar kanna skal hvort fyrirliggjandi eftirlit sé fullnægjandi og hvort sérstakar vi bótarrá stafanir séu hagkvæmar 
og hafi tilskili  notagildi. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

VÁHRIF Á MENN GEGNUM UMHVERFI , 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg taugaeiturhrif, ska leg áhrif á æxlun og stökkbreytandi og krabbameinsvaldandi áhrif vegna váhrifa sem stafa 
af notkun í stórum stíl á fúgu- og glufufyllum, sem eru a  stofni til úr akr lamí i, í byggingarstarfsemi og 
mannvirkjager . 

Til vi bótar framangreindri ni urstö u er ekki er unnt a  útiloka áhættu sem stafar af frekari notkun efnisins ar e  efni  
hefur veri  tilgreint sem krabbameinsvaldandi án vi mi unarmarka. Kanna skal hvort fyrirliggjandi eftirlit sé fullnægjandi 
og hvort sérstakar vi bótarrá stafanir séu hagkvæmar og hafi tilskili  notagildi. Áhættumati  gefur ó til kynna a  áhættan 
sé nú egar lítil. Taka ber etta til greina egar kanna skal hvort fyrirliggjandi eftirlit sé fullnægjandi og hvort sérstakar 
vi bótarrá stafanir séu hagkvæmar og hafi tilskili  notagildi. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

HEILBRIG I MANNA (e lisefnafræ ilegir eiginleikar), 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er búist vi  ví a  efni  hafi áhættu í för me  sér. Tali  er a  egar sé beitt 
fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

B. Umhverfi 

Ni ursta a mats á áhættu fyrir umhverfi , a  ví er var ar 

VISTKERFI Í VATNI, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir essari ni urstö u er: 

— áhyggjur af vistkerfi vatns vegna váhrifa, sem stafa af notkun á fúgu- og glufufyllum, sem eru a  stofni til úr akr lamí i, 
í byggingarstarfsemi og mannvirkjager , og vegna óbeinna váhrifa á a rar lífverur me  vatni sem hefur mengast vi  
sömu notkun. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

ANDRÚMSLOFT, 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er a  vænta áhættu er tengist framangreindum umhverfis áttum. Tali  er a  egar sé 
beitt fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

VISTKERFI Á LANDI, 

er sú a  örf er á frekari uppl singum og/e a prófunum. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— áhyggjur af notkun á fúgu- og glufufyllum, sem eru a  stofni til úr akr lamí i, í byggingarstarfsemi og mannvirkjager . 
Ger ar eru kröfur um eftirfarandi uppl singar og/e a prófanir: 

— uppl singar sem gefa nákvæmara umhverfisáhættumat. 

örfin fyrir essar uppl singar var endurmetin me  hli sjón af áætluninni um a  draga úr áhættu og eirra er ekki lengur 
krafist (sjá II. li  í áætluninni um a  draga úr áhættu). 
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Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

ÖRVERUR Í SKÓLPHREINSUNARSTÖ VUM, 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er a  vænta áhættu er tengist framangreindum umhverfis áttum. Tali  er a  egar sé 
beitt fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

ÁÆTLUN UM A  TAKMARKA ÁHÆTTU 

A  VÍ ER VAR AR HEILBRIG I MANNA OG UMHVERFI: 

er mælt me  ví: 

— a  sko a  ver i á vettvangi Bandalagsins hvort setja skuli takmarkanir í tilskipun rá sins 76/769/EBE (1) á 
marka ssetningu og notkun á akr lamí i (2) í fúgu- og glufufylla  í stórum og smáum stíl, 

— a  frekari vinna fari fram, ef örf krefur, til a  ákvar a hvort réttlæta megi undan águr, 

— a  fyrirhuga ar takmarkanir á marka ssetningu og notkun ver i me  eim hætti a  ær útiloki örfina á frekari 
uppl singum sem gefa nákvæmara umhverfisáhættumat. 

A  ví er var ar STARFSMENN: 

Núgildandi löggjöf um vernd starfsmanna í Bandalaginu er almennt talin nægja sem rammi til a  takmarka áhættuna af 
efninu a  ví marki sem örf er á og gildir hún. 

Innan essa ramma er mælt me  ví: 

— a  á vettvangi Bandalagsins ver i sett vi mi unarmörk fyrir váhrif í starfi sem gildi fyrir akr lamí . 

A  ví er var ar NEYTENDUR: 

— Tali  er a  gildandi rá stafanir í lögum um neytendavernd, einkum ákvæ i me  sto  í tilskipun 76/769/EBE (tilskipun 
um marka ssetningu og notkun), a  ví er var ar efni sem eru krabbameinsvaldandi og stökkbreytandi og efni sem hafa 
ska leg áhrif á æxlun, og í tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2001/95/EB (almennt vöruöryggi) (3), a  ví er var ar 
vörur, séu fullnægjandi til a  breg ast vi  eirri áhættu sem hefur komi  í ljós. 

3. HLUTI 

CAS-nr. 107-13-1  EINECS-nr. 203-466-
5 

 

Byggingarformúla: CH2 = CH – C  N 

EINECS-heiti: akr lnítríl 

IUPAC-heiti 2-propenenítríl 

Sk rslugjafi: Írland 

Flokkun (4): F: H11 

2. fl. krabbameinsvalda: H45 

T: H23/24/25 

Xi: H37/38 

H41 

H43 

N: R51/53 
 
 
(1) Stjtí . EB L 262, 27.9.1976, bls. 201. 
(2) Fúgu- og glufufyllar, sem eru a  stofni til úr N-met lólakr lamí i, geta einnig veri  uppspretta óbundins akr lamí s vi  fúgu- og 

glufufyllingu og ví arf a  sko a áhættuna af ví í efni. 
(3) Stjtí . EB L 11, 15.1.2002, bls. 4. 
(4) Flokkun efnisins er ákvör u  me  tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/32/EB frá 19. maí 2000 um tuttugustu og sjöttu a lögun á 

tilskipun rá sins 67/548/EBE um samræmingu ákvæ a í lögum og stjórns slufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra 
efna (Stjtí . EB L 136, 8.6.2000, bls. 1). 
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Áhættumati  byggist á núverandi me höndlun efnisins, sem er framleitt í Evrópubandalaginu e a flutt inn í a , í tengslum 
vi  vistferil ess eins og l st er í heildarsk rslu um áhættumat sem sk rslugjafara ildarríki  hefur sent 
framkvæmdastjórninni um efni  (4). 

Í áhættumatinu, sem byggist á fyrirliggjandi uppl singum, er komist a  eirri ni urstö u a  í Evrópubandalaginu sé efni  
a allega nota  sem einli a vi  framlei slu á fjölli a efnum, einkum akr ltrefjum og módakr ltrefjum, 
akr lnítrílbútadíenst ren-plasti og st renakr lnítríl-plasti. Efni  er einnig nota  sem einli a í smí i n rra, fjölli a efna og 
framlei slu akr lamí s, adípónítríls, fituamína og fitualkóhóla. 

Áhættumati  leiddi í ljós a  menn og umhverfi geta or i  fyrir váhrifum vegna annarra upptaka efnisins sem tengjast ekki 
vistferli ess efnis sem er framleitt í Evrópubandalaginu e a flutt inn til ess og er ar einkum um a  ræ a myndun efnisins 
vi  bruna jar efnaeldsneytis. Mat á eirri áhættu, sem stafar af essum váhrifum, er ekki hluti af essu áhættumati. Í 
heildarsk rslu um áhættumat, sem sk rslugjafara ildarríki  hefur sent framkvæmdastjórninni, er hins vegar a  finna 
uppl singar sem geta n st vi  mat á essari áhættu. 

ÁHÆTTUMAT 

A. Heilbrig i manna 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

STARFSMENN, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg eiturhrif, sem ná til alls líkamans, og krabbameinsvaldandi áhrif í kjölfar váhrifa sem stafa af framlei slu og 
vinnslu efnisins. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

VÁHRIF Á NEYTENDUR OG A RA MENN GEGNUM UMHVERFI , 

er sú a  örf er á sértækum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  ekki er hægt a  útloka áhættu í öllum svi smyndum af váhrifum ar e  efni  er sem stendur áliti  
krabbameinsvaldandi án vi mi unarmarka. Kanna skal hvort fyrirliggjandi eftirlit sé fullnægjandi og hvort sérstakar 
vi bótarrá stafanir séu hagkvæmar og hafi tilskili  notagildi. Áhættumati  gefur ó til kynna a  áhættan sé nú egar 
lítil. Taka ber etta til greina egar kanna skal hvort fyrirliggjandi eftirlit sé fullnægjandi og hvort sérstakar 
vi bótarrá stafanir séu hagkvæmar og hafi tilskili  notagildi. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

HEILBRIG I MANNA (e lisefnafræ ilegir eiginleikar), 
 
er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er búist vi  ví a  efni  hafi áhættu í för me  sér. Tali  er a  egar sé beitt 
fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

B. Umhverfi 

Ni ursta a mats á áhættu fyrir umhverfi , a  ví er var ar 

VISTKERFI Í VATNI, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg áhrif á sta bundi  vatnaumhverfi vegna váhrifa sem stafa af framlei slu akr ltrefja á tilteknu athafnasvæ i. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

ANDRÚMSLOFT og VISTKERFI Á LANDI, 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er a  vænta áhættu er tengist framangreindum umhverfis áttum. Tali  er a  egar sé 
beitt fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

 
(1) Heildarsk rslu um áhættumat og samantekt úr henni má finna á vefsetri Evrópuskrifstofu í efna: http://ecb.jrc.it/existing-substances/. 
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Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

ÖRVERUR Í SKÓLPHREINSUNARSTÖ VUM, 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er a  vænta áhættu er tengist framangreindum umhverfis áttum. Tali  er a  egar sé 
beitt fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

ÁÆTLUN UM A  TAKMARKA ÁHÆTTU 

Áhættumati  hefur leitt í ljós fleiri upptök akr lnítrílslosunar (t.d. bruna jar efnaeldsneytis). au falla utan gildissvi s 
regluger ar (EBE) 793/93 og eru ekki me  í áætluninni um a  draga úr áhættu. 

A  ví er var ar STARFSMENN: 

Núgildandi löggjöf um vernd starfsmanna í Bandalaginu er almennt talin nægja sem rammi til a  takmarka áhættuna af 
efninu a  ví marki sem örf er á og gildir hún. 

Innan essa ramma er mælt me  ví: 

— a  á vettvangi Bandalagsins ver i sett vi mi unarmörk fyrir váhrif í starfi sem gildi fyrir akr lnítríl, 

A  VÍ ER VAR AR VÁHRIF Á NEYTENDUR OG A RA MENN GEGNUM UMHVERFI : 

— Tali  er a  gildandi rá stafanir í lögum um vernd neytenda og annarra, sem ver a fyrir váhrifum gegnum umhverfi , 
einkum ákvæ i me  sto  í tilskipun 76/769/EBE (tilskipun um marka ssetningu og notkun), a  ví er var ar efni sem 
eru krabbameinsvaldandi og stökkbreytandi og efni sem hafa ska leg áhrif á æxlun, í tilskipun 2001/95/EC (almennt 
vöruöryggi), a  ví er var ar vörur, og í tilskipun 96/61/EB (sam ættar mengunarvarnir og eftirlit me  mengun) séu 
fullnægjandi til a  breg ast vi  eirri áhættu sem hefur komi  í ljós, 

a  ví er var ar UMHVERFI : 

— til a  au velda leyfisveitingu samkvæmt tilskipun 96/61/EB (sam ættar mengunarvarnir og eftirlit me  mengun), a  
etta efni ver i hluti af eirri vinnu sem nú fer fram vi  samningu lei beininga um bestu fáanlegu tækni. Mælt er me  
ví a  a ildarríkin fylgist vandlega me  beitingu bestu fáanlegu tækni vi  leyfisveitingar og greini 

framkvæmdastjórninni frá öllum mikilvægum framförum innan rammans um mi lun uppl singa um bestu fáanlegu 
tækni, 

— a  sta bundin losun í umhverfi  ver i takmörku  me  innlendum reglum, ef nau syn krefur, til a  tryggja a  ekki urfi 
a  óttast áhættu fyrir umhverfi . 

4. HLUTI 

CAS-nr. 79-10-7  EINECS-nr. 201-177-
9 

 

Byggingarformúla: CH2 = CH–COOH 
 

EINECS-heiti: akr ls ra 
 

IUPAC-heiti: 2-própens ra 
 

Sk rslugjafi: skaland 
 

Flokkun (1): C: H35 
 

Xn: H20/21/22 

 

H10 

 

N: H50 

 
 
(1) Flokkun efnisins er ákvör u  me  tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/32/EB frá 19. maí 2000 um tuttugustu og 

sjöttu a lögun á tilskipun rá sins 67/548/EBE um samræmingu ákvæ a í lögum og stjórns slufyrirmælum um flokkun, 
pökkun og merkingu hættulegra efna (Stjtí . EB L 136, 8.6.2000, bls. 1). 
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Áhættumati  byggist á núverandi me höndlun efnisins, sem er framleitt í Evrópubandalaginu e a flutt inn í a , í tengslum 
vi  vistferil ess eins og l st er í heildarsk rslu um áhættumat sem sk rslugjafara ildarríki  hefur sent 
framkvæmdastjórninni um efni  (1). 

Í áhættumatinu, sem byggist á fyrirliggjandi uppl singum, er komist a  eirri ni urstö u a  í Evrópubandalaginu sé efni  
a allega nota  sem milliefni til a  framlei a pól akr löt. Efni  er einnig nota  í lím og kemur fyrir sem einli uleif í lími, 
málningu, bindiefnum, prentlitum, dömubindum, nærbuxnainnleggjum og bleyjubuxum. Pól akr löt eru einkum notu  sem 
me hjálparefni í fosfatlausum vottaefnum, í hnatfelliefnum (flocculating agents) og vi  hreinsun neysluvatns og skólps. 
Ekki reyndist unnt a  fá uppl singar um notkun alls ess magns efnisins sem er framleitt e a flutt inn í Evrópubandalagi  og 

ví kann a  vera a  áhættumati  taki ekki til allrar notkunar efnisins. 

Áhættumati  leiddi í ljós a  menn og umhverfi geta or i  fyrir váhrifum vegna annarra upptaka efnisins, einkum vi  notkun 
á fúgu- og glufufyllum, sem eru a  stofni til úr akr lati, og vi  myndun ess sem ni urbrotsefnis vi  framlei slu prentplatna 
og vi  fjarlægingu málningar me  gasloga, sem tengist ekki vistferli ess efnis sem er framleitt í Evrópubandalaginu e a flutt 
inn til ess. Mat á eirri áhættu sem stafar af essum váhrifum er ekki hluti af essu áhættumati. 

ÁHÆTTUMAT 

A. Heilbrig i manna 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

STARFSMENN, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg ertandi og ætandi áhrif í öndunarvegi í kjölfar váhrifa efnisins vi  innöndun í eitt skipti sem skapast vi  
framlei slu og vinnslu, framlei slu líms, sem inniheldur efni , og notkun líms sem inniheldur efni , 

— hugsanleg, sta bundin áhrif vegna endurtekinna váhrifa vi  innöndun sem skapast vi  framlei slu líms, sem inniheldur 
efni , og vi  notkun líms sem inniheldur efni , 

— hugsanleg eiturhrif, sem ná til alls líkamans, í kjölfar endurtekinna váhrifa vi  innöndun sem stafa af framlei slu og 
notkun líms sem inniheldur efni . 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

VÁHRIF Á NEYTENDUR OG A RA MENN GEGNUM UMHVERFI , 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er búist vi  ví a  efni  hafi áhættu í för me  sér. Tali  er a  egar sé beitt 
fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

HEILBRIG I MANNA (e lisefnafræ ilegir eiginleikar), 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er búist vi  ví a  efni  hafi áhættu í för me  sér. Tali  er a  egar sé beitt 
fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

B. Umhverfi 

Ni ursta a mats á áhættu fyrir umhverfi  a  ví er var ar 

VISTKERFI Í VATNI, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg áhrif á sta bundi  vistkerfi í vatni vegna váhrifa sem stafa af fjölli un me  blautvinnslu, .m.t. 
blautframlei sla ofuríseygra fjölli na og notkun fúgu- og glufufylla sem eru a  stofni til úr akr lati. 

 
(1) Heildarsk rslu um áhættumat og samantekt úr henni má finna á vefsetri Evrópuskrifstofu í efna: http://ecb.jrc.it/existing-substances/. 
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Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

ANDRÚMSLOFT og VISTKERFI Á LANDI, 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er búist vi  ví a  efni  hafi áhættu í för me  sér. Tali  er a  egar sé beitt 
fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

ÖRVERUR Í SKÓLPHREINSUNARSTÖ VUM, 

er sú a  örf er á frekari uppl singum og/e a prófunum. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  örf er á betri uppl singum til a  l sa betur einkennum áhættu fyrir skólphreinsistö var vegna váhrifa sem stafa af 
notkun efnisins vi  fjölli un me  blautvinnslu, .m.t. framlei sla ofuríseygra fjölli na. 

Ger ar eru kröfur um eftirfarandi uppl singar og/e a prófanir: 

— Frekari gögn sem s na hvort náttúrulegir bifd rastofnar í skólpi ver i fyrir áhrifum. 

ÁÆTLUN UM A  TAKMARKA ÁHÆTTU 

A  ví er var ar STARFSMENN: 

Núgildandi löggjöf um vernd starfsmanna í Bandalaginu er almennt talin nægja sem rammi til a  takmarka áhættuna af 
efninu a  ví marki sem örf er á og gildir hún. 

Innan essa ramma er mælt me  ví: 

— a  á vettvangi Bandalagsins ver i sett vi mi unarmörk fyrir váhrif í starfi sem gildi fyrir akr ls ru, 

— a  atvinnurekendur, sem nota lím me  akr ls ru, taki mi  af hagn tum en ekki bindandi lei beiningum, sem 
framkvæmdastjórninni er ætla  a  semja skv. 2. mgr. 12. gr. tilskipunar rá sins 98/24/EB (15) (tilskipun um 
efnafræ ilega áhrifavalda), og öllum lei beiningum á sérstökum svi um sem eru samdar á landsvísu og byggjast á 

essum lei beiningum. 

A  ví er var ar UMHVERFI: 

Mælt er me  ví: 

a  ví er var ar akr ls ru sem losnar úr fúgu- og glufufyllum úr í efnum: 

— a  innleitt ver i samræmt, evrópskt prófunar- og matskerfi fyrir fúgu- og glufufylla úr í efnum, 

— a  sett ver i almenn skilyr i fyrir notkun fúgu- og glufufylla úr í efnum á vettvangi Bandalagsins, .m.t. kröfur var andi 
ítarlega jálfun starfsfólks sem vinnur vi  áætlanager  e a á vettvangi, en rétt ykir a  sta bundin eftirlitsyfirvöld kanni 
sta bundna ætti, 

— a  sta bundin losun í umhverfi  ver i takmörku  me  innlendum reglum, ef nau syn krefur, til a  tryggja a  ekki urfi 
a  óttast áhættu fyrir umhverfi . 

a  ví er var ar akr ls ru sem er notu  í fjölli un me  blautvinnslu á athafnasvæ um eftirnotenda (vinnslugeta > 500 tonn á 
ári) og í framlei slu ofuríseygra fjölli na: 

— a  framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna íhugi a  setja akr ls ru á forgangsskrána í X. vi auka vi  tilskipun 
2000/60/EB (rammatilskipun um vatn) næst egar essi vi auki ver ur endursko a ur og íhugi rá stafanir á bor  vi  
samræmdar kröfur var andi fyrirframleyfi fyrir fráveitu og losun í vatn fyrir mismunandi i juver, 

 
(1) Stjtí . EB L 131, 5.5.1998, bls. 11. 
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— til a  au velda leyfisveitingu samkvæmt tilskipun 96/61/EB (sam ættar mengunarvarnir og eftirlit me  mengun), a  
etta efni ver i hluti af eirri vinnu sem nú fer fram vi  samningu lei beininga um bestu fáanlegu tækni. Mælt er me  
ví a  a ildarríkin fylgist vandlega me  beitingu bestu fáanlegu tækni vi  leyfisveitingar og greini 

framkvæmdastjórninni frá öllum mikilvægum framförum innan rammans um mi lun uppl singa um bestu fáanlegu 
tækni, 

— a  sta bundin losun í umhverfi  ver i takmörku  me  innlendum reglum, ef nau syn krefur, til a  tryggja a  ekki urfi 
a  óttast áhættu fyrir umhverfi . 

5. HLUTI 

CAS-nr. 106-99-0  EINECS-nr. 203-450-
8 

 

Byggingarformúla: CH2 = CH – CH = CH2 

 

EINECS-heiti: bútadíen 

 

IUPAC-heiti: 1,3-bútadíen 

 

Sk rslugjafi: Breska konungsríki  

 

Flokkun (1): F+: H12 

 

1. fl. krabbameinsvalda: H45 

 

2. fl. stökkbreytivalda: H46 

 

Áhættumati  byggist á núverandi me höndlun efnisins, sem er framleitt í Evrópubandalaginu e a flutt inn í a , í tengslum 
vi  vistferil ess eins og l st er í heildarsk rslu um áhættumat sem sk rslugjafara ildarríki  hefur sent 
framkvæmdastjórninni um efni  (2). 

Í áhættumatinu, sem byggist á fyrirliggjandi uppl singum, er komist a  eirri ni urstö u a  í Evrópubandalaginu sé efni  
a allega nota  sem milliefni í fjölli ui na inum. Efni  1,3-bútadíen er einkum nota  í framlei slu gervigúmmís á bor  vi  
st renbútadíen-gúmmí (SBR) og pól bútadíen-gúmmí, hitadeig resín, s.s. akr lnítrílbútadíenst ren (ABS), og 
st renbútadíenlatex. a  er einnig nota  sem milliefni í framlei slu neóprens í gúmmívörur fyrir vélknúin ökutæki og i na , 
framlei slu met lmetakr latbútadíenst ren-fjölli u (MBS), sem er notu  sem styrktarefni í pól vin lklórí  (PVC), og til 
framlei slu adípónítríls sem er forefni nælons. Ekki reyndist unnt a  fá uppl singar um notkun alls ess magns efnisins sem 
er framleitt e a flutt inn í Evrópubandalagi  og ví kann a  vera a  áhættumati  taki ekki til allrar notkunar efnisins. 

ÁHÆTTUMAT 

A. Heilbrig i manna 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

STARFSMENN, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg stökkbreytandi og krabbameinsvaldandi áhrif vegna váhrifa sem stafa af framlei slu efnisins og notkun ess 
sem milliefnis í fjölli ui na inum. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

VÁHRIF Á NEYTENDUR OG A RA MENN GEGNUM UMHVERFI , 

a  örf er á a ger um til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  ekki er hægt a  útloka áhættu í öllum svi smyndum af váhrifum ar e  efni  hefur veri  tilgreint sem 
krabbameinsvaldandi án vi mi unarmarka. Kanna skal hvort fyrirliggjandi eftirlit sé fullnægjandi og hvort sérstakar 
vi bótarrá stafanir séu hagkvæmar og hafi tilskili  notagildi. Áhættumati  gefur ó til kynna a  áhættan sé nú egar 
lítil. Taka ber etta til greina egar kanna skal hvort fyrirliggjandi eftirlit sé fullnægjandi og hvort sérstakar 
vi bótarrá stafanir séu hagkvæmar og hafi tilskili  notagildi. 

 
(1) Flokkun efnisins er ákvör u  me  tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/59/EB frá 6. ágúst 2001 um tuttugustu og áttundu a lögun a  

tækniframförum á tilskipun rá sins 67/548/EBE um samræmingu ákvæ a í lögum og stjórns slufyrirmælum um flokkun, pökkun og 
merkingu hættulegra efna (Stjtí . EB L 225, 21.8.2001, bls. 1). 

(2) Heildarsk rslu um áhættumat og samantekt úr henni má finna á vefsetri Evrópuskrifstofu í efna: http://ecb.jrc.it/existing-substances/. 
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Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

HEILBRIG I MANNA (e lisefnafræ ilegir eiginleikar), 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er búist vi  ví a  efni  hafi áhættu í för me  sér. Tali  er a  egar sé beitt 
fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

B. Umhverfi 

Ni ursta a mats á áhættu fyrir umhverfi , a  ví er var ar 

ANDRÚMSLOFT og VISTKERFI Í VATNI og Á LANDI, 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er a  vænta áhættu er tengist framangreindum umhverfis áttum. Tali  er a  egar sé 
beitt fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

Ni ursta a mats á áhættu fyrir umhverfi , a  ví er var ar 

ÖRVERUR Í SKÓLPHREINSUNARSTÖ VUM, 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er búist vi  ví a  efni  hafi áhættu í för me  sér. Tali  er a  egar sé beitt 
fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

ÁÆTLUN UM A  TAKMARKA ÁHÆTTU 

A  ví er var ar STARFSMENN: 

Núgildandi löggjöf um vernd starfsmanna í Bandalaginu er almennt talin nægja sem rammi til a  takmarka áhættuna af 
efninu a  ví marki sem örf er á og gildir hún. 

Innan essa ramma er mælt me  ví: 

— a  á vettvangi Bandalagsins ver i sett vi mi unarmörk fyrir váhrif í starfi sem gildi fyrir bútadíen, 

A  VÍ ER VAR AR VÁHRIF Á NEYTENDUR OG A RA MENN GEGNUM UMHVERFI : 

Tali  er a  gildandi rá stafanir í lögum um vernd neytenda og annarra, sem ver a fyrir váhrifum gegnum umhverfi , einkum 
ákvæ i me  sto  í tilskipun 76/769/EBE (tilskipun um marka ssetningu og notkun), a  ví er var ar efni sem eru 
krabbameinsvaldandi og stökkbreytandi og efni sem hafa ska leg áhrif á æxlun, í tilskipun 2001/95/EB (almennt 
vöruöryggi), a  ví er var ar vörur, og í tilskipun 96/61/EB (sam ættar mengunarvarnir og eftirlit me  mengun) séu 
fullnægjandi til a  breg ast vi  eirri áhættu sem hefur komi  í ljós. 

6. HLUTI 

CAS-nr. 7664-39-3  EINECS-nr. 231-634-
8 

Byggingarformúla: HF 

EINECS-heiti: flúss ra, vatnsfrí flúss ra 

IUPAC-heiti: vetnisflúorí  

Sk rslugjafi: Holland 

Flokkun (1): T+:H26/27/28 

C: H34 

 
(1) Flokkun efnisins er ákvör u  me  tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/32/EB frá 19. maí 2000 um tuttugustu og sjöttu a lögun á 

tilskipun rá sins 67/548/EBE um samræmingu ákvæ a í lögum og stjórns slufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra 
efna (Stjtí . EB L 136, 8.6.2000, bls. 1). 
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Áhættumati  byggist á núverandi me höndlun efnisins, sem er framleitt í Evrópubandalaginu e a flutt inn í a , í tengslum 
vi  vistferil ess eins og l st er í heildarsk rslu um áhættumat sem sk rslugjafara ildarríki  hefur sent 
framkvæmdastjórninni um efni  (1). 

Í áhættumatinu, sem byggist á fyrirliggjandi uppl singum, er komist a  eirri ni urstö u a  í Evrópubandalaginu sé efni  
a allega nota  sem milliefni í efnai na i til a  smí a lífræn flúorsambönd og ólífræn flúorí . Efni  er einnig nota  til 
s rubö unar á málmflötum, sem ætingarefni fyrir glerfleti og til yfirbor shreinsunar. Ekki reyndist unnt a  fá uppl singar 
um notkun alls ess magns efnisins sem er framleitt e a flutt inn í Evrópubandalagi  og ví kann a  vera a  áhættumati  taki 
ekki til allrar notkunar efnisins. 

Áhættumati  leiddi í ljós a  menn og umhverfi geta or i  fyrir váhrifum vegna annarra upptaka efnisins, einkum vegna 
losunar vetnisflúorí s frá járn-/stál- og áli na i, gler-, keramík- og múrsteinsi na i, orkuverum og efnafræ ilegri framlei slu 
fosfata, sem tengjast ekki vistferli ess efnis sem er framleitt í Evrópubandalaginu e a flutt inn til ess. Mat á eirri áhættu, 
sem stafar af essum váhrifum, er ekki hluti af essu áhættumati. Áhættumati , sem sk rslugjafara ildarríki  hefur sent 
framkvæmdastjórninni, veitir hins vegar uppl singar sem geta n st vi  mat á essari áhættu. 

ÁHÆTTUMAT 

A. Heilbrig i manna 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

STARFSMENN, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg ertandi og/e a ætandi áhrif á hú , augu og í öndunarvegi, há  styrk, vegna endurtekinna váhrifa frá loftkenndu 
vetnisflúorí i sem skapast vi  framlei slu og notkun ess sem milliefnis í efnai na i og vi  notkun efnisins í vatnslausn, 

— hugsanleg eiturhrif, sem ná til alls líkamans, í kjölfar endurtekinna váhrifa vi  innöndun sem stafa af notkun efnisins í 
vatnslausn, 

— hugsanleg ertandi og/e a ætandi áhrif á hú , há  styrk, vegna váhrifa í eitt skipti frá fljótandi vetnisflúorí i sem stafa af 
notkun efnisins í vatnslausn, 

— hugsanleg ertandi og/e a ætandi áhrif í öndunarvegi, há  styrk, vegna váhrifa í eitt skipti frá loftkenndu vetnisflúorí i 
sem skapast vi  framlei slu og notkun ess sem milliefnis í efnai na i og vi  notkun efnisins í vatnslausn. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

NEYTENDUR, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg ertandi og/e a ætandi áhrif á hú , há  styrk, vegna váhrifa í eitt skipti og vegna endurtekinna váhrifa frá 
fljótandi vetnisflúorí i sem stafa af notkun neytenda á efnablöndum sem innihalda efni . 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

VÁHRIF Á MENN GEGNUM UMHVERFI , 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg eiturhrif, sem ná til alls líkamans, í kjölfar endurtekinna váhrifa vi  innöndun í nágrenni framlei slu- og 
vinnslustö va efnisins. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

HEILBRIG I MANNA (e lisefnafræ ilegir eiginleikar), 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  s nir a  ekki er búist vi  áhættu ó a  vakin hafi veri  athygli á hugsanlegri áhættu sem tengist 
ofsafenginni virkni efnisins ó ynnts, egar a  kemst í snertingu vi  vatn, og hugsanlegri myndun vetnis vi  efnahvarf 

ynningarlausnar efnisins (me  minna en 65% styrk) vi  málma. 

 

(1) Heildarsk rslu um áhættumat og samantekt úr henni má finna á vefsetri Evrópuskrifstofu í efna: http://ecb.jrc.it/existing-substances/. 
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B. Umhverfi 

Ni ursta a mats á áhættu fyrir umhverfi , a  ví er var ar: 

VISTKERFI Í VATNI OG ANDRÚMSLOFT, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg áhrif á sta bundi  vatnaumhverfi og andrúmsloft vegna váhrifa sem stafa frá sumum stö vum ar sem efni  
er framleitt e a nota . 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

VISTKERFI Á LANDI, 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er a  vænta áhættu er tengist framangreindum umhverfis áttum. Tali  er a  egar sé 
beitt fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar: 

ÖRVERUR Í SKÓLPHREINSUNARSTÖ VUM, 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er a  vænta áhættu er tengist framangreindum umhverfis áttum. Tali  er a  egar sé 
beitt fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

ÁÆTLUN UM A  TAKMARKA ÁHÆTTU 

A  ví er var ar STARFSMENN: 

Núgildandi löggjöf um vernd starfsmanna í Bandalaginu er almennt talin nægja sem rammi til a  takmarka áhættuna af 
efninu a  ví marki sem örf er á. 

Innan essa ramma er mælt me  ví: 

— a  íhuga  ver i, á vettvangi Bandalagsins, a  banna notkun vetnisflúorí s til yfirbor shreinsunar í byggingum ( .m.t. 
gólf) me  ví a  skrá efni  í III. vi auka vi  tilskipun 98/24/EB (tilskipun um efnafræ ilega áhrifavalda), 

— a  vísindanefnd framkvæmdastjórnarinnar um vi mi unarmörk fyrir váhrif í starfi endursko i n jar uppl singar í 
áhættumatssk rslunni og leggi fram tilmæli um hvort endursko a urfi gildandi vi mi unarmörk fyrir váhrif í starfi. 

A  ví er var ar NEYTENDUR: 

Mælt er me  ví: 

— a  vetnisflúorí blöndur, sem eru flokka ar sem ætandi e a eitra ar, séu teknar af neytendamarka i. essar vörur 
uppfylla ekki almennar öryggiskröfur í tilskipun 92/59/EBE frá 29. júní 1992 um öryggi framlei sluvöru (2) og ví bera 
a  afturkalla ær án tafar. A ildarríkin skulu halda úti virku og skilvirku eftirliti me  marka num á yfirrá asvæ um 
sínum til a  kanna hvort ar séu neytendavörur sem innihalda vetnisflúorí , taka slíkar vörur af marka num sem 
óöruggar samkvæmt ákvæ um um skyldur var andi öryggi framlei sluvara í tilskipun 92/59/EBE (um öryggi 
framlei sluvöru) og tilkynna etta til framkvæmdastjórnarinnar me  hra vi vörunarkerfinu sem stofna  var me  
tilskipun 92/59/EBE, 

a  ví er var ar UMHVERFI : 

— til a  au velda leyfisveitingu samkvæmt tilskipun 96/61/EB (sam ættar mengunarvarnir og eftirlit me  mengun), a  
etta efni ver i hluti af eirri vinnu sem nú fer fram vi  samningu lei beininga um bestu fáanlegu tækni. Mælt er me  
ví a  a ildarríkin fylgist vandlega me  beitingu bestu fáanlegu tækni vi  leyfisveitingar og greini 

framkvæmdastjórninni frá öllum mikilvægum framförum innan rammans um mi lun uppl singa um bestu fáanlegu 
tækni, 

— a  sta bundin losun í umhverfi  ver i takmörku  me  innlendum reglum, ef nau syn krefur, til a  tryggja a  ekki urfi 
a  óttast áhættu fyrir umhverfi . 

 

 
(1) Fundarger  frá fundi 2. apríl 2003 hjá ney arnefndinni sem komi  var á fót me  tilskipun 92/59/EBE (um öryggi framlei sluvöru). 
(2) Stjtí . EB. L 228, 11.8.1992, bls. 24. 
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7. HLUTI 

CAS-nr. 7722-84-1  EINECS-nr. 231-765-
0 

 

Byggingarformúla: H2O2 

 

EINECS-heiti: vetnisperoxí  

 

IUPAC-heiti: vetnisperoxí  

 

Sk rslugjafi: Finnland 

 

Flokkun (1): O:R8 

 

C: H35 

 

Áhættumati  byggist á núverandi me höndlun efnisins, sem er framleitt í Evrópubandalaginu e a flutt inn í a , í tengslum 
vi  vistferil ess eins og l st er í heildarsk rslu um áhættumat sem sk rslugjafara ildarríki  hefur sent 
framkvæmdastjórninni um efni . 

Í áhættumatinu, sem byggist á fyrirliggjandi uppl singum, er komist a  eirri ni urstö u a  í Evrópubandalaginu sé efni  
a allega nota  til a  bleikja pappírsdeig og vi  efnaframlei slu. Efni  er einnig nota  til a  bleikja textílefni, til 
sótthreinsunar í matvinnslui na i, til ætingar í rafeindai na i, til málmhú unar, ni urbrots prótína, tannhvítunar, hárlitunar 
og -aflitunar hjá fagmönnum, til a  hreinsa drykkjarvatn og skólp, í fjölda neytendavara til hárlitunar og -aflitunar, í 
textílbleikivörur til heimilisnota, í hreinsiefni, til a  sótthreinsa snertilinsur og í vörur til tannhvítunar. 

ÁHÆTTUMAT 

A. Heilbrig i manna 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

STARFSMENN, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg ertandi og/e a ætandi áhrif á hú , augu og í öndunarvegi, há  styrk, vegna váhrifa sem stafa frá lestun 
efnisins, 

— hugsanleg ertandi og/e a ætandi áhrif á hú  og augu, há  styrk, vegna váhrifa sem stafa frá textílbleikingu 
(lotuvinnslua fer ), pökkun me  smitgátara fer  (gamlar tegundir íd fingarvéla), notkun perediks ru í 
bruggunarverksmi jum, ætingu prentplatna (gömul vinnslua fer ), málmhú un og ni urbroti prótína, 

— hugsanleg ertandi og/e a ætandi áhrif á augu, há  styrk, vegna váhrifa sem stafa frá vinnu vi  hárgrei slu, 

— hugsanleg, endurtekin eiturhrif eftir innöndun vi  lestun og pökkun me  smitgátara fer  (allar vélategundir), ætingu 
prentplatna (gömul vinnslua fer ) og skólphreinsun. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

NEYTENDUR, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg ertandi áhrif á augu vegna váhrifa sem stafa frá hárlitun og -aflitun og hugsanleg ertandi/ætandi áhrif á augu 
vi  notkun textílbleikiefna og hreinsiefna, ef raunstyrkur vetnisperoxí s er > 5%, 

— hugsanleg, sértæk og ska leg áhrif á tannkviku og tennur vegna váhrifa sem stafa frá tannhvítun hjá tannlækni me  
vetnisperoxí i sem er 35% a  styrk. 

 
(1) Flokkun efnisins er ákvör u  me  tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 91/325/EBE frá 1. mars 1991 um tólftu a lögun á tilskipun rá sins 

67/548/EBE um samræmingu ákvæ a í lögum og stjórns slufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna (Stjtí . EB L 
180, 8.7.1991, bls. 1). 

(2) Heildarsk rslu um áhættumat og samantekt úr henni má finna á vefsetri Evrópuskrifstofu í efna: http://ecb.jrc.it/existing-substances/. 
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Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

VÁHRIF Á MENN GEGNUM UMHVERFI , 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er búist vi  ví a  efni  hafi áhættu í för me  sér. Tali  er a  egar sé beitt 
fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

HEILBRIG I MANNA (e lisefnafræ ilegir eiginleikar), 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna (a  ví er var ar starfsmenn og neytendur). Ástæ an fyrir 
ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg brunahætta vegna leka sterkra (>25%) vetnisperoxí lausna á eldfim efni. 

B. Umhverfi 

Ni ursta a mats á áhættu fyrir umhverfi , a  ví er var ar: 

ANDRÚMSLOFT og VISTKERFI Á LANDI, 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er a  vænta áhættu er tengist framangreindum umhverfis áttum. Tali  er a  egar sé 
beitt fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

VISTKERFI Í VATNI, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg áhrif á vistkerfi í vatni vegna váhrifa sem stafa frá fjórum framlei slustö um og notkun efnisins í annarri 
efnaframlei slu. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar: 

ÖRVERUR Í SKÓLPHREINSUNARSTÖ VUM, 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er a  vænta áhættu er tengist framangreindum umhverfis áttum. Tali  er a  egar sé 
beitt fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

ÁÆTLUN UM A  TAKMARKA ÁHÆTTU 

A  ví er var ar STARFSMENN: 

Núgildandi löggjöf um vernd starfsmanna í Bandalaginu er almennt talin nægja sem rammi til a  takmarka áhættuna af 
efninu a  ví marki sem örf er á og gildir hún. 

Innan essa ramma er mælt me  ví: 

— a  atvinnurekendur endursko i allt áhættumat, sem fram hefur fari  samkvæmt tilskipun 98/24/EB (tilskipun um 
efnafræ ilega áhrifavalda), og taki mi  af uppl singunum í áhættumatinu og áætluninni um a  draga úr áhættu, a  ví er 
var ar vetnisperoxí  sem hefur veri  framleitt samkvæmt regluger  (EBE) nr. 739/93, og geri allar nau synlegar 
rá stafanir, 

— a  atvinnurekendur, sem nota vetnisperoxí  á ann hátt sem tilgreint hefur veri  í áhættumatinu a  gefi tilefni til 
áhyggna (I. hluti), taki mi  af hagn tum en ekki bindandi lei beiningum, sem framkvæmdastjórninni er ætla  a  semja 
skv. 2. mgr. 12. gr. tilskipunar rá sins 98/24/EB, og öllum lei beiningum á sérstökum svi um sem eru samdar á 
landsvísu og byggjast á essum lei beiningum. 
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A  ví er var ar NEYTENDUR: 

Mælt er me  ví: 

— a  íhuga  ver i, a  ví er var ar vi tekinn hámarksstyrk vetnisperoxí s í vörum til tannl singar sem eru nota ar undir 
umsjón tannlæknis, hvort fastsetja skuli styrkmörk, sem eru allt a  6% vetnisperoxí s, innan ramma tilskipunar 
framkvæmdastjórnarinnar 2003/83/EB (1), a  ví tilskildu a  á merkimi anum séu áletru  vi eigandi notkunarskilyr i 
ásamt vi vörun, 

— a  samsetning textílbleikiefna og hreinsiefna, sem innihalda  5% vetnisperoxí s, sé annig a  hún dragi úr hættu á 
ertandi e a ætandi áhrifum á augu (t.d. seigar sviflausnir e a krem). Í lei beiningunum skal vekja athygli á hættunni á 
ertandi e a ætandi áhrifum á augu og tilgreina hundra shluta H2O2 í vörunni. Íhuga skal framangreind tilmæli fyrir 
hárlitunarvörur og háraflitunarvörur, .m.t. um hámark í hundra shlutum, innan ramma löggjafar Bandalagsins um 
snyrtivörur, 

— a  kröfur um barnheld öryggislok í tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 1999/45/EB (tilskipun um hættulegar 
efnablöndur) séu látnar ná yfir öll í efni til heimilisnota sem börn kunna a  komast í og innihalda vetnisperoxí . 

A  ví er var ar UMHVERFI: 

Mælt er me  ví: 

— til a  au velda leyfisveitingu samkvæmt tilskipun 96/61/EB (sam ættar mengunarvarnir og eftirlit me  mengun), a  
etta efni ver i hluti af eirri vinnu sem nú fer fram vi  samningu lei beininga um bestu fáanlegu tækni. Mælt er me  
ví a  a ildarríkin fylgist vandlega me  beitingu bestu fáanlegu tækni vi  leyfisveitingar og greini 

framkvæmdastjórninni frá öllum mikilvægum framförum innan rammans um mi lun uppl singa um bestu fáanlegu 
tækni. 

8. HLUTI 

CAS-nr. 79-41-4  EINECS-nr. 201-204-
4 

 

Byggingarformúla: CH2 = C(CH3) -COOH 

 

EINECS-heiti: metakr ls ra (MAA) 

 

IUPAC-heiti: 2-met lprópens ra 

 

Sk rslugjafi: skaland 

 

Flokkun (2): C: H35 

 

Xn: H21/22 

 

Áhættumati  byggist á núverandi me höndlun efnisins, sem er framleitt í Evrópubandalaginu e a flutt inn í a , í tengslum 
vi  vistferil ess eins og l st er í heildarsk rslu um áhættumat sem sk rslugjafara ildarríki  hefur sent 
framkvæmdastjórninni um efni  (3). 

Í áhættumatinu, sem byggist á fyrirliggjandi uppl singum, er komist a  eirri ni urstö u a  í Evrópubandalaginu sé efni  
a allega nota  sem innra (internal) og ytra (external) milliefni í efnai na i til a  framlei a metakr ls ruestera og sem 
sameinli a í mismunandi fjölli um. Efni  er einnig nota  í lím og kemur fyrir sem einli uleif í málningu og vörum til 
textílvinnslu. Ekki reyndist unnt a  fá uppl singar um notkun alls ess magns efnisins sem er framleitt e a flutt inn í 
Evrópubandalagi  og ví kann a  vera a  áhættumati  taki ekki til allrar notkunar efnisins. 

 
(1) Stjtí . EB L 238 25.9.2003, bls. 27. 
(2) Flokkun efnisins er ákvör u  me  tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/59/EB frá 6. ágúst 2001 um tuttugustu og áttundu a lögun a  

tækniframförum á tilskipun rá sins 67/548/EBE um samræmingu ákvæ a í lögum og stjórns slufyrirmælum um flokkun, pökkun og 
merkingu hættulegra efna (Stjtí . EB L 225, 21.8.2001, bls. 1). 

(3) Heildarsk rslu um áhættumat og samantekt úr henni má finna á vefsetri Evrópuskrifstofu í efna: http://ecb.jrc.it/existing-substances/. 
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Áhættumati  leiddi í ljós a  menn og umhverfi geta or i  fyrir váhrifum vegna annarra upptaka efnisins, einkum vi  notkun 
á fúgu- og glufufyllum sem eru a  stofni til úr metakr li, sem tengjast ekki vistferli ess efnis sem er framleitt í 
Evrópubandalaginu e a flutt inn til ess. Mat á eirri áhættu sem stafar af essum váhrifum er ekki hluti af essu áhættumati. 

ÁHÆTTUMAT 

A. Heilbrig i manna 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

STARFSMENN, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg ertandi áhrif í öndunarvegi í kjölfar váhrifa vi  innöndun í skamman tíma sem stafa frá framlei slu, frekari 
vinnslu sem milliefnis í efnai na i, framlei slu líms á i na arsvæ i og notkun líms í i na i og hjá i na armönnum, 

— hugsanleg sta bundin eiturhrif í öndunarfærum í kjölfar endurtekinna váhrifa vi  innöndun sem stafa af framlei slu og 
notkun líms. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

VÁHRIF Á NEYTENDUR OG A RA MENN GEGNUM UMHVERFI , 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er búist vi  ví a  efni  hafi áhættu í för me  sér. Tali  er a  egar sé beitt 
fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

HEILBRIG I MANNA (e lisefnafræ ilegir eiginleikar), 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er búist vi  ví a  efni  hafi áhættu í för me  sér. Tali  er a  egar sé beitt 
fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

B. Umhverfi 

Ni ursta a mats á áhættu fyrir umhverfi , a  ví er var ar: 

VISTKERFI Í VATNI, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg áhrif á vistkerfi í vatni vegna váhrifa sem stafa af notkun á fúgu- og glufufyllum sem eru a  stofni til úr 
akr lati. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

ANDRÚMSLOFT og VISTKERFI Á LANDI, 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er búist vi  ví a  efni  hafi áhættu í för me  sér. Tali  er a  egar sé beitt 
fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

ÖRVERUR Í SKÓLPHREINSUNARSTÖ VUM, 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er búist vi  ví a  efni  hafi áhættu í för me  sér. Tali  er a  egar sé beitt 
fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 
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ÁÆTLUN UM A  TAKMARKA ÁHÆTTU 

A  ví er var ar STARFSMENN: 

Núgildandi löggjöf um vernd starfsmanna í Bandalaginu er almennt talin nægja sem rammi til a  takmarka áhættuna af 
efninu a  ví marki sem örf er á og gildir hún. 

Innan essa ramma er mælt me  ví: 

— a  á vettvangi Bandalagsins ver i sett vi mi unarmörk fyrir váhrif í starfi sem gildi fyrir metakr ls ru, 

— a  atvinnurekendur, sem nota lím me  metakr ls ru, taki mi  af hagn tum en ekki bindandi lei beiningum, sem 
framkvæmdastjórninni er ætla  a  semja skv. 2. mgr. 12. gr. tilskipunar rá sins 98/24/EB (tilskipun um efnafræ ilega 
áhrifavalda), og öllum lei beiningum á sérstökum svi um sem eru samdar á landsvísu og byggjast á essum 
lei beiningum. 

A  ví er var ar UMHVERFI: 

Mælt er me  ví, a  ví er var ar metakr ls ru sem losnar úr fúgu- og glufufyllum úr í efnum: 

— a  innleitt ver i samræmt, evrópskt prófunar- og matskerfi fyrir fúgu- og glufufylla úr í efnum, 

— a  sett ver i almenn skilyr i fyrir notkun fúgu- og glufufylla úr í efnum á vettvangi Bandalagsins, .m.t. kröfur var andi 
ítarlega jálfun starfsfólks sem vinnur vi  áætlanager  e a á vettvangi, en rétt ykir a  sta bundin eftirlitsyfirvöld kanni 
sta bundna ætti, 

— a  sta bundin losun í umhverfi  ver i takmörku  me  innlendum reglum, ef nau syn krefur, til a  tryggja a  ekki urfi 
a  óttast áhættu fyrir umhverfi . 

9. HLUTI 

CAS-nr. 80-62-6  EINECS-nr. 201-297-
1 

 

Byggingarformúla: CH2 = C(CH3) – COOCH3 

EINECS-heiti: met lmetakr lat, 

IUPAC-heiti: 2-met lprópens rumet lester 

Sk rslugjafi: skaland 

Flokkun (1): F:H11 

Xi:H37/38 

H43 

Áhættumati  byggist á núverandi me höndlun efnisins í tengslum vi  vistferil ess eins og l st er í áhættumatinu sem 
sk rslugjafara ildarríki  sendi framkvæmdastjórninni (4). 

Í áhættumatinu, sem byggist á fyrirliggjandi uppl singum, er komist a  eirri ni urstö u a  í Evrópubandalaginu sé efni  
a allega nota  sem milliefni vi  framlei slu á fjölli um, samfjölli um, lími, hvarfgjörnu resíni, vi  umestrun og í 
framlei slu á steyptum plötum. Efni  er einnig nota  vi  framlei slu á fleytifjölli um (emulsion polymers), eytufjölli um 
(dispersion polymers) og leysifjölli um, akr lfjölli um sem henta í ynnur, sem innihaldsefni í hvarfgjörnu lími og 
ílagnarresíni, gólfmálningu og gólflakki, afsteypuresíni sem er nota  vi  tannlækningar og lækningar og efni  kemur fyrir 
sem einli uleif í málningu og í ö rum fjölli um sem eru nota ar í neysluvörur. Ekki reyndist unnt a  fá uppl singar um 
notkun alls ess magns efnisins sem er framleitt e a flutt inn í Evrópubandalagi  og ví kann a  vera a  áhættumati  taki 
ekki til allrar notkunar efnisins. 

 
(1) Flokkun efnisins er ákvör u  me  tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/32/EB frá 19. maí 2000 um tuttugustu og sjöttu a lögun á 

tilskipun rá sins 67/548/EBE um samræmingu ákvæ a í lögum og stjórns slufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra 
efna (Stjtí . EB L 136, 8.6.2000, bls. 1). 

(2) Heildarsk rslu um áhættumat og samantekt úr henni má finna á vefsetri Evrópuskrifstofu í efna: http://ecb.jrc.it/existing-substances/. 
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Áhættumati  leiddi í ljós a  menn og umhverfi geta or i  fyrir váhrifum vegna annarra upptaka efnisins, einkum vi  myndun 
ess sem ni urbrotsefnis vi  hitame höndlun pól met lmetakr lats (PMMA), sem tengjast ekki vistferli ess efnis sem er 

framleitt í Evrópubandalaginu e a flutt inn til ess. Mat á eirri áhættu sem stafar af essum váhrifum er ekki hluti af essu 
áhættumati. 

ÁHÆTTUMAT 

A. Heilbrig i manna 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

STARFSMENN, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg ertandi og ætandi áhrif í öndunarvegi í kjölfar váhrifa efnisins vi  innöndun sem stafa frá framlei slu á 
steyptum plötum, framlei slu á hvarfgjörnum resínum, framlei slu og notkun á lími og framlei slu á málningu, frá 
notkun í i ngreinum: gólfmálning og gólflökkun, notkun resínmóta í læknisfræ ilegum tilgangi og á 
sto tækjaverkstæ um, tannlæknastofum og læknastofum og til skreytingar, 

— hugsanleg hú næming vegna váhrifa í gegnum hú  sem stafa frá framlei slu met lakr lats og pól met lmetakr lats, 
umestrun, framlei slu á steyptum plötum, framlei slu á lími og hvarfgjörnum resínum í efnai na i, framlei slu á lími, 
afsteypuresínum og efnum til gólfmálningar og gólflökkunar, framlei slu á málningu og lakki, notkun líms í plast-, 
rafeinda- og gleri na i, notkun á lími og gólfmálningu og gólflökkum í i ngreinum, notkun resínmóta í 
læknisfræ ilegum tilgangi og á sto tækjaverkstæ um, rannsóknarstofum í tannlæknisfræ i og læknastofum og vi  
framlei slu á linsum og til skreytingar, 

— hugsanleg, sta bundin áhrif vegna endurtekinna váhrifa vi  innöndun sem stafa frá framlei slu á steyptum plötum, 
framlei slu á hvarfgjörnum resínum, framlei slu og notkun á lími, svo og framlei slu á málningu, notkun resínmóta á 
sto tækjaverkstæ um, rannsóknarstofum í tannlæknisfræ i og á læknastofum, 

— hugsanleg eiturhrif, sem ná til alls líkamans, í kjölfar váhrifa vi  innöndun sem stafa frá framlei slu á steyptum plötum, 
framlei slu á lími, framlei slu á málningu og í i ngreinum: frá gólfmálningu og gólflökkun, frá notkun afsteypuresína á 
sto tækjaverkstæ um og til skreytingar. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

NEYTENDUR, 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er búist vi  ví a  efni  hafi áhættu í för me  sér. Tali  er a  egar sé beitt 
fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

VÁHRIF Á MENN GEGNUM UMHVERFI , 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er búist vi  ví a  efni  hafi áhættu í för me  sér. Tali  er a  egar sé beitt 
fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

HEILBRIG I MANNA (e lisefnafræ ilegir eiginleikar), 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er búist vi  ví a  efni  hafi áhættu í för me  sér. Tali  er a  egar sé beitt 
fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 
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B. Umhverfi 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

VISTKERFI Í VATNI, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg áhrif á sta bundin vistkerfi í vatni vegna váhrifa sem stafa af fjölli un me  blautvinnslu. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

ANDRÚMSLOFT og VISTKERFI Á LANDI, 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er búist vi  ví a  efni  hafi áhættu í för me  sér. Tali  er a  egar sé beitt 
fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

ÖRVERUR Í SKÓLPHREINSUNARSTÖ VUM, 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er búist vi  ví a  efni  hafi áhættu í för me  sér. Tali  er a  egar sé beitt 
fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

ÁÆTLUN UM A  TAKMARKA ÁHÆTTU 

A  ví er var ar STARFSMENN: 

Núgildandi löggjöf um vernd starfsmanna í Bandalaginu er almennt talin nægja sem rammi til a  takmarka áhættuna af 
efninu a  ví marki sem örf er á og gildir hún. 

Innan essa ramma er mælt me  ví: 

— a  á vettvangi Bandalagsins ver i sett vi mi unarmörk fyrir váhrif í starfi sem gildi fyrir met lakr lat, 

— a  atvinnurekendur, sem nota met lmetakr lat á ann hátt sem tilgreint hefur veri  í áhættumatinu a  gefi tilefni til 
áhyggna (I. hluti), taki mi  af hagn tum en ekki bindandi lei beiningum, sem framkvæmdastjórninni er ætla  a  semja 
skv. 2. mgr. 12. gr. tilskipunar rá sins 98/24/EB (tilskipun um efnafræ ilega áhrifavalda), og öllum lei beiningum á 
sérstökum svi um sem eru samdar á landsvísu og byggjast á essum lei beiningum. 

A  ví er var ar UMHVERFI: 

Fyrir met lakr lat sem er nota  í fjölli un me  blautvinnslu á athafnasvæ um eftirnotenda (vinnslugeta > 5000 tonn á ári), er 
mælt me  ví: 

— a  framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna íhugi a  setja met lmetakr lat á forgangsskrána í X. vi auka vi  tilskipun 
2000/60/EB (rammatilskipun um vatn) næst egar essi vi auki ver ur endursko a ur og íhugi rá stafanir á bor  vi  
samræmdar kröfur var andi fyrirframleyfi fyrir fráveitu og losun í vatn fyrir mismunandi i juver, 

— til a  au velda leyfisveitingu samkvæmt tilskipun 96/61/EB (sam ættar mengunarvarnir og eftirlit me  mengun), a  
etta efni ver i hluti af eirri vinnu sem nú fer fram vi  samningu lei beininga um bestu fáanlegu tækni. Mælt er me  
ví a  a ildarríkin fylgist vandlega me  beitingu bestu fáanlegu tækni vi  leyfisveitingar og greini 

framkvæmdastjórninni frá öllum mikilvægum framförum innan rammans um mi lun uppl singa um bestu fáanlegu 
tækni, 

— a  sta bundin losun í umhverfi  ver i takmörku  me  innlendum reglum, ef nau syn krefur, til a  tryggja a  ekki urfi 
a  óttast áhættu fyrir umhverfi . 
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10. HLUTI 

CAS-nr. 108-88-3  EINECS-nr. 203-625-
9 

 

Byggingarformúla: C6H5 – CH3 

EINECS-heiti: tólúen 

IUPAC-heiti: tólúen 

Sk rslugjafi: Danmörk 

Flokkun (1): F:H11 

Xn:H20 

Áhættumati  byggist á núverandi me höndlun efnisins, sem er framleitt í Evrópubandalaginu e a flutt inn í a , í tengslum 
vi  vistferil ess eins og l st er í heildarsk rslu um áhættumat sem sk rslugjafara ildarríki  hefur sent 
framkvæmdastjórninni um efni  (2). 

Í áhættumatinu, sem byggist á fyrirliggjandi uppl singum, er komist a  eirri ni urstö u a  í Evrópubandalaginu sé efni  
a allega nota  sem milliefni vi  smí i annarra í efna, í leysa og lím, málningu og lökk og í jar olíu-, eldsneytis- og 
fjölli ui na i. Efni  er einnig nota  í pappírsdeigs-, pappírs- og pappai na i, textíli na i, í tengslum vi  landbúna  og 
rafmagns- og rafeindai na i. 

Áhættumati  leiddi í ljós a  menn og umhverfi geta or i  fyrir váhrifum vegna annarra upptaka efnisins, einkum frá notkun 
og brennslu jar olíuafur a, sem tengjast ekki vistferli ess efnis sem er framleitt í Evrópubandalaginu e a flutt inn til ess. 
Mat á áhættunni í kjölfar essara váhrifa er ekki hluti af essu áhættumati. Í heildarsk rslum um áhættumat, sem 
sk rslugjafara ildarríki hafa sent framkvæmdastjórninni, er hins vegar a  finna uppl singar sem geta n st vi  mat á essari 
áhættu. 

ÁHÆTTUMAT 

A. Heilbrig i manna 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

STARFSMENN, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg brá  eiturhrif vegna váhrifa í gegnum hú  sem stafa frá sprautumálningu e a notkun líms, 

— hugsanleg brá  eiturhrif (höfu verkur, svimi, vímutilfinning, syfja og skert starfræn geta) vegna váhrifa vi  innöndun 
sem stafa frá framlei slu og notkun efnisins sem milliefnis, framlei slu vara sem innihalda efni  og notkun vara sem 
innihalda efni , 

— hugsanleg ertandi áhrif á augu vegna váhrifa sem stafa frá framlei slu vara, sem innihalda efni , og notkun eirra í 
atvinnustarfsemi sem tengist rifum me  höndunum, notkun líms, prenti na i og málningarvinnu (hú un me  vélum), 

— hugsanleg eiturhrif, sem ná til alls líkamans, í kjölfar váhrifa vi  innöndun sem stafa frá framlei slu vara, sem innihalda 
efni , og notkun eirra í atvinnustarfsemi sem tengist rifum me  höndunum, notkun líms, prenti na i og 
málningarvinnu (hú un me  vélum), 

 
(1) Flokkun efnisins er ákvör u  me  tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 91/325/EBE frá 1. mars 1991 um tólftu a lögun á tilskipun rá sins 

67/548/EBE um samræmingu ákvæ a í lögum og stjórns slufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna (Stjtí . EB L 
180, 8.7.1991, bls. 1). 

(2) Heildarsk rslu um áhættumat og samantekt úr henni má finna á vefsetri Evrópuskrifstofu í efna: http://ecb.jrc.it/existing-substances/. 
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— hugsanleg eiturhrif, sem ná til alls líkamans, í kjölfar váhrifa í gegnum hú  sem stafa frá notkun vara, sem innihalda 
efni , í atvinnustarfsemi sem tengist rifum me  höndunum, notkun líms og sprautumálningu, 

— hugsanleg eiturhrif, sem ná til alls líkamans, í kjölfar váhrifa, bæ i í gegnum hú  og vi  innöndun sem stafa frá notkun 
vara, sem innihalda efni , til málningarvinnu me  höndunum, 

— hugsanleg eiturhrif, sem ná til tiltekins líffæris (eiturhrif á heyrnarfæri), í kjölfar váhrifa vi  innöndun sem stafa frá 
framlei slu vara, sem innihalda efni , og notkun eirra í atvinnustarfsemi sem tengist rifum me  höndunum, notkun 
líms, prenti na i og málningarvinnu (hú un me  vélum), 

— hugsanleg áhrif á frjósemi og roskun og brá afósturlát í kjölfar váhrifa vi  innöndun sem stafa frá framlei slu vara, 
sem innihalda tólúen, og notkun eirra í atvinnustarfsemi sem tengist rifum me  höndunum, notkun líms, prenti na i 
og málningarvinnu (hú un me  vélum). 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

NEYTENDUR, 

1. er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u 
er: 

— hugsanleg brá  eiturhrif (höfu verkur, svimi, vímutilfinning, syfja og skert starfræn geta) og ertandi áhrif á augu í 
kjölfar váhrifa vi  innöndun e a váhrifa á augu frá gufum sem stafa frá sprautumálningu og lagningu gólfteppa, 

2. er sú a  örf er á frekari uppl singum og/e a prófunum. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg áhrif á æxlun í kjölfar váhrifa vi  innöndun. 

Ger ar eru kröfur um eftirfarandi uppl singar og/e a prófanir: 

— uppl singar um vensl milli mældra áhrifa á æxlun og tímalengd váhrifanna sem leiddu til essara áhrifa. 

 

örfin fyrir essar uppl singar var endurmetin me  hli sjón af áætluninni um a  draga úr áhættu og eirra er ekki lengur 
krafist (sjá II. li  í áætluninni um a  draga úr áhættu). 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

VÁHRIF Á MENN GEGNUM UMHVERFI , 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg áhrif á menn vegna ess áttar sem tólúen í verslunarvörum á í myndun ósons og annarra ska legra efna, .e. í 
myndun mengunarmó u. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

HEILBRIG I MANNA (e lisefnafræ ilegir eiginleikar), 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er búist vi  ví a  efni  hafi áhættu í för me  sér. Tali  er a  egar sé beitt 
fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

B. Umhverfi 

Ni ursta a mats á áhættu fyrir umhverfi , a  ví er var ar: 

VISTKERFI Í VATNI, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg áhrif á vistkerfi í vatni vegna váhrifa, sem stafa frá sumum stö um ar sem efni  er framleitt e a bæ i 
framleitt og unni , svo og váhrifa frá atvinnustarfsemi ar sem grunnefni ( .m.t. vinnsluhjálparefni, útdráttarefni og 
leysar) eru unnin og notu , váhrifa frá vinnslu og samsetningu, frá jar olíu- og eldsneytissamsetningu, 
fjölli usamsetningu, málningarsamsetningu og textílvinnslu. 
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Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

VISTKERFI Á LANDI, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg áhrif á vistkerfi á landi vegna váhrifa, sem stafa frá vinnslu, svo og váhrifa frá atvinnustarfsemi ar sem 
grunnefni ( .m.t. vinnsluhjálparefni, útdráttarefni og leysar) eru unnin og notu , váhrifa frá vinnslu og samsetningu, frá 
jar olíu- og eldsneytissamsetningu, fjölli usamsetningu, málningarsamsetningu og textílvinnslu. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar: 

ANDRÚMSLOFT, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanlegur áttur sem tólúen í verslunarvöru á í myndun ósons og annarra ska legra efna, .e. til myndun 
mengunarmó u. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

ÖRVERUR Í SKÓLPHREINSUNARSTÖ VUM, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— — hugsanleg áhrif á skólphreinsistö var vegna váhrifa sem stafa frá vinnslu efnisins, svo og frá notkun efnisins sem 
grunnefnis í i na i. 

ÁÆTLUN UM A  TAKMARKA ÁHÆTTU 

Áhættumati  hefur leitt í ljós fleiri upptök tólúenlosunar (t.d. bensín og óhreinsu  olía). au falla utan gildissvi s regluger ar 
(EBE) 793/93 og eru ekki me  í áætluninni um a  draga úr áhættu. 

A  ví er var ar STARFSMENN: 

Núgildandi löggjöf um vernd starfsmanna í Bandalaginu er almennt talin nægja sem rammi til a  takmarka áhættuna af 
efninu a  ví marki sem örf er á og gildir hún. 

Innan essa ramma er mælt me  ví: 

— a  vísindanefnd framkvæmdastjórnarinnar um vi mi unarmörk fyrir váhrif í starfi endursko i n jar uppl singar í 
áhættumatssk rslunni og leggi fram tilmæli um hvort endursko a urfi gildandi vi mi unarmörk fyrir váhrif í starfi. 

A  ví er var ar NEYTENDUR: 

Mælt er me  ví: 

— a  sko a  ver i á vettvangi Bandalagsins hvort setja skuli takmarkanir samkvæmt tilskipun rá sins 76/769/EBE á 
marka ssetningu og notkun tólúens sem efnis e a í efnablöndum sem eru nota ar í lím og sprautumálningu, 

— a  fyrirhuga ar takmarkanir á marka ssetningu og notkun útiloki örfina á frekari uppl singum um áhrif á æxlun í 
kjölfar váhrifa vi  innöndun. 

A  VÍ ER VAR AR VÁHRIF Á UMHVERFI OG MENN GEGNUM UMHVERFI : 

Mælt er me  ví: 

— a  framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna íhugi a  bæta tólúeni á forgangsskrána í X. vi auka vi  tilskipun 
2000/60/EB (rammatilskipun um vatn) vi  næstu endursko un ess vi auka en a  fram a  ví ver i liti  á tólúen sem 
efni sem eigi heima á lista II í tilskipun rá sins 76/464/EBE (1) um mengun af völdum tiltekinna hættulegra efna sem 
losu  eru í vatn í Bandalaginu en a  útheimtir setningu innlendra gæ amarkmi a, vöktun og hugsanlegar takmarkandi 
rá stafanir til a  tryggja a  styrkur í yfirbor svatni fari ekki upp fyrir gæ amarkmi . 

 
(1) Stjtí . EB L 129, 18.5.1976, bls. 23. 



20.3.2008  Nr. 14/239 
  

EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
  

— til a  au velda leyfisveitingu samkvæmt tilskipun 96/61/EB (sam ættar mengunarvarnir og eftirlit me  mengun), a  
etta efni ver i hluti af eirri vinnu sem nú fer fram vi  samningu lei beininga um bestu fáanlegu tækni. Mælt er me  
ví a  a ildarríkin fylgist vandlega me  beitingu bestu fáanlegu tækni vi  leyfisveitingar og greini 

framkvæmdastjórninni frá öllum mikilvægum framförum innan rammans um mi lun uppl singa um bestu fáanlegu 
tækni, 

— a  sta bundin losun í umhverfi  ver i takmörku  me  innlendum reglum, ef nau syn krefur, til a  tryggja a  ekki urfi 
a  óttast áhættu fyrir umhverfi . 

Tillaga framkvæmdastjórnarinnar um a  takmarka styrk leysa í tilteknum vörum drægi enn frekar úr áhættunni sem mönnum 
stafar af tólúeni gegnum umhverfi  (1). 

11. HLUTI 

CAS-nr. 120-82-1  EINECS-nr. 204-428-
0 

 

Byggingarformúla: C6H3Cl3 

EINECS-heiti: 1,2,4-tríklórbensen 

IUPAC-heiti: 1,2,4-tríklórbensen 

Sk rslugjafi: Danmörk 

Flokkun (2): Xn:H22 

Xi:H38 

N:50-53 

Áhættumati  byggist á núverandi me höndlun efnisins, sem er framleitt í Evrópubandalaginu e a flutt inn í a , í tengslum 
vi  vistferil ess eins og l st er í heildarsk rslu um áhættumat sem sk rslugjafara ildarríki  hefur sent 
framkvæmdastjórninni um efni  (3). 

Í áhættumatinu, sem byggist á fyrirliggjandi uppl singum, er komist a  eirri ni urstö u a  í Evrópubandalaginu sé efni  
a allega nota  sem milliefni í efnai na i vi  smí i illgresisey a og sem leysisefni í loku um kerfum. Efni  er einnig nota  
sem leysir, bur arefni í leysilitum í textíli na i, aukefni í einangrunarvökvum og sem tæringartálmi. Ekki reyndist unnt a  fá 
uppl singar um notkun alls ess magns efnisins sem er framleitt e a flutt inn í Evrópubandalagi  og ví kann a  vera a  
áhættumati  taki ekki til allrar notkunar efnisins. 

Áhættumati  leiddi í ljós a  menn og umhverfi geta or i  fyrir váhrifum vegna annarra upptaka efnisins, einkum frá 
einangrunarvökvum me  1,2,4-tríklórbenseni, sem eru enn í notkun í fyrirliggjandi rafmagnsbúna i, og frá myndun 1,2,4-
tríklórbensens sem ni urbrotsefnis annarra og flóknari, lífrænna efnasambanda, sem tengjast ekki vistferli ess efnis sem er 
framleitt í Evrópubandalaginu e a flutt inn til ess. Mat á eirri áhættu, sem stafar af essum váhrifum, er ekki hluti af essu 
áhættumati. 

Í heildarsk rslum um áhættumat, sem sk rslugjafara ildarríki hafa sent framkvæmdastjórninni, er hins vegar a  finna 
uppl singar sem geta n st vi  mat á essari áhættu. 

Áhættumati  gefur til kynna a  rannsaka beri nánar hvort sko a skuli efni  í tengslum vi  innlendar e a al jó legar áætlanir 
sem beinast a  rávirkum, lífrænum mengunarefnum. 

 
(1) Tillaga a  tilskipun um takmörkun á losun rokgjarnra lífrænna efnasambanda vegna notkunar lífrænna leysiefna í málningu og lökk til 

skreytingar og í bílavi ger arlökk og um breytingu á tilskipun 1999/13/EB (COM(2002) 750, lokaútgáfa). 
(2) Flokkun efnisins er ákvör u  me  tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/59/EB frá 6. ágúst 2001 um tuttugustu og áttundu a lögun a  

tækniframförum á tilskipun rá sins 67/548/EBE um samræmingu ákvæ a í lögum og stjórns slufyrirmælum um flokkun, pökkun og 
merkingu hættulegra efna (Stjtí . EB L 225, 21.8.2001, bls. 30). 

(3) Heildarsk rslu um áhættumat og samantekt úr henni má finna á vefsetri Evrópuskrifstofu í efna: http://ecb.jrc.it/existing-substances/. 
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ÁHÆTTUMAT 

A. Heilbrig i manna 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

STARFSMENN, 

er sú a  örf er á frekari uppl singum og/e a prófunum. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg áhrif í kjölfar váhrifa. 

Ger ar eru kröfur um eftirfarandi uppl singar og/e a prófanir: 

— uppl singar um váhrif í starfi vi  notkun efnisins sem bur arefnis í leysilitum og sem leysiefnis í vinnsluferlum, vi  
framlei slu vara, sem innihalda efni , í tengslum vi  framlei slu einangrunarvökva og vi  notkun vara, sem innihalda 
efni , í tengslum vi  framlei slu raf rá a- og kapla. 

örfin fyrir essar uppl singar var endurmetin me  hli sjón af áætluninni um a  draga úr áhættu og eirra er ekki lengur 
krafist (sjá II. li  í áætluninni um a  draga úr áhættu). 

er sú a  örf er á sértækum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg eiturhrif, sem ná til alls líkamans, í kjölfar endurtekinna váhrifa vi  innöndun sem stafar frá starfsemi vi  
áfyllingu og tæmingu á tunnum, sem fylgir framlei slu efnisins, frá framlei slu vara, sem innihalda efni , í tengslum vi  
framlei slu fastlitarefna og frá notkun vara, sem innihalda efni , til sprautumálningar, 

— hugsanleg, ertandi áhrif á augu og í öndunarvegi í kjölfar endurtekinna váhrifa frá gufum efnisins sem stafa frá 
framlei slu vara, sem innihalda efni , í tengslum vi  framlei slu fastlitarefna og frá notkun vara, sem innihalda efni , í 
tengslum vi  framlei slu plastköggla, 

— hugsanleg eiturhrif, sem ná til alls líkamans, og sta bundin verkun á hú  vegna endurtekinna váhrifa í gegnum hú  sem 
stafa frá notkun vara, sem innihalda efni , í atvinnustarfsemi sem tengist sprautumálningu, sundurhlutun spennubreyta 
og bónvinnu. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

NEYTENDUR, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg ertandi áhrif á augu og öndunarveg í kjölfar endurtekinna váhrifa frá gufum og hugsanleg eiturhrif, sem ná til 
alls líkamans, í kjölfar endurtekinna váhrifa vi  innöndun og í gegnum hú  sem stafa frá sprautumálningu og bílabóni.  

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

VÁHRIF Á MENN GEGNUM UMHVERFI , 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg, óbein váhrif ar e  útreiknu  váhrif geta í svi smyndum af sta bundnum váhrifum fari  fram úr olanlegum 
dagskammti (TDI) sem Al jó aheilbrig ismálastofnunin tilgreinir og lei beiningargildum hennar fyrir neysluvatn. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

HEILBRIG I MANNA (e lisefnafræ ilegir eiginleikar), 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er búist vi  ví a  efni  hafi áhættu í för me  sér. Tali  er a  egar sé beitt 
fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 
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B. Umhverfi 

Ni ursta a mats á áhættu fyrir umhverfi  a  ví er var ar: 

VISTKERFI Í VATNI OG Á LANDI, er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví 
a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— hugsanleg áhrif á vistkerfi í vatni og á landi vegna váhrifa sem stafa frá notkun efnisins sem bur arefnis í leysilit og frá 
annarri notkun ess ( .m.t. sem leysiefnis í vinnsluferlum, aukefnis í einangrunarvökvum og sem tæringartálma). 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

ANDRÚMSLOFT, 

er sú a  sem sakir standa er ekki örf á frekari uppl singum og/e a prófunum e a ö rum rá stöfunum til a  draga úr áhættu 
en eim sem egar er beitt. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 

— a  áhættumati  lei ir í ljós a  ekki er búist vi  ví a  efni  hafi áhættu í för me  sér. Tali  er a  egar sé beitt 
fullnægjandi rá stöfunum til a  draga úr áhættu. 

Ni ursta a áhættumats, a  ví er var ar 

ÖRVERUR Í SKÓLPHREINSUNARSTÖ VUM, 

er sú a  örf er á sérstökum rá stöfunum til a  takmarka áhættuna. Ástæ an fyrir ví a  komist er a  essari ni urstö u er: 
— hugsanleg áhrif á skólphreinsistö var vegna váhrifa sem stafa frá notkun efnisins sem milliefnis, svo og frá notkun 

efnisins sem leysis í grunnefnai na i, sem bur arefnis í leysilit í textíli na i og önnur eftirnotkun. 

ÁÆTLUN UM A  TAKMARKA ÁHÆTTU 

A  ví er var ar STARFSMENN: 

Núgildandi löggjöf um vernd starfsmanna í Bandalaginu og einkum ákvæ i tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 
2000/39/EB (1) um ger  fyrstu skrár um lei beinandi vi mi unarmörk fyrir váhrif, er almennt talin nægja sem rammi til a  
takmarka áhættuna af efninu a  ví marki sem örf er á og gildir hún. 
Takmarkanir á marka ssetningu og notkun, sem ger  er tillaga um me  vernd umhverfisins fyrir augum, draga einnig úr 
áhættu fyrir heilbrig i manna (starfsmanna) og ey a örfinni á frekari uppl singum um svi smyndir af váhrifum í starfi. 

A  VÍ ER VAR AR VÁHRIF Á NEYTENDUR, UMHVERFI OG A RA MENN GEGNUM UMHVERFI : 

Mælt er me  ví: 

— a  íhuga  ver i á vettvangi Bandalagsins a  setja takmarkanir í tilskipun 76/769/EBE á marka ssetningu og notkun, a  
ví er var ar alla notkun tríklórbensens nema sem milliefnis, til a  vernda umhverfi  og draga úr óbeinum váhrifum 

gegnum umhverfi . Eftir ví sem vi  á skal einnig íhuga a  setja takmarkanir á marka ssetningu og notkun vara sem 
innihalda tríklórbensen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtí . EB L 142, 16.6.2000, bls. 47. 


