
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 69 av 10.3.2001, s. 30, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2002 av 1. mars 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 21 av 25.4.2002, s. 6.

(1) EFT L 84 av 5.4.1993, s. 1.
(2) EFT L 161 av 29.6.1994, s. 3.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 
23. mars 1993 om vurdering og kontroll av risikoer ved
eksisterende stoffer(1), særlig artikkel 11 nr. 2, 

og ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 10 i forordning (EØF) nr. 793/93 er det fastsatt
hvilken framgangsmåte som skal følges for
risikovurderingen av stoffene på prioritetslistene i den
medlemsstat som er utpekt som rapporterende
medlemsstat.

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94(2) fastsetter
prinsippene for vurderingen av risikoene for mennesker
og miljø ved eksisterende stoffer i samsvar med
forordning (EØF) nr. 793/93.

3) Den rapporterende medlemsstat bør eventuelt foreslå,
etter å ha vurdert risikoen for mennesker og miljø ved et
gitt prioritert stoff, en strategi for å begrense risikoen,
herunder kontrolltiltak og/eller overvåkingsprogrammer.

4) Artikkel 11 i forordning (EØF) nr. 793/93 inneholder
bestemmelser om at resultatene av risikovurderingen og
den anbefalte strategien for begrensning av risikoene når
det gjelder stoffer på prioritetslistene bør vedtas på
fellesskapsplan i samsvar med framgangsmåten som er
fastsatt i artikkel 15 og offentliggjøres av Kommisjonen.

5) Artikkel 1 i forordning (EØF) nr. 793/93 fastsetter at
forordningen bør gjelde uten at Fellesskapets regelverk
om vern av forbrukere og om sikkerhet og vern av helsen
til arbeidstakere på arbeidsplassen berøres, særlig
rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om

iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes
sikkerhet og helse på arbeidsplassen(3).

6) En første prioritetsliste som identifiserer stoffer som
krever umiddelbar oppmerksomhet, er vedtatt ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 1179/94(4). Denne
prioritetslisten fastsetter, blant andre stoffer, en vurdering
av følgende:

— kumen.

7) En andre prioritetsliste som identifiserer stoffer som
krever umiddelbar oppmerksomhet, er vedtatt ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 2268/95(5). Denne andre
prioritetslisten fastsetter, blant andre stoffer, en vurdering
av følgende:

— difenyleter, pentabromderivat.

8) Den rapporterende medlemsstat har fullført vurderingen
av hvilken risiko de to forannevnte stoffene innebærer
med hensyn til mennesker og miljø(6), og har om
nødvendig foreslått strategier for å begrense risikoene.

9) Resultatene av risikovurderingen av de to stoffene og de
anbefalte strategiene for risikoreduksjon for ett av de to
nevnte stoffene, bør vedtas på fellesskapsplan.

10) I samsvar med artikkel 11 nr. 3 i forordning (EØF) 
nr. 793/93 skal Kommisjonen ta hensyn til resultatene av
risikovurderingen og den anbefalte strategi for
begrensning av risikoene, ved forslag om
fellesskapstiltak innenfor rammen av rådsdirektiv
76/769/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av
medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av
markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og
preparater(7), innenfor rammen av direktiv 89/391/EØF
samt innenfor rammen av andre relevante eksisterende
fellesskapsdokumenter.

11) Vitenskapskomiteen for toksisitet, økotoksisitet og miljø
(CSTEE) er rådspurt og har avgitt en uttalelse med
hensyn til risikovurderingsrapportene som det vises til i
denne rekommandasjon.
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 5. mars 2001

om resultatene av risikovurderingen og strategiene for risikoreduksjon for stoffene 
difenyleter, pentabromderivat og kumen(*)

[meddelt under nummer K(2001) 439]

(2001/194/EF)

2002/EØS/53/12

(3) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
(4) EFT L 131 av 26.5.1994, s. 3.
(5) EFT L 231 av 28.9.1995, s. 18.
(6) De fullstendige risikovurderingsrapportene, slik de er oversendt

Kommisjonen av de rapporterende medlemsstater, er offentlig tilgjengelige.
Korte sammendrag er også tilgjengelige. Begge kan finnes på nettstedet til
Det europeiske kjemikaliebyrå, Institutt for helse og forbrukervern ved Det
felles forskningssenter i Inspra, Italia (http://ecb.ei.jrc.it/existing-
chemicals/).

(7) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201.



(1) Miljørisikovurderingsrapporten ble gjennomgått av CSTEE og dens
uttalelse ble framlagt på det 13. plenumsmøtet i Brussel 4. februar 2000, og
risikovurderingsrapporten for menneskers helse ble gjennomgått av CSTEE
og dens uttalelse ble framlagt på det 16. plenumsmøtet i Brussel 19. juni
2000. CSTEEs uttalelser finnes på nettstedet:
(http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/outcome_en.html).

12) Tiltakene fastsatt i denne rekommandasjon er i samsvar
med uttalelse fra komiteen nedsatt i henhold til artikkel
15 i forordning (EØF) nr. 793/93 —

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

1. Alle sektorer som importerer, produserer, transporterer,
lagrer, benytter i et preparat eller i annen bearbeiding,
bruker, disponerer eller gjenvinner følgende stoff:

— difenyleter, pentabromderivat
CAS-nr. 32534-81-9
EINECS-nr. 251-084-2

skal ta hensyn til resultatene av risikovurderingen, slik de
er oppsummert i del I (menneskers helse/miljø) i vedlegg I.
Resultatene ble formulert i lys av uttalelsene fra
Vitenskapskomiteen for toksisitet, økotoksisitet og miljø
(CSTEE)(1).

2. Strategiene for risikoreduksjon fastsatt i del II (strategi for
begrensning av risikoene) i vedlegg I bør gjennomføres.

3. Alle sektorer som importerer, produserer, transporterer,
lagrer, benytter i et preparat eller i annen bearbeiding,
bruker, disponerer eller gjenvinner følgende stoff:

— kumen
CAS-nr. 98-82-8
EINECS-nr. 202-704-5

skal ta hensyn til resultatene av risikovurderingen, slik de
er oppsummert i del I (menneskers helse/miljø) i vedlegg
II. Resultatene ble formulert i lys av uttalelsene fra
Vitenskapskomiteen for toksisitet, økotoksisitet og miljø
(CSTEE)(2).

Utferdiget i Brussel, 5. mars 2001.

For Kommisjonen

Margot WALLSTRÖM

Medlem av Kommisjonen
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(2) Risikovurderingsrapporten ble gjennomgått av CSTEE og dens uttalelse ble
avgitt på det 15. plenumsmøtet i Brussel 5. mai 2000. CSTEEs uttalelser
finnes på nettstedet: 
(http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/outcome_en.html).



VEDLEGG I

CAS-nr. 32534-81-9 EINECS-nr. 251-084-2

C12H5Br5O

EINECS-navn: difenyleter, pentabromderivat

IUPAC-navn: pentabromdifenyleter

Rapporterende medlemsstat: Det forente kongerike

Klassifisering (*): Xn; R48/21/22
R64
N; R50-53

(*) Klassifiseringen av stoffet er fastsatt ved kommisjonsdirektiv 2000/32/EF av 19. mai 2000 om 26. tilpasning til den tekniske
utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige
stoffer (EFT L 136 av 8.6.2000, s. 1).

Risikovurderingen er basert på gjeldende praksis knyttet til livssyklusen til stoffet produsert i eller importert til Det
europeiske fellesskap, slik det er beskrevet i risikovurderingen oversendt Kommisjonen av den rapporterende
medlemsstat.

I risikovurderingen er det, basert på den tilgjengelige informasjon, slått fast at i Det europeiske fellesskap benyttes
stoffet som et flammehemmende tilsetningsstoff i produksjonen av polyuretanskum til bruk i for eksempel møbler og
møbelstopping. Bruk som flammehemmende tilsetningsstoff i epoksyharpiks, fenolharpiks, umettede polyestere og
tekstiler er nevnt i andre gjennomgåelser, men har ikke vært kjent av industrien som leverer til Det europeiske fellesskap
på mer enn 20 år. Det var ikke mulig å framskaffe informasjon om bruken av den totale mengden av stoffet produsert
i eller importert til Det europeiske fellesskap, og det kan derfor forekomme bruksområder som ikke omfattes av denne
risikovurderingen.

I. RISIKOVURDERING

A. MENNESKERS HELSE

Konklusjonen etter vurdering av risikoene for

ARBEIDSTAKERE

er at det er behov for ytterligere informasjon og/eller prøving. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen,
er at:

— det er behov for bedre informasjon for i tilstrekkelig grad å kunne beskrive risikoene ved livslang eksponering for
stoffet.

Informasjonskravene er:

— data for hudeksponering for arbeidstakere,

— omfanget av opptak gjennom huden (kvantitative data) bør presiseres ved at det foretas en hensiktsmessig
undersøkelse av opptak gjennom huden, avhengig av resultatet av denne undersøkelsen (dvs. en indikasjon på
betydelig opptak gjennom huden), kan det vise seg nødvendig å foreta en oral toksikokinetisk undersøkelse for å
framskaffe tilstrekkelig sammenlignende informasjon for tolkningen av tilgjengelige toksisitetsundersøkelser for
oral tilførsel,

— helseovervåkingsdata kreves for å undersøke tegn på klorakne hos arbeidstakere,

— metode for beskrivelse av risiko for bioakkumulative stoffer (livslang eksponering), dette kan innebære at det
foretas en livslang undersøkelse på gnagere, avhengig av hvordan metoden for vurdering av livslang eksponering
blir utviklet og de data det måtte være behov for for anvendelse av en slik metode.

Konklusjonen etter vurdering av risikoene for

FORBRUKERE

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller prøving eller for risikoreduserende tiltak ut over de
som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:

— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. Risikoreduserende tiltak som allerede er truffet, anses som
tilstrekkelige.

Konklusjonene etter vurderingen av risikoene for

MENNESKER SOM EKSPONERES GJENNOM MILJØET

er at det er behov for ytterligere informasjon og/eller prøving. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen,
er at:

— det er behov for bedre informasjon for i tilstrekkelig grad å kunne beskrive risikoene når det gjelder livslang
eksponering for stoffet.
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Informasjonskravene er:

— metode for beskrivelse av risiko for bioakkumulative stoffer (livslang eksponering), dette kan innebære at det
foretas en livslang undersøkelse på gnagere, avhengig av hvordan metoden for vurdering av livslang eksponering
blir utviklet og de data det måtte være behov for for anvendelse av en slik metode.

— faktiske målte eksponeringsdata fra lokale kilder.

Konklusjonen etter vurdering av risikoene for

SPEDBARN SOM EKSPONERES GJENNOM MELK

er at det er behov for ytterligere informasjon og/eller prøving. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen,
er at:

— det er behov for bedre informasjon for i tilstrekkelig grad å kunne beskrive risikoene når det gjelder spedbarns
eksponering for stoffet gjennom morsmelk og kumelk.

Informasjonskravene er:

— informasjon om toksikokinetikken til stoffet med hensyn til morsmelk, herunder spedbarnets opptak fra morsmelk,
tidsforløpet for utskillelse gjennom morsmelk under laktasjon hos mennesker, samt de framtidige
utviklingstendensene i nivået av stoffet i morsmelk,

— informasjon om den relative toksisiteten til stoffet for leveren hos unge (nyfødte) og voksne dyr,

— ytterligere undersøkelser av potensielle virkninger for atferd etter tilførsel hos nyfødte for å fastslå
reproduserbarheten av virkninger, virkningene ved gjentatt tilførsel og betydningen av virkningene på utviklingen
hos mennesker,

— en reproduksjonsundersøkelse over flere generasjoner for å bestemme om det kan være observert andre virkninger
etter eksponering via morsmelk. Dersom en slik undersøkelse utformes på riktig måte, kunne den besvare
spørsmålet om hvorvidt unge dyr er mer følsomme for levervirkninger og om det forekommer forskjeller i atferd,

— eksponeringsanslag fra lokale og regionale kilder angående konsentrasjonen av stoffet i kumelk.

Strategien for begrensning av miljørisiko i del II i vedlegg I vil imidlertid fjerne behovet for ytterligere informasjon.

Konklusjonen etter vurdering av risikoene for

MENNESKERS HELSE (fysisk-kjemiske egenskaper)

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller forsøk eller for risikoreduserende tiltak ut over de
som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:

— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. Risikoreduserende tiltak som allerede er truffet, anses som
tilstrekkelige.

B. MILJØET

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for miljøet for

ATMOSFÆREN

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller prøving eller for risikobegrensende tiltak ut over de
som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:

— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. Risikoreduserende tiltak som allerede er truffet, anses som
tilstrekkelige.

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for miljøet for

ØKOSYSTEMET I VANN OG ØKOSYSTEMET PÅ LAND

er at det er behov for særlige tiltak for å begrense risikoene. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er
at:

— det er uro over virkninger på det lokale miljøet i vann (sedimenter) og på land som følge av eksponering som
skyldes produksjon av polyuretanskum,

— det er uro over sekundær forgiftning av de deler av miljøet som er nevnt foran, både lokalt og regionalt, som følge
av eksponering som skyldes produksjon og/eller bruk av polyuretanskum.
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(1) Selv om strategien for risikovurdering og risikoreduksjon bare har nevnt produksjon og bruk av stoffet i produksjonen av
polyuretanskum, vil all annen bruk som fører til avgivelse, utslipp og spill til miljøet, ikke være akseptabel.

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for miljøet for

MIKROORGANISMER I RENSEANLEGG

er at det er behov for bedre informasjon for i tilstrekkelig grad å kunne beskrive risikoene for mikroorganismer i
renseanlegg.

— det vil være nødvendig med en undersøkelse av mikroorganismer i renseanlegg for å bøte på datamangelen.

Strategien for begrensning av miljørisiko i del II i vedlegg I vil imidlertid fjerne behovet for ytterligere informasjon.

II. STRATEGI FOR BEGRENSNING AV RISIKO

for MENNESKERS HELSE

Selv om det formelle resultatet av risikovurderingen for menneskers helse for stoffet er at det er nødvendig med
ytterligere informasjon/undersøkelse, merket medlemsstatene seg usikkerheten med hensyn til risikobeskrivelsen for
spedbarn som eksponeres for stoffet gjenom melk. Det var særlig usikkerhet om konsentrasjonen i morsmelk hos
mennesker ville kunne øke i løpet av den tiden det ville ta å framskaffe den informasjon som er nødvendig for å forbedre
risikobeskrivelsen og å fjerne noen av usikkerhetsmomentene. Eventuelle risikoreduserende tiltak som foreslås for
stoffet, må ta hensyn til uroen over spedbarn som eksponeres gjennom melk.

for MILJØET

Restriksjoner på markedsføring og bruk av stoffet og av varer som inneholder stoffet bør vurderes på fellesskapsplan,
for å kontrollere sekundær forgiftningsrisiko som skyldes produksjon og bruk av polyuretanskum(1).

Tiltakene som er nevnt for å verne miljøet, vil også begrense menneskers eksponering for stoffet.

Eventuell framtidig bruk av stoffet bør overvåkes.

Det bør vurderes å overvåke import av varer med opprinnelse utenfor Fellesskapet.
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(1) Disse tiltakene omfatter bruk av de grenseverdier for eksponering i arbeidet som er fastsatt på fellesskapsplan for vern av
arbeidstakere mot kjemisk risiko. Kumen omfattes av vedlegget til kommisjonsdirektiv 2000/39/EF av 8. juni 2000 (EFT L 142 av
16.6.2000, s. 47), som oppretter en første liste over veiledende grenseverdier for eksponering i arbeidet, i henhold til rådsdirektiv
98/24/EF (EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11) om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske
agensar på arbeidsplassen.

VEDLEGG II

CAS-nr. 98-82-8 EINECS-nr. 202-704-5

C9H12

EINECS-navn: kumen

Rapporterende medlemsstat: Spania

Klassifisering (*): R10
Xn; R65
Xi; R37
N; R51-53

(*) Klassifiseringen av stoffet er fastsatt ved kommisjonsdirektiv 2000/32/EF av 19. mai 2000 om 26. tilpasning til den tekniske

utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige

stoffer (EFT L 136 av 8.6.2000, s. 1).

Risikovurderingen er basert på gjeldende praksis knyttet til livssyklusen til stoffet produsert i eller importert til Det
europeiske fellesskap, slik det er beskrevet i risikovurderingen oversendt Kommisjonen av den rapporterende
medlemsstat.

I risikovurderingen er det, basert på den tilgjengelige informasjon, slått fast at i Det europeiske fellesskap benyttes
stoffet som et mellomprodukt i kjemisk industri til produksjon av fenol og aceton. Andre bruksområder er som
utgangsstoff for produksjon av vaskemidler, i syntesen av alfa-metylstyren, acetofenon og diisopropylbenzen og som
katalysator for akryl/polyester-harpikser. Det var ikke mulig å framskaffe informasjon om bruken av den totale
mengden av stoffet produsert i eller importert til Det europeiske fellesskap, og det kan derfor forekomme bruksområder
som ikke omfattes av denne risikovurderingen.

Risikovurderingen har identifisert andre kilder av eksponering for stoffet for mennesker og miljø, særlig i
petroleumsprodukter, som ikke er resultat av livssyklusen til stoffet produsert i eller importert til Det europeiske
fellesskap. Vurderingen av de risikomomentene som skyldes denne eksponering, er ikke en del av denne
risikovurdering. De fullstendige risikovurderingsrapportene, slik de er oversendt Kommisjonen av den rapporterende
medlemsstat, inneholder imidlertid informasjon som kan benyttes til å vurdere disse risikoene.

I. RISIKOVURDERING

A. MENNESKERS HELSE

Konklusjonen etter vurdering av risikoene for

ARBEIDSTAKERE, FORBRUKERE og MENNESKER SOM EKSPONERES GJENNOM MILJØET

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelse eller for risikoreduserende tiltak ut
over de som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:

— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. Risikoreduserende tiltak som allerede er truffet, anses som
tilstrekkelige(1).

B.   MILJØET

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for miljøet for

ATMOSFÆREN, ØKOSYSTEMET I VANN og ØKOSYSTEMET PÅ LAND

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelse eller for risikoreduserende tiltak ut
over de som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:

— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko i forbindelse med de delene av miljøet som er nevnt foran.
Risikoreduserende tiltak som allerede er truffet, anses som tilstrekkelige.
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Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for miljøet for

MIKROORGANISMER I RENSEANLEGG

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller prøving eller for risikoreduserende tiltak ut over de
som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:

— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko i forbindelse med de delene av miljøet som er nevnt foran.
Risikoreduserende tiltak som allerede er truffet, anses som tilstrekkelige.

II. STRATEGI FOR BEGRENSNING AV RISIKO

Ingen
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