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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2020/2096 

frá 15. desember 2020 

um breytingu á XVII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, 

leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) að því er varðar efni sem eru 

krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun (CMR-efni), tæki sem falla undir reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/745, þrávirk, lífræn mengunarefni, tiltekin fljótandi efni eða blöndur, 

nónýlfenól og prófunaraðferðir fyrir asólitarefni (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, 

leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu 

á tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 

93/105/EB og 2000/21/EB (1), einkum 2. mgr. 68. gr. og 131. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í færslu 3 í XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 eru nokkrar vísanir í merkingar með H65, sem er ein af 

stöðluðum hættusetningum, sem tilgreinir sérstaka áhættu sem stafar af hættum í tengslum við notkun efnisins sem 

settar voru fram í tilskipun ráðsins 67/548/EBE (2). Þar eð sú tilskipun hefur verið felld úr gildi ætti að fella þessar 

vísanir í H65 brott úr færslu 3. 

2) Samkvæmt 6. lið í færslu 3 í XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 útbjó Efnastofnun Evrópu málsskjöl  

8. júlí 2015, í samræmi við 69. gr. þeirrar reglugerðar, og komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri þörf á að leggja til 

breytingu á takmörkuninni sem sett er fram í þeirri færslu. Til samræmis við það eru 6. og 7. liður í færslu 3 orðnir 

úreltir og ætti að fella þá brott. 

3) Í færslum 22, 67 og 68 í XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er mælt fyrir um takmarkanir að því er varðar 

pentaklórófenól og sölt þess og estera, bis(pentabrómófenýl)eter og perflúoróoktansýru og sölt hennar. Þar eð mælt er 

fyrir um strangari takmarkanir fyrir þessi efni í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1021 (3) ætti að fella 

færslur 22, 67 og 68 brott úr XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006. 

4) Í færslu 46 í XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006, eins og honum var fyrst bætt við í reglugerð (EB)  

nr. 1907/2006, voru engin CAS- eða EB-númer fyrir nónýlfenól. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 552/2009 (4) var CAS-númeri og EB-númeri bætt við þá færslu í því skyni að skýra hana og gera rekstraraðilum og 

eftirlitsyfirvöldum kleift að beita henni rétt. Þessi viðbót hafði þó þau ótilætluðu áhrif að sem stendur falla ekki allar 

hverfur nónýlfenóls undir færslu 46. Því ætti að endurspegla ætlun löggjafans þegar takmörkunin var samþykkt með því 

að fella þessi númer brott.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 425, 16.12.2020, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 137/2021 

frá 23. apríl 2021 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1. 

(2) Tilskipun ráðsins 67/548/EBE frá 27. júní 1967 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og 

merkingu hættulegra efna (Stjtíð. EB 196, 16.8.1967, bls. 1). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1021 frá 20. júní 2019 um þrávirk, lífræn mengunarefni (Stjtíð. ESB L 169, 25.6.2019, 

bls. 45). 

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 552/2009 frá 22. júní 2009 um breytingu á XVII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH) (Stjtíð. ESB  

L 164, 26.6.2009, bls. 7). 
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5) Í færslum 28, 29 og 30 í XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er lagt bann við því að setja á markað og selja 

almenningi efni, sem eru flokkuð sem efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun 

(CMR-efni), í undirflokki 1A eða 1B, og eru skráð í 1. til 6. viðbæti við þann viðauka og blöndur sem innihalda slík efni 

í framangreindum styrk. 

6) Efni sem eru flokkuð sem CMR-efni eru skráð í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1272/2008 (5). 

7) Eftir að 1. til 6. viðbæti við XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 var breytt síðast með reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/675 (6) til að taka tillit til nýrrar flokkunar efna sem efni sem eru 

krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 var 3. hluta 

VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1480 (7) og 

með framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/217 (8). Rétt þykir að bæta nýlega flokkuðum CMR-

efnum í undirflokkum 1A eða 1B, sem eru skráð í reglugerðir (ESB) 2018/1480 og (ESB) 2020/217, við í 1. til  

6. viðbæti við XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006. 

8) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/745 (9) er mælt fyrir um reglur að því er varðar að setja á markað, 

bjóða fram á markaði eða taka í notkun lækningatæki sem ætluð eru mönnum, fylgihluti fyrir slík tæki og tiltekna flokka 

vara án ætlaðs læknisfræðilegs tilgangs. Þar eð reglugerð (ESB) 2017/745 inniheldur ákvæði um CMR-efni og til að 

koma í veg fyrir tvöfalda reglusetningu ættu tæki, sem falla innan gildissviðs reglugerðar (ESB) 2017/745, að vera 

undanþegin takmörkunum sem mælt er fyrir um í færslum 28 til 30 í XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006. 

9) Brottfelling á færslu 68 úr XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 ætti að gilda frá þeim degi þegar 

viðkomandi ákvæði í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/784 (10) kemur til framkvæmda, þ.m.t. 

perflúoróoktansýra og sölt hennar í I. viðauka við reglugerð (ESB) 2019/1021. 

10) Flokkun efna, sem innleidd var með reglugerð (ESB) 2018/1480, kemur til framkvæmda frá og með 1. maí 2020. 

Hagsmunaaðilar ættu að fá nægan tíma til að gera viðeigandi ráðstafanir til að fara að tillögðu takmörkuninni, sem 

komið er á með þessari reglugerð, að því er varðar efni sem eru flokkuð sem CMR-efni í undirflokki 1A eða 1B með 

reglugerð (ESB) 2018/1480. Sex mánaða tímabil ætti að nægja. Gildistökudagurinn kemur ekki í veg fyrir að 

rekstraraðilar beiti takmörkunum í tengslum við CMR-efni í undirflokki 1A eða 1B sem voru áður flokkuð samkvæmt 

reglugerð (ESB) 2018/1480. 

11) Framseld reglugerð (ESB) 2020/217 kemur til framkvæmda frá og með 1. október 2021. Takmörkunin sem komið er á 

með þessari reglugerð, að því er varðar efni sem eru flokkuð sem CMR-efni í undirflokki 1A eða 1B með reglugerð 

(ESB) 2020/217, ætti því að gilda frá og með 1. október 2021. Gildistökudagurinn kemur ekki í veg fyrir að 

rekstraraðilar beiti takmörkunum í tengslum við CMR-efni í undirflokki 1A eða 1B sem voru áður flokkuð samkvæmt 

reglugerð (ESB) 2020/217.  

  

(5) 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). 

(6) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/675 frá 2. maí 2018 um breytingu á viðbætunum við XVII. viðauka (viðvíkjandi efnum 

sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um 

skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) (Stjtíð. ESB L 114, 4.5.2018, bls. 4). 

(7) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1480 frá 4. október 2018 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 og um 

leiðréttingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/776 (Stjtíð. ESB L 251, 5.10.2018, bls. 1). 

(8) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/217 frá 4. október 2019 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 og um 

leiðréttingu á þeirri reglugerð (Stjtíð. ESB L 44, 18.2.2020, bls. 1). 

(9) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/745 frá 5. apríl 2017 um lækningatæki, um breytingu á tilskipun 2001/83/EB, reglugerð 

(EB) nr. 178/2002 og reglugerð (EB) nr. 1223/2009 og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 90/385/EBE og 93/42/EBE (Stjtíð. ESB  

L 117, 5.5.2017, bls. 1). 

(10) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/784 frá 8. apríl 2020 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2019/1021 að því er varðar skráningu á perflúoróoktansýru (PFOA), söltum hennar og skyldum efnasamböndum (Stjtíð. 

ESB L 188, 15.6.2020, bls. 1) 
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12) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/776 (11) voru gerðar breytingar á fyrirsögnum og úthlutun númera 

í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008. Samsvarandi breytingar á færslum 28, 29 og 30 í 1. dálki  

XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 voru gerðar með reglugerð (ESB) 2018/675. Gera ætti svipaðar 

breytingar á fyrirsögnum í 1.til 6. viðbæti við XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2008. 

13) Í 10. viðbæti við XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 eru skráðar prófunaraðferðir fyrir asólitarefni að því 

er varðar færslu 43 í þeim viðauka. Nokkrar af skráðu prófunaraðferðunum eru úreltar og hafa Staðlasamtök Evrópu 

skipt þeim út fyrir nýrri prófunaraðferðir. Því ætti að breyta 10. viðbæti til að endurspegla þessar breytingar. 

14) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1907/2006 til samræmis við það. 

15) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót með  

1. mgr. 133. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 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. 

Ákvæði 6. liðar viðaukans koma til framkvæmda frá og með 4. júlí 2020. 

Ákvæði b-liðar í 8. lið viðaukans koma til framkvæmda sem hér segir: 

— línurnar sem varða kóbalt, bensó[rst]pentafen og díbensó[b,def]krýsen, díbensó[a,h]pýren koma til framkvæmda frá og 

með 1. október 2021, 

— línurnar sem varða 1,2-díhýdroxýbensen, pýrókatekól, asetaldehýð, etanal og spíródíklófen (ISO), 3-(2,4-díklórófenýl)-2-

oxó-1-oxaspíró[4.5]dek-3-en-4-ýl-2,2-dímetýlbútýrat koma til framkvæmda frá og með 5. júlí 2021. 

Ákvæði b-liðar í 11. lið viðaukans koma til framkvæmda frá og með 1. október 2021. 

Ákvæði b-liðar í 12. lið viðaukans koma til framkvæmda sem hér segir: 

— línurnar sem varða kóbalt, etýlenoxíð, oxíran, etanól, 2,2'-imínóbis-, N-(C13–15 greinótt og línuleg alkýl)-afleiður, 

díísóhexýlþalat, halósúlfúrónmetýl (ISO), metýl-3-klóró-5-{[(4,6-dímetoxýpýrimídín-2ýl)karbamóýl]súlfamóýl}-1-

metýl1H-pýrasól-4-karboxýlat, 2-metýlimídasól og díbútýlbis(pentan-2,4-díónató-O,O’)tin koma til framkvæmda frá og 

með 1. október 2021, 

— línurnar sem varða 2-bensýl-2-dímetýlamínó-4'-morfólínóbútýrófenón, própíkónasól (ISO), (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-

(2,4-díklórófenýl)-4-própýl-1,3-díoxólan-2-ýl]metýl}-1H-1,2,4-tríasól og 1-vínýlimídasól koma til framkvæmda frá og 

með 5. júlí 2021. 

  

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

Gjört í Brussel 15. desember 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum 2. dálks í færslu 3 er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 3. liðar kemur eftirfarandi: 

„3. Ekki leyft að setja þau á markað ef þau innihalda litunarefni, nema nauðsyn krefji vegna skattalegra ástæðna, eða 

ilmefni eða bæði ef: 

— nota má þau sem eldsneyti á olíulampa til skrauts sem seldir eru almenningi og 

— þau fela í sér ásvelgingarhættu og eru merkt með hættusetningunni H304.“ 

b) Í stað 5. liðar kemur eftirfarandi: 

„5. Með fyrirvara um beitingu annarra ákvæða Sambandsins sem varða flokkun, merkingu og pökkun efna og 

blandna skulu birgjar sjá til þess, áður en setning á markað fer fram, að eftirfarandi kröfur hafi verið uppfylltar: 

a) lampaolíur, sem eru merktar með hættusetningunni H304 og ætlaðar til sölu til almennings, skulu merktar 

með sýnilegu, læsilegu og óafmáanlegu letri: „Geymið lampa, sem innihalda þennan vökva, þar sem börn ná 

ekki til“ og, eigi síðar en 1. desember 2010: „Smásopi af lampaolíu – eða jafnvel það eitt að sjúga 

lampakveik – getur valdið lífshættulegum lungnaskaða“, 

b) grillvökvar, sem eru merktir með hættusetningunni H304 og ætlaðir til sölu til almennings, skulu merktir, eigi 

síðar en 1. desember 2010, með sýnilegu, læsilegu og óafmáanlegu letri: „Smásopi af grillvökva getur valdið 

lífshættulegum lungnaskaða“, 

c) lampaolíum og grillvökvum, sem eru merkt með hættusetningunni H304 og ætluð til sölu til almennings, skal 

eigi síðar en 1. desember 2010 pakkað í svört, ógagnsæ ílát sem rúma að hámarki 1 lítra.“ 

c) Ákvæði 6. liðar falla brott. 

d) Ákvæði 7. liðar falla brott. 

2) Færsla 22 fellur brott. 

3) Í færslum 28–30 er eftirfarandi f-lið bætt við í 2. lið í 2. dálki: 

„f) tæki sem falla undir reglugerð (ESB) 2017/745“. 

4) Í færslu 46 falla vísanir í CAS-númer og EB-númer í a-lið 1. dálks brott. 

5) Færsla 67 fellur brott. 

6) Færsla 68 fellur brott. 

7) Í stað fyrirsagnar 1. viðbætis kemur eftirfarandi: 

„Færsla 28 – krabbameinsvaldar: Undirflokkur 1A“. 

8) Ákvæðum 2. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi: 

„Færsla 28 – krabbameinsvaldar: Undirflokkur 1 B“. 

b) Eftirfarandi færslur eru felldar inn í töfluna í samræmi við niðurröðun skrárnúmeranna sem þar eru sett fram: 

„kóbalt 027-001-00-9 231-158-0 7440-48-4“  

„bensó[rst]pentafen 601-090-00-X 205-877-5 189-55-9“  

„díbensó[b-def]krýsen, díbensó[a,h]pýren 601-091-00-5 205-878-0 189-64-0“  

„1,2-díhýdroxýbensen, pýrókatekól 604-016-00-4 204-427-5 120-80-9“  
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„asetaldehýð, etanal 605-003-00-6 200-836-8 75-07-0“  

„spíródíklófen (ISO), 3-(2,4-díklórófenýl)-2-

oxó-1-oxaspíró[4.5]dek-3-en-4-ýl-2,2-

dímetýlbútýrat 

607-730-00-4 - 148477-71-8“  

9) Í stað fyrirsagnar 3. viðbætis kemur eftirfarandi: 

„Færsla 29 – kímfrumustökkbreytivaldar: Undirflokkur 1 A“. 

10) Í stað fyrirsagnar 4. viðbætis kemur eftirfarandi: 

„Færsla 29 – kímfrumustökkbreytivaldar: Undirflokkur 1 B“. 

11) Ákvæðum 5. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi: 

„Færsla 30 – efni sem hafa eiturhrif á æxlun: Undirflokkur 1 A“. 

b) Eftirfarandi færsla er felld inn í töfluna í samræmi við niðurröðun skrárnúmeranna sem þar eru sett fram: 

„metýlkvikasilfursklóríð 080-012-00-0 204-064-2 115-09-3“  

12) Ákvæðum 6. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi: 

„Færsla 30 – efni sem hafa eiturhrif á æxlun: Undirflokkur 1 B“. 

b) Eftirfarandi færslur eru felldar inn í töfluna í samræmi við niðurröðun skrárnúmeranna sem þar eru sett fram: 

„kóbalt 027-001-00-9 231-158-0 7440-48-4“  

„etýlenoxíð, oxíran 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8“  

„etanól-2,2’-imínóbis-N-(C13–15 greinótt og 

línuleg alkýl)-afleiður 

603-236-00-8 308-208-6 97925-95-6“  

„2-bensýl-2-dímetýlamínó-4′-

morfólínóbútýrófenón 

606-047-00-9 404-360-3 119313-12-1“  

„díísóhexýlþalat 607-737-00-2 276-090-2 71850-09-4“  

„própíkónasól (ISO) (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-

{[2-(2,4-díklórófenýl)-4-própýl-1,3-díoxólan-

2-ýl]metýl}-1H-1,2,4-tríasól 

613-205-00-0 262-104-4 60207-90-1“  

„1-vínýlimídasól 613-328-00-X 214-012-0 1072-63-5“  

„halósúlfúrónmetýl (ISO), 

metýl-3-klóró-5-[{(4,6-dímetoxýpýrimidín-2-

ýl)karbamóýl]súlfamóýl-1-metýl1H-pýrasól-

4-karboxýlat 

613-329-00-5 - 100784-20-1“  

„2-metýlimídasól 613-330-00-0 211-765-7 693-98-1“  

„díbútýlbis(pentan-2,4-díónató-O,O’)tin 650-056-00-0 245-152-0 22673-19-4“  
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13) Í stað töflunnar í 10. viðbæti kemur eftirfarandi tafla: 

„Staðlasamtök Evrópu Tilvísun og titill samhæfða staðalsins Tilvísun í staðalinn sem leystur er af hólmi 

CEN EN ISO 17234-1:2015 

Leather - Chemical tests for the determination of certain 

azo colorants in dyed leathers - Part 1: Determination of 

certain aromatic amines derived from azo colorants 

EN ISO 17234-1:2010 

CEN EN ISO 17234-2:2011 

Leather - Chemical tests for the determination of certain 

azo colorants in dyed leathers - Part 2: Determination of 

4-aminoazobenzene 

CEN ISO/TS 17234:2003 

CEN EN ISO 14362-1:2017 

Textílvörur - Aðferðir til ákvörðunar á tilteknum 

arómatískum amínum sem leiða af asó-litarefnum - Hluti 

1: Greining á notkun tiltekinna asó-litarefna sem komast 

má að með því eða án þess að aðskilja trefjarnar 

EN 14362-1:2012 

CEN EN ISO 14362-3:2017 

Textílvörur - Aðferðir til ákvörðunar á tilteknum 

arómatískum amínum sem leiða af asó-litarefnum - Hluti 

3: Greining á notkun tiltekinna asó-litarefna sem kunna 

að gefa frá sér 4-amínóasóbensen 

EN 14362-3:2012“ 

 


