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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/831

24.10.2019

2019/EES/86/30

frá 22. maí 2019
um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009 um
snyrtivörur (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009 frá 30. nóvember 2009 um snyrtivörur (1), einkum
1. mgr. og fjórða undirgrein 2. mgr. 15. gr. og 1. mgr. 31. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 (2) er kveðið á um samræmda flokkun efna sem krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða sem hafa eiturhrif á æxlun (CMR-efni) á grundvelli vísindalegs mats áhættumatsnefndar Efnastofnunar Evrópu. Efnin eru flokkuð sem efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa
eiturhrif á æxlun í undirflokki 1A, efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun í
undirflokki 1B eða efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun í 2. undirflokki með
hliðsjón af umfangi vísbendinga um eiginleika þeirra sem efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa
eiturhrif á æxlun (CMR-eiginleikar).

2)

Í 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009 er kveðið á um að bannað er að nota í snyrtivörur efni sem hafa verið flokkuð
sem efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun í undirflokki 1A, 1B eða 2. undirflokki skv. 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (CMR-efni). Þó má nota efni sem er krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hefur eiturhrif á æxlun í snyrtivörur ef skilyrðin, sem mælt er fyrir í öðrum málslið 1. mgr.
15. gr. eða í annarri undirgrein 2. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009, eru uppfyllt. Reglugerð (EB)
nr. 1223/2009 er komið í framkvæmd með þessari reglugerð. Eingöngu Dómstóll Evrópusambandsins hefur rétt til að
túlka löggjöf Sambandsins, þ.m.t 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009.

3)

Til að koma í framkvæmd á samræmdan hátt á innri markaðnum banni við efnum sem eru krabbameinsvaldandi,
stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun, til að tryggja réttarvissu, einkum fyrir rekstraraðila og lögbær landsyfirvöld
og til að tryggja öfluga vernd fyrir heilbrigði manna ætti að færa öll efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi
eða hafa eiturhrif á æxlun á skrána yfir bönnuð efni í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 og, þar sem við á,
fella þau brott úr skránum yfir efni sem sæta takmörkunum og yfir leyfð efni í III. og V. viðauka við þá reglugerð. Ef
skilyrðin, sem mælt er fyrir um í öðrum málslið 1. mgr. 15. gr. eða annarri undirgrein 2. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1223/2009, eru uppfyllt ætti að breyta skránum yfir efni sem sæta takmörkunum eða leyfð efni í III. og V. viðauka
við þá reglugerð til samræmis við það.

4)

Þessi reglugerð nær yfir þau efni sem hafa verið flokkuð sem efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða
hafa eiturhrif á æxlun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 frá og með 1. desember 2018 þegar reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/776 (3) öðlaðist gildi.

5)

Að því er varðar tiltekin efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun, sem beiðni hefur
verið lögð fram um undanþágu fyrir til notkunar í snyrtivörur, hefur ekki verið staðfest að öll skilyrðin, sem kveðið er á
um í öðrum málslið 1. mgr. 15. gr. eða annarri undirgrein 2. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009, séu uppfyllt.
Þetta varðar kvaterníum-15, klóróasetamíð, díklórómetan, formaldehýð, perbórsýru og natríumperbóratefnasambönd.

6)

Efnið metenamín-3-klóróallýlklóríð, með heitið kvaterníum-15 í alþjóðlega nafnakerfinu fyrir innihaldsefni snyrtivara,
er sem stendur skráð í 31. færslu í V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 sem leyft í styrk sem nemur allt að
0,2% í efnablöndu sem er tilbúin til notkunar. Kvaterníum-15 er blanda hlið- og sniðhverfna þar sem hliðhverfan var
flokkuð sem efni sem er krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hefur eiturhrif á æxlun í 2. undirflokki með reglugerð

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 137, 23.5.2019, bls. 29. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 232/2019
frá 27. september 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður
birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 342, 22.12.2009, bls. 59.
(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna, um
breytingu og niðurfellingu á tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (Stjtíð. ESB L 353,
31.12.2008, bls. 1).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/776 frá 4. maí 2017 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að framförum í tækni og vísindum (Stjtíð. ESB
L 116, 5.5.2017, bls. 1).
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framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 790/2009 (1). Flokkunin tók gildi 1. desember 2010. Í samræmi við annan málslið
1. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009 má nota efni, sem er flokkað í 2. undirflokk, í snyrtivörur ef vísindanefndin um öryggi neytenda hefur metið efnið og úrskurðað að það sé öruggt til notkunar í snyrtivörur. Vísindanefndin
um öryggi neytenda gaf út vísindalegt álit um kvaterníum-15 (hliðhverfu) (2) 13. og 14. desember 2011 þar sem komist
var að þeirri niðurstöðu að á grundvelli fyrirliggjandi gagna væri ekki hægt að staðfesta öryggi kvaterníum-15 til
notkunar í snyrtivörur. Í ljósi flokkunar á hliðhverfunni sem er fyrir hendi í kvaterníum-15 sem efni sem er krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hefur eiturhrif á æxlun í 2. undirflokki og álits vísindanefndarinnar um öryggi
neytenda ætti að fella kvaterníum-15 brott úr skránni yfir rotvarnarefni sem eru leyfð í snyrtivörum í V. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1223/2009 og bæta því á skrána yfir efni sem eru bönnuð í snyrtivörum í II. viðauka við þá reglugerð.
7)

Efnið 2-klóróasetamíð, með INCI-heitið klóróasetamíð, er sem stendur skráð í 41. færslu í V. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 1223/2009 sem leyft í styrk sem nemur allt að 0,3% í efnablöndu sem er tilbúin til notkunar. Klóróasetamíð var
flokkað sem efni sem er krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hefur eiturhrif á æxlun í 2. undirflokki samkvæmt
reglugerð (EB) nr. 1272/2008. Flokkunin tók gildi fyrir 1. desember 2010 en á þeim degi tóku II., III. og IV. bálkur
reglugerðar (EB) nr. 1272/2008 gildi að því er varðar efni. Í samræmi við annan málslið 1. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1223/2009 má nota efni, sem er flokkað í 2. undirflokk, í snyrtivörur ef vísindanefndin um öryggi neytenda hefur
metið efnið og úrskurðað að það sé öruggt til notkunar í snyrtivörur. Vísindanefndin um öryggi neytenda gaf út
vísindalegt álit um klóróasetamíð (3) 22. mars 2011 þar sem komist var að þeirri niðurstöðu, á grundvelli fyrirliggjandi
gagna, að efnið sé ekki öruggt fyrir neytendur þegar það er notað í styrk sem nemur allt að 0,3% massahlutfalli í
snyrtivörur. Í ljósi flokkunar sem efni sem er krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hefur eiturhrif á æxlun í
2. undirflokki og álits vísindanefndarinnar um öryggi neytenda ætti að fella klóróasetamíð brott úr skránni yfir rotvarnarefni sem eru leyfð í snyrtivörum í V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 og bæta því á skrána yfir efni sem
eru bönnuð í snyrtivörum í II. viðauka við þá reglugerð.

8)

Efnið díklórómetan er sem stendur skráð í 7. færslu í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 sem leyft í
snyrtivörum í styrk sem nemur allt að 35% í efnablöndu sem er tilbúin til notkunar. Díklórómetan var flokkað sem efni
sem er krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hefur eiturhrif á æxlun í 2. undirflokki samkvæmt reglugerð (EB)
nr. 1272/2008. Flokkunin tók gildi fyrir 1. desember 2010. Í samræmi við annan málslið 1. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1223/2009 má nota efni, sem er flokkað í 2. undirflokk, í snyrtivörur ef vísindanefndin um öryggi neytenda hefur
metið efnið og úrskurðað að það sé öruggt til notkunar í snyrtivörur. Vísindanefndin um öryggi neytenda gaf út
vísindalegt álit um díklórómetan (4) 11. desember 2012. Vísindanefndin um öryggi neytenda gaf út nýtt álit (5)
25. mars 2015 sem var endurskoðað 28. október 2015. Í þessu endurskoðaða áliti komst vísindanefndin um öryggi
neytenda að þeirri niðurstöðu að notkun díklórómetans, í styrk sem nemur allt að 35%, í hárlökk og notkun þess í
samsetningar til úðunar almennt teljist ekki örugg fyrir neytendur. Í ljósi flokkunar sem efni sem er krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hefur eiturhrif á æxlun í 2. undirflokki og álits vísindanefndarinnar um öryggi neytenda og
þar eð engin önnur notkun díklórómetans í snyrtivörur er þekkt og fellur undir álit vísindanefndarinnar um öryggi
neytenda ætti að fella efnið brott úr skránni yfir efni sem sæta takmörkunum í III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 1223/2009 og bæta því á skrána yfir efni sem eru bönnuð í snyrtivörum í II. viðauka við þá reglugerð.

9)

Efnið formaldehýð er sem stendur skráð í 13. færslu í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 sem leyft í vörum
til naglaherðingar í styrk sem nemur allt að 5% í efnablöndu sem er tilbúin til notkunar. Sem stendur er það einnig skráð
í 5. færslu í V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 sem leyft í vörum til munnhirðu í styrk sem nemur allt að
0,1% og í öðrum vörum í styrk sem nemur allt að 0,2%. Formaldehýð var flokkað sem efni sem er krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hefur eiturhrif á æxlun í undirflokki 1B með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 605/2014 (6). Flokkunin tók gildi 1. janúar 2016. Í samræmi við aðra undirgrein 2. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1223/2009 er í undantekningartilvikum heimilt að nota efni sem eru flokkuð sem efni sem eru krabbameinsvaldandi,
stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun í undirflokki 1A eða 1B í snyrtivörur, þó að þau hafi verið flokkuð sem efni
sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun, ef tiltekin skilyrði eru uppfyllt, þ.m.t. þau
skilyrði að engin heppileg staðgönguefni standi til boða, að umsókn sé lögð fram um tiltekna notkun vöruflokks með
þekkt váhrif og að vísindanefndin um öryggi neytenda hafi metið efnið og úrskurðað það öruggt. Vísindanefndin um

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 790/2009 frá 10. ágúst 2009 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að framförum á sviði tækni og vísinda (Stjtíð.
ESB L 235, 5.9.2009, bls. 1).
(2) Vísindanefndin um öryggi neytenda/1344/10, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_077.pdf.
(3) Vísindanefndin um öryggi neytenda/1360/10, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_053.pdf.
(4) Vísindanefndin um öryggi neytenda/1408/11, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_118.pdf
(5) Vísindanefndin um öryggi neytenda/1547/15, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_170.pdf
(6) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 605/2014 frá 5. júní 2014 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að innleiða hættusetningar og varnaðarsetningar á króatísku og
til að laga hana að framförum á sviði tækni og vísinda (Stjtíð. ESB L 167, 6.6.2014, bls. 36).
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öryggi neytenda komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu (1) frá 7. nóvember 2014 að „vörur til naglaherðingar með
óbundið formaldehýð í styrk sem nemur að hámarki u.þ.b. 2,2% er hægt að nota á öruggan hátt til að herða eða styrkja
neglur“. Þó ætti að fella formaldehýð brott úr skránni yfir efni sem sæta takmörkunum í III. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 1223/2009, þar eð ekki hefur verið staðfest að engin heppileg staðgönguefni til naglaherðingar standi til boða. Þar eð
engin umsókn var lögð fram varðandi aðra notkun á formaldehýði ætti að fella efnið brott úr skránni yfir rotvarnarefni
sem eru leyfð í snyrtivörum í V. viðauka við þá reglugerð. Einnig ætti að bæta formaldehýði á skrána yfir efni sem eru
bönnuð í snyrtivörum í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009.
10)

Perbórsýra og natríumperbóratefnasambönd falla undir efni sem losa vetnisperoxíð sem eru sem stendur skráð í
12. færslu í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009. Þau voru flokkuð sem efni sem eru krabbameinsvaldandi,
stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun í undirflokki 1B með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 790/2009.
Flokkunin tók gildi fyrir 1. desember 2010. Beiðni um beitingu annarrar undirgreinar 2. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1223/2009 var lögð fram vegna notkunar á þessum efnum í oxandi samsetningar hárlitunarefna. Vísindanefndin um
öryggi neytenda komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu (2) frá 22. júní 2010 að „almennar takmarkanir sem gilda um efni
sem losa vetnisperoxíð ættu að gilda um natríumperbórat og perbórsýru og notkun natríumperbórata sem innihaldsefni í
oxandi samsetningar hárlitunarefna, með hámarksstyrk á höfði sem nemur 3%, skapar ekki áhættu fyrir heilbrigði
neytenda“. Þó ætti að fella perbórsýru og natríumperbóratsefnasambönd brott úr skránni yfir efni sem sæta takmörkunum í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 og bæta þeim á skrána yfir efni sem eru bönnuð í snyrtivörum í II. viðauka við þá reglugerð þar eð ekki hefur verið staðfest að engin heppileg staðgönguefni standi til boða til
hárlitunar með oxun.

11)

Að því er varðar tiltekin efni, sem voru flokkuð sem efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa
eiturhrif á æxlun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og sem beiðni hefur verið lögð fram fyrir um beitingu annars
málsliðar 1. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009, hefur verið staðfest að skilyrðið sem kveðið er á um í því
ákvæði er uppfyllt. Þetta varðar trímetýlbensóýldífenýlfosfínoxíð, fúrfúral og pólýamínóprópýlbígúaníð.

12)

Efnið dífenýl(2,4,6-trímetýlbensóýl)fosfínoxíð, með INCI-heitið trímetýlbensóýldífenýlfosfínoxíð (TPO), er sem
stendur ekki á skrá í viðaukunum við reglugerð (EB) nr. 1223/2009. Trímetýlbensóýldífenýlfosfínoxíð (TPO) var
flokkað sem efni sem er krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hefur eiturhrif á æxlun í 2. undirflokki með reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 618/2012 (3). Flokkunin tók gildi 1. desember 2013. Vísindanefndin um öryggi
neytenda gaf út vísindalegt álit (4) 27. mars 2014 þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að trímetýlbensóýldífenýlfosfínoxíð (TPO) sé öruggt þegar það er notað sem naglamótandi vara í styrk sem nemur allt að 5,0% en þó sé það húðnæmir í meðallagi. Að teknu tilliti til húðnæmandi eiginleika trímetýlbensóýldífenýlfosfínoxíðs (TPO) og mikillar
áhættu á váhrifum gegnum snertingu við húð þegar neytendur nota naglavörur sjálfir ætti að takmarka notkun trímetýlbensóýldífenýlfosfínoxíðs (TPO) eingöngu við fagfólk. Í ljósi þessara atriða ætti að bæta trímetýlbensóýldífenýlfosfínoxíði (TPO) á skrána yfir efni sem sæta takmörkunum í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 til notkunar í
atvinnuskyni við gervineglur í hámarksstyrk sem nemur 5%.

13)

Efnið 2-fúraldehýð, með INCI-heitið fúrfúral, er notað sem ilm- eða bragðinnihaldsefni í snyrtivörur og er sem stendur
ekki á skrá í viðaukunum við reglugerð (EB) nr. 1223/2009. Það var flokkað sem efni sem er krabbameinsvaldandi,
stökkbreytandi eða hefur eiturhrif á æxlun í 2. undirflokki samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008. Flokkunin tók gildi
fyrir 1. desember 2010. Vísindanefndin um öryggi neytenda komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu (5) frá 27. mars 2012
að notkun fúrfúrals í styrk sem nemur allt að 10 ppm (0,001%) í efnablöndu sem er tilbúin til notkunar, þ.m.t. vörur til
munnhirðu, hafi ekki í för með sér áhættu fyrir heilbrigði neytenda. Í ljósi flokkunar á fúrfúrali sem efni sem er krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hefur eiturhrif á æxlun í 2. undirflokki og álits vísindanefndarinnar um öryggi
neytenda ætti að bæta fúrfúrali á skrána yfir efni sem sæta takmörkunum í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009
með hámarksstyrk sem nemur 0,001%.

14)

Efnið pólýhexametýlenbígúaníðhýdróklóríð (PHMB) með INCI-heitið pólýamínóprópýlbígúanið, er sem stendur skráð
sem rotvarnarefni í 28. færslu í V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 með hámarksstyrk sem nemur 0,3%. Það
var flokkað sem efni sem er krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hefur eiturhrif á æxlun í undirflokki 2 með
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 944/2013 (6). Flokkunin tók gildi 1. janúar 2015. Vísindanefndin um
öryggi neytenda samþykkti álit (7) 18. júní 2014 þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að á grundvelli fyrirliggjandi
gagna sé pólýhexametýlenbígúaníðhýdróklóríð (PHMB) ekki öruggt fyrir neytendur þegar það er notað sem rotvarnar

(1) Vísindanefndin um öryggi neytenda/1538/14, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_164.pdf
(2) Vísindanefndin um öryggi neytenda/1345/10, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_031.pdf
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 618/2012 frá 10. júlí 2012 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga reglugerðina að tæknilegum og vísindalegum
framförum (Stjtíð. ESB L 179, 11.7.2012, bls. 3).
(4) Vísindanefndin um öryggi neytenda/1528/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_149.pdf
(5) Vísindanefndin um öryggi neytenda/1461/12, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_083.pdf
(6) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 944/2013 frá 2. október 2013 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að framförum á sviði tækni og vísinda (Stjtíð.
ESB L 261, 3.10.2013, bls. 5).
(7) Vísindanefndin um öryggi neytenda/1535/14, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_157.pdf
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efni í allar snyrtivörur í hámarksstyrk sem nemur 0,3% Þó var einnig komist að þeirri niðurstöðu í áliti vísindanefndarinnar um öryggi neytenda að örugg notkun gæti grundvallast á lægri notkunarstyrk og/eða takmörkunum að því
er varðar flokka snyrtivara og að þörf væri á rannsóknum á fleiri dæmigerðum samsetningum snyrtivara m.t.t. upptöku
um húð. Vísindanefndin um öryggi neytenda samþykkti nýtt álit (1) 7. apríl 2017 þar sem komist var að þeirri niðurstöðu
að á grundvelli fyrirliggjandi gagna sé notkun pólýhexametýlenbígúaníðhýdróklóríðs (PHMB), sem rotvarnarefni í allar
snyrtivörur, örugg í styrk sem nemur allt að 0,1% en að ekki sé mælt með notkun þess í úðanlegum samsetningum. Í
ljósi flokkunar á pólýhexametýlenbígúaníðhýdróklóríði (PHMB) sem efni sem er krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi
eða hefur eiturhrif á æxlun í undirflokki 2 og nýs álits vísindanefndarinnar um öryggi neytenda ætti að leyfa pólýhexametýlenbígúaníðhýdróklóríð (PHMB) sem rotvarnarefni í allar snyrtivörur, að undanskilinni notkun sem gæti leitt til
váhrifa á lungu endanlegs notanda við innöndun, í hámarksstyrk sem nemur 0,1%. Breyta ætti skilyrðunum sem sett eru
fram í V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 til samræmis við það.
15)

Að því er varðar stóran hóp efna sem voru flokkuð sem efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa
eiturhrif á æxlun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 hefur ekki verið lögð fram beiðni um undanþágu til notkunar
í snyrtivörur. Bæta ætti þessum efnum á skrána yfir bönnuð efni í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 og, ef
við á, fella þau brott úr skránum yfir efni sem sæta takmörkunum eða leyfð efni í III. og V. viðauka við þá reglugerð.
Þetta varðar m.a. nokkur bórefnasambönd sem eru sem stendur skráð í færslum 1a og 1b í III. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 1223/2009.

16)

Nokkur bórefnasambönd sem eru sem stendur skráð í færslum 1a og 1b í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009
og díbútýltinvetnisbórat voru flokkuð sem efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun
í undirflokki 1B með reglugerð (EB) nr. 790/2009. Flokkunin tók gildi fyrir 1. desember 2010. Í samræmi við aðra
undirgrein 2. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009 er í undantekningartilvikum heimilt að nota efni sem eru
flokkuð sem efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun í undirflokki 1A eða 1B í
snyrtivörur, þó að þau hafi verið flokkuð sem efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á
æxlun, ef tiltekin skilyrði eru uppfyllt. Vísindanefndin um öryggi neytenda gaf út álit (2) 22. júní 2010 þar sem komist
var að þeirri niðurstöðu að nokkur þeirra bórefnasambanda sem eru sem stendur skráð í færslum 1A og 1B í III. viðauka
við þá reglugerða séu örugg til notkunar í snyrtivörur við tiltekin skilyrði. Þar eð engin umsókn var lögð fram um
tiltekna notkun og þar eð ekki hefur verið staðfest að engin heppileg staðgönguefni standi til boða að því er varðar
viðkomandi notkun sem er skráð í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 ætti þó að fella þessi bórefnasambönd
brott úr skránni yfir efni sem sæta takmörkunum í III. viðauka við þá reglugerð og bæta þeim á skrána yfir efni sem eru
bönnuð í snyrtivörur í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009. Að því er varðar díbútýltinvetnisbórat var engin
umsókn um tiltekna notkun lögð fram og vísindanefndin um öryggi neytenda hefur ekki úrskurðað að efnið sé
öruggt. Því ætti að bæta þessu efni á skrána yfir efni sem eru bönnuð í snyrtivörum í II. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 1223/2009.

17)

Í 1. mgr. 31. gr. reglugerðar (EB) nr. 1223/2009 er kveðið á um að ef hugsanleg áhætta steðjar að heilbrigði manna
vegna notkunar efna í snyrtivörur, sem ráða þarf bót á á vettvangi Bandalagsins, sé framkvæmdastjórninni heimilt, að
höfðu samráði við vísindanefndina um öryggi neytenda, að breyta II.–VI. viðauka við þá reglugerð til samræmis við
það. Framkvæmdastjórnin hefur haft samráð við vísindanefndina um öryggi neytenda varðandi öryggi tiltekinna efna
sem eru, frá efnafræðilegu sjónarmiði, lík efnum sem eru flokkuð sem efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun í undirflokkum 1A eða 1B eða 2. undirflokki. Þetta varðar tiltekin bórefnasambönd
sem og paraformaldehýð og metýlenglýkól.

18)

Tiltekin bórefnasambönd sem eru sem stendur skráð í færslum 1a og 1b í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009,
önnur en þau sem um getur í 16. forsendu, hafa ekki verið flokkuð sem efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun. Vísindanefndin um öryggi neytenda gaf út álit um bóröt, tetrabóröt og oktabóröt (3)
12. desember 2013 þar sem hún komst að þeirri niðurstöðu að þessi efni, sem og önnur bórsýrusölt eða -esterar, s.s.
MEA-bórat, MIPA-bórat, kalíumbórat, tríoktýldódekýlbórat og sinkbórat, myndi bórsýru í vatnslausnum og því ættu
almennu takmarkanirnar sem gilda um bórsýru að gilda um allan hóp bórata, tetrabórata og oktabórata. Bórsýra var
flokkuð sem efni sem er krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hefur eiturhrif á æxlun í undirflokki 1B með reglugerð (EB) nr. 790/2009. Flokkunin tók gildi fyrir 1. desember 2010. Í ljósi álits vísindanefndarinnar um öryggi neytenda
ætti að fella allan hóp bórata, tetrabórata og oktabórata, að undanskildum efnum í hópnum sem hafa verið flokkuð sem
efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun, sem og önnur bórsýrusölt eða -estera,
brott úr skránni yfir efni sem sæta takmörkunum í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 og bæta þeim á skrána
yfir efni sem eru bönnuð í snyrtivörum í II. viðauka við þá reglugerð.

(1) Vísindanefndin um öryggi neytenda/1581/16, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/
sccs_o_204.pdf
(2) Vísindanefndin um öryggi neytenda/1249/09, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_027.pdf
(3) Vísindanefndin um öryggi neytenda/1523/13, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_146.pdf
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19)

Efnið paraformaldehýð er sem stendur skráð í 5. færslu í V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 en gagnstætt
formaldehýði hefur það ekki verið flokkað sem efni sem er krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hefur eiturhrif á
æxlun. Efnið metýlenglýkól er sem stendur ekki á skrá í viðaukunum við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 Vísindanefndin
um öryggi neytenda samþykkti álit um metýlenglýkól (1) 26.–27. júní 2012 þar sem staðfest var að metýlenglýkól geti
breyst fljótt til baka við margs konar skilyrði og myndað formaldehýð í vatnslausnum og að paraformaldehýð geti
klofnað við hitun eða þurrkun og myndað formaldehýð. Í ljósi álits vísindanefndarinnar um öryggi neytenda steðjar
hugsanleg áhætta að heilbrigði manna vegna notkunar á þessum efnum í snyrtivörur. Því ætti að fella paraformaldehýð
brott úr skránni yfir rotvarnarefni sem eru leyfð í snyrtivörum í V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 og bæta
ætti paraformaldehýði og metýlenglýkóli á skrána yfir efni sem eru bönnuð í snyrtivörum í II. viðauka við þá reglugerð.

20)

Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1223/2009 til samræmis við það.

21)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um snyrtivörur.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi 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 22. maí 2019.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____

(1) Vísindanefndin um öryggi neytenda/1483/12, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_097.pdf
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VIÐAUKI

1) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Eftirfarandi færslum er bætt við:
Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer
Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

a

51229-78-8

426-020-3

1386

Cis-1-(3-klóróallýl)-3,5,7-tríasa-1-asóníaadamantanklóríð (cis-CTAC), kvaterníum-15

51229-78-8

426-020-3

1387

2-klóróasetamíð

79-07-2

201-174-2

1388

Oktametýlsýklótetrasíloxan

556-67-2

209-136-7

1389

Díklórómetan, metýlenklóríð

75-09-2

200-838-9

1390

2,2'-((3,3',5,5'-tetrametýl-(1,1'-bífenýl)-4,4'-díýl)-bis(oxýmetýlen))bisoxíran

85954-11-6

413-900-7

1391

Asetaldehýð, etanal

75-07-0

200-836-8

1392

1-sýklóprópýl-6,7-díflúoró-1,4-díhýdró-4-oxókínólín-3-karboxýlsýra

93107-30-3

413-760-7

1393

N-metýl-2-pýrrólídón, 1-metýl-2-pýrrólídón,

872-50-4

212-828-1

1394

Díbórþríoxíð, bóroxíð

1303-86-2

215-125-8

1395

Bórsýra [1]
Bórsýra [2]

10043-35-3 [1]
11113-50-1 [2]

233-139-2 [1]
234-343-4 [2]

1396

Bóröt, tetrabóröt, oktabóröt og bórsýrusölt og -esterar, þ.m.t.:
Dínatríumoktabórattetrahýdrat [1]

12280-03-4 [1]

234-541-0 [1]

2-amínóetanól, einester með bórsýru [2]

10377-81-8 [2]

233-829-3 [2]

2-hýdroxýprópýlammóníumtvívetnisortóbórat [3]

68003-13-4 [3]

268-109-8 [3]

Kalíumbórat, bórsýrukalíumsalt [4]

12712-38-8 [4]

603-184-6 [4]

[5]

— [5]

Tríoktýldódekýlbórat [5]
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CAS-númer

EB-númer

b

c

d

Sinkbórat

1332-07-6 [6]

215-566-6 [6]

Natríumbórat, vatnsfrítt dínatríumtetrabórat, bórsýra, natríumsalt [7]

1330-43-4 [7]

215-540-4 [7]

Tetrabórdínatríumheptaoxíð, hýdrat [8]

12267-73-1 [8]

235-541-3 [8]

Ortóbórsýra, natríumsalt [9]

13840-56-7 [9]

237-560-2 [9]

Dínatríumtetrabóratdekahýdrat, bóraxdekahýdrat [10]

1303-96-4 [10]

215-540-4 [10]

Dínatríumtetrabóratpentahýdrat, boraxpentahýdrat [11]

12179-04-3 [11]

215-540-4 [11]

Natríumperbórat [1]

15120-21-5 [1]

239-172-9 [1]

7632-04-4 [2]
10332-33-9 [2]
10486-00-7[2]

231-556-4 [2]

Perbórsýra (H3BO2(O2)), mónónatríumsalttríhýdrat [1]

13517-20-9 [1]

239-172-9 [1]

Perbórsýra, natríumsalt, tetrahýdrat [2]

37244-98-7 [2]

234-390-0 [2]

Perbórsýra (HBO(O2)), natríumsalt, tetrahýdratnatríumperoxóbórathexahýdrat [3]

10486-00-7 [3]

231-556-4 [3]

Perbórsýra, natríumsalt [1]

11138-47-9 [1]

234-390-0 [1]

Perbórsýra, natríumsalt, mónóhýdrat [2]

12040-72-1 [2]

234-390-0 [2]

Perbórsýra (HBO(O2)), natríumsalt, mónóhýdrat [3]

10332-33-9 [3]

231-556-4 [3]

a

1397

Natríumperoxómetabórat, natríumperoxóbórat [2]

1398

1399

Díbútýltinvetnisbórat

75113-37-0

401-040-5

1401

Nikkelbis(tetraflúoróbórat)

14708-14-6

238-753-4

1402

Mankóseb (ISO), manganetýlen(díþíókarbamat), (fjölliða) flóki með sinksalti

8018-01-7

616-995-5

1403

Maneb (ISO), manganetýlenbis(díþíókarbamat) (fjölliða)

12427-38-2

235-654-8

1404

Benfúrakarb (ISO), etýl-N-[2,3-díhýdró-2,2-dímetýlbensófúran-7-ýloxýkarbónýl(metýl)amínóþíó]-N-ísóprópýl-β-alanínat

82560-54-1

617-356-3

1405

O-ísóbútýl-N-etoxýkarbónýlþíókarbamat

103122-66-3

434-350-4
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Efnaheiti/INN

Nr. 86/412

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

101-21-3

202-925-7

a

Klórprófam (ISO), ísóprópýl 3-klórókarbanílat

1407

O-hexýl-N-etoxýkarbónýlþíókarbamat

109202-58-6

432-750-3

1408

Hýdroxýlammóníumnítrat

13465-08-2

236-691-2

1409

(4-etoxýfenýl)(3-(4-flúoró-3-fenoxýfenýl)própýl)dímetýlsílan

105024-66-6

405-020-7

1410

Foxím (ISO), α-(díetoxýfosfínþíóýlimínó)fenýlasetónítríl

14816-18-3

238-887-3

1411

Glúfosínatammóníum (ISO), ammóníum 2-amínó-4-(hýdroxýmetýlfosfínýl)bútýrat

77182-82-2

278-636-5

1412

Hvarfmassi: dímetýl (2-(hýdroxýmetýlkarbamóýl)etýl)fosfónats,
metýletýl (2-(hýdroxýmetýlkarbamóýl)etýl)fosfónats

—

435-960-3

1413

(4-fenýlbútýl)fosfínsýra

86552-32-1

420-450-5

1414

Hvarfmassi: 4,7-bis(merkaptómetýl)-3,6,9-tríþía-1,11-úndekandíþíóls, 4,8-bis(merkaptómetýl)-3,6,9-tríþía-1,11-úndekandíþíóls, 5,7-bis(merkaptómetýl)-3,6,9-tríþía-1,11-úndekandíþíóls

170016-25-8

427-050-1

1415

Kalíumtítanoxíð (K2Ti6O13)

12056-51-8

432-240-0

1416

Kóbaltdí(asetat)

71-48-7

200-755-8

1417

Kóbaltdínítrat

10141-05-6

233-402-1

1418

Kóbaltkarbónat

513-79-1

208-169-4

1419

Nikkeldíklóríð

7718-54-9

231-743-0

1420

Nikkeldínítrat [1]

13138-45-9 [1]

236-068-5 [1]

Saltpéturssýra, nikkelsalt [2]

14216-75-2 [2]

238-076-4 [2]

díetýl

(2-hýdroxýmetýlkarbamóýl)etýl)fosfónats,

Nikkelsteinn

69012-50-6

273-749-6

1422

Nikkelsúlfateðja, úr raflausnarhreinsun kopars, koparsneydd

92129-57-2

295-859-3

1423

Eðja úr raflausnarhreinsun kopars, koparsneydd

94551-87-8

305-433-1

Nr. 86/413

1421

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1406

24.10.2019

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

a

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

13637-71-3

237-124-1

1424

Nikkeldíperklórat, perklórsýra, nikkel(II)salt

1425

Nikkeldíkalíumbis(súlfat) [1]

13842-46-1 [1]

237-563-9 [1]

Díammóníumnikkelbis(súlfat) [2]

15699-18-0 [2]

239-793-2 [2]

13770-89-3

237-396-1

1427

Nikkelbis(tetraflúoróbórat)

14708-14-6

238-753-4

1428

Nikkeldíformat [1]

3349-06-2 [1]

222-101-0 [1]

Maurasýra, nikkelsalt [2]

15843-02-4 [2]

239-946-6 [2]

Maurasýra, koparnikkelsalt [3]

68134-59-8 [3]

268-755-0 [3]

373-02-4 [1]

206-761-7 [1]

Nikkelasetat [2]

14998-37-9 [2]

239-086-1 [2]

1430

Nikkeldíbensóat

553-71-9

209-046-8

1431

Nikkelbis(4-sýklóhexýlbútýrat)

3906-55-6

223-463-2

1432

Nikkel(II)stearat, nikkel(II)oktadekanóat

2223-95-2

218-744-1

1433

Nikkeldílaktat

16039-61-5

—

1434

Nikkel(II)oktanóat

4995-91-9

225-656-7

1435

Nikkeldíflúoríð [1]

10028-18-9 [1]

233-071-3 [1]

Nikkeldíbrómíð [2]

13462-88-9 [2]

236-665-0 [2]

Nikkeldíjoðíð [3]

13462-90-3 [3]

236-666-6 [3]

Nikkelkalíumflúoríð [4]

11132-10-8 [4]

— [4]

1436

Nikkelhexaflúorósílíkat

26043-11-8

247-430-7

1437

Nikkelselenat

15060-62-5

239-125-2

1429

Nikkeldí(asetat) [1]

24.10.2019

Nikkelbis(súlfamídat), nikkelsúlfamat

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1426

Nr. 86/414

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

Nikkelvetnisfosfat [1]

14332-34-4 [1]

238-278-2 [1]

Nikkelbis(tvívetnisfosfat) [2]

18718-11-1 [2]

242-522-3 [2]

Trínikkelbis(ortófosfat) [3]

10381-36-9 [3]

233-844-5 [3]

Dínikkeldífosfat [4]

14448-18-1 [4]

238-426-6 [4]

Nikkelbis(fosfínat) [5]

14507-36-9 [5]

238-511-8 [5]

Nikkelfosfínat [6]

36026-88-7 [6]

252-840-4 [6]

Fosfórsýra, kalsíumnikkelsalt [7]

17169-61-8 [7]

— [7]

Dífosfórsýra, nikkel(II)salt [8]

19372-20-4 [8]

— [8]

74195-78-1

—

a

1438

1439

Díammóníumnikkelhexasýanóferrat

1440

Nikkeldísýaníð

557-19-7

209-160-8

1441

Nikkelkrómat

14721-18-7

238-766-5

1442

Nikkel(II)sílíkat [1]

21784-78-1 [1]

244-578-4 [1]

Dínikkelortósílíkat [2]

13775-54-7 [2]

237-411-1 [2]

Nikkelsílíkat (3:4) [3]

31748-25-1 [3]

250-788-7 [3]

Kísilsýra, nikkelsalt [4]

37321-15-6 [4]

253-461-7 [4]

Þrívetnishýdroxýbis[ortósílíkat(4-)]trínikkelat(3-) [5]

12519-85-6 [5]

235-688-3 [5]

1443

Dínikkelhexasýanóferrat

14874-78-3

238-946-3

1444

Trínikkelbis(arsenat), nikkel(II)arsenat

13477-70-8

236-771-7

1445

Nikkeloxalat [1]

547-67-1 [1]

208-933-7 [1]

20543-06-0 [2]

243-867-2 [2]

Oxalsýra, nikkelsalt [2]
Nikkeltellúríð

12142-88-0

235-260-6

1447

Trínikkeltetrasúlfið

12137-12-1

—

Nr. 86/415

1446

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Efnaheiti/INN

24.10.2019

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

a

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

74646-29-0

—

1448

Trínikkelbis(arsenít)

1449

Kóbaltnikkelgrátt períklas, C.I. Pigment Black 25, C.I. 77332 [1]

68186-89-0 [1]

269-051-6 [1]

Kóbaltnikkeldíoxíð [2]

58591-45-0 [2]

261-346-8 [2]

Kóbaltnikkeloxíð [3]

12737-30-3 [3]

620-395-9 [3]

Nikkeltinþríoxíð, nikkelstannat

12035-38-0

234-824-9

1451

Nikkeltríúrandekaoxíð

15780-33-3

239-876-6

1452

Nikkeldíþíósýanat

13689-92-4

237-205-1

1453

Nikkeldíkrómat

15586-38-6

239-646-5

1454

Nikkel(II)selenít

10101-96-9

233-263-7

1455

Nikkelseleníð

1314-05-2

215-216-2

1456

Kísilsýra, blýnikkelsalt

68130-19-8

—

1457

Nikkeldíarseníð [1]

12068-61-0 [1]

235-103-1 [1]

Nikkelarseníð [2]

27016-75-7 [2]

248-169-1 [2]

68610-24-2

271-853-6

Nikkelbaríumtítanprimróspríderít, C.I. Pigment Yellow 157, C.I. 77900

1459

Nikkeldíklórat [1]

67952-43-6 [1]

267-897-0 [1]

Nikkeldíbrómat [2]

14550-87-9 [2]

238-596-1 [2]

Etýlvetnissúlfat, nikkel(II) salt [3]

71720-48-4 [3]

275-897-7 [3]

Nikkel(II)tríflúorasetat [1]

16083-14-0 [1]

240-235-8 [1]

Nikkel(II)própíónat [2]

3349-08-4 [2]

222-102-6 [2]

Nikkelbis(bensensúlfónat) [3]

39819-65-3 [3]

254-642-3 [3]

Nikkel(II)vetnissítrat [4]

18721-51-2 [4]

242-533-3 [4]

Sítrónusýra, ammóníumnikkelsalt [5]

18283-82-4 [5]

242-161-1 [5]

1460

24.10.2019

1458

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1450

Nr. 86/416

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

EB-númer

b

c

d

Sítrónusýra, nikkelsalt [6]

22605-92-1 [6]

245-119-0 [6]

Nikkelbis(2-etýlhexanóat) [7]

4454-16-4 [7]

224-699-9 [7]

2-etýlhexansýra, nikkelsalt [8]

7580-31-6 [8]

231-480-1 [8]

Dímetýlhexansýra, nikkelsalt [9]

93983-68-7 [9]

301-323-2 [9]

Nikkel(II)ísóoktanóat [10]

29317-63-3 [10]

249-555-2 [10]

Nikkelísóoktanóat [11]

27637-46-3 [11]

248-585-3 [11]

Nikkelbis(ísónónanóat) [12]

84852-37-9 [12]

284-349-6 [12]

Nikkel(II)neónónanóat [13]

93920-10-6 [13]

300-094-6 [13]

Nikkel(II)ísódekanóat [14]

85508-43-6 [14]

287-468-1 [14]

Nikkel(II)neódekanóat [15]

85508-44-7 [15]

287-469-7 [15]

Neódekansýra, nikkelsalt [16]

51818-56-5 [16]

257-447-1 [16]

Nikkel(II)neóúndekanóat [17]

93920-09-3 [17]

300-093-0 [17]

Bis(d.-glúkonató-O1,O2)nikkel [18]

71957-07-8 [18]

276-205-6 [18]

Nikkel-3,5-bis(tert-bútýl)-4-hýdroxýbensóat(1:2) [19]

52625-25-9 [19]

258-051-1 [19]

Nikkel(II)palmítat [20]

13654-40-5 [20]

237-138-8 [20]

(2-etýlhexanóat-O)(ísónónanóat-O)nikkel [21]

85508-45-8 [21]

287-470-2 [21]

(Ísónónanóat-O)(ísóoktanóat-O)nikkel [22]

85508-46-9 [22]

287-471-8 [22]

(Ísóoktanóat-O)(neódekanóat-O)nikkel, [23]

84852-35-7 [23]

284-347-5 [23]

(2-etýlhexanóat-O)(ísódekanóat-O)nikkel [24]

84852-39-1 [24]

284-351-7 [24]

(2-etýlhexanóat-O)(neódekanóat-O)nikkel [25]

85135-77-9 [25]

285-698-7 [25]

(Ísódekanóat-O)(ísóoktanóat-O)nikkel [26]

85166-19-4 [26]

285-909-2 [26]

(Ísódekanóat-O)(ísónónanóat-O)nikkel [27]

84852-36-8 [27]

284-348-0 [27]

(Ísónónanóat-O)(neódekanóat-O)nikkel [28]

85551-28-6 [28]

287-592-6 [28]

Fitusýrur, C6–19-greinóttar, nikkelsölt [29]

91697-41-5 [29]

294-302-1 [29]

Fitusýrur, C8–18 og C18-ómettaðar, nikkelsölt [30]

84776-45-4 [30]

283-972-0 [30]

2,7-naftalíndísúlfónsýra, nikkel(II)salt [31]

72319-19-8 [31]

[31]

a

Nr. 86/417

CAS-númer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Efnaheiti/INN

24.10.2019

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

EB-númer

b

c

d

Nikkel(II)súlfít [1]

7757-95-1 [1]

231-827-7 [1]

Nikkeltellúrþríoxíð [2]

15851-52-2 [2]

239-967-0 [2]

Nikkeltellúrtetraoxíð [3]

15852-21-8 [3]

239-974-9 [3]

Mólýbdennikkelhýdroxíðoxíðfosfat [4]

68130-36-9 [4]

268-585-7 [4]

Nikkelbóríð (NiB) [1]

12007-00-0 [1]

234-493-0 [1]

Dínikkelbóríð [2]

12007-01-1 [2]

234-494-6 [2]

Trínikkelbóríð [3]

12007-02-2 [3]

234-495-1 [3]

Nikkelbóríð [4]

12619-90-8 [4]

235-723-2 [4]

Dínikkelsilísíð [5]

12059-14-2 [5]

235-033-1 [5]

Nikkeldísilísíð [6]

12201-89-7 [6]

235-379-3 [6]

Dínikkelfosfíð [7]

12035-64-2 [7]

234-828-0 [7]

Nikkelbórfosfíð [8]

65229-23-4 [8]

— [8]

Díálnikkeltetraoxíð [1]

12004-35-2 [1]

234-454-8 [1]

Nikkeltítanþríoxíð [2]

12035-39-1 [2]

234-825-4 [2]

Nikkeltítanoxíð [3]

12653-76-8 [3]

235-752-0 [3]

Nikkeldívanadíumhexaoxíð [4]

52502-12-2 [4]

257-970-5 [4]

Kóbaltdímólýbdennikkeloktaoxíð [5]

68016-03-5 [5]

268-169-5 [5]

Nikkelsirkonþríoxíð [6]

70692-93-2 [6]

274-755-1 [6]

Mólýbdennikkeltetraoxíð [7]

14177-55-0 [7]

238-034-5 [7]

Nikkelvolframtetraoxíð [8]

14177-51-6 [8]

238-032-4 [8]

Ólivín, nikkelgrænt [9]

68515-84-4 [9]

271-112-7 [9]

Litíumnikkeldíoxíð [10]

12031-65-1 [10]

620-400-4 [10]

Mólýbdennikkeloxíð [11]

12673-58-4 [11]

— [11]

—

442-750-5

1313-27-5

215-204-7

a

1461

1462

1463

1464

Kóbaltlitíumnikkeloxíð

1465

Mólýbdenþríoxíð

24.10.2019

CAS-númer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Efnaheiti/INN

Nr. 86/418

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

a

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

683-18-1

211-670-0

151882-81-4

418-770-5

1467

4,4'-bis(N-karbamóýl-4-metýlbensensúlfónamíð)dífenýlmetan

1468

Fúrfúrýlalkóhól

98-00-0

202-626-1

1469

1,2-epoxý-4-epoxýetýlsýklóhexan, 4-vínýlsýklóhexendíepoxíð

106-87-6

203-437-7

1470

6-glýsidýloxýnaft-1-ýl-oxýmetýloxíran

27610-48-6

429-960-2

1471

2-(2-amínóetýlamínó)etanól, (AEEA)

111-41-1

203-867-5

1472

1,2-díetoxýetan

629-14-1

211-076-1

1473

2,3-epoxýprópýltrímetýlammóníumklóríð, glýsídýltrímetýlammóníumklóríð

3033-77-0

221-221-0

1474

1-(2-amínó-5-klórófenýl)-2,2,2-tríflúoró-1,1-etandíól, hýdróklóríð

214353-17-0

433-580-2

1475

(E)-3-[1-[4-[2-(dímetýlamínó)etoxý]fenýl]-2-fenýlbút-1-enýl]fenól

82413-20-5

428-010-4

1476

4,4'-(1,3-fenýlen-bis(1-metýletýlíden))bis-fenól

13595-25-0

428-970-4

1477

2-klór-6-flúorófenól

2040-90-6

433-890-8

1478

2-metýl-5-tert-bútýlþíófenól

—

444-970-7

1479

2-bútýrýl-3-hýdroxý-5-þíósýklóhexan-3-ýl-sýklóhex-2-en-1-ón

94723-86-1

425-150-8

1480

Prófoxýdím (ISO), 2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-klórófenoxý)própoxýimínó]bútýl}-3-hýdroxý-5-(þían-3-ýl)sýklóhex-2-en-1-ón

139001-49-3

604-105-8

1481

Tepraloxýdím (ISO), (RS)-(EZ)-2-{1-[(2E)-3-klóróallýloxýimínó]própýl}-3-hýdroxý-5-perhýdrópýran-4-ýlsýklóhex-2-en1-ón

149979-41-9

604-715-4

1482

Hringuð 3-(1,2-etandíýlasetal)-estra-5(10),9(11)-díen-3,17-díón

5571-36-8

427-230-8

1483

Androsta-1,4,9(11)-tríen-3,17-díón

15375-21-0

433-560-3

1484

Hvarfmassi: kalsíumsalisýlata (greinótt C10-14 og C18-30 alkýluð), kalsíumfenata (greinótt C10-14 og C18-30 alkýluð),
kalsíumfenata, brennisteinsauðgaðra (greinótt C10-14 og C18-30 alkýluð)

—

415-930-6

Nr. 86/419

Díbútýltindíklóríð, (DBTC)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1466

24.10.2019

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

71888-89-6

276-158-1

—

427-140-9

150202-11-2

422-670-7

302-97-6

414-990-0

a

1485

1,2-bensendíkarboxýlsýra, dí-C6-8-greinóttir alkýlesterar, C7-auðugir

1486

Hvarfmassi: tvíester 4,4'-metýlenbis[2-(2-hýdroxý-5-metýlbensýl)-3,6-dímetýlfenóls] og 6-díasó-5,6-díhýdró-5oxónaftalín-1-súlfónsýru (1:2), þríester 4,4'-metýlenbis[2-(2-hýdroxý-5-metýlbensýl)-3,6-dímetýlfenóls] og 6-díasó-5,6díhýdró-5-oxónaftalín-1-súlfónsýru (1:3)

1487

Díammóníum-1-hýdroxý-2-(4-(4-karboxýfenýlasó)-2,5-dímetoxýfenýlasó)-7-amínó-3-naftalínsúlfónat

1488

3-oxóandróst-4-en-17-β-karboxýlsýra

1489

(Z)-2-metoxýmínó-2-[2-(trítýlamínó)þíasól-4-ýl]ediksýra

64485-90-1

431-520-1

1490

Þrínatríumnítríltríasetat

5064-31-3

225-768-6

1491

2-etýlhexýl-2-etýlhexanóat

7425-14-1

231-057-1

1492

Díísóbútýlþalat

84-69-5

201-553-2

1493

Perflúoróoktansúlfónsýra, heptadekaflúoróoktan-1-súlfónsýra [1]

1763-23-1 [1]

217-179-8 [1]

Kalíumperflúoróoktansúlfónat, kalíumheptadekaflúoróoktan-1-súlfónat [2]

2795-39-3 [2]

220-527-1 [2]

Díetanólamínperflúoróoktansúlfónat [3]

70225-14-8 [3]

274-460-8 [3]

Ammóníumperflúoróoktansúlfónat, ammóníumheptadekaflúoróoktansúlfónat [4]

29081-56-9 [4]

249-415-0 [4]

Litíumperflúoróoktansúlfónat, litíumheptadekaflúoróoktansúlfónat [5]

29457-72-5 [5]

249-644-6 [5]

Etýl-1-(2,4-díklórófenýl)5-(tríklórómetýl)-1H-1,2,4-tríasól-3-karboxýlat

103112-35-2

401-290-5

1495

1-brómó-2-metýlprópýlprópíónat

158894-67-8

422-900-6

1496

Klóró-1-etýlsýklóhexýlkarbónat

99464-83-2

444-950-8

1497

6,6'-bis(díasó-5,5', 6,6'-tetrahýdró-5,5'-díoxó)[metýlen-bis(5-(6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxó-1-naftýlsúlfónýloxý)-6-metýl-2fenýlen]dí(naftalín-1-súlfónat)

—

441-550-5

1498

Tríflúralín (ISO), α,α,α-tríflúoró-2,6-dínítró-N,N-díprópýl-p-tólúidín, 2,6-dínítró-N,N-díprópýl-4-tríflúorómetýlanilín, N,Ndíprópýl-2,6-dínítró-4-tríflúorómetýlanilín

1582-09-8

216-428-8

1499

4-mesýl-2-nítrótólúen

1671-49-4

430-550-0

24.10.2019

1494

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Efnaheiti/INN

Nr. 86/420

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

a

Tríammóníum-4-[4-[7-(4-karboxýlatóanilínó)-1-hýdroxý-3-súlfónató-2-naftýlasó]-2,5-dímetoxýfenýlasó]bensóat

221354-37-6

432-270-4

1501

Hvarfmassi:
tríammóníum
6-amínó-3-((2,5-díetoxý-4-(3-fosfónófenýl)asó)fenýl)asó-4-hýdroxý-2-naftalínsúlfónats,
díammóníum-3-((4-((7-amínó-1-hýdroxý-3-súlfó-naftalín-2-ýl)asó)-2,5-díetoxýfenýl)asó)bensóats

163879-69-4

438-310-7

1502

N,N'-díasetýlbensidín

613-35-4

210-338-2

1503

Sýklóhexýlamín

108-91-8

203-629-0

1504

Píperasín

110-85-0

203-808-3

1505

Hýdroxýlamín

7803-49-8

232-259-2

1506

Hýdroxýlammóníumklóríð, hýdroxýlamínhýdróklóríð [1]

5470-11-1 [1]

226-798-2 [1]

Bis(hýdroxýlammóníum)súlfat, hýdróxýlamínsúlfat (2:1) [2]

10039-54-0 [2]

233-118-8 [2]

—

—

1507

Metýlfenýlendíamín; díamínótólúlen

1508

Mepanípýrím, 4-metýl-N-fenýl-6-(1-própýnýl)-2-pýrimídínamín

110235-47-7

600-951-7

1509

Hýdroxýlammóníumhýdrógensúlfat, hýdroxýlamínsúlfat (1:1) [1]

10046-00-1 [1]

233-154-4 [1]

Hýdroxýlamínfosfat [2]

20845-01-6 [2]

244-077-0 [2]

Hýdroxýlamíntvívetnisfosfat [3]

19098-16-9 [3]

242-818-2 [3]

Hýdroxýlamín-4-metýlbensensúlfónat [4]

53933-48-5 [4]

258-872-5 [4]

(3-klór-2-hýdroxýprópýl)trímetýlammóníumklóríð

3327-22-8

222-048-3

1511

Bífenýl-3,3', 4,4'-tetraýltetraamín, díamínóbensidín

91-95-2

202-110-6

1512

Píperasínhýdróklóríð [1]

6094-40-2 [1]

228-042-7 [1]

Píperasíndíhýdróklóríð [2]

142-64-3 [2]

205-551-2 [2]

Píperasínfosfat [3]

1951-97-9 [3]

217-775-8 [3]

87691-88-1

421-310-6

1513

3-(píperasín-1-ýl)-bensó[d]ísóþíasólhýdróklóríð

Nr. 86/421

1510

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1500

24.10.2019

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

a

19398-06-2

421-460-2

1515

(2-klóróetýl)(3-hýdroxýprópýl)ammóníumklóríð

40722-80-3

429-740-6

1516

4-[(3-klórófenýl)(1H-imídasól-1-ýl)metýl]-1,2-bensendíamíndíhýdróklóríð

159939-85-2

425-030-5

1517

Klóró-N,N-dímetýlformimíníumklóríð

3724-43-4

425-970-6

1518

7-metoxý-6-(3-morfólín-4-ýl-própoxý)-3H-kínasólín-4-ón

199327-61-2

429-400-7

1519

Myndefni díísóprópanólamíns með formaldehýði (1:4)

220444-73-5

432-440-8

1520

3-klóró-4-(3-flúoróbensýloxý)anilín

202197-26-0

445-590-4

1521

Etidíumbrómíð, 3,8-díamínó-1-etýl-6-fenýlfenantrídíníumbrómíð

1239-45-8

214-984-6

1522

(R, S)-2-amínó-3,3-dímetýlbútanamíð

144177-62-8

447-860-7

1523

3-amínó-9-etýlkarbasól, 9-etýlkarbasól-3-ýlamín

132-32-1

205-057-7

1524

(6R-trans)-1-((7-ammóníó-2-karboxýlató-8-oxó-5-þía-1-asabísýkló-[4.2.0]okt-2-en-3-ýl)metýl)píridíníumjoðíð

100988-63-4

423-260-0

1525

Forklórfenúrón (ISO), 1-(2-klóró-4-pýridýl)-3-fenýlúrea

68157-60-8

614-346-0

1526

Tetrahýdró-1,3-dímetýl-1H-pýrimídín-2-ón, dímetýlprópýlenúrea

7226-23-5

230-625-6

1527

Kínólín

91-22-5

202-051-6

1528

Ketókónasól, 1-[4-[4-[[(2SR, 4RS)-2-(2,4-díklórófenýl)-2-(imídasól-1-ýlmetýl)-1,3-díoxólan-4-ýl]metoxý]fenýl]píperasín1-ýl]etanón

65277-42-1

265-667-4

1529

Metkónasól (ISO), (1RS, 5RS;1RS, 5SR)-5-(4-klóróbensýl)-2,2-dímetýl-1-(1H-1,2,4-tríasól-1-ýlmetýl)sýklópentanól

125116-23-6

603-031-3

1530

Kalíum-1-metýl-3-morfólínókarbónýl-4-[3-(1-metýl-3-morfólínókarbónýl-5-oxó-2-pýrasólín-4-ýlíden)-1-própenýl]pýrasól5-ólat

183196-57-8

418-260-2

1531

N,N',N'-tris(2-metýl-2,3-epoxýprópýl)-perhýdró-2,4,6-oxó-1,3,5-tríasín

26157-73-3

435-010-8

1532

Trímetýlóprópantrí(3-asirídínýlprópanóat), (TAZ)

52234-82-9

257-765-0

24.10.2019

2-etýlfenýlhýdrasínhýdróklóríð

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1514

Nr. 86/422

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

4,4‘-metýlendífenýldíísósýanat, dífenýlmetan-4,4‘díísósýanat [1]

101-68-8 [1]

202-966-0 [1]

2,2‘-metýlendífenýldíísósýanat, dífenýlmetan-2,2‘díísósýanat [2]

2536-05-2 [2]

219-799-4 [2]

o-(p-ísósýanatbensýl)fenýlísósýanat, dífenýlmetan-2-4‘-díísósýanat [3]

5873-54-1 [3]

227-534-9 [3]

Metýlendífenýldíísósýanat [4]

26447-40-5 [4]

247-714-0 [4]

a

1533

Sinídónetýl (ISO), etýl(Z)-2-klóró-3-[2-klóró-5-(sýklóhex-1-en-1,2-díkarboximíðó)fenýl]akrýlat

142891-20-1

604-318-6

1535

N-[6,9-díhýdró-9-[[2-hýdroxý-1-(hýdroxýmetýl)etoxý]metýl]-6-oxó-1H-púrín-2-ýl]asetamíð

84245-12-5

424-550-1

1536

Dímoxýstróbín (ISO), (E)-2-(metoxýimínó)-N-metýl-2-[α-(2,5-xýlýloxý)-o-tólýl]asetamíð

149961-52-4

604-712-8

1537

N,N-(dímetýlamínó)þíóasetamíðhýdróklóríð

27366-72-9

435-470-1

1538

Hvarfmassi: 2,2'-[(3,3'-díklóró[1,1'-bífenýl]-4,4'-díýl)bis(asó)]bis[N-(2,4-dímetýlfenýl)]-3-oxóbútanamíðs, 2-[[3,3'-díklóró4'-[[1[[(2,4-dímetýlfenýl)amínó]karbónýl]-2-oxóprópýl]asó][1,1'-bífenýl]-4-ýl]asó]-N-(2-metýlfenýl)-3-oxó-bútanamíðs,
2-[[3,3'-díklóró-4'-[[1[[(2,4-dímetýlfenýl)amínó]karbónýl]-2-oxóprópýl]asó][1,1'-bífenýl]-4-ýl]asó]-N-(2-karboxýlfenýl)3-oxó-bútanamíðs

1539

Jarðolía, kol, tjara og jarðgas og afleiður þeirra, mynduð með eimingu og/eða öðrum vinnsluaðferðum ef þau innihalda
≥ 0,1% af benseni miðað við þyngd

434-330-5

287-502-5
287-500-4
292-636-2
292-694-9
295-281-1
295-551-9
295-323-9
309-868-8
298-725-2
292-625-2
309-867-2
292-626-8
266-013-0
309-971-8

Nr. 86/423

85536-20-5
85536-19-2
90641-12-6
90989-38-1
91995-20-9
92062-36-7
91995-61-8
101316-63-6
93821-38-6
90641-02-4
101316-62-5
90641-03-5
65996-79-4
101794-90-5

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1534

24.10.2019

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

a

EB-númer

b

c

d

90640-87-2
84650-03-3

292-609-5
283-483-2

65996-82-9
90641-01-3

266-016-7
292-624-7

65996-87-4
90640-99-6

266-021-4
292-622-6

68391-11-7
92062-33-4

269-929-9
295-548-2

91082-52-9
68937-63-3

293-766-2
273-077-3

92062-28-7
92062-27-6

295-543-5
295-541-4

91082-53-0
91995-31-2

293-767-8
295-292-1

91995-35-6
91995-66-3

295-295-8
295-329-1

122070-79-5
122070-80-8

310-170-0
310-171-6

65996-78-3
94114-52-0

266-012-5
302-688-0

94114-53-1
94114-54-2

302-689-6
302-690-1

94114-56-4
94114-57-5

302-692-2
302-693-8

90641-11-5
8006-61-9

292-635-7
232-349-1

8030-30-6
8032-32-4

232-443-2
232-453-7

64741-41-9

265-041-0

64741-42-0

265-042-6

24.10.2019

CAS-númer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Efnaheiti/INN

Nr. 86/424

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

a

EB-númer

b

c

d

64741-46-4
64742-89-8

265-046-8
265-192-2

68410-05-9
68514-15-8

270-077-5
271-025-4

68606-11-1
68783-12-0

271-727-0
272-186-3

68921-08-4
101631-20-3

272-931-2
309-945-6

64741-64-6
64741-65-7

265-066-7
265-067-2

64741-66-8
64741-70-4

265-068-8
265-073-5

64741-84-0
64741-92-0

265-086-6
265-095-5

68410-71-9
68425-35-4

270-088-5
270-349-3

68527-27-5
91995-53-8

271-267-0
295-315-5

92045-49-3
92045-55-1

295-430-0
295-436-3

92045-58-4
92045-64-2

295-440-5
295-446-8

101316-67-0
64741-54-4

309-871-4
265-055-7

64741-55-5
68476-46-0

265-056-2
270-686-6

68783-09-5
91995-50-5

272-185-8
295-311-3

92045-50-6

295-431-6

92045-59-5

295-441-0

Nr. 86/425

CAS-númer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Efnaheiti/INN

24.10.2019

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

a

EB-númer

b

c

d

92128-94-4
101794-97-2

295-794-0
309-974-4

101896-28-0
64741-63-5

309-987-5
265-065-1

64741-68-0
68475-79-6

265-070-9
270-660-4

68476-47-1
68478-15-9

270-687-1
270-794-3

68513-03-1
68513-63-3

270-993-5
271-008-1

68514-79-4
68919-37-9

271-058-4
272-895-8

68955-35-1
85116-58-1

273-271-8
285-509-8

91995-18-5
93571-75-6

295-279-0
297-401-8

93572-29-3
93572-35-1

297-458-9
297-465-7

93572-36-2
64741-74-8

297-466-2
265-075-6

64741-83-9
67891-79-6

265-085-0
267-563-4

67891-80-9
68425-29-6

267-565-5
270-344-6

68475-70-7
68603-00-9

270-658-3
271-631-9

68603-01-0
68603-03-2

271-632-4
271-634-5

68955-29-3

273-266-0

92045-65-3

295-447-3

24.10.2019

CAS-númer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Efnaheiti/INN

Nr. 86/426

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

a

EB-númer

b

c

d

64742-48-9
64742-49-0

265-150-3
265-151-9

64742-73-0
68410-96-8

265-178-6
270-092-7

68410-97-9
68410-98-0

270-093-2
270-094-8

68512-78-7
85116-60-5

270-988-8
285-511-9

85116-61-6
92045-51-7

285-512-4
295-432-1

92045-52-8
92045-57-3

295-433-7
295-438-4

92045-61-9
92062-15-2

295-443-1
295-529-9

93165-55-0
93763-33-8

296-942-7
297-852-0

93763-34-9
64741-47-5

297-853-6
265-047-3

64741-48-6
64741-69-1

265-048-9
265-071-4

64741-78-2
64741-87-3

265-079-8
265-089-2

64742-15-0
64742-22-9

265-115-2
265-122-0

64742-23-0
64742-66-1

265-123-6
265-170-2

64742-83-2
64742-95-6

265-187-5
265-199-0

68131-49-7

268-618-5

68477-34-9

270-725-7

Nr. 86/427

CAS-númer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Efnaheiti/INN

24.10.2019

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

a

EB-númer

b

c

d

68477-50-9
68477-53-2

270-735-1
270-736-7

68477-55-4
68477-61-2

270-738-8
270-741-4

68477-89-4
68478-12-6

270-771-8
270-791-7

68478-16-0
68513-02-0

270-795-9
270-991-4

68516-20-1
68527-21-9

271-138-9
271-262-3

68527-22-0
68527-23-1

271-263-9
271-264-4

68527-26-4
68603-08-7

271-266-5
271-635-0

68606-10-0
68783-66-4

271-726-5
272-206-0

68919-39-1
68921-09-5

272-896-3
272-932-8

85116-59-2
86290-81-5

285-510-3
289-220-8

90989-42-7
91995-38-9

292-698-0
295-298-4

91995-41-4
91995-68-5

295-302-4
295-331-2

92045-53-9
92045-60-8

295-434-2
295-442-6

92045-62-0
92045-63-1

295-444-7
295-445-2

92201-97-3

296-028-8

93165-19-6

296-903-4

24.10.2019

CAS-númer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Efnaheiti/INN

Nr. 86/428

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

a

1541

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

94114-03-1

302-639-3

95009-23-7
97926-43-7

305-750-5
308-261-5

98219-46-6
98219-47-7

308-713-1
308-714-7

101316-56-7
101316-66-9

309-862-5
309-870-9

101316-76-1
101795-01-1

309-879-8
309-976-5

102110-14-5
68476-50-6

310-012-0
270-690-8

68476-55-1

270-695-5

90989-39-2

292-695-4

90640-85-0

292-606-9

92061-93-3
90640-84-9

295-506-3
292-605-3

61789-28-4
70321-79-8

263-047-8
274-565-9

122384-77-4

310-189-4

70321-80-1

274-566-4

85029-51-2
84650-04-4

285-076-5
283-484-8

84989-09-3
91995-49-2

284-898-1

Jarðolía, kol, tjara og jarðgas og afleiður þeirra, mynduð með eimingu og/eða öðrum vinnsluaðferðum ef þau innihalda
≥ 0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1540

Efnaheiti/INN

24.10.2019

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

Jarðolía, kol, tjara og jarðgas og afleiður þeirra, mynduð með eimingu og/eða öðrum vinnsluaðferðum ef þau innihalda
≥ 0,1% af benseni miðað við þyngd eða ef þau innihalda ≥ 0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd

Nr. 86/429

295-310-8

a

EB-númer

b

c

d

121620-47-1
121620-48-2

310-166-9
310-167-4

90640-90-7
90641-04-6

292-612-1
292-627-3

101896-27-9
101794-91-6

309-985-4
309-972-3

91995-48-1
90641-05-7

295-309-2
292-628-9

84989-12-8
121620-46-0

284-901-6
310-165-3

90640-81-6
90640-82-7

292-603-2
292-604-8

92061-92-2
91995-15-2

295-505-8
295-275-9

91995-16-3
91995-17-4

295-276-4
295-278-5

101316-87-4
122384-78-5

309-889-2
310-191-5

84988-93-2
90640-88-3

284-881-9
292-610-0

65996-83-0
90640-89-4

266-017-2
292-611-6

90641-06-8
65996-85-2

292-629-4
266-019-3

101316-86-3
92062-22-1

309-888-7
295-536-7

96690-55-0
84989-04-8

306-251-5
284-892-9

84989-05-9

284-893-4

84989-06-0

284-895-5

24.10.2019

CAS-númer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Efnaheiti/INN

Nr. 86/430

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

a

EB-númer

b

c

d

84989-03-7
84989-07-1

284-891-3
284-896-0

68477-23-6
68555-24-8

270-713-1
271-418-0

91079-47-9
92062-26-5

293-435-2
295-540-9

94114-29-1
90641-00-2

302-662-9
292-623-1

68513-87-1
70321-67-4

271-020-7
274-560-1

92062-29-8
100801-63-6

295-544-0
309-745-9

100801-65-8
100801-66-9

309-748-5
309-749-0

73665-18-6
68815-21-4

277-567-8
272-361-4

65996-86-3

266-020-9

65996-84-1

266-018-8

68607-11-4
68783-06-2

271-750-6
272-182-1

68814-67-5
68814-90-4

272-338-9
272-343-6

68911-58-0
68911-59-1

272-775-5
272-776-0

68919-01-7

272-873-8

Jarðolía, kol, tjara og jarðgas og afleiður þeirra, mynduð með eimingu og/eða öðrum vinnsluaðferðum ef þau innihalda
≥ 0,1% af 1,3-bútadíeni miðað við þyngd

Nr. 86/431

CAS-númer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1542

Efnaheiti/INN

24.10.2019

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

a

EB-númer

b

c

d

68919-02-8
68919-03-9

272-874-3
272-875-9

68919-04-0
68919-07-3

272-876-4
272-880-6

68919-08-4
68919-11-9

272-881-1
272-884-8

68919-12-0
68952-79-4

272-885-3
273-173-5

68952-80-7
68955-33-9

273-174-0
273-269-7

68989-88-8
92045-15-3

273-563-5
295-397-2

92045-16-4
92045-17-5

295-398-8
295-399-3

92045-18-6
92045-19-7

295-400-7
295-401-2

92045-20-0
68131-75-9

295-402-8
268-629-5

68307-98-2
68307-99-3

269-617-2
269-618-8

68308-00-9
68308-01-0

269-619-3
269-620-9

68308-10-1
68308-03-2

269-630-3
269-623-5

68308-04-3
68308-05-4

269-624-0
269-625-6

68308-06-5
68308-07-6

269-626-1
269-627-7

68308-09-8

269-629-8

68308-11-2

269-631-9

24.10.2019

CAS-númer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Efnaheiti/INN

Nr. 86/432

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

a

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

68308-12-3

269-632-4

68409-99-4

270-071-2

68475-57-0

270-651-5

68475-58-1

270-652-0

68475-59-2

270-653-6

68475-60-5

270-654-1

68476-26-6

270-667-2

68476-29-9

270-670-9

68476-40-4

270-681-9

68476-42-6

270-682-4

68476-49-3

270-689-2

68476-85-7

270-704-2

68476-86-8

270-705-8

68477-33-8

270-724-1

68477-35-0

270-726-2

68477-69-0

270-750-3

68477-70-3

270-751-9

68477-71-4

270-752-4

68477-72-5

270-754-5

68308-08-7

269-628-2

Tris[2-klóró-1-klórómetýl)etýl]fosfat

13674-87-8

237-159-2

1544

Indíumfosfíð

22398-80-7

244-959-5

1545

Trixýlýlfosfat

25155-23-1

246-677-8

1546

Hexabrómósýklódódekan [1]

25637-99-4 [1]

247-148-4 [1]

1,2,5,6,9,10-hexabrómósýklódódekan [2]

3194-55-6 [2]

221-695-9 [2]

109-99-9

203-726-8

1547

Tetrahýdrófúran

Nr. 86/433

1543

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Efnaheiti/INN

24.10.2019

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

EB-númer

b

c

d

Abamektín (samsetning avermektíns B1a og avermektíns B1b) (ISO) [1]

71751-41-2 [1]

615-339-5 [1]

Avermektín B1a [2]

65195-55-3 [2]

265-610-3 [2]

1549

4-tert-bútýlbensósýra

98-73-7

202-696-3

1550

Malakítfölgrænn, N,N,N′,N′-tetrametýl-4,4′-bensýlídendíanilín

129-73-7

204-961-9

1551

Fúberídasól (ISO, 2-(2-fúrýl-)-1H-bensimídasól

3878-19-1

223-404-0

1552

Metasaklór (ISO), 2-klóró-N-(2,6-dímetýlfenýl)-N-(1H-pýrasól-1-ýlmetýl)asetamíð

67129-08-2

266-583-0

1553

Dí-tert-bútýlperoxíð

110-05-4

203-733-6

1554

Tríklórómetýltinhýdríð

993-16-8

213-608-8

1555

2-etýlhexýl-10-etýl-4-[[2-[(2-etýlhexýl)oxý]-2-oxóetýl]þíó]-4-metýl-7-oxó-8-oxa-3,5-díþía-4-stannatetradekanóat

57583-34-3

260-828-5

1556

2-etýlhexýl-10-etýl-4,4-díoktýl-7-oxó-8-oxa-3,5-díþía-4-stannatetradekanóat

15571-58-1

239-622-4

1557

Súlkótríón (ISO), 2-[2-klóró-4-(metýlsúlfónýl)bensóýl]sýklóhexan-1,3-díón

99105-77-8

619-394-6

1558

Bífentrín (ISO),
própankarboxýlat

82657-04-3

617-373-6

1559

Díhexýlþalat

84-75-3

201-559-5

1560

Ammóníumpentadekaflúoróoktanóat

3825-26-1

223-320-4

1561

Perflúoróoktansýra

335-67-1

206-397-9

1562

N-etýl-2-pýrrólídón, 1-etýlpýrrólídín-2-ón

2687-91-4

220-250-6

1563

Prókínasíð (ISO), 6-joðó-2-própoxý-3-própýlkínasólín-4(3H)-ón

189278-12-4

606-168-7

1564

Gallíumarseníð

1303-00-0

215-114-8

1565

Vínýlasetat

108-05-4

203-545-4

a

1548

(2-metýlbífenýl-3-ýl)metýlrel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-klóró-3,3,3-tríflúorópróp-1-en-1-ýl]-2,2-dímetýlsýkló-

24.10.2019

CAS-númer

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Efnaheiti/INN

Nr. 86/434

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

a

74070-46-5

277-704-1

1567

2-etýlhexýl-10-etýl-4,4-dímetýl-7-oxó-8-oxa-3,5-díþía-4-stannatetradekanóat

57583-35-4

260-829-0

1568

Dímetýltindíklóríð

753-73-1

212-039-2

1569

4-vínýlsýklóhexen

100-40-3

202-848-9

1570

Tralkoxýdím (ISO), 2-(N-etoxýprópanimídóýl)-3-hýdroxý-5-mesítýlsýklóhex-2-en-1-ón

87820-88-0

618-075-9

1571

Sýkloxýdím (ISO), 2-(N-etoxýbútanimídóýl)-3-hýdroxý-5-(tetrahýdró-2H-þíópýran-3-ýl)sýklóhex-2-en-1-ón

101205-02-1

405-230-9

1572

Flúasínam (ISO), 3-klóró-N-[3-klóró-2,6-dínítró-4-(tríflúorómetýl)fenýl]-5-(tríflúorómetýl)pýridín-2-amín

79622-59-6

616-712-5

1573

Penkónasól (ISO), 1-[2-(2,4-díklórófenýl)pentýl]-1H-1,2,4-tríasól

66246-88-6

266-275-6

1574

Fenoxýkarb (ISO), etýl-[2-(4-fenoxýfenoxý)etýl]karbamat

72490-01-8

276-696-7

1575

Stýren

100-42-5

202-851-5

1576

Tetrahýdró-2-fúrýlmetanól; tetrahýdrófúrfúrýlalkóhól

97-99-4

202-625-6

1577

Formaldehýð

50-00-0

200-001-8

1578

Paraformaldehýð

30525-89-4

608-494-5

1579

Metandíþíól, metýlenglýkól

463-57-0

207-339-5

1580

Sýmoxaníl (ISO), 2-sýanó-N-[(etýlamínó)karbónýl]-2-(metoxýimínó)asetamíð

57966-95-7

261-043-0

1581

Tríbútýltinsambönd

—

—

1582

Tembótríón (ISO), 2-{2-klóró-4-(metýlsúlfónýl)-3-[(2,2,2-tríflúoróetoxý)metýl]bensóýl}sýklóhexan-1,3-díón

335104-84-2

608-879-8

1583

1,2-bensendíkarboxýlsýra, díhexýlester, greinótt og línuleg

68515-50-4

271-093-5

1584

Spírótetramat (ISO), (5s,8s)-3-(2,5-dímetýlfenýl)-8-metoxý-2-oxó-1-asaspíró[4,5]dek-3-en-4-ýl-etýlkarbónat

203313-25-1

606-523-6

1585

Dódemorfasetat, 4-sýklódódekýl-2,6-dímetýlmorfólín-4-íum-asetat

31717-87-0

250-778-2

Nr. 86/435

Aklónífen (ISO), 2-klóró-6-nítró-3-fenoxýanilín

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1566

24.10.2019

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

a

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

126535-15-7

603-146-9

metýl-2-({[4-(dímetýlamínó)-6-(2,2,2-tríflúoróetoxý)-1,3,5-tríasín-2-ýl]karbamóýl}súlfamóýl)-3-metýl-

1587

Imasalíl (ISO), 1-[2-(allýloxý)-2-(2,4-díklórófenýl)etýl]-1H-imídasól

35554-44-0

252-615-0

1588

Dódemorf (ISO), 4-sýklódódekýl-2,6-dímetýlmorfólín

1593-77-7

216-474-9

1589

Imídasól

288-32-4

206-019-2

1590

Lenasíl (ISO), 3-sýklóhexýl-6,7-díhýdró-1H-sýklópenta[d]pýrimídín-2,4(3H5H)-díón

2164-08-1

218-499-0

1591

Metósúlam (ISO), N-(2,6-díklóró-3-metýlfenýl)-5,7-dímetoxý[1,2,4]tríasól[1,5-a]pýrimídín-2-súlfónamíð

139528-85-1

604-145-6

1592

2-metýl-1-(4-metýlþíófenýl)-2-morfólínóprópan-1-ón

71868-10-5

400-600-6

1593

2,3-epoxýprópýlmetakrýlat, glýsídýlmetakrýlat

106-91-2

203-441-9

1594

Spíroxamín (ISO), 8-tert-bútýl-1,4-díoxaspíró[4.5]dekan-2-ýlmetýl(etýl)(própýl)amín

118134-30-8

601-505-4

1595

Sýanamíð, karbanónítríl

420-04-2

206-992-3

1596

Sýprókónasól (ISO), (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-klórófenýl)-3-sýklóprópýl-1-(1H-1,2,4-tríasól-1-ýl)bútan-2-ól

94361-06-5

619-020-1

1597

Silfursinkseólít

130328-20-0

603-404-0

1598

Kadmíumkarbónat

513-78-0

208-168-9

1599

Kadmíumhýdroxíð, kadmíumdíhýdroxíð

21041-95-2

244-168-5

1600

Kadmíumnítrat, kadmíumdínítrat

10325-94-7

233-710-6

1601

Díbútýltindílárat, díbútýl[bis(dódekanóýloxý)]tinhýdríð

77-58-7

201-039-8

1602

Klórófen, klórófen, 2-bensýl-4-klórófenól

120-32-1

204-385-8

1603

Antrakínón

84-65-1

201-549-0

24.10.2019

Tríflúsúlfúrónmetýl,
bensóat

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1586

Nr. 86/436

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

Nónadekaflúoródekansýra [1]

335-76-2 [1]

206-400-3[1]

Ammóníumnónadekaflúoródekanóat [2]

3108-42-7 [2]

221-470-5 [2] [3]

Natríumnónadekaflúoródekanóat [3]

3830-45-3 [3]

a

1604

1605

N,N‘-metýlendímorfólín, N,N‘-metýlenbismorfólín, [formaldehýð sem er leyst úr N,N‘-metýlenbismorfólíni], [MBM]

227-062-3

—

—

—

—

60-34-4

200-471-4

ef fræðilegur hámarksstyrkur formaldehýðs, sem unnt er að leysa, óháð uppruna, í blöndunni eins og hún er sett á markað er
≥ 0,1% miðað við þyngd.
1606

Myndefni paraformaldehýðs með 2-hýdroxýprópýlamini (3:2), [formaldehýð sem er leyst úr 3,3‘metýlenbis[5metýloxasólidíni], [formaldehýð sem er leyst úr oxasólidíni], [MBO]
ef fræðilegur hámarksstyrkur formaldehýðs, sem unnt er að leysa, óháð uppruna, í blöndunni eins og hún er sett á markað er
≥ 0,1% miðað við þyngd.

1607

Myndefni paraformaldehýðs með 2-hýdroxýprópýlamíni (1:1)), [formaldehýð sem er leyst úr α,α,α-trímetýl-1,3,5-tríasín1,3,5(2H 4H 6H)-tríetanóli], [HPT]
ef fræðilegur hámarksstyrkur formaldehýðs, sem unnt er að leysa, óháð uppruna, í blöndunni eins og hún er sett á markað er
≥ 0,1% miðað við þyngd.

1608

Metýlhýdrasín

1609

Tríadímenól (ISO), (1RS,2RS;1RS,2SR)-1(4-klórófenoxý)3,3-dímetýl-1-(1H-1,2,4-triasól-1-ýl)bútan-2-ól, α-tert-bútýl-βklórófenoxý)-1H-1,2,4-tríasól-1-etanól

55219-65-3

259-537-6

1610

Þíaklópríð (ISO), (Z)-3-(6-klóró-3-pýridýlmetýl)-1-3-þíasólidín-2-ýlídensýanamíð, {(2Z)-3-[(6-klórópýrídín-3-ýl)metýl]1,3-þíasólídín-2-ýlíden}sýanamíð

111988-49-9

601-147-9

1611

Karbetamíð (ISO), (R)-1-(etýlkarbamóýl)etýlkarbanílat, (2R)-1-(etýlamínó)1-1-oxópró-pan-2-ýl-fenýlkarbamat

16118-49-3

240-286-6“

CAS-númer

EB-númer

148-24-2
134-31-6

205-711-1
205-137-1“

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5625-90-1
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Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

b) Í stað færslu 395 kemur eftirfarandi:
Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer
Efnaheiti/INN

Hýdroxý-8-kínólín og súlfat þess

Nr. 86/437

„395

Nr. 86/438

2) Ákvæðum III. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Færslur 1a, 1b, 7, 13 og 51 falla brott,
b) Í stað færslu 12 kemur eftirfarandi:
Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

a

„12

Takmarkanir
CASnúmer

EBnúmer

b

c

d

e

772284-1

231765-0

Vetnisperoxíð og önnur Hydrogen
efnasambönd eða blöndur peroxide
sem losa vetnisperoxíð,
þ.m.t. karbamíðperoxíð
og sinkperoxíð, að
undanskildum
eftirfarandi efnum í II.
viðauka:
— Nr. 1397, 1398, 1399

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í efnablöndu sem
er tilbúin til notkunar

Annað

f

g

h

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

i

a) Hárvörur

a) 12% H2O2 (40% rúmmál),
sem innihald eða við
losun

a) f) Notið viðeigandi
hlífðarhanska

b) Húðvörur

b) 4% H2O2, sem innihald
eða við losun

Inniheldur vetnisperoxíð

c) Vörur til naglaherðingar

c) 2 % H2O2, sem innihald
eða við losun

d) Vörur til munnhirðu,
þ.m.t. munnskol,
tannkrem og vörur til
tannaflitunar eða
-hvítunar

d) ≤ 0,1% H2O2 (40%
rúmmál), sem innihald
eða við losun

e) Vörur til tannaflitunar eða e) > 0,1% ≤ 6% H2O2, sem
-hvítunar
innihald eða við losun

a) b) c) e)
Varist snertingu við augu
Skolið augun strax ef varan
kemst í snertingu við þau.

e) Má eingöngu selja
tannlæknum. Fyrsta
notkun í hverri
notkunarlotu skal
framkvæmd af
tannlæknum, eins og
skilgreint er í tilskipun
Evrópuþingsins og
ráðsins 2005/36/EB (*),
eða undir beinu eftirliti
þeirra ef jafngilt
öryggisstig er tryggt.

e) Styrkur H2O2, sem
innihald eða við losun,
gefinn upp í hundraðshluta.
Má ekki nota fyrir
einstaklinga yngri en
18 ára.
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Má eingöngu selja
tannlæknum. Fyrsta
notkunin í hverri
notkunarlotu skal
eingöngu framkvæmd af
tannlæknum eða undir
beinu eftirliti þeirra ef
jafngilt öryggisstig er
tryggt.
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Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CASnúmer

EBnúmer

b

c

d

e

a

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í efnablöndu sem
er tilbúin til notkunar

Annað

f

g

h

Vörurnar skulu afhentar
neytendum eftir það til að
ljúka við notkunarlotuna.
Má ekki nota fyrir einstaklinga yngri en 18 ára.

f) 2% H2O2, sem innihald
eða við losun

f) Eingöngu til nota í
atvinnuskyni

i

Vörurnar skulu afhentar
neytendum eftir það til að
ljúka við notkunarlotuna.

f) Prenta skal á
merkimiðann:
„Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.
Varist snertingu við augu.
Skolið augun strax ef
varan kemst í snertingu
við þau.
Inniheldur vetnisperoxíð“

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB frá 7. september 2005 um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi (Stjtíð. ESB L 255, 30.9.2005, bls. 22).“

c) Eftirfarandi færslum er bætt við:
Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

a

„311

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

Takmarkanir

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CASnúmer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í efnablöndu
sem er tilbúin til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

7598060-8

278-355-8

Trimethylbenzoyl
diphenylphosphine
oxide

Gervineglur

5,0%

i

Notkun í atvinnuskyni Eingöngu til nota í atvinnuskyni
Varist snertingu við húð
Lesið notkunarleiðbeiningar
vandlega

Nr. 86/439

Efnaheiti/INN

Dífenýl(2,4,6trímetýlbensóýl)fosfínoxíð

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

f) Vörur sem eru ætlaðar
fyrir augnhár

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða
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Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

a

312

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CASnúmer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í efnablöndu
sem er tilbúin til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

98-01-1

202-627-7

2-fúraldehýð

Furfural

Nr. 86/440

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

i

0,001%“

3) Ákvæðum V. viðauka er breytt sem hér segir:
a) Í stað 2. liðar í innganginum kemur eftirfarandi:

b) Færslur 5, 31, 40 og 41 falla brott.
c) Í stað færslu 28 kemur eftirfarandi:

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

a

„28

Orðalag
notkunarskilyrða og
varnaðarorða

Skilyrði

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í efnablöndu sem
er tilbúin til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

Polyaminopropyl
biguanide

32289-58-0,
27083-27-8,
28757-47-3,
133029-32-0

608-723-9
608-042-7

Pólýhexametýlenbígúaníðhýdróklóríð

0,1%

Ekki til notkunar sem gæti
leitt til váhrifa á lungu
endanlegs notanda við
innöndun“

i

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

„2. Allar fullunnar vörur sem innihalda efni í þessum viðauka og sem losa formaldehýð skal merkja með varnaðarorðunum „inniheldur formaldehýð“, ef styrkur formaldehýðs í fullunninni
vöru fer yfir 0,05%“
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