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(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 139, 29.5.2008, bls. 10. 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).

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 komist að þeirri niðurstöðu að 
nauðsynlegt sé að gera þá kröfu í tengslum 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, í samræmi við 5. mgr. 10. gr. reglugerðar 
(EBE) nr. 793/93, að ekki er unnt að nota aðrar aðferðir 
sem takmarka tilraunir á dýrum eða koma í veg fyrir þær.

3) Því þykir rétt að gera þá kröfu að framleiðendur og 
innflytjendur forgangsefna leggi fram frekari upplýsingar 
og framkvæmi frekari prófanir á þessum efnum. 

Aðferðarlýsingarnar, sem skýrslugjafarnir hafa lagt fyrir 
framkvæmdastjórnina, 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 tilgreind eru 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 daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 466/2008

frá 28. maí 2008

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 (*)

 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 Skýrslugjafi Kröfur um prófanir og upplýsingar 

Frestur frá 
gildistökudegi 
þessarar 

reglugerðar 

1 247-759-6 26523-78-4 Tris(nónýlfenýl)fosfít FR Prófun á bráðum eiturhrifum sem gerð er á 
halaflóm (Daphnia magna) 
Upplýsingar um byggingu tris-
(nónýlfenýl)fosfíts (TNPP) 
Upplýsingar um vatnsleysni 
Ákvörðun á log Kow 
Prófun á vatnsrofi 
Prófun í seti með Lumbriculus variegatus 
Vöktunargögn fyrir staði þar sem PEC (áætlaður 
styrkur í umhverfinu)/PNEC (styrkur þar sem 
engin áhrif eru fyrirsjáanleg) > 1 
Langtímaprófun á halaflóm, háð niðurstöðu úr 
prófun á bráðum eiturhrifum hjá halaflóm 

4 mánuðir 

2 237-410-6 
239-148-8 

13775-53-6 
15096-52-3 

Trínatríumhexaflúorál
at 

DE Upplýsingar um eftirnotkun 
Upplýsingar um losun í vatnsræn umhverfishólf 
að því er varðar öll æviskeið 
Upplýsingar um losun í andrúmsloftið að því er 
varðar öll æviskeið 
Upplýsingar um hörku viðtökuvatnsins að því er 
varðar tvo framleiðendur 
Upplýsingar um hlutdeild krýólíts í efnisögnum í 
útblæstri álbræðslna 
Leysnirannsókn 

4 mánuðir 

3 266-028-2 65996-93-2 Bik, úr háhitakoltjöru NL Upplýsingar um losun 16 tegunda af fjölhringa, 
arómatískum vetniskolefnum, samkvæmt 
flokkun Umhverfisstofnunar Bandaríkjanna, í 
mismunandi umhverfishólf í andrúmsloftinu sem 
verður við notkun biks úr háhitakoltjöru 
(CTPHT) við framleiðslu og notkun bindiefnis í 
kolaköggla, leirdúfur og öflugt tæringar-
varnarefni 

4 mánuðir 

4 246-690-9 25617-70-8 2,4,4-trímetýlpenten DE Upplýsingar um losun frá framleiðslu- og 
vinnslustöðum í skólphreinsistöðvar, yfirborðs-
vatn og set 
Rannsókn á öndunarhömlun í virkri eðju (OECD 
209) 
Langvinn æxlunarprófun á halaflóm (Daphnia 
magna) (OECD 211) 

4 mánuðir 

5 231-111-4 7440-02-0 Nikkel DK Prófun á eiturhrifum í seti 12 mánuðir 

232-104-9 7786-81-4 Nikkelsúlfat 

222-068-2 3333-67-3 Nikkelkarbónat 

231-743-0 7718-54-9 Nikkeldíklóríð 

236-068-5 13138-45-9 Nikkeldínítrat 

6 287-477-0 85535-85-9 Klóruð alkön, C14–17 UK Rannsókn á uppsöfnun í fiski (OECD TG 305) 6 mánuðir 

7 202-696-3 98-73-7 Nítróbensen DE Eitlagreining (OECD TG 429/B42) 6 mánuðir 

8 202-679-0 98-54-4 4-tert-bútýlfenól NO Upplýsingar um staðbundin váhrif varðandi 
losun frá tveimur vinnslustöðum (5 og 6) í 
skólphreinsistöðvar og vatnsrænt umhverfishólf 
(ferskvatn og sjór) 

4 mánuðir 

9 200-915-7 75-91-2 Tert-
bútýlvetnisperoxíð 
(TBHP) 

NL Eiturhrif við endurtekna (28 dagar) skammta 
(innöndun) (OECD 412 — B8) 

12 mánuðir 

Halastjörnumæling á vef í öndunarvegi 15 mánuðir 

 

 


