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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2021/1199 

frá 20. júlí 2021 

um breytingu á XVII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 að því er 

varðar fjölhringa, arómatísk vetniskolefni í kurli eða þekjuefnum sem eru notuð sem uppfyllingarefni í 

gervigrasflatir eða í lausu á leikvelli eða til íþróttatengdrar notkunar (*) 

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 1. mgr. 68. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Færsla 50 í XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 inniheldur takmarkanir að því er varðar 8 fjölhringa, 

arómatísk vetniskolefni (PAH) (2). 

2) Gúmmíkurl er notað sem uppfyllingarefni í gervigrasflatir. Gúmmíkurl og þekjuefni úr gúmmíi eru einnig notuð í lausu 

á leikvelli eða til íþróttatengdrar notkunar, s.s. á golfvelli, íþróttaleikvanga, sem yfirlag á hestaleikvanga, náttúrustíga 

eða skotæfingasvæði. Þetta kurl og þessi þekjuefni eiga uppruna sinn að mestu úr úr sér gengnum hjólbörðum. Eitt af 

helstu áhyggjuefnunum varðandi notkun á kurli og þekjuefnum úr úr sér gengnum hjólbörðum er tilvist þessara  

8 fjölhringa, arómatískra vetniskolefna í gúmmíefniviðnum. Kurl og þekjuefni eru blöndur í skilningi 2. mgr. 3. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 og falla þar af leiðandi ekki undir núverandi færslu 50 í XVII. viðauka við þá reglugerð. 

Þessi 8 fjölhringa, arómatísku vetniskolefni eru þó skráð sem krabbameinsvaldandi efni í undirflokki 1B í VI. viðauka 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 (3). Þess vegna er afhending á kurli og þekjuefnum til 

almennings takmörkuð með færslu 28 í XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 ef þessar blöndur innihalda 

fjölhringa, arómatísk vetniskolefni í styrk sem er jafn eða yfir 100 mg/kg fyrir bensó[a]pýren (BaP) eða 

díbensó[a,h]antrasen (DBAhA) eða 1000 mg/kg fyrir hin 6 fjölhringa, arómatísku vetniskolefnin. 

3) Með það fyrir augum að gera áhættulýsingu á kurli eða þekjuefnum sem innihalda þessi 8 fjölhringa, arómatísku 

vetniskolefni er einfaldlega ekki hægt að leggja saman styrkleikamörkin fyrir hvert fjölhringa, arómatískt vetniskolefni 

fyrir sig í færslu 28 í XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006. Með því að beita samlegðaraðferð, í samræmi við 

leiðbeiningar um beitingu reglugerðar (EB) nr. 1272/2008 (4) og að teknu tilliti til hlutfallslegs vægis mismunandi 

fjölhringa, arómatískra vetniskolefna í innihaldi fjölhringa, arómatískra vetniskolefna í gúmmíkurli og þekjuefnum, er 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 259, 21.7.2021, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 287/2021 frá 

29. oktober 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) Bensó[a]pýren (BaP), Bensó[e]pýren (BeP), bensó[a]antrasen (BaA), krýsen (CHR), bensó[b]flúoranten (BbFA), bensó[j]flúoranten 

(BjFA), bensó[k]flúoranten (BkFA), díbensó[a,h]antrasen (DBAhA). 

(3) 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). 

(4) https://www.echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_en.pdf 
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hægt að reikna út hámarksstyrkleikamörk fyrir þessi 8 skráðu fjölhringa, arómatísku vetniskolefni samtals og þau eru 

u.þ.b. 387 mg/kg (5). Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (6) og Efnastofnun Evrópu (hér á eftir 

nefnd Efnastofnunin) (7) komust að þeirri niðurstöðu á árinu 2017 að þessi útreiknuðu styrkleikamörk fyrir blöndur af 

þessum 8 fjölhringa, arómatísku vetniskolefnum séu of há til að tryggja örugga afhendingu og notkun á þessu kurli í 

gervigrasflatir. Í mati sínu mælti Efnastofnunin með því að lækka styrkleikamörkin fyrir þessi 8 fjölhringa, arómatísku 

vetniskolefni í kurli sem er notað í gervigrasflatir með takmörkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 vegna þess 

að núverandi styrkleikamörk voru talin of há til að veita fullnægjandi vernd fyrir heilbrigði manna. 

4) Á grundvelli þessara niðurstaðna og mats lagði Holland (hér á eftir nefnt framleggjandi málsskjalanna) málsskjöl skv. 

XV. viðauka (8) fyrir Efnastofnunina 17. september 2018 þar sem lögð var til takmörkun á 8 fjölhringa, arómatískum 

vetniskolefnum í kurli sem er notað sem uppfyllingarefni í gervigrasflatir og í kurli eða þekjuefnum sem eru notuð í 

lausu á leikvelli eða til íþróttatengdrar notkunar. 

5) Sá endapunktur fyrir heilbrigði manna sem veldur mestum áhyggjum í tengslum við þessi 8 fjölhringa, arómatísku 

vetniskolefni er krabbameinsvaldandi áhrif og geta til að kalla fram erfðaeiturhrif. Að því er varðar efni sem eru 

krabbameinsvaldandi án viðmiðunarmarka er ekki unnt að leiða út skammt án fræðilegrar krabbameinsáhættu. Þess 

vegna ættu styrkleikar þessara 8 fjölhringa, arómatísku vetniskolefna í kurli sem er notað sem uppfyllingarefni í 

gervigrasflatir og í kurli eða þekjuefnum í lausu á leikvelli eða til íþróttatengdrar notkunar að vera eins lágir og unnt er. 

6) Framleggjandi málsskjalanna tók tillit til mismunandi sviðsmynda af váhrifum sem tengjast notkun á kurli í 

gervigrasflatir, af hálfu starfsfólks sem kemur flötunum fyrir og heldur þeim við og af hálfu einstaklinga sem iðka 

íþróttir á þeim (vallarleikmenn og markverðir, bæði atvinnuíþróttafólk og áhugamenn), og sem tengjast kurli eða 

þekjuefnum sem eru notuð í lausu á leikvelli og til íþróttatengdrar notkunar þar sem fólk og þá einkum börn geta komist 

í snertingu við það. Á grundvelli niðurstaðna Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu úr sýnatöku var aukin 

áhætta á krabbameini áætluð á grundvelli heildarstyrkleika þessara 8 fjölhringa, arómatísku vetniskolefna samtals sem 

er sem stendur að finna í uppfyllingum úr úr sér gengnum hjólbörðum. Styrkbilin sem komu í ljós fyrir þessar blöndur 

voru á bilinu 6,7 mg/kg til 21 mg/kg. 

7) Framleggjandi málsskjalanna sýndi að um er að ræða aukna krabbameinsáhættu fyrir starfsfólk og almenning sem 

komast í snertingu við gúmmíkurl sem inniheldur útreiknuðu styrkleikamörkin fyrir blöndu, sem nema 387 mg/kg 

samtals fyrir þessi 8 fjölhringa, arómatísku vetniskolefni, en hins vegar var áætlað að líkurnar á því að váhrif á 

einstakling af völdum skráðu fjölhringa, arómatísku vetniskolefnanna leiddu til krabbameins væru töluvert minni við 

miklu lægri styrkleikamörk. Framleggjandi málsskjalanna komst að þeirri niðurstöðu að hjá stórum hluta framleiðenda 

sé styrkleiki sem nemur 15 til 21 mg/kg samtals fyrir þessi 8 fjölhringa, arómatísku vetniskolefni í uppfyllingarefnum úr 

úr sér gengnum hjólbörðum tæknilega og efnahagslega gerlegur og lagði til að notuð yrðu styrkleikamörk sem nema  

17 mg/kg. Framleggjandi málsskjalanna áætlaði að 95% af uppfyllingarefni sem fæst úr úr sér gengnum hjólbörðum 

yrði í samræmi við þessi styrkleikamörk. 

8) Til að tryggja örugga notkun á hvers konar kurli eða þekjuefnum og komast hjá því að þeim verði skipt út fyrir 

staðgöngukosti sem geta valdið sömu eða enn meiri áhyggjum fyrir heilbrigði manna en endurunnið gúmmí lagði 

framleggjandi málsskjalanna til að takmörkunin næði til blandna sem eru búnar til úr endurunnu gúmmíi og öðrum 

efniviðum sem geta verið nýir eða endurunnir, tilbúnir eða náttúrulegir efniviðir. 

9) Þar eð viðmiðunarmörkin 17 mg/kg, sem framleggjandi málsskjalanna lagði til, eru talsvert lægri en viðmiðunarmörkin 

100–1000 mg/kg sem gilda sem stendur um kurlið hefur takmörkunin þau áhrif að einhverjir framleiðendur kurls úr úr 

sér gengnum hjólbörðum verða að auka hlutfall samræmisprófana og skipta yfir í hreinni framleiðsluaðföng eða hætta 

að framleiða uppfyllingarefni. Takmörkunin myndi gera það að verkum að 5% af því kurli sem nú er framleitt yrðu ekki 

í samræmi við tilskilin ákvæði ef takmörkunin tæki gildi án tafar. Þess vegna lagði framleggjandi málsskjalanna til  

12 mánaða umbreytingartímabil til að eftirnotendur (framleiðendur gervigrassins, dreifingaraðilar og fyrirtæki sem 

koma gervigrasinu fyrir) fái takmarkaðan en hæfilegan frest til að halda áfram að nota kurl sem þeir hafa þegar fengið 

afhent en uppfyllir ekki tillögðu viðmiðunarmörkin sem nema 17 mg/kg.  

  

(5) Ekki ætti að líta á þetta gildi sem algildi þar eð það getur breyst með hliðsjón af styrkleikum og mismunandi vægi einstakra fjölhringa, 

arómatískra vetniskolefna í uppfyllingum úr úr sér gengnum hjólbörðum 

(6) https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0017.pdf 

(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/13563/annex-xv_report_rubber_granules_en.pdf/dbcb4ee6-1c65-af35-7a18-f6ac1ac29fe4 

(8) https://www.echa.europa.eu/documents/10162/9777e99a-56fb-92da-7f0e-56fcf848cf18 
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10) Hinn 7. júní 2019 samþykkti áhættumatsnefnd Efnastofnunarinnar álit (9) þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að 

innihald fjölhringa, arómatískra vetniskolefna, sem samsvarar útreiknuðum styrkleikamörkum fyrir blöndur í samræmi 

við færslu 28 í XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006, í gúmmíkurli sé óviðunandi og að ekki ætti að heimila 

slík gildi fyrir efni án viðmiðunarmarka og að þau veiti starfsfólki og almenningi ekki fullnægjandi vernd. Áhættumats-

nefndin var einhuga um að minnka ætti innihald fjölhringa, arómatískra vetniskolefna og mælti með styrkleikamörkum 

samtals fyrir þessi 8 fjölhringa, arómatísku vetniskolefni sem nema 20 mg/kg í gúmmíkurli. Áhættumatsnefndin ítrekaði 

að tillögðu gildin sem nema 20 mg/kg séu ekki byggð á áætlaðri áhættu heldur séu þau ráðstöfun sem miðar eingöngu að 

því að komast hjá mjög háum styrk fjölhringa, arómatískra vetniskolefna. Áhættumatsnefndin tilgreindi enn fremur að, 

að því er varðar að draga úr áhættu, ekki væri umtalsverður munur á því að velja 17 mg/kg fremur en 20 mg/kg og 

viðurkenndi að mestu váhrifin fyrir almenning, að reykingafólki undanskildu, væru ekki frá kurli og þekjuefnum heldur 

frá fæðugjöfum og innönduðu lofti. 

11) Áhættumatsnefndin var sammála framleggjanda málsskjalanna um að þó svo að engar upplýsingar hafi verið lagðar 

fram um innihald þessara 8 fjölhringa, arómatísku vetniskolefna í korki, hitadeigum teygjuefnum og gúmmíi úr 

etýlenprópýlendíeni ættu tillögð gildi fyrir fjölhringa, arómatísk vetniskolefni að gilda um allar aðrar tegundir 

uppfyllingarefna í gervigrasflatir til að komast hjá svipaðri eða meiri áhættu vegna óheppilegrar útskiptingar. 

12) Af ástæðum sem varða framfylgd mælti áhættumatsnefndin með því að takmörkunin, að því er varðar kurl eða þekjuefni 

sem eru sett á markað til notkunar sem uppfyllingarefni í gervigrasflatir og í lausu á leikvelli eða til íþróttatengdrar 

notkunar, útheimti sérstaka merkingu þar sem vísað er til einkvæms númers framleiðslulotunnar. Þetta framleiðslulot-

unúmer gerir það kleift að rekja efnið til prófaðrar framleiðslulotu sem sett er á markað. Áhættumatsnefndin mælti enn 

fremur með því að bæta við skilgreiningum á kurli, þekjuefnum, uppfyllingarefnum í gervigrasflatir og notkun í lausu á 

leikvöllum og til íþróttatengdrar notkunar. 

13) Hinn 20. september 2019 samþykkti nefnd Efnastofnunarinnar um félagshagfræðilega greiningu álit sitt (10) þar sem 

tilgreint var að tillögð takmörkun, eins og áhættumatsnefndin breytti henni, væri heppilegasta ráðstöfunin á vettvangi 

Sambandsins til að bregðast við greindum áhættum, að teknu tilliti til félagslegs og hagræns ávinnings hennar og 

félagslegs og hagræns kostnaðar af henni. Nefndin um félagshagfræðilega greiningu tók einnig fram fyrirbyggjandi eðli 

takmörkunarinnar. 

14) Nefndin um félagshagfræðilega greiningu var einhuga um að 12 mánaða frestur á beitingu takmörkunarinnar, sem var 

upphaflega lagður til í málsskjölunum skv. XV. viðauka fyrir styrkleikamörk sem nema 17 mg/kg, ætti einnig við fyrir 

styrkleikamörk sem nema 20 mg/kg til að gera öllum hlutaðeigandi hagsmunaaðilum kleift að grípa til nauðsynlegra 

ráðstafana til að fara að tilskildum ákvæðum. 

15) Haft var samráð við gagnaskiptatorg vegna framkvæmdar meðan álitið var í vinnslu og var tekið tillit til ráðlegginga 

þess. 

16) Hinn 12. nóvember 2019 lagði Efnastofnunin álit áhættumatsnefndarinnar og nefndarinnar um félagshagfræðilega 

greiningu fyrir framkvæmdastjórnina. Að teknu tilliti til málsskjalana skv. XV. viðauka og álita áhættumatsnefndarinnar 

og nefndarinnar um félagshagfræðilega greiningu lítur framkvæmdastjórnin svo á að setning kurls eða þekjuefna, sem 

innihalda fjölhringa, arómatísk vetniskolefni, sem uppfyllingarefni í gervigrasflatir eða í lausu á leikvelli eða til 

íþróttatengdrar notkunar, á markað eða notkun þeirra skapi óviðunandi áhættu fyrir heilbrigði manna sem þarf að 

bregðast við á vettvangi Sambandsins. Framkvæmdastjórnin komst að þeirri niðurstöðu að takmörkunin sem er lögð til í 

málsskjölunum skv. XV. viðauka, með þeim breytingum sem áhættumatsnefndin og nefndin um félagshagfræðilega 

greiningu lögðu til, væri heppilegasta ráðstöfunin á vettvangi Sambandsins til að bregðast við þeirri áhættu sem greinst 

hefur fyrir heilbrigði manna og að félagsleg og hagræn áhrif af henni væru takmörkuð. 

17) Reglugerð (EB) nr. 1907/2006 gildir ekki um úrgang eins og hann er skilgreindur í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2008/98/EB (11). Meðan samræmdar viðmiðanir um hvenær úrgangur hættir að vera úrgangur eru ekki fyrir hendi á 

vettvangi Sambandsins er það aðildarríkjanna að ákveða, í samræmi við þá tilskipun, hvenær kurl og þekjuefni úr úr sér 

gengnum hjólbörðum eða öðrum úr sér gengnum vörum hafa náð lokum úrgangsfasa í hverju tilviki. 

18) Hagsmunaaðilar ættu að fá nægan tíma til að gera viðeigandi ráðstafanir til að fara að tillögðu takmörkuninni. Af 

þessum sökum ætti að fresta beitingu takmörkunarinnar um 12 mánuði. 

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

  

(9) https://echa.europa.eu/documents/10162/0a91bee3-3e2d-ea2d-3e33-9c9e7b9e4ec5 

(10) https://echa.europa.eu/documents/10162/53688823-bf28-7db7-b9eb-9807773b2109 

(11) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB frá 19. nóvember 2008 um úrgang og um niðurfellingu tiltekinna tilskipana (Stjtíð. ESB 

L 312, 22.11.2008, bls. 3). 
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20) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv. 

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. 

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

Gjört í Brussel 20. júlí 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  



Nr. 74/160 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.11.2021 

 

VIÐAUKI 

Eftirfarandi málsgreinum er bætt við í færslu 50, 2. dálki, í XVII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006: 

 „9. Ekki skal setja kurl eða þekjuefni á markað til notkunar sem uppfyllingarefni í 

gervigrasflatir eða í lausu á leikvelli eða til íþróttatengdrar notkunar ef þau 

innihalda meira en 20 mg/kg (0,002% miðað við þyngd) samtals fyrir öll skráð 

fjölhringa, arómatísk vetniskolefni. 

10. Ekki skal nota kurl eða þekjuefni sem uppfyllingarefni í gervigrasflatir eða í 

lausu á leikvelli eða til íþróttatengdrar notkunar ef þau innihalda meira en  

20 mg/kg (0,002% miðað við þyngd) samtals fyrir öll skráð fjölhringa, 

arómatísk vetniskolefni. 

11. Kurl eða þekjuefni sem sett eru á markað til notkunar sem uppfyllingarefni í 

gervigrasflatir eða í lausu á leikvelli eða til íþróttatengdrar notkunar skulu merkt 

með einkvæmu auðkennisnúmeri framleiðslulotunnar. 

12. Ákvæði 9. til 11. mgr. gilda frá 10. ágúst 2022. 

13. Kurl eða þekjuefni sem eru í notkun í Sambandinu sem uppfyllingarefni í 

gervigrasflatir eða í lausu á leikvöllum eða til íþróttatengdrar notkunar 9. ágúst 

2022 mega vera áfram á sínum stað og er notkunin leyfð áfram í sama tilgangi. 

14. Að því er varðar 9. til 13. mgr.: 

a) „kurl“: blöndur sem eru úr heilum ögnum á stærðarbilinu 1 til 4 mm, sem 

eru gerðar úr gúmmíi eða öðru súlfuðu efni eða fjölliðuefni sem er 

endurunnið eða nýtt eða fengið úr náttúrunni, 

b) „þekjuefni“: blöndur sem eru úr flögulaga heilum ögnum á stærðarbilinu  

4 til 130 mm á lengd og 10 til 15 mm á breidd, sem eru gerðar úr gúmmíi 

eða öðru súlfuðu efni eða fjölliðuefni sem er endurunnið eða nýtt eða fengið 

úr náttúrunni, 

c) „uppfyllingarefni í gervigrasflatir“: samanstendur af kurli sem er notað í 

gervigrasflatir til að bæta tæknilega íþróttaframmistöðu á gervigrasinu, 

d) „notkun í lausu á leikvelli eða til íþróttatengdrar notkunar“: öll notkun á 

kurli eða þekjuefnum í lausu á leikvelli eða til annarrar íþróttatengdrar 

notkunar en sem uppfyllingarefni í gervigrasflatir.“ 

 


