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(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 139, 29.5.2008, bls. 8. 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).

(2) Stjtíð. EB C 146 A, 15.6.1990, bls. 1.

REgLUgERÐ	FRAmKVÆmdASTJÓRNARINNAR	(EB)	nr.	465/2008

frá	28.	maí	2008

um	kröfur	um	prófanir	og	upplýsingar,	samkvæmt	reglugerð	ráðsins	(EBE)	nr.	793/93,	sem	gerðar	
eru	til	innflytjenda	og	framleiðenda	tiltekinna	efna	sem	kunna	að	vera	þrávirk,	safnast	fyrir	í	

lífverum	og	vera	eitruð	og	eru	tilgreind	í	Evrópuskrá	yfir	íðefni	á	markaði	(*)

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. 12. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Heimilt er að krefja framleiðendur og innflytjendur 
tiltekinna efna í Evrópuskrá yfir íðefni á markaði (2) um 
frekari upplýsingar sem þeir búa yfir og/eða um prófanir 
á fyrirliggjandi efni ef gild ástæða er til að ætla að efnið 
geti stofnað heilbrigði manna eða umhverfinu í verulega 
hættu. Efni sem eru þrávirk, safnast fyrir í lífverum og 
eru eitruð kunna að skapa slíka hættu.

2) Af þessum sökum skal krefjast þess að viðkomandi 
framleiðendur og innflytjendur veiti framkvæmda-
stjórninni þær upplýsingar sem þeir búa yfir varðandi 
þessi efni.

3) Einnig skal krefjast þess að viðkomandi framleiðendur 
og innflytjendur prófi viðkomandi efni, semji skýrslu um 

þessar prófanir og sendi skýrslurnar ásamt niðurstöðum 
prófananna til framkvæmdastjórnarinnar.

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
með 15. gr. reglugerðar (EBE) nr. 793/93.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Framleiðendur og innflytjendur eins eða fleiri efna, sem 
kunna að vera þrávirk, safnast fyrir í lífverum eða vera 
eitruð og skráð eru í Evrópuskrá yfir íðefni á markaði og 
tilgreind í viðaukanum við þessa reglugerð, skulu veita 
framkvæmdastjórninni þær upplýsingar sem eru tilgreindar í 
viðaukanum, innan þess frests sem þar er mælt fyrir um, og 
annast þær prófanir á hverju efni sem getið er um í viðaukanum 
í samræmi við þær aðferðarlýsingar sem tilgreindar eru þar.

Þeir skulu einnig leggja skýrslu fyrir framkvæmdastjórnina um 
hverja prófun, þ.m.t. niðurstöður hennar, innan þess frests sem 
mælt er fyrir um í viðaukanum.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

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

Gjört í Brussel 28. maí 2008.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Stavros DIMAS

 framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI 

Nr. EINECS-nr. CAS-nr. Heiti efnis Kröfur um prófanir og upplýsingar Frestur frá gildistökudegi 
þessarar reglugerðar 

1 204-279-1 118-82-1 2,2′,6,6′-tetra-tert-bútýl-
4,4′-metýlendífenól 

Lífþéttnirannsókn á fiski 
(OECD 305 eða fóðurrannsókn) 

18 mánuðir 

2 239-622-4 15571-58-1 2-etýlhexýl 10-etýl-4,4-
díoktýl -7-oxó-8-oxa-3,5-
díþía-4-
stannatetradekanóat 

Lífþéttnirannsókn á fiski 
(OECD 305 eða fóðurrannsókn) 

18 mánuðir 

3 222-583-2 3542-36-7 Díklórdíoktýltinhýdríð Lífþéttnirannsókn á fiski 
(prófunin skal gerð á efni nr. 2 (CAS-nr. 
15571-58-1)) 

18 mánuðir 

4 256-798-8 50849-47-3 5-nónýlsalisýlaldehýðoxím Lífþéttnirannsókn á fiski 
(OECD 305 eða fóðurrannsókn) 

18 mánuðir 

5 281-018-8 83846-43-9 Bensósýra, 2-hýdroxý-, 
mónó-C>13-alkýlafleiður, 
kalsíumsölt (2:1) 

Aukinn auðlífbrjótanleiki 18 mánuðir 

6 250-702-8 31565-23-8 Dí(tert-
dódekýl)pentasúlfíð 

Frekari rannsókn á hugsanlegri upptöku í 
fiski 
Lífþéttnirannsókn á fiski (fóðurrannsókn) 

18 mánuðir 

7 284-578-1 84929-98-6 Magnesíum, bis(2-
hýdroxýbensóat-O1,O2)-, 
ar,ar′-dí-C>13-alkýlafleiður 

Aukinn auðlífbrjótanleiki 
(prófunin skal gerð á efni nr. 5 (CAS-nr. 
83846-43-9)) 

18 mánuðir 

8 209-136-7 556-67-2 Oktametýlsýklótetrasíloxa
n 

Umhverfisvöktunaráætlun 
(ásamt efni nr. 15 (CAS-nr. 541-02-6)) 

18 mánuðir 

9 262-975-0 61788-44-1 Fenól, stýrenað fjölgunarprófun á halaflóm í 21 dag 
(viðmiðunarregla OECD nr. 211) sem gerð 
er á þrístýrenuðu fenóli (CAS nr. 18254-13-
2) 
Lífþéttnirannsókn á fiski (fóðurrannsókn) 

18 mánuðir 

10 262-967-7 61788-32-7 Terfenýl, vetnað Prófun á niðurbroti lífrænna efna í jarðvegi 
að því er varðar valin vetnuð terfenýl 
(OECD 307) 
Lífþéttnirannsókn á fiski með tilliti til 
kvaterfenýla 
Háð niðurstöðum — rannsókn á T-viðmiðun 
(ályktun út frá byggingarlega hliðstæðum 
efnum terfenýla (CAS nr. 26140-60-3)) 

18 mánuðir 

11 222-733-7 3590-84-9 Tetraoktýltin Lífþéttnirannsókn á fiski 
(prófunin skal gerð á efni nr. 2 (CAS-nr. 
15571-58-1)) 

18 mánuðir 

12 246-619-1 25103-58-6 tert-dódekanþíól Prófun á auknum lífbrjótanleika 
Lífþéttnirannsókn á fiski 

18 mánuðir 

13 248-227-6 27107-89-7 2-etýlhexýl 10-etýl-4-[[2-
[(2-etýlhexýl)oxý]-2-
oxóetýl]-þíó]-4-oktýl-7-
oxó-8-oxa-3,5-díþía-4-
stannatetradekanóat 

Lífþéttnirannsókn á fiski 
(prófunin skal gerð á efni nr. 2 (CAS-nr. 
15571-58-1)) 

18 mánuðir 

14 250-709-6 31570-04-4 Tris(2,4-dí-tert-
bútýlfenýl)fosfít 

Lífþéttnirannsókn á fiski (fóðurrannsókn) 18 mánuðir 

15 208-764-9 541-02-6 Dekametýlsýklópentasílox
an 
Skimun: PBT (þrávirkni, 
uppsöfnun í lífverum og 
eiturhrif) & vPvB (mikil 
þrávirkni og mikil 
uppsöfnun í lífverum) 

Umhverfisvöktunaráætlun 
(ásamt efni nr. 8 (CAS-nr. 556-67-2)) 

18 mánuðir 

16 254-052-6 38640-62-9 DIPN 
(díísóprópýlnaftalen) 

Rannsókn á auðlífbrjótanleika markaðsefnis 
(OECD 301B) 

18 mánuðir 

 


