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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Skýrslugjafar, sem aðildarríkin hafa tilnefnt í samræmi við 
1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 793/93, hafa metið 
upplýsingarnar sem framleiðendurnir og innflytjendurnir 
hafa lagt fram að því er varðar tiltekin forgangsefni. Að 
höfðu samráði við þessa framleiðendur og innflytjendur 
hafa skýrslugjafarnir skorið úr um að nauðsynlegt sé að 
krefjast þess við áhættumat að viðkomandi framleiðendur 
og innflytjendur leggi fram frekari upplýsingar og 
framkvæmi frekari prófanir.

2) Þær upplýsingar sem þarf til að meta viðkomandi 
efni liggja ekki fyrir hjá fyrri framleiðendum eða 
innflytjendum. Framleiðendurnir og innflytjendurnir hafa 
sannreynt að ekki er hægt að nota aðrar aðferðir í stað 
prófana á dýrum eða til að takmarka slíkar prófanir.

3) Það er því viðeigandi að fara fram á að framleiðendur 
og innflytjendur forgangsefna leggi fram frekari 

upplýsingar og framkvæmi frekari prófanir á þessum 
efnum. Aðferðarlýsingarnar, sem skýrslugjafarnir hafa 
lagt fram hjá framkvæmdastjórninni, skulu notaðar til að 
framkvæma þessar prófanir.

4) Ákvæði þessarar reglugerðar eru í samræmi við álit 
nefndarinnar sem var komið á fót skv. 15. gr. reglugerðar 
(EBE) nr. 793/93.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Framleiðendur og innflytjendur efnanna, sem talin eru upp í 
viðaukanum, sem hafa lagt fram upplýsingar í samræmi við 
kröfurnar í 3., 4., 7. og 9. gr. reglugerðar (EBE) nr. 793/93, 
skulu veita þær upplýsingar og framkvæma þær prófanir 
sem eru tilgreindar í viðaukanum og afhenda viðkomandi 
skýrslugjöfum niðurstöðurnar.

Prófanirnar skulu framkvæmdar í samræmi við 
aðferðarlýsingarnar sem skýrslugjafarnir tilgreina.

Afhenda skal niðurstöðurnar innan þeirra tímamarka sem mælt 
er fyrir um í viðaukanum.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

REgLUgERÐ	FRAmKVÆmdASTJÓRNARINNAR	(EB)	nr.	506/2007

frá	8.	maí	2007

um	kröfur,	sem	gerðar	eru	til	innflytjenda	og	framleiðenda	tiltekinna	forgangsefna,	um	prófanir	
og	upplýsingar	í	samræmi	við	reglugerð	ráðsins	(EBE)	nr.	793/93	um	mat	og	eftirlit	með	áhættu	

skráðra	efna	(*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 119, 9.5.2007, bls. 24. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/2010 frá 29. janúar 
2010 um breytingu á II viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 19, 22.4.2010, bls. 14.

(1) Stjtíð. EB L 84, 5.4.1993, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 
284, 31.10.2003, bls. 1).

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 8. maí 2007.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Stavros DIMAS

 framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI 

Nr. EINECS-nr. CAS-nr. Heiti efnis Skýrslugjafi Kröfur um prófanir og upplýsingar 
Frestur frá gildistöku-

degi þessarar 
reglugerðar 

1. 237-158-7 13674-84-5 Tris(2-klór-1-
metýletýl)fosfat 
(TCPP) 

IE/UK — Rannsókn hjá tveimur kynslóðum — 
áhrif á frjósemi (OECD 416-B35) 

24 mánuðir 

— Halastjörnumæling (e. Comet assay) í 
lífi á rottulifur 

12 mánuðir 

— Upptaka um húð í glasi á 
geislamerktu TCPP gegnum 
mannshúð (OECD 428) 

12 mánuðir 

2. 237-159-2 13674-87-8 Tris[2-klór-1-
klórmetýl)etýl]fos
fat (TDCP) 

IE/UK — Rannsókn á sogi/afsogi (breytt OECD 
106-prófun) 

6 mánuðir 

3. 253-760-2 38051-10-4 2,2-
bis(klórmetýl)trím
etýlenbis(bis(2-
klóretýl)fosfat 
(V6) 

IE/UK — Rannsókn hjá tveimur kynslóðum — 
áhrif á frjósemi (OECD 416-B35) 

24 mánuðir 

— Upptaka um húð í glasi á 
geislamerktu V6 gegnum mannshúð 
(OECD 428) 

12 mánuðir 

4. 202-679-0 98-54-4 4-tert-bútýlfenól NO — Rannsókn á áhrifum á innkirtlastarf 
fiska (drög að framlengdri prófun 
OECD á fyrsta þroskastigi (ELS)) 

18 mánuðir 

5. 202-411-2 95-33-0 N-
sýklóhexýlbensóþ
íasól-2-
súlfenamíð 

DE — Mæld gögn úr jarðvegi við veg og 
yfirborðsvatni sem tekur við afrennsli 
frá vegum. Niðurbrotsefnin sem á að 
mæla eru: 2-merkaptóbensóþíasól , 
bensóþíasól, 2-bensóþíasólón, 2-
metýlþíóbensóþíasól og 2-
metýlbensóþíasól 

4 ár 

— Mæld gögn um sigvatn frá 
urðunarstað. Niðurbrotsefnin sem á 
að mæla eru: 2-merkaptóbensóþíasól , 
bensóþíasól, 2-bensóþíasólón, 2-
metýlþíóbensóþíasól og 2-
metýlbensóþíasól 

4 ár 

— Upplýsingar um notkun og váhrif 
varðandi endurvinnslu hjólbarða, 
einkum varðandi starfsstöðvar sem 
tæta hjólbarða, íþróttaleikvanga sem 
nota endurunnið hjólbarðaefni og 
aðra áþekka notkun á endurunnum 
hjólbörðum undir beru lofti 

4 ár 

6. 233-118-8 10039-54-0 Bis(hýdroxýlamm
óníum)súlfat 

DE — Fjölgunarprófun á halaflóm (Daphnia 
magna) (OECD 211) 

3 mánuðir 

— Upplýsingar um váhrif frá framleiðslu 
og vinnslu 

3 mánuðir 

— Gögn úr fræðiritum um eða rannsókn 
á öndunarhömlun í virkri eðju 
(OECD 209) 

3 mánuðir 
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Nr. EINECS-nr. CAS-nr. Heiti efnis Skýrslugjafi Kröfur um prófanir og upplýsingar 
Frestur frá gildistöku-

degi þessarar 
reglugerðar 

7. 201-245-8 80-05-7 4,4′-
ísóprópýlídendífe
nól 

UK — Prófun á áhrifum á vöxt plantna á 
landi (OECD 208) 

6 mánuðir 

— Fjölgunarpróf á pottormum 
(Enchytraeid) (OECD 220) 

6 mánuðir 

— Fjölgunarpróf með hentugum 
tegundum stökkmors (e. springtail) 

6 mánuðir 

8. 266-028-2 65996-93-2 Bik, úr 
háhitakoltjöru. 

NL — STP-hömlunarprófun á eðju (OECD 
209 — C11) 

3 mánuðir 

 

 


